KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.05.2015–10.05.2015
Kut zaferimiz kutlu olsun
1952 yılına kadar “Kut Bayramı” olarak kutladığımız “Kut-ül Amare Zaferi”miz yeniden
gündeme geldi. AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Ahmet Doğan, “Kut Zaferi”nin 99.
yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
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1952 yılına kadar “Kut Bayramı” olarak kutladığımız “Kut-ül Amare Zaferi”miz yeniden
gündeme geldi. AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Ahmet Doğan, “Kut Zaferi”nin 99.
yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
29 Nisan 1916’da İngilizlere karşı kazandığımız bu zaferin Türkiye'nin NATO'ya üye olduğu
1952 yılına kadar Silahlı Kuvvetlerde 'Kut Bayramı' olarak kutlandığını ve tarih kitaplarında
da yer aldığını hatırlatan Doğan “Ancak o tarihte İngilizlerin ricasıyla maalesef bayram
olmaktan ve ders kitaplarından çıkartılmış. Dolayısıyla bizim kuşaklar bu zaferimizden
habersiz olarak büyüdü, bu zafer resmen unutturuldu” dedi.
Yeni kuşakların bu zaferimizden haberdar olması için konuyu yeniden gündeme getirdiğini
belirten Doğan “İslam dünyası için her zaman çıbanbaşı olan İngilizler Irak Kut-ül Amare'de
Halil Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri karşısında bozguna uğramışlardı. Çanakkale
Zaferi’nin hemen ardından kazanılan bu savaşla düşmana büyük bir darbe daha vurulmuştu.
İngiliz ordusunun generali Towshend dahil yaklaşık 14 bin civarında İngiliz askeri esir
alınmış ve 23 bin kişi de öldürülmüştü. Bizim şehit sayımız da kaynaklara göre 10 bin
civarındaydı.” hatırlatmasında bulundu.
Doğan açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Zorlu çatışmaların ardından 29 Nisan günü İngilizler, Osmanlı ordusuna teslim oldular. Bu
zafer Avrupa’yı tam manasıyla şok etti. Bütün gazeteler Osmanlı’nın zaferini yazmak zorunda
kalırken, İngilizler için de ‘Çanakkale’den sonra en büyük hezimete uğradı’ değerlendirmesini
yaptılar. Tarihçi Orhan Koloğlu da, İngilizlerin Kut yenilgisini ‘1842'deki Kabil bozgunundan
beri İngiliz ordusunun yaşadığı en aşağılayıcı hezimet’ olarak tanımladı. Kut’ül Amare
kahramanımız Halil Paşa yıllar sonra kendisine soy ismi olarak ‘Kut’u aldı ve gururla
kullanmaya başladı.”
Ahmet Doğan, İngilizlerin günümüzde de İslam dünyasını parçalamak için büyük oyunlar
peşinde olduğunun altını çizerek “İnşallah giderek güçlenen Türkiye yine bu oyunlara ‘dur!’
diyerek mazlum milletlerin daha fazla sömürülmesine izin vermeyecektir.

Bu vesileyle şanlı Kut Zaferimizin 99. yıldönümünü tebrik ediyor, zaferi kazanan
komutanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12911.html
Erişim Tarihi: 07.05.2015

Birlik, beraberlik berekettir
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerindeki
mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerindeki
mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Burada yaptığı konuşmada Kayseri'deki uyum kültürüne dikkat çeken Başkan Çelik, birlik ve
beraberlik içerisinde hareket edildiğinde bereket oluştuğuna vurgu yaptı. Milli Savunma
Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanısıra Büyükşehir Belediyesi'nin önceki Başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla gerçekleşen buluşmada
muhtarlara hitap eden Başkan Çelik, Bütünşehir Yasası'nın getirilerine değinerek, "Kayseri'de
eskiden beri yerleşik bir uyum kültürü vardır. Bu uyum kültürü de berekete vesile olur.
Muhtarlarımız da bu kültürün önemli bir parçası konumunda. Muhtarlar, vatandaşlarla iç içe
yaşayan, nerede hangi ihtiyaca öncelik verilmesi gerektiğini çok iyi bilen kişilerdir. İşte geçen
yıl yürürlüğe giren ve Bütünşehir Yasası olarak bilinen yasa ile bizim uyum kültürümüz
kurumsallığa bürünmüş oldu. Artık bütün şehir bizim hizmet alanımız haline geldi. Biz de
ilçelerimize bağlı mahallelerdeki muhtarlarımızla bir araya gelerek, hangi mahallede neye
öncelik verilmesi gerektiğini tespit ediyor ve ona göre plan proje çıkartıyoruz" dedi.
"ANA HEDEF: ARADAKİ FARKI KAPATMAK"
Ana hedeflerinin ilçelerle şehir merkezi arasındaki farkı kapatarak tüm şehri mutlu etmek
olduğunu kaydeden Başkan Çelik, ilçelerle şehir merkezi arasındaki farkı kapatarak bunu
sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Ana hedefimiz, bu şehirde yaşayan herkesi bulunduğu
yerde mutlu etmek. Şehir merkezindeki yaşam standardını ilçelere de yansıtarak, aradaki farkı
kapatmak ve başta altyapı ve sosyal kültürel imkanlar açısından herkesin mutlu olmasını
sağlamak için çaba sarfediyoruz. Bunun için de 500 milyon liralık yatırım bütçesinin yarısını
ilçelerimize ayırdık" diye konuştu.
"TERTEMİZ GİRDİK, TERTEMİZ ÇIKTIK"
Başkan Çelik'ten sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediyesi önceki başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de 21 belediye başkanlığı yaptıktan sonra
alnının akıyla görevi bıraktığına dikkat çekerek, "Bundan birkaç yıl önce o zamanki
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da bazı büyükşehir belediye
başkanları ile birlikte konuyu masaya yatırdık. 'Cumhuriyet tarihi boyunca köylere beldelere

en yüksek bütçeleri göndersek de ortaya çıkan sonuçları ben yüzde yüz yeterli görmüyorum'
diyen Başbakanımız Erdoğan, yöntem değiştirmenin faydalı olacağını söyledi. Biz de 'yeni bir
yasa ile bütün ilçelerin ve bağlı mahallelerin büyükşehir belediyesine bağlanmasının yararlı
olacağını ve organizasyonlarla hizmet ve yatırımların kolaylıkla götürüleceğini' söyledik. 'Asli
vazifesi yol yapmak, su getirmek, yeşil alan oluşturmak olan belediyelerin, oralara hizmet
götürmesi, valiliklerden daha kolay ve verimli olur' dedik. Buna istinaden de kanun çıktı ve
bir yıl önce yürürlüğe girdi. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılki 500 milyon liralık yatırım
bütçesinden ilçelere ayrılan pay 250 milyon lira. Şehirde yaşayan 1 milyon 100 bin nüfusa da
250 milyon lira, ilçelerde yaşayan 200 bin nüfusa da 250 milyon lira. Yılların eksikliğini
gidermek, acil ihtiyaçları karşılamak için bütçede böyle bir paylaşım yaptık. Ben 21 yıl
belediye başkanlığı yaptım ve yeni bir alanda hizmet edebilmek için görevimden ayrıldım. Bu
süre boyunca haram yemedim ve yedirmedim. Belediyeye tertemiz girip tertemiz çıktım.
Bundan sonra da inşallah sizlere Ankara'da hizmet etmeye çalışacağım. " diye konuştu.
"SANDIĞA GİDİN, OYUNUZU VERİN"
Programa katılan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da herkesten sandığa gidip oy
vermesini isteyerek, "Kime oy verirseniz verin ama sandığa giderek oyunuzu kullanın.
Evlatlarınızın geleceği için sorumluluk alın ve bu ülkeyi kimin yöneteceği hususunda bir
katkın, bir kararın olsun. Sandığa gidin, elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu verin.
Kayserililer her zaman doğrunun, hakkın yanındadır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12912.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milletvekili
Adayı İsmail Tamer, Sivaslılarla bir araya geldi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milletvekili Adayı İsmail Tamer, Sivaslılarla bir araya
geldi.
Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen yemeğe katılan AK Parti Kayseri
Milletvekili ve Milletvekili Adayı İsmail Tamer, Sivaslıların desteklerinden dolayı büyük
mutluluk duyduğunu söyledi. Programda konuşan Tamer, seçim çalışmalarının hızla devam
ettiğini belirterek, “Seçim çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sivaslı Dernekler Federasyonu
başkanları ve üyeleri ile yemekte buluştuk. Sivaslı hemşehrilerimle dertleştik. Dolayısıyla
büyük destek veriyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kayseri’de
önemli bir Sivaslı yoğunluğunu vurgulayan Tamer, “Burada önemli bir Sivaslı yoğunluğu,
150 bin Sivaslı var. 150 bin Sivaslı’nın arkamda olmasını bilmek ve onların şuanda olduğu

gibi desteklerini hissetmek büyük bir mutluluk. Tüm Sivaslı hemşehrilerime teşekkür
ediyorum. Ne olursa olsun biz onlarla beraberiz. Onlarla ağlayıp onlarla gülüyoruz. Bundan
sonraki yaşamımızda belki milletvekilliği olsun olmasın biz beraber yürüyeceğimizi rahatlıkla
söylüyorum” dedi. Kayseri’deki Sivaslılarla birlikte faaliyetlerini sürdüreceklerini dile getiren
İsmail Tamer, “Kayseri de bizim memleketimiz, onur duyduğumuz yer. Dolayısıyla biz
burada hemşehrilerimizle beraber güzellik içerisinde faaliyetlerimizi devam ettireceğimizi
söyleyebilirim” dedi.
Programa dernek başkanları, yöneticileri ve üyeleri katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12913.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Şampiyon yüzücüler Murat Ekinci'yi ziyaret
etti
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri Yüzme Takımı, Kayseri Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti. Şampiyon yüzücüler
Eskici’ye, Konya ve Marmaris’te kazandıkları kupayı hediye etti.
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Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri Yüzme Takımı, Kayseri Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti. Şampiyon yüzücüler
Eskici’ye, Konya ve Marmaris’te kazandıkları kupayı hediye etti.
Konya'da yapılan 5. Uluslararası Rumi Çocuk Oyunları’nda ve 23 Nisan Marmaris
Müsabakalarında Kayseri'li Yüzücüler da elde ettikleri derecelerle turnuvaya damga vurdu.
Konya'da, Serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek, karışık ve bayrak kategorilerinde üst düzey
müsabakaların yapıldığı yarışlarda 11-12 yaş kategorisinde Kayseri Olimpiyatlara Hazırlık
Merkezi Yüzücüleri turnuvada 19 Altın, 12 Gümüş ve 7 Bronz madalya kazanırken,
Marmaris’te de Kayseri TOHM Yüzücülerinden olan Yiğit Aslan 6 altın, Hüseyin Günay 2
altın ve 3 gümüş ile Yağız Efe Arı 1 bronz madalya kazandı. Turnuva sonunda sporcuları
toplamda 12 madalya kazandı. Ziyarette, şampiyon yüzücüleri tebrik eden Eskici,” Bizler
Kayseri Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi olarak, siz başarılı sporcularımızın yarışmalarda
aldığı derecelerden hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sizler bu
ülkenin geleceğisiniz. Geleceğin mimarlarısınız. Güçlü yarınların teminatısınız. Devletimiz
size çok büyük bir yatırım yapıyor.İnanıyorum ki sizlerde bunun farkıdasınız. Çünkü
çalışıyorsunuz. Başarıyorsunuz. Çalışmadan başarı olmaz” dedi. Ziyarete katılan Kayseri
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ’da,” Kayseri’de bu kadar yüzmeye gönül vermiş
olan kardeşimizi görmek bizleri çok mutlu etti. Biz Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak sizlerin

antrenman yaptığı havuzların hijyeniyle ilgileniyoruz. Sizlere sağlıklı bir ortam sunmak için
elimizden geleni yapıyoruz. Hepinizi kutlarım” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12914.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Taş ocağında kaza: 1 ölü
yseri'nin Develi ilçesine bağlı Alaylı mahallesinde bulunan taş ocağında meydana gelen iş
kazasında 1 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
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yseri'nin Develi ilçesine bağlı Alaylı mahallesinde bulunan taş ocağında meydana gelen iş
kazasında 1 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Develi ilçesine bağlı Alaylı mahallesinde bulunan taş ocağında
meydana gelen olayda isminin Hakkı olduğu öğrenilen işçi çalıştığı sırada henüz nedeni
belirlenemeyen sebepten dolayı toprak altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay
yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri toprak altında kalan Hakkı isimli şahsı Develi
Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
-MAHALLELİ SAKİNLERİNDEN TAŞ OCAĞINA TEPKİ
Olay sonrası mahalleli de taş ocağı yetkililerine tepki gösterdi. Yollarının 6-7 aydır kapalı
olduğunu belirten mahalle sakinleri, taş ocağının mahalle yolunu keyfi olarak kapattığını
söyledi. Araçları olan mahalleli evlerine gitmek için komşu mahalleleri olan Derebaşı
köyünün yolunu kullandıklarını sözlerine ekledi. Mahalle sakinleri yollarının açılması için
yetkililerden yardım istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12915.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi
Dzhunusov'dan Kayders’e Ziyaret
Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbrahim Dzhunusov ve Kırgızistan Cumhuriyeti
Kayseri Fahri Konsolosu Mustafa Kurt, Kayseri Dershane Eğitim Rehabilitasyon Sanat Kültür
ve Yardımlaşma Derneğini (KAYDERS) ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
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Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbrahim Dzhunusov ve Kırgızistan Cumhuriyeti
Kayseri Fahri Konsolosu Mustafa Kurt, Kayseri Dershane Eğitim Rehabilitasyon Sanat Kültür
ve Yardımlaşma Derneğini (KAYDERS) ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Yapılan ziyarette konuşan İbrahim Dzhunusov, “Buraya bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür
ederiz. Ben dersin nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum çünkü üniversitede öğretim üyesi olarak
çalıştığım için bu konuda tecrübem var. Ders vermek büyük sorumluluktur” dedi.
Kendisinin de gençken hayatının zor olduğunu ifade eden Dzhunusov, “Okulu bitirdikten
sonra üniversiteden önce bir sene çöp toplayarak çalışmıştım. Hayatımda başarılı bir insan
oldum. Başbakan yardımcılığı, iki dönem milletvekilliği, iki kere Kültür ve Turizm Bakanlığı
görevlerinde bulundum. Sizin yardımınızla bu öğrenim gören çocuklar Türkiye’de ileride çok
başarılı olabilirler. Bu sizin elinizdedir” diye konuştu.
KAYDERS Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Köksal ise, “ Görüldüğü üzere bu çocuklar
yoksul çocuklardır. Eğer bir politika yapılacaksa bizlere göre ihtiyaç sahiplerine ve yoksullara
yardım edilmelidir. Kay Ders olarak politikamızı bu çocukların neye ihtiyacı var, nasıl yardım
edebiliriz, bu çocukları nasıl ileride insanlığa faydalı birer birey olarak yetiştirebiliriz bunun
derdindeyiz. Biz bu çocuklar için acı çekiyoruz. Sizlerin de bu çocukların acılarını
paylaşmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12916.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Hollanda’da İkamet Eden Öğrenciler Kayseri
Valiliği’ni Ziyaret Etti
Vali Orhan Düzgün, Kayseri Valiliği’nin ortaklığında gerçekleştirilen ve Yurtdışı Akraba
Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen “Kayseri, Nevşehir, Aksaray ve Konya
Kültürel Gezisi” projesi kapsamında Hollanda’dan Kayseri’ye gelen öğrenciler ile bir araya
geldi.
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Vali Orhan Düzgün, Kayseri Valiliği’nin ortaklığında gerçekleştirilen ve Yurtdışı Akraba
Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen “Kayseri, Nevşehir, Aksaray ve Konya
Kültürel Gezisi” projesi kapsamında Hollanda’dan Kayseri’ye gelen öğrenciler ile bir araya
geldi.
Hollanda’nın değişik bölgelerinden gelen 29 kişilik öğrenci grubu ile bir süre sohbet eden
Vali Düzgün, öğrencilere Kayseri’yi iyi tanımalarını ve döndüklerinde arkadaşları ile
ailelerine Kayseri’nin tarihi ve kültürel yapısını anlatarak “gönül elçisi” olmalarını tavsiye
etti.
Hollandalı öğrenciler Vali Düzgün ile buluşmalarının ardından Vali Yardımcısı Mustafa
Masatlı’dan Valilik binası ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yurtdışında
ikamet eden ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait
tarihi mekânları gezip görerek tanımasının önemine işaret etti.
Proje kapsamında Kayseri’yi ziyaret eden Hollandalı öğrenciler de, Vali Düzgün ve Vali
Yardımcısı Masatlı’nın sıcak ilgisinin kendilerini sevindirdiğini dile getirerek, Kayseri’yi
yakından tanıyacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.
Ziyaret günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12918.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

AK Parti yüzde 48’ler bandını rahatlıkla sağlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri’de ekonomi muhabirleri ile bir araya
geldiği programda yaptığı konuşmada, AK Parti’nin 7 Haziran seçimlerinde yüzde 48’ler
bandını rahatlıkla geçeceğini belirtirken, HDP’nin ise barajı aşamayacağını söyledi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri’de ekonomi muhabirleri ile bir araya
geldiği programda yaptığı konuşmada, AK Parti’nin 7 Haziran seçimlerinde yüzde 48’ler
bandını rahatlıkla geçeceğini belirtirken, HDP’nin ise barajı aşamayacağını söyledi.
Erciyes’te bulunan bir otelde düzenlenen programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Vali Orhan Düzgün, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve ekonomi
muhabirleri katıldı. Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Dün
önemli bir toplantı yaptık. Ülkemizi temsilen toplantıya katıldık. Bunu ülke olarak son derece
önemsiyoruz. Önemli bir miktarın 30 milyar metreküplük 2020 yılı sonrasına inşallah böyle
bir hedefimizi gerçekleştireceğiz. Türkmenistan’ın kaynak ülkeler arasında yer almasını
istiyoruz. Siyasi kararlılığın son derece önemli olduğundan bahsediyoruz. Türkiye bu
projelerini geliştirdikçe coğrafyasından kaynaklanan avantajları yerine getirmiş oluyor.
Doğalgazın Türkiye’nin ciddi bir merkezi olmasını bu tür programlar sağlamış olacak” diye
konuştu.
Bakan Yıldız Başkalık sistemi ile ilgili soruya, “Öncelikle Türkiye için enenin de sonunda
Başkanlık sistemine geçişe bende inanıyorum. Türkiye hedeflerine ulaşmak istiyorsa
Başkanlık sistemi mutlaka getirilmelidir. Son 12 yılda Türkiye gayrisafi hasılasını 3 katına
çıkarttı ve yeni hedefler koydu. Siyasi olarak idari olarak bürokrasi olarak son 13 yılda çok
fala olay yaşadık. Bu iradenin daha da güçlü olması açısından 10 Ağustos dönüm noktasıdır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tespiti yerinde. Kendisine katılıyorum. Kafa karışıklığına yol
açtırılan söylentiler var. Başkanlık sistemi dışarıdan gelecek değil. Bunu yapacak olan
bizleriz” ifadelerini kullandı.
Araştırma şirketlerinin anket araştırmaları ile ilgili soruyu yanıtlayan Yıldız, “Ben anketleri
yakinen takip eden birisi olarak koalisyon ihtimalini görmüyorum. AK Parti genel merkezi
olarak gözlemlerimizde ben yine vatandaşlarımızın AK Partiye daha fazla rağbet edeceğine
inanıyorum. Halkımız HDP’nin yaptığı şirinliklerin hafızasından bağımsız olmadıklarını
görecek. PKK’nın son 30 yılda ülkemize yaptıklarını vatandaşımız unutmaz. Çözüm süreciyle
ülkenin şekilleneceğine inanıyoruz. Kim katkı koyarsa o kazanacak, Türkiye kazanacak.
Seçimler zamanında yapılacaktır. Temennimiz de bu yönde. Önümüzdeki seçimlerden sonra
seçim yılı 2019’dur. Şuanda AK Parti yüzde 48’ler rahatlıkla sağlar” şeklinde konuştu.
Bakan Yıldız ‘HDP barajı aşacak mı?’ sorusuna, “HDP’nin barajı aşabileceğini
düşünmüyorum. Bir kısım yakın görünmelerle Türkiye’nin kucaklanamadığını görmüş
olacağız. Yüzde 9’lar bandını geçemeyeceğine inanıyorum. Demirtaş ‘sivil itaatsizliğe
dönüşür’ diyor. Türkiye’yi mi tanımayacak? ne yapacak? Söylesin ‘ben isyan çıkartmak

istiyorum’ desin. Vatandaşımız bunu çok iyi görüyor. Sivil itaatsizlikten maksat nedir? Bunun
cevabını bekliyorum” dedi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun seçim vaatleri ile ilgili soruya, “İddia şu mazotu ‘1,5
TL’den vereceğiz’ diyorlar. Kılıçdaroğlu bunun TÜPRAŞ’ta 1,21 TL’dir diyor. Bu 1,41
TL’dir. 42 kuruşluk dağıtım ve bayilik hizmetleri var. Bunu eklediğiniz de 1,80 kuruşun
üstüne çıkıyor. Bu halkı yanıltmaktır. Eğer siz 1,5 TL’den dağıtacaksanız. Bunu dağıtmayı
nasıl düşünüyorsunuz? Bayilerden vazmıgeçeceksiniz? Siz ülke yönetmeye talip oluyorsunuz.
Dağıtım şirketleri ve bayileri görmezden gelip yapıyorsanız çok yazık. Türkiye’de AK Parti
iktidarında 2 kat alım gücüne ulaşmıştır. Şuanda en ucuz doğalgaz 28 Avrupa Birliği arsında
Türkiye’dedir. Biz 10 yılda 20 milyon ton kömür dağıttık. Önümüzdeki yıllarda da dağıtmaya
devam edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu burada söylediğinin farkına varması lazım. Bunun da
bedelinin ne olduğunu açıklaması lazım. Ben seçim beyannamelerinde daha ciddi çıkışlar
bekliyordum” şeklinde konuştu.
‘AK Parti Kayseri’de kan kaybetmez’ diyen yıldız, “Kayseri’de bütün noktaları dolaşacağız.
Ben adaylarımızın bizlerden daha iyi olduğuna inanıyoruz. Bizler o arkadaşlarımızın
yanındayız” dedi.
Soma ve Ermenek’te yaşanan olaylar ile ilgili konuşan yıldız, “Tabii ki o olaylar açıkçası
benim ve bakanlığımın mahçupiyetidir. Zihnimden de Bakanlık sonrasında bunlar çıkmaz.
Ben oradaki vatandaşlarımızla sürekli konuşuyorum. Ben hep dürüst olmaya çalıştım. O acılar
hiç kolay değil. Bir bakan göreve geldiği zaman o görevde sürekli bulunmayacağını birinci
gün bilmelidir. Eğer kolayının bu olduğuna inansak, buna karar verecek olan üçlü
kararnamedir. Ben bunu her zaman söyledim. Ben karar neyse onun uygulanmasından yana
olduğumu söyledim” ifadelerini kullandı.
‘Bakanlıkta 6. yılı bitirdik 7. yıla giriyoruz’ diyen Yıldız, “Hiç şüphesiz ki en başarısız
olduğumuz yerler Soma ve Ermenek’tir. Bunu en eksi hallerimiz olarak söylüyorum.
Madencilerimize yine rahmetle anıyorum. Bunlar tabii afet değil bir sebeple oldu. Nükleer
santrallerin Türkiye’ye AK Parti döneminde kazandırılıyor olmasını iyi işler olarak
görebiliriz. AK Parti iktidarımızın son 12 yılda yaptığı çok önemli işler var” diye konuştu.
Elektrik kesintilerine değinen Yıldız, “Arkadaşlarımız gerekli önlemlerini aldı. İnşallah bir
daha bu olayı yaşamayız. Partiler başka bir şeyin arkasına sığınmayacaklar. Kendi yaptıkları
faaliyeti anlatacaklar. Bir kimse hangi gerekçeyle Şırnak-Silopi arasındaki ana direklerden bir
tanesi bombalandı. Bombalanan yerde elektrik kesintisi olmaz diyemem” ifadelerini kullandı.
Petrol fiyatlarına değinen Yıldız, “Bu yılın başında yaklaşık 5 ay önce ham petrol 45 dolarlar
bandındaydı şimdi 60 dolarlar bandında. Dolar da 2,20 bandındaydı şimdi 2,70’ler
seviyesinde. Fiyatların esnek olduğu dönemde biz yüzde 7-8’lik bir farkı vatandaşlarımıza
yansıtmıyoruz. Bunu belirtmek istiyorum” dedi.
Yıldız son olarak Soma’da hayatını kaybeden maden ailelerinin yakınlarına 160 bin TL’ye
yakın bir rakam toplandığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12919.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Trafik Güvenliği ve Eğitim Haftası kutlandı
1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Güvenliği ve Eğitim Haftası, Kayseri’de çeşitli
etkinliklerle kutlandı.
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1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Güvenliği ve Eğitim Haftası, Kayseri’de çeşitli
etkinliklerle kutlandı.
Etkinlik kapsamında, kent meydanına açılan stantlar ile vatandaşlara bilgiler verildi.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Müdür
Yardımcısı Sefa Sarıkaya, polis memurları, jandarma ekipleri, vatandaşlar ve öğrenciler
katıldı.
Etkinlik hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Müdür Yardımcısı
Sefa Sarıkaya, “Trafik haftası her mayıs ayının başında kutlandığı gibi bu haftada açılışımızla
beraber trafik haftasını kutladık” dedi.
Sarıkaya, "Bu tedbirler yeterli olmuyor ve bunun için denetim de gerekiyor. Yollarımız güzel
araçlarımız da yeni ama insan unsurunu aşmamış lazım. Her şey insan unsurun da bitiyor.
Arabayı kullanan neticede bizleriz. Hepimiz bir şekilde okul, ev ve işe giderken trafiğe
çıkıyoruz. Kaldırımda yürüsek bile trafiğe çıkmış bulunuyoruz. Kayseri Emniyet Teşkilatı
olarak bir yıldır vatandaşlara sabah 7.30 ve 9.30 saatleri arasında ceza yazmadan emniyet
kemeri uygulaması yaptıklarını söyleyen Sarıkaya,” Vatandaşlarımızda cezalarda artış varmış
gibi bir algı var fakat Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak cezalarımız da yüzde 40’a yakın
düşüşümüz vardır. Fakat bu durum denetimlerin artmadığı anlamına gelmez. Biz daha çok
eğitici faaliyetlerde bulunuyoruz. Bundan dolayı cezalarda düşüşümüz var ancak eğitici
faaliyetlerle birlikte kazalarda da düşüş var" ifadelerini kullandı.
yakın bir rakam toplandığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12920.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Gesi mesire alanı genişletiliyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mevcut Gesi mesire alanında yapılacak
çalışma ile mesire ve piknik alanının genişletileceğini bildirdi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mevcut Gesi mesire alanında
yapılacak çalışma ile mesire ve piknik alanının genişletileceğini bildirdi.
Mevcut Gesi mesire alanında hafta sonları yoğun talep olduğunu ve çok kalabalık bir kitleye
hizmet vererek yetersiz kaldığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç,Gesi mesire alanının çevresinde çalışma yapılarak bu alanlar yine halkın dinlenme
ve
piknik
yapma
alanı
olarak
hizmet
vereceğini
belirtti.
Kayseri şehrinin bağ ve sayfiyeleri ile ünlü olduğunu ancak bağ ve bahçesi olmayanlar ile
ilimizde özel ve kamu görevi yapan ailelerin piknik ve mesire alanlarına büyük ilgi
gösterdiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları
söyledi:
"Melikgazi İlçesi her geçen gün planlı bir şekilde büyümekte ve genişlemektedir. Ancak bu
şehirde yaşayan bireyler ve aileler de unutulmamaktadır. Çünkü şehir; insanların rahatı,
konforu, huzuru ve güvenliği için vardır. Biz de hemşehrilerimizin özellikle tatil günlerini
doğa ile baş başa olacakları yeni alanları mesire alanı olarak kendilerine sunuyoruz. Gesi
mesire alanının güney ile batı bölümünde yer alan alanlar Melikgazi Belediyesi mülkiyetinde
olup bir sorun oluşturmamaktadır. Dolayısıyla yapılacak planlama ve peyzaj mimari ile bu
alanlara oturma yerleri, kamelyalar konulacak. Yürüyüş yolları oluşturularak bol miktarda
ağaçlandırılacaktır. Çocuk oyun grupları ile açık alan spor aletleri ile donatılacaktır. Sonuçta
aileler için hafta sonu nezih ve doğa ile iç içe alanlar şehrimize kazandırılmış olacaktır"
Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gesi mesire ve piknik alanına
yapılacak genişletme çalışmasının bu yıl içerinde tamamlanarak hizmete sunulacağını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12921.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Bakan Yıldız’a mezun olduğu okuldan
alınmayan takdir belgeleri verildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a Kayseri Lisesi’nde okuduğu dönemde
alınmayan takdir belgeleri takdim edildi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a Kayseri Lisesi’nde okuduğu dönemde
alınmayan takdir belgeleri takdim edildi.
Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenen mezunlar buluşması
programına Kayseri Lisesi mezunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali
Orhan Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, merhum
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, ilçe belediye başkanları ve Kayseri Lisesi
mezunları katıldı.
Programda açılış konuşması yapan AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mehmet Özhaseki,
“Ben Kayseri Lisesi mezunu değilim ama bunun burukluğunu yaşıyorum. Büyükleriz hep
buradan mezunlar. Bende lisenin etrafından geçerken içeridekilere gıpta ile bakardım. Burada
güzel bir lise inşa etti. Tarihi Kayseri Lisemizi de milli mücadele müzesi yapmaya karar
verdik. Kurtuluş harbini anlatacağız. Burayı yapmaktan mutluyuz. Gününüz hayırlı olsun”
şeklinde konuştu.
Vali Orhan Düzgün ise, “Burada milli mücadele müzesinin kurulacak olması önemli. Kayseri
Lisesi mezunlarının dernek altında buluşarak bir araya gelmeleri son derece önemli. Ben bu
derneğin ayakta durmasını sağlayanlara çok teşekkür ediyorum. Kayseri Lisesi Cumhuriyet
Döneminde de önemli isimler yetiştirmiştir. Turgut Özal, Abdullah Gül ve Taner Yıldız’da bu
okuldan mezun olarak ülkeye hizmet etmişlerdir” diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, “Tabi Kayseri Lisesi kurulalı 122 yıl
olmuş. Birçok mezunlar verdi. Bu ülkeye 2 tane cumhurbaşkanı verdi. Çok değerli
akademisyenlerimiz, sanatçılarımız bu ülkeye kazandırıldı. Hocalarımızı burada minnetle
anıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından Bakan Yıldız’a Kayseri Lisesi’nde okuduğu dönemde
alınmayan takdir belgeleri takdim edildi. Ayrıca Kayseri Lisesi mezunu 8. Cumhurbaşkanı
merhum Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’a da babasının okul döneminde aldığı başarı
belgeleri verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12922.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

"Türkiye’de ve Kayseri’de ortaya koyduğumuz
milli ittifakla iyi neticeler alacağımızı
düşünüyorum"
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) oluşturduğu Milli İttifak Mardin 1.Sıra
Adayı Ahmet Özal, Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatını ziyaret etti. Özal, "Türkiye’de ve
Kayseri’de ortaya koyduğumuz Milli İttifakla iyi neticeler alacağımızı düşünüyorum” dedi.
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Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) oluşturduğu Milli İttifak Mardin 1.Sıra
Adayı Ahmet Özal, Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatını ziyaret etti. Özal, "Türkiye’de ve
Kayseri’de ortaya koyduğumuz Milli İttifakla iyi neticeler alacağımızı düşünüyorum” dedi.
SP ve BBP'nin 7 Haziran Genel Seçimleri için kurmuş olduğu Milli İttifak koalisyonu Mardin
1.sıra Milletvekili Adayı Ahmet Özal Saadet Partisi Kayseri İl teşkilatını ziyaret etti. Babası
Merhum Turgut Özal’ın Kayseri Lisesinde okuması nedeniyle Kayseri Lisesinde yapılacak
plaket törenine onur konuğu olarak çağrılan Ahmet Özal, seçim çalışmaları kapsamında
Kayseri Milli İttifak adaylarına başarılar diledi.
Özal, "Kayseri Lisesi’nde Kayseri Lisesi mezunlarına plaket verilecek. Babamda oradan
mezun olduğu için beni de çağırdılar. Ben de hem plaketi almaya hem de fırsattan istifade
Kayseri’yi ziyaret etmek için buraya geldim. Milli ittifakın üyeleriyle beraber olup onlarla
konuşmak ve bu arkadaşlarla esnafı dolaşmak için her iki sebepten dolayı Kayseri’ye geldim.
Kayseri’ye bundan üç sene önce gelmiştim. Kayseri çok gelişmiş ve çok güzel bir yer.
Türkiye’de ve Kayseri’de ortaya koyduğumuz bu milli ittifakla iyi neticeler alacağımızı
düşünüyorum” dedi.
Saadet Partisi Kayseri 2.Sıra Milletvekili Adayı Duran Soyuğur ise, "Turgut Özal bu ülkede
güzel hizmetleriyle tanınan, herkes tarafından sevilen, Türkiye’nin gidişatına yön veren, yeni
bir yol çizen bir lider olarak Kayseri Lisesi’nden mezun olması münasebetiyle hazırlanan
plaket merasimine katılmak üzere oğlu Ahmet Özal buraya geldi. İnşallah Kayseri’deki
ittifaka da katkıda bulunacaktır” diye konuştu.
"ZİYARETLER SÜRÜYOR"
Öte yandan, Milli İttifak Kayseri Milletvekili Adayları, İncesu'yu ve mahalle esnaflarını
ziyaret etti. İncesululardan oy isteyen milletvekili adayları, "Bu seçim gerçekten de çok
önemli bir seçimdir. Bizim baraj gibi bir sıkıntımız yok. Bizim hayra motor şerre freniz.
Rahmetli Erbakan Hocamız zamanındaki çalışmaları gördünüz. İşçiye nasıl zamlar yaptığını
gördünüz onun izinden giden öğrencilerine oyları verin ki bizde hocamız gibi size yeniden
yüzde yüze yakın zamlar verelim” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12923.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Kardeşlik destanının 100. yılında 100 fidan ile el
ele projesi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi’nin 100. yıl dönümü anısına
hazırlanan 'Kardeşlik Destanının 100. Yılında 100 Fidan İle El ele' Projesi kapsamında
düzenlenen etkinlik düzenlendi.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi’nin 100. yıl dönümü anısına
hazırlanan 'Kardeşlik Destanının 100. Yılında 100 Fidan İle El ele' Projesi kapsamında
düzenlenen etkinlik düzenlendi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi’nin 100. yıl dönümü anısına
hazırlanan 'Kardeşlik Destanının 100. Yılında 100 Fidan İle El ele' Projesi kapsamında
düzenlenen etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve
öğrencilerinin katıldığı tören ile Polis Meslek Yükseokulu bahçesine 100 tane fidan dikildi.
Okul önünde toplanan öğrencilere, Emniyet Müdürlüğü tarafından, üzerinde 'Türkiye' yazan
kırmızı-beyaz şapka ile yine üzerinde 'Çanakkale-2015' yazan tişört hediye edildi. Buradan
otobüsler ile Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu´na geçen eden öğretmen ve öğrenciler,
okulun bahçesine Çanakkale Destanı´nın 100.Yılı hatırasına 100 adet çam fidanı dikti.
Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Çökük, katkılarından
dolayı Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12924.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Yıldız'dan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a
tepki
İl Kadın Kolları Mayıs ayı danışma meclisi toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'eğer barajı aşamazsak
sivil itaatsizlik başlar' sözlerinden dolayı tepki gösterdi.
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İl Kadın Kolları Mayıs ayı danışma meclisi toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'eğer barajı aşamazsak
sivil
itaatsizlik
başlar'
sözlerinden
dolayı
tepki
gösterdi.
Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve AK Parti Kadın
Kolları üyeleri katıldı. Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,
“Anketlerde bakıyoruz AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 52’si kadın, yüzde 48’i erkek.
Buradaki coşkuyu görünce bunun nedenini daha iyi anladım. AK Parti genel merkezin uzun
yılardır performans değerlendirmesi yapar. Orada teşkilatları değerlendirir. Kayseri bunda
ilkler arasında yer alır. 7 Haziran seçimlerine az zaman kaldı. Zaman hızla geçiyor. Biz AK
Parti kurulduğu günden bu tarafa oylarımızı zirveye doğru tırmandırdıysak, bundan sonra da
hepimizi koşarak bütün azmimizle sevdamızı sandığa taşımak zorundayız” diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, “Türkiye’nin geleceğini düşünerek
yaptığınız çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Seslerimiz kısılmaya başladı. Daha
seçime 35 gün var. Sesimizi korumamız lazım. 7 Haziran seçimleri için sesimiz kısılana kadar
çalışacağız. AK Partinin ülkeye yaptığı çok fazla yatırım var. Bunları halkımıza anlatacağız”
dedi.
HDP’nin kendisini şirin göstermeye çalıştığını belirten Yıldız, “Selahattin Demirtaş ‘eğer biz
barajı aşamazsak sivil itaatsizlik başlar’ diyor. Sayın Demirtaş ne demek istiyorsunuz?
Devlete rağmen devlet mi olmaya çalışacaksın? Vatandaşımız bunu görecek. İçinde isyan
kokan cümleyi neye dayanarak söylüyorsun? Biz sen barajı aştığında partinizi AK Parti olarak
kapattırırız mı diyoruz. Büyük ihtimalle sen barajı aşamayacaksın. O zaman da
diyemeyeceksin böyle. Şirince görünmeye çalışılarak böyle olmaz” şeklinde konuştu.
CHP’nin seçim vaatlerini ciddi bulmadıklarını belirten Yıldız, “Bu ülkeyi idare etmek ciddi
bir iştir. Biz AK Parti olarak ciddi bir işe talip olduk. Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı
anlatalım. İnşallah seçim döneminde daha sık bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12925.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Çelik,muhtarlarla bir araya geldi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 'birlikte yönetme' kültürü çerçevesinde
muhtarlarla bir araya gelerek görüşlerini aldıklarını söyledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 'birlikte yönetme' kültürü çerçevesinde
muhtarlarla bir araya gelerek görüşlerini aldıklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi'nin önceki Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki ile birlikte Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu muhtarlarıyla buluşan
Başkan Çelik, her fırsatta muhtarlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Cuma namazlarını
vesile kılarak mahallelerimizde muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz.
Zaman zaman değişik toplantılarda görüşüyoruz. Bu kez de böyle topluca bir araya gelelim
istedik. Bu aynı zamanda bizim 'birlikte yönetme' anlayışımızın da bir parçası. Burada sizlerin
görüş ve önerilerini alarak mahallelerimizde yapacağımız hizmet ve yatırımlara yön
vereceğiz. Bizim Kayseri'de oluşturduğumuz birlikte yönetme kültürü zamanla 'Bütünşehir
Yasası' olarak yaygınlaştı ve tüm Türkiye'de uygulanır hale geldi. Bu konuda da büyük
emekleri olan Haseki Başkanıma teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmasında devam eden proje ve çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Çelik,
"Sosyal kültürel tesis ve faaliyetlerden kentsel dönüşüme, yeşil alanlardan ulaşım ve turizme
kadar birçok alanda önemli çalışmalar yapıyoruz. Raylı sistem için yeni araçlar gelecek. Dün
de imalatçı firmanın Ankara'daki tesislerini gezerek, bizim için yapılan araçları gördük ve
bilgiler aldık. Yılbaşından itibaren her ay bir iki aracı teslim alarak hizmete sunacağız. Bunun
yanısıra yine toplu taşıma alanında 30 yeni otobüs alımımız oldu. Bir iki haftadan bu yeni
otobüsler, yolcu taşımaya başlayacak. Engelliler için bir büyük merkez yapımının yanısıra, 8
parkta onların kullanabileceği bölümler oluşturuyoruz. Yeşil alan konusunda iki büyük parkın
çalışmaları sürüyor. Birisi 1 milyon 600 metrekare büyüklüğündeki Hava İkmal Parkı, diğeri
de Şeker Gölü'nü de içine alan Keykubat'ta yine çok büyük bir park yapımı gerçekleştireceğiz.
Katı Atık Depolama tesisinin yapımı tamamlanmak üzere, yakın zamanda hizmete girecek.
Bütün bunların yanısıra Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında önce Sahabiye ardından da
Eski Sanayi bölgelerinde yepyeni, yaşam merkezleri oluşturacağız" diye konuştu.
Başkan Çelik, daha sonra kültür ve turizm alanındaki çalışmalara da değinerek, "Bu alandaki
en büyük projemiz Erciyes. Özel sektör yatırımlarıyla birlikte 350 milyon avroyu bulan
devasa bir proje bu. Hiçbir belediyenin kendi imkanlarıyla böylesine büyük bir projeyi
başlayıp bitirmesi mümkün değil. Bu konuda belediyemiz çok başarılı bir yatırım
gerçekleştirdi. Kültür Yolu, bir başka turizm projemiz. Bu yol üzerinde tarihi eserler
bulunduğu gibi tarafımızdan şehrimize kazandırılan Selçuklu Müzesi, Milli Mücadele Müzesi,
Kaleiçi Kültür Merkezi ve Arkeoloji Müzesi gibi mekanlar yer alıyor. Ayrıca geleneksel
evlerden oluşan Kayseri Mahallesi de tamamlanmak üzere. Orası da şehrin önemli bir kültürturizm mekanı olacak. Tabi bütün bunları üç ay gibi kısa bir sürede ben başlayıp bitirmiş
değilim. Bütün bunlarda Haseki Başkanımın imzası var. Bütün şehri, bütün mahalleleri ilmek
ilmek dokudu. Projeler, hep onun eseri ve onun imzası var. Ben burada, sizin huzurunuzda

kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da Ankara'dan Kayseri'ye
hizmet
edecek,
biz
de
alkışlayacağız"
şeklinde
sözlerini
tamamladı.
Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi'nin önceki Başkanı ve AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de belediye başkanlığına güçlü gelip boynu bükük
gidenlerin çok olduğunu ifade ederek, "Belediye başkanları seçimi kazanıp başkanlığa güçlü
gelir. İyi işler yaparsa güçlü ve başı dik gider. Başarısız olursa sessizce boynu bükük gider.
Ben 21 yıl belediye başkanlığı yaptım, durmaksızın çalıştım. 21 yıl boyunca 10 gün üst üste
tatil yapmadım. Haram yemedim, yedirmedim, arsa alıp satmadım. Şehri aldığım nokta ile
bıraktığım arasında dağlar kadar fark var. Erciyes gibi, Stadyum gibi devletin yapması
gereken devasa tesisleri şehrimize kazandırdım. Kimseye partisinden ve inancından dolayı
ayrımcılık yapmadım. Bunun sonucunda da başım dik, alnım açık olarak ayrıldım" dedi.
Konuşmasında Ankara'da yapılması gereken işleri de sıralayan Mehmet Özhaseki, şehri
ilgilendiren dev projelerin olduğuna dikkat çekerek, "Ankara-Kayseri hızlı treninin çabucak
gelmesi lazım. Eğer hızlı tren gelirse Erciyes Kayak Merkezi daha bir canlanır. Ayrıca
Antalya-Nevşehir üzerinden Kayseri'ye gelip Samsun'a kadar uzanan yeni hızlı tren hattının
yapılması lazım. Havaalanın genişlemesi lazım. Sulama kanallarının yapılması gerek. Bunları
ve yeni projeleri yaparak şehri bir kez daha büyütmemiz lazım. Şehir büyürse herkes mutlu
olur. Bunları biz yapmazsak kimse yapmaz. Hepsini tek tek takip etmemiz lazım" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12926.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Milli ittifak gövde gösterisi yaptı
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP) genel seçimler için oluşturduğu Milli İttifak
sevgi yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel
Karamollaoğlu ve Saadet Partisi Mardin Milletvekili Adayı Ahmet Özal katıldı.
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Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP) genel seçimler için oluşturduğu Milli İttifak
sevgi yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel
Karamollaoğlu ve Saadet Partisi Mardin Milletvekili Adayı Ahmet Özal katıldı.
Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisinin genel seçimler için oluşturduğu Milli İttifak sevgi
yürüyüşü düzenledi. Sevgi yürüyüşüne katılım yoğun olurken, Saadet gelecek dertler bitecek,
mücahit Erbakan gibi sloganlar atıldı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel
Karamollaoğlu ve Saadet Partisi Mardin Milletvekili Adayı Ahmet Özal’ında katıldığı
yürüyüş Hacı Kılış caminde başlayarak hastane caddesinin sonuna kadar devam etti.
Yürüyüşte konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu “
Türkiye’nin bütün yerlerinde olduğu gibi bir değişiklik isteği var. Ümit ediyoruz ki bu iste

seçimlerde sandığa yaklaşır. Ben de eğitim hayatımı burada geçerdim. Bunun için Kayseri ile
eskiden beri bir yakınlığımız var. Burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ümit
ediyorum ki Kayserililer bu sefer bugün ki düşünce kuruluşunun yanında, doğruyu eğriyi
tartarak ülkenin gidişatı hakkında bir fikir oluşturarak karar verir. Bu karar sandığa yansır ve
sandıktan da milletimizin geleceği hakkında inşallah iyi bir sonuç çıkar” dedi.
Saadet Partisi Mardin Milletvekili Aday Ahmet Özal “Annemin babası da Kayserilidir
babamın babası ise Malatyalıdır. Kayseri güzel ve değerli bir şehirdir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12927.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Elindeki kırık cam parçası ile kendisini kesti
Kayseri’de bir şahıs, tarihi kale surlarının üzerine çıkarak elindeki kırık cam parçalarıyla
kendini kesti.
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Kayseri’de bir şahıs, tarihi kale surlarının üzerine çıkarak elindeki kırık cam parçalarıyla
kendini kesti.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İnönü Bulvarı’ndaki tarihi kale surlarının üzerinde
birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri,
isminin Emre olduğu öğrenilen şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarına karşılık vermeyen
Emre, elindeki kırık cam parçalarıyla karın ve ense bölgesini kesmeye başladı. Polis ve
çevredeki vatandaşların ikna çabalarına rağmen Emre, kesici alet ile defalarca vücuduna
vurmaya devam etti. Kanlar içerisinde kalan Emre bağırmaya devam ederken, çevredekiler
korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen Emre'nin yakınları, şahsı ikna
ederek aşağı indirdi. Kanlar içerisinde kalan Emre, yakınlarının aracı ile hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12928.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

“Chp Hiç Bir Zaman Din Eğitimini
Yasaklamayacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri mitingini yağmur altında gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında, “Biz yeni eğitim sistemini iş garantili eğitim
sistemi ile inşa edeceğiz. Hemen koro halinde imam hatip okullarını kapatacağımızı
söylüyorlar. CHP hiçbir zaman din eğitimini yasaklamayacak. İmam Hatip okullarını
kapatmayacak” diye konuştu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri mitingini yağmur altında gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında, “Biz yeni eğitim sistemini iş garantili eğitim
sistemi ile inşa edeceğiz. Hemen koro halinde imam hatip okullarını kapatacağımızı
söylüyorlar. CHP hiçbir zaman din eğitimini yasaklamayacak. İmam Hatip okullarını
kapatmayacak” diye konuştu.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu, “Bu halka hizmet etmek bizim görevimizdir. Ben kendi ülkemin insanına
güveniyorum. Size sözüm var. Siyaseti çirkinlikten arındıracağım. Temiz siyaset olacak.
Siyasetçi namuslu olacak” dedi.
Kılıçdaroğlu, “13 yıldır yönetiyorlar. 6 milyon 200 bin işsiz bıraktılar. 17 milyon yoksul
bıraktılar. 2 milyon Suriyeli bıraktılar. Suriyeli kardeşlerimizi de huzur içinde kendi
ülkelerine göndereceğiz” diyerek şu şekilde konuştu:
Kayseriliyi seviyorum, sizin için çalışmak istiyorum. Temiz bir siyaseti başlatmak istiyorum.
CHP
iktidarında
çıkaracağımız
kanunlar
temiz
ahlak
kanunları
olacak.
Koşullar ne olursa olsun ülkemiz için çalışıyoruz. Huzurlu bir Türkiye istiyoruz. 17 milyon
yoksul var. Türkiye’de yoksulluğu çözeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Çanakkale Savaşı’nın
100. yılındayız. 17 milyon yoksulumuz var. Onların umurunda değil. 13 yılda 17 milyon
yoksul yarattılar. 6 milyon 200 bin işsizimiz var demiyorlar. Suriyeliler 5.5 milyar dolar para
verdik demiyorlar. Yoksulluk var, işsizlik var ama bunu nasıl önleyeceğiz kaynak yok
diyorlar. Bu ülke 21. yüzyılın Türkiye’si. Kaynak var, para var, çalışan insanımız var,
gencimiz var. Bir eksiğimiz var o da aktif siyaset ve temiz siyaset. 7 Haziran’da güzel bir
başlangıç yapalım. Huzurlu bir Türkiye, barış içinde yaşayan bir Türkiye.
Siyaset kavga yeri değil, siyaset halka hizmet yeridir. Kavga da istemiyoruz, ülkemizde huzur
ve barış istiyoruz. Bunun için yeni bir başlangıç yapmaya ihtiyacımız var. 7 Haziran’da yeni
bir başlangıç yapmaya ihtiyacımız var. Dünyanın en güzel coğrafyasındayız. Bu ülkeyi
cennete dönüştürmek hepimizin elinde.”
13 yıldır iktidardalar Türkiye’nin hangi sorunun çözdüler? 7 Haziran’da yeni bir başlangıç
yapacağız. Kamyoncular biliyorum K-1 belgesini biliyorum. Kamyoncuların Kayseri’de
eylem yaptıklarını da biliyorum. Onların çay içtiği yere giden ve onları dinleyen tek genel
başkan benim. Toplumun her kesimi ile ilgileniyorum.

Güzel bir mitingimiz oldu. Güzel bir başlangıç olacak. Kayseri ile umudum var. Türkiye’ye
yönelik umudum var. Güzel bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Yaşanacak bir Türkiye
olacak. 7 Haziran’da sandığa gidip oy verdiğiniz zaman barış içinde yaşayan bir Türkiye’ye
merhaba diyeceksiniz.
Biz yeni eğitim sistemini iş garantili eğitim sistemi ile inşa edeceğiz. Hemen koro halinde
imam hatip okullarını kapatacağımızı söylüyorlar. CHP hiçbir zaman din eğitimini
yasaklamayacak. İmam Hatip okullarını kapatmayacak. İmam Hatip’i diyanet işlerini kuran
CHP’dir. Ben isterim ki bütün imamlarımız sadece bir yabancı değil iki üç yabancı dil
bilseler. Halkı daha iyi aydınlatsalar. Bizim bundan en ufak bir kuşkumuz yok. CHP
iktidarında kimsenin etnik kimliğini siyasete malzeme yapmayacağız. Kimsenin inancını
siyasete malzeme yapmayacağız. Kimsenin yaşam tarzını siyaset malzemesi yapmayacağız.
Bizim inancımıza göre insan Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır.
Demokrasiyi getireceğiz. Özgürlüğü getireceğiz. 7 Haziran demokraside yeni bir sayfa, doğru
siyaset anlayışında yeni bir sayfa açacağız. Aile sigortası gelecek. Hiçbir aile geliri 720
TL’nin altında olmayacak. 800 bin kişi taşeronda çalışıyor. Taşeronu tarihe gömeceğiz.
Taşeron uygulaması olmayacak. Taşeronda çalışan işçileri kadroya alacağız. Hepsinin kadrolu
hakları olacak. Ben bunu söyledim ya kaynağı nereden bulacaksın diyorlar. Taşeron işçisine
parayı sen veriyorsun. Ben aradan köyle tüccarını çıkarıyorum.
Demokrasiyi getireceğiz, herkesin kazandığı bir Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracağız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12930.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Kocasinan Meclisi Toplanıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediye Meclisi'nin 4
Mayıs 2015 Pazartesi günü Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştireceğini söyledi.

03 Mayıs 2015 Pazar 15:20
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediye Meclisi'nin 4
Mayıs 2015 Pazartesi günü Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştireceğini söyledi.
Kocasinan Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde Meclis Salonu'nda saat 16'da toplanarak
gündemindeki 16 maddeyi görüşüp karara bağlayacak.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, ilk olarak Kocasinan Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin
Hesap Cetvelleri'ni görüşeceklerini belirterek,"Strateji Geliştirme Müdürlüğü'yle Destek
Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'yle ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu'nu da görüşeceğiz. Kayseri Ulaşım Turizm A.Ş'de bulunan Kocasinan
Belediyesi hisselerinin artırılmasını da karara bağlayacağız. Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü'nün Erkilet Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki sosyal tesisisin ücretsiz olarak
tahsis edilmesi talebini de ele alacağız" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şöyle tamamladı," Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi'nin 8
alanda trafo binası tesis etmek amacıyla trafo yerleri planlanması talebiyle birlikte çeşitli
yerleşim birimlerinden gelen imar planı değişikliği taleplerini de görüşerek karara
bağlayacağız. Alınacak kararların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12931.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Kayserispor - Antalyaspor Maçına Yoğun İlgi
PTT 1. Ligin 31. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan maçı kazanması durumunda
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek olan Kayserispor’da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.
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PTT 1. Ligin 31. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan maçı kazanması durumunda
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek olan Kayserispor’da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.
Kayserispor ligin 31. haftasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Kayserisporlu taraftarlar maça yoğun
ilgi gösterirken stadın tamamına yakınını doldurdu. Kayserispor maçı kazanması durumunda
rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan Spor Toto Süper Lig'e yükselmiş olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12932.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Gece Gündüz Demeden Çalıştım, Hiç Tembellik
Etmedim"
Oto Servisleri Sitesi Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na AK Parti Milletvekili adayları da
katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mehmet Özhaseki, "Gece
gündüz demeden çalıştım ve hiç tembellik etmedim. Belediyelere verilmiş ya da verilmemiş
ne kadar proje varsa altına girdim" dedi.

03 Mayıs 2015 Pazar 16:12

Oto Servisleri Sitesi Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na AK Parti Milletvekili adayları da
katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mehmet Özhaseki, "Gece

gündüz demeden çalıştım ve hiç tembellik etmedim. Belediyelere verilmiş ya da verilmemiş
ne kadar proje varsa altına girdim" dedi.
Oto Servisleri Sitesi Şantiyesi'nde düzenlenen Bilgilendirme ve İstişare Toplantısına, AK
Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar
Karayel, AK Parti Milletvekili Adayı Kemal Tekden, Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi
Odakır, diğer AK Partili milletvekili adayları ve oto servisçileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, "Artık bir
tornavida bir pense dönemi bitti, kendimizi yenilememiz gerekiyor. Yenilemediğimiz taktirde
yok olmaya mahkumuz. 600 metrekare, bin 200 metrekareden oluşan bu iş yerleri bizlerin
ufkunu açacak. Mevcut Sanayi Sitemizde yaşadığımız sıkıntıları burada yaşamamak için bazı
önlemler aldık" dedi.
Toplantı da konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de, "Yapılacaklar
var. Zaten yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Daha iyisini de yapacağız. 21 yıl bu
şehirde Belediye Başkanlığı yaptım. Allah'a hamd olsun elimden ne geliyorsa onu yaptım.
Gece gündüz demeden çalıştım ve hiç tembellik etmedim. Belediyelere verilmiş ya da
verilmemiş ne kadar proje varsa altına girdim. Gücüm ne kadar yetiyorsa ülkemizde ve
dışarıda
gördüğüm
tüm
güzellikleri
şehrimize
kazandırmaya
çalıştım"dedi.
Özhaseki, "Bu memleketin cumhuriyet tarihi boyunca 3 bin yolu vardı 4 bin kadar caddeyi ve
sokağı da ben yaptım. Stadyum yapan bir belediye çıkmadı daha. Erciyes'te kayak merkezi
yaptık. O kayak merkezi yarın hepimizin geçim kapısı olacak bunu bilin. Alpler sırası
buyunca devam eden Avrupa'da 50 den fazla şehrin tek geçim kaynağı kayak merkezleri.
Türkiye’de bunu yapan tek belediye olduk. Kızılırmak'ın üzerine bir baraj yaptık cebimizden
tek kuruş çıkmadı. Stat yaptık cebimizden bir lira çıkmadı. Terminal yaptık cebimizde bir lira
çıkmadı. Biz bunları gerçekleştirirken bir taraftan da Kayseri modeli belediyecilik, marka
şehir denilmeye başlandı’’ şeklinde konuştu.
Daha da eksiklerinin olduğunu söyleyen Özhaseki, "Çok şükür aradan zaman geçti şehrimiz
bir yerlere geldi. Eksiklerimiz var mı? Var. Yapılacaklar var ve yapıyoruz da zaten. Yapmaya
devam ediyoruz. Takipte ediyoruz. Daha iyisini de yapacağız. Çok şükür vicdanen rahatım’"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12933.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Haydi Gençler Sıra Sizde
Melikgazi Belediyespor Voleybol Genç takımı Grup birinciliği müsabakaları için Kırşehir’de.
Yıldız ve Yaş Grubu takımının ardından Genç takım’da tek hedef Kırşehir’de Yarı Final
biletini alabilmek.
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Melikgazi Belediyespor Voleybol Genç takımı Grup birinciliği müsabakaları için
Kırşehir’de. Yıldız ve Yaş Grubu takımının ardından Genç takım’da tek hedef Kırşehir’de
Yarı Final biletini alabilmek.
Şehrimizde yapılan il birinciliği müsabakalarında her yıl olduğu gibi bu yılda rakiplerine hiç
set vermeden il birincisi olan Melikgazi Belediyespor Voleybol Genç takımı 04-07 Mayıs
tarihleri arasında Kırşehir’de yapılacak olan Grup birinciliği müsabakalarında ev sahibi
Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir takımları ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve grup birincisi olacaklarına inandıklarını belirten
Antrenör Fuat Kalay “ Genç takımımız grup birinciliğine hazır. Artık söz sırası sporcularda.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda inşallah yarı finallere ve oradan da Türkiye Finallerine
katılmak istiyoruz. Zorlu rakipler var ancak biz çok güçlüyüz ve grubun favorisiyiz. Bize
güvenenleri mahcup etmemek için canla başla mücadele edeceğiz ve yarı final biletini alarak,
sevinçlerimize bir yenisi daha ekleyeceğiz” dedi.
Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar Öztürk’de yaptığı açıklamada “Voleybol’da
tarih yazmaya devam ediyoruz. Bir yenisini de inşallah Geç takımımız Kırşehir’e yazmaya
gidiyor. Öncelikle teknik heyet ve sporcularımıza başarılar diliyorum.Yıldızlarımız ve Yaş
Grubu takımımız bu sevinci yaşattılar,aynı başarıyı Genç takım’da gösterecek ve mücadele
ettiğimiz üç kategoride de şehrimizi Türkiye Yarı Finallerinde temsil edeceğiz.Melikgazi
Belediyespor gençlere spor yapabilme imkanı sağlamak ve özellikle salon sporlarına destek
olma amacına,gençlerin elde ettikleri birbirinden değerli bu başarılar ile çoktan
ulaşmıştır.Bunda en önemli pay elbette ki bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sporun ve
Sporcunun Dostu Belediye Başkanımız Sayın Dr.Memduh Büyükkılıç’a aittir.Başkanımıza
teşekkür ediyor,Finallerde en az bir kategoride Türkiye Şampiyonu olarak,bu başarıları
taçlandırmak istiyoruz.”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12934.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Danışmentgazi Mahallesi Aile Sağlık Merkezi
Ve 112 Acil İstasyonu Açılış Törenine Davet
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince arsa tahsis
edilen ve çevresinde 5 adet Eczane Dükkanı yapılan Danışmentgazi Mahallesi’ndeki Naciye
ve Ramazan Büyükkılıç Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nun 04 Mayıs 2015
Pazartesi günü Saat:13.00’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık’ın katılımları
ile düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince arsa tahsis
edilen ve çevresinde 5 adet Eczane Dükkanı yapılan Danışmentgazi Mahallesi’ndeki Naciye

ve Ramazan Büyükkılıç Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nun 04 Mayıs 2015
Pazartesi günü Saat:13.00’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık’ın katılımları
ile düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını söyledi.
Çok amaçlı ve 2 katlı ve toplam kapalı alanı 800 m2 olan…
Melikgazi Belediyesi olarak şu anda ilçe sınırları içerisinde yer alan sağlık tesislerine arsa ve
bina tahsis ettiğini hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Danışmentgazi Mahallesi’nde
yapımı tamamlanan Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu, toplam nüfusu 70 bin olan 3
mahalleye hizmet verecektir. Dolayısı ile önemi ve konumu çok önemlidir. Melikgazi
Belediyesi halk ve çevre sağlığını önemsiyor ve yatırımlar yapıyor. Biz bu tesisin arsasını
ücretsiz tahsis ettik. Hayırsever Naciye ve Ramazan Büyükkılıç ailesi ise binayı inşa etmiştir.
Belediye olarak ayrıca bu sağlık tesisinin yanına 5 adet eczane dükkanı inşa ederek ihale ile
kiraya verdik. “ dedi.
3 mahalle halkına hizmet verecek …
Açılış törenine tüm Kayserililerin davetli olduğunu ifade eden Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç, Aile Sağlık Merkezi, 112 acil yanında Diş Tedavi ünitesinin de bulunduğunu,
dolayı ile komple bir sağlık tesisi olarak bölge halkına hizmet vereceğini kaydetti.
Açılış törenine tüm halkımız davetlidir.
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Danışmentgazi Naciye ve Ramazan Büyükkılıç Aile Sağlık
Merkezi ve 112 Acil İstasyonu açılış törenine tüm Kayserililerin davetli olduğunu sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12935.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

" Sahada Kazandığımız Seçimi Sandıkta
Kaybetmeyeceğiz"
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı tarafından 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde
sandık kurullarına görev alacak olan partililere eğitim semineri verildi.

03 Mayıs 2015 Pazar 17:21

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı tarafından 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde
sandık kurullarına görev alacak olan partililere eğitim semineri verildi.
Toplamda 5 bin kişinin katılacağı eğitim seminerlerinin ilki Cumartesi günü MHP İl Binası
Toplantı Salonunda başladı.
Eğitim seminerine MHP Hukuk İşleri’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Müjdat Yılmaz,
Parti içi Eğitimden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ferhat Temizer ve Eğitim ve Sağlıktan
sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gül katıldı.

İki günde 500’e yakın sandık görevlisine eğitim verilirken, Sadık görevlilerinin görev
yapacağı ilçe teşkilatlarının yöneticileri de eğitim çalışmalarında hazır bulundu.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, “Sandık
görevlilerimizin eğitim çalışmalarına başladık. Küçük orta ve büyük ölçekte katılımlar
sağlayarak tüm sandık görevlilerimizi bilgilendiriyoruz. Özellikle sandıkta yapılabilecek
hilelere karşı uyanık olmalıyız. Sahada kazandığımız seçimi sandıkta kaybetmeyeceğiz. Şuana
kadar Milliyetçi Hareket Partisi tüm kadroları ile seçim çalışmalarını sürdürmektedir.
Milletimizin tek dileği, “Bizi bunlardan kurtarın” diyerek milliyetçi ülkücü hareketin iktidar
olmasıdır. Bu sebeple tüm sorumluluk sahibi arkadaşlarımızla sağlıklı bir şekilde seçimi
tamamlamak ve sandıktan zaferle çıkmak istiyoruz. Şu ana kadar 500’e yakın sandık
görevlisine eğitim verildi. 5 bine yakın sandık görevlimizi de en kısa sürede eğitim çalışlarına
dahil edip saha çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12936.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Hasyüncü mü Nursaçan mı?
Bugün yapılacak Kayseri OSB’deki iki listenin yarışacağı kritik öneme sahip seçimde
tansiyon yüksek.
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HASYÜNCÜ 7. KEZ ADAY
Bugün yapılacak Kayseri OSB’deki iki listenin yarışacağı kritik öneme sahip seçimde
tansiyon yüksek.
Seçim öncesi hayli hareketli günler yaşayan sanayiciler ve ilgili kurumlar farklı tavırlar
aldılar.
– HASYÜNCÜ: Uzun tecrübesi ve kişiliği ile OSB’yi iyi yönettiklerini, daha yapacak işleri
olduğu söylemiyle tekrar aday.
– NURSAÇAN: OSB’nin iyi yönetilmediğini, tek kişinin hegomanyası altında ancak bu
kadar olacağı, 7. kez adaylığı doğru bulmadığını, üyelere adil davranılmadığı söylemiyle
yönetime aday.
– BOYDAK GURUBU: Hasyüncü’yü destekliyorlar. Şükrü BOYDAK Hasyüncü listesinde
tekrar aday. Boydak’ların son dönemlerde Hükümet karşıtı açıklamalarına rağmen OSB’de
Hasyüncü’yü desteklemeleri taraflarca ilginç bulunuyor.
– MÜSİAD: Geçen hafta Hasyüncü’nün MÜSİAD ziyaretinde sert tartışmalar yaşandığı
medyaya yansımıştı. Ziyarette; Hasyüncü’nün 7. kez adaylığını ilkesel olarak doğru
bulmadıklarını belirterek, AK Parti’de 3 Dönem, MÜSİAD’daki 2 Dönem uygulaması
hatırlatılıp OSB’ye yeni bir Başkan istediklerini söylemişlerdi. Bunun üzerine ciddi tartışma

yaşanmış ardından Hasyüncü’ye yakın üyeler geçen hafta MÜSİAD’dan istifa ederek ipleri
kopartmışlardı.
– PARALEL YAPI: OSB’de ciddi bir tabanı olan PDY’nin AK Parti Hükümeti ile açık
savaş verirken AK Parti’ye yakın siyasi tavrı olan Ahmet HASYÜNCÜ’ye destek vermeleri
farklı yorumlara yol açıyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK Geliyor
OSB Yönetimine aday iki kesiminde ulaşıp destek istedikleri Bakan Fikri IŞIK seçimde
Kayseri’de olacak. IŞIK’ın seçim öncesi yapacağı temaslar, yapacağı konuşma ve taraflardan
birine destek olup olmayacağı merakla bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12937.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Bünyan Baştan Sona Yenileniyor
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Fen İşleri alanında yapılan çalışmaları
değerlendirerek, Bünyan’ı ve Bünyanlıları yine ilklerin beklediğinin mesajını verdi.
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Bünyan genelinde 200 bin metrekareye yakın kilitli parke ve yol çalışması yapacaklarını ifade
eden Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, top yekûn başlatılan çalışmaların startını
Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde kesilen kurbanla, dualar eşliğinde verdi.
Yapılacak olan yollara ilk parkeyi de kendisi koyan Başkan Şinasi Gülcüoğlu,’’ Bu güne
kadar mahallelerimizde 45.000 metre kare kilitli parke yaptık. Bünyan merkezde 22.600
metrekare sıcak asfalt yapımını gerçekleştirdik. Yine bu alanda yapılan çalışmalarla devam
edecek olursak, asfalt tamiri için yaklaşık 700 ton malzeme kullandık. Bununla birlikte yine
asfalt tamiri için 75 ton torba asfalt kullandık. Tabi bunlar, geçmişte neredeyse 1 kamyon
asfalt dahi bulunamayan, alamayan bir belediye göz önünde bulundurularak
değerlendirilmelidir’’ dedi.
Bünyan’a ilk defa kendi dönemlerinde sıcak asfalt döküldüğünü hatırlatan Başkan
Gülcüoğlu, yeni başlatılan yol yapım ve alt yapı çalışmalarıyla alakalı olarak tek seferde 200
kilometreye yakın bir yol çalışmasının da Bünyan için bir ilk olduğunu söyledi.
Bünyan Cumhuriyet Mahallesi ve Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde başlatılan çalışmaların
merkezde Fatih ve Sümer Mahalleleriyle devam edeceğini ifade eden Başkan Gülcüoğlu,’’
Merkezde başlatılan çalışmaların yanı sıra, Agcalı, Samağır, Köprübaşı, Karadayı, Kösedayılı,
Musaşeyh gibi mahallerimizde sürecek. Buralarda zaman içinde yıpranan yer yer göçükler
oluşan yollarımızı tamamen sökerek alt yapısını tamamladıktan sonra revize etmiş olacağız.
Bazı bölgelerimize ise daha önce planlamasını yaptığımız şekilde gerekli zemin çalışmalarını
tamamladıktan sonra, yapılacak kilitli parke ile vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız’’
şeklinde konuştu.

Yapımına başlanan çalışmaları en kısa sürede tamamlayacaklarına vurgu yapan Başkan
Gülcüoğlu;’’ Planlanan hizmetler nihayete ulaştığı zaman ilçemiz baharla birlikte yeni bir
çehre kazanmış olacak’’dedi.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu yapılan hizmetlerin şimdiden Bünyan’a ve Bünyanlılara hayırlı
olması temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12938.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Talasgücü Belediyespor-Kayseri Şekerspor 3-2
Kayseri U-13 Ligi A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren iki takım karşılaşmasında
Talasgücü Belediyespor, Kayseri Şekerspor'u 3-2 mağlup etti.

04 Mayıs 2015 Pazartesi 15:03
STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEM: Salih Ulu ***
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR U13: Ümit Cingöz *** Furkan Kaya *** Muhammet *** li
Duran *** Yusuf Pamuk *** Alperen Karadağlı *** Batuhan Demirezen *** Mustafa Tezcan
***
Yusuf
Onur
***
Hakan
Korkmaz
***
Berkay
Yücer
***
KAYSERİ ŞEKERSPOR U13: Enes Erdem ** Buğra Demirbilek ** Mustafa Dinçer **
Muhammet Yeter ** Ahmet Uslu ** Bekir Korkmaz ** Kadir Asıl ** Turhan Samet Bozkurt
** Muhammet Emre ** Recep ** (Dk.23 Batuhan *)
GOLLER: Dk.10.30 Yusuf Pamuk, Dk.22 Batuhan Demirezen (Talasgüc) Dk.28 ve 53(p)
Muhammet (Şekerspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12939.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Hedefimiz, maksimum yerlilik oranına ulaşmak
Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, yapımı devam eden Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Işık, "Hedefimiz, maksimum
yerlilik oranına ulaşmak" dedi.
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Birtakım ziyaretlerde bulunmak ve açılışlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra Anadolu
Harikalar Diyarı içerisinde bulunan ve yapımına devam edilen Bilim Merkezi'nde
incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından bir açıklama yapan Bakan Işık, "Öncelikle biz,
gelecek nesilleri kendi değerli ile yoğrulmuş, bilim sevgisi ile yetişmiş, girişimcilik ruhuna
sahip kuşaklar olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu bizim en temel önceliklerimiz arasındadır.
Burada bilim sevgisi, Türkiye’mizin geleceğini teminat altına alma noktasında olmazsa
olmazdır. Özellikle bilim sevgisini aşılayamazsak ülkemizin geleceğinden endişe ederiz.
Bilim sevgisini aşılamak yolu da çocuklarımızın kendi benliğini bulmaya başladığı andan
itibaren onları bilimle tanıştırmak, bilimi sevdirmek ve bilimle iç içe büyümelerini sağlamak
olur. Bununla ilgili de böyle birçok projeyi hayata geçiriyoruz ama en önemli projemiz bilim
merkezleri projesidir. Şu anda büyükşehirlerde başladık ve belediyelerimiz bu binaları yapıp
hazır hale getiriyorlar. Bizde TÜBİTAK olarak bunların sergilerini temin edip buraya
yerleştiriyoruz. Çocuklarımız daha küçük yaşlardan itibaren buraya gelip bilimler tanışıyor ve
bilimle bilim sevgisi ile yoluna devam ediyor" dedi.
Işık ayrıca, "Bütün okullarda özellikle bilim deneylerinin yapılması için düzenekleri bütün
okullara gönderecek çalışmayı yapıyoruz. Bilim merkezlerimizde de, her okulda olamayacak
ama öğrencilerimizin kolaylıkla ulaşabileceğin düzenekler hazırlayacağız. Bir temel
hedefimizde, sergilerin yerli üretimidir. Şuanda TÜBİTAK çağrısı sürüyor. Hedefimiz
maksimum yerlilik oranına ulaşmak. Bunu yaptığımız zaman buraların sürekliliğini de
sağlamış olacağız. Belediyelerimiz ile iş birliği içerisinde sürekli yenilenen ve güncellenen
hem sergiler hem de düzenekler yerleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Işık'a, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri milletvekili adayları
da eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12940.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Eriyen dondurmalara dikkat edin!
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, "Erimiş, eridikten sonra
yeniden donmuş dondurmalar kesinlikle tüketilmemelidir. Paket dondurmalarda, üretim izni
ve son kullanma tarihi kontrol edilmeden tüketilmemelidir" dedi.
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"Yaz mevsimi başta olmak üzere, tüm mevsimlerde kimsenin vazgeçemediği tatlılardan
biridir dondurma. Sütten üretilen dondurma, aynı zamanda sağlıklı tatlı seçeneklerinin
başında gelir" diyen Başkan Köse, "Büyüme ve gelişme çağında protein, kalsiyum ve fosfor

kemik ve kas gelişimi açısından elzemdir. Dondurma, içeriği ile bu gereksinmenin
karşılanmasında yardımcı olur. Özellikle süt tüketmeyi sevmeyen çocuklarda süt yerine
tüketilmesi günlük besinsel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olur. Bu nedenle çocukların
beslenmesinde önemlidir" diye konuştu.
Başkan Köse, "Gebelik döneminde; anne adayının kaliteli protein ve kalsiyum ihtiyacı artar.
Anne bu gereksinmesini karşılayamazsa, bebek annenin depolarını kullanır ve doğum sonrası
anne de kemik erimesi gibi sorunlar çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle gebelerin günlük
600 ml (3 bardak) süt ve süt ürünleri tüketmesi gerekir. Bu gereksinmenin bir kısmı dondurma
ile karşılanabilir" diyerek şu şekilde konuştu:
"Yine yaşlıların beslenmesinde önem arz eder. Kilo almakta güçlük çeken, çiğneme ve yutma
güçlüğü olan yaşlılarda günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir kaynak
olarak kullanılabilir.
Tedavi alan kanser hastaları için önemlidir.Kemoterapi alan hastalarda, kimi zaman
kemoterapi tedavisinden hemen sonra yanma hissi ve iştahsızlık gözlenebilir. Buna paralel
bulantı ve kusma şikâyetleri baş gösterebilir. Bu tür hastalarda, dondurmanın genellikle kolay
tüketildiği ve bulantıya sebep olmadığı gözlenmiştir.
Zayıflamak isteyen kişilerde dondurma tüketebilir.Günlük beslenme programından 1 bardak
süt ve 1 dilim ekmek eksilten kişi, diyet yaparken de günde 2 top dondurmayı ara öğün olarak
tercih edebilir.
Şeker Hastaları dondurma tüketebilir. Kan şekeri düzeyi kontrol altına alınmış ve obez
olmayan şeker hastaları; diyetisyenlerinin önerisi doğrultusunda haftada 1-2 defa 1 top sade
veya meyveli dondurma tüketebilir. Piyasada bulunan tatlandırıcı ile hazırlanmış şeker
içermeyen dondurmalar da, günde 1-2 top ara öğün yerine tercih edilebilir.
Bu nedenlerle bilinçli tüketici olarak ; gerçek sütten yapılmış dondurmalar tercih etmeliyiz.
Süt kreması veya kaymaktan yapılan dondurmalar, daha nadir tercih edilmelidir.
Dondurma; süt ürünü olduğundan ötürü uygun koşullarda saklanmadığında zehirlenme riski
yaratabilir. Bu nedenle; soğuk ve karanlık ortamda saklanmalıdır. Erimiş, eridikten sonra
yeniden donmuş dondurmalar kesinlikle tüketilmemelidir. Paket dondurmalarda, üretim izni
ve son kullanma tarihi kontrol edilmeden tüketilmemelidir.
Son zamanlarda bazı dondurma üreticileri kıvam artırmak için jelatin gibi bazı katkı
maddeleri katıyorlar tüketicilerin bu konuda hassas davranmaları gerekir .Aldıkları ürünlerde
doğallık aramalıdırlar.
Biz Kayseri Lokanta ve Pastacılar Odası olarak halkımızı bilinçli tüketim konusunda
uyarmayı bir görev kabul ediyoruz.
Dondurma alırken gelişigüzel yerlerden ve ucuz diye almaktansa belli ve markalı yerlerden
kaliteli ve iyi dondurma almak daha iyidir. Unutulmamalıdır ki; sağlık paha biçilmeyecek
kadar değerlidir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12941.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Bakan Işık, yerli otomobil için tarih verdi
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi ve Tekno-5
binası açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Işık, “2020’den önce inşallah
yerli otomobilimizi yola çıkartmış olacağız” dedi.
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Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi ve Tekno-5 binasının açılış törenine katılan Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Bilim dünyanın her döneminde en önemli güç kaynağıdır. Bu
bilimi kullanmayı bilen ülkeler fark oluşturuyor. Bilime yapılan yatırımın önemli olduğunu
hepimiz biliyoruz. Türkiye olarak önümüze hedef olarak bilgi ekonomisine geçmeyi koyduk.
Türkiye son 13 yılda kendine bir hedef koydu. Türkiye son 13 yılda başarı hikayeleri yazdı.
İhracatını 36 milyar dolardan 158 milyar dolara çıkarttı. Türkiye orta yüksek gelirler
seviyesine çıktı. Şimdi yeni bir başarı hikayesi yazmak için yola çıktı. Burada en önemli
özelliğimiz bilim” diye konuştu.
Işık ayrıca, “10 kişi çalıştıran tasarım merkezlerini ARGE gibi destekleyeceğiz. 10 kişiyle
gelen tasarım merkezleri bir şirket 100 lira masrafı olacaksa 60 lirasını kendisi ,40 lirasını ise
devletimiz karşılayacak. İşte sayın Kılıçdaroğlu organize sanayi bölgelerine yatılı meslek
liseleri yapacaklarını söylüyor. Organize sanayi bölgelerinde zaten 42 meslek lisemiz var.
Yalnız bu okullarımız yatılı değil. Neden okulları yatılı yapıp da çocuklarımızı ailelerinden
ayıralım. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Artık mesleki eğitim sanayicilerimizin ayağına geldi”
şeklinde konuştu.
"Yetenekli bir milletiz" diyen Işık, “Kafamız her şeye çalışıyor ama biz de takım olarak
oynama kültürü gelişmedi. Biz de herkes golcü olmak istiyor. Kimse kaleci olmak istemiyor.
2023 hedeflerinde teknoloji bizim için olmazsa olmaz. ARGE ve inovasyona ne kadar çok
yatırım yaparsak geleceğimizi o kadar garanti altına almış oluruz. Tekno Parkta çalışan
sayımız 30 bini geçti. Tokno Parklarda ihracat 20 milyar doları geçti. Bu açıdan Teknoloji
Transfer Ofislerini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren Işık, “Türkiye olarak kendi helikopterimizi ve silahımızı yapıyoruz.
2020’den önce inşallah yerli otomobilimizi yola çıkartmış olacağız. 2023’de yüzde yüz yerli
uçağımızı yapmış olacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12942.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Sahada kazandığımızı sandıkta
kaybetmeyeceğiz
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı tarafından 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde
sandık kurullarına görev alacak olan partililere eğitim semineri verildi.
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Toplamda 5 bin kişinin katılacağı eğitim seminerlerinin ilki Cumartesi günü MHP İl Binası
Toplantı Salonunda başladı.
Eğitim seminerine MHP Hukuk İşleri’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Müjdat Yılmaz,
Parti içi Eğitimden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ferhat Temizer ve Eğitim ve Sağlıktan
sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gül katıldı.
İki günde 500’e yakın sandık görevlisine eğitim verilirken, Sadık görevlilerinin görev
yapacağı ilçe teşkilatlarının yöneticileri de eğitim çalışmalarında hazır bulundu.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, “Sandık
görevlilerimizin eğitim çalışmalarına başladık. Küçük orta ve büyük ölçekte katılımlar
sağlayarak tüm sandık görevlilerimizi bilgilendiriyoruz. Özellikle sandıkta yapılabilecek
hilelere karşı uyanık olmalıyız. Sahada kazandığımız seçimi sandıkta kaybetmeyeceğiz. Şuana
kadar Milliyetçi Hareket Partisi tüm kadroları ile seçim çalışmalarını sürdürmektedir.
Milletimizin tek dileği, “Bizi bunlardan kurtarın” diyerek milliyetçi ülkücü hareketin iktidar
olmasıdır. Bu sebeple tüm sorumluluk sahibi arkadaşlarımızla sağlıklı bir şekilde seçimi
tamamlamak ve sandıktan zaferle çıkmak istiyoruz. Şu ana kadar 500’e yakın sandık
görevlisine eğitim verildi. 5 bine yakın sandık görevlimizi de en kısa sürede eğitim çalışlarına
dahil edip saha çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12943.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 0
PTT 1. Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele
golsüz sona erdi.
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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Anıl Taşdemir’in şutunda meşin yuvarlak auta
gitti.
33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram’ın vuruşunda meşin yuvarlağı
kaleci kurtardı.
45. dakikada Okay Yokuşlu’nun ceza sahası dışından vuruşunda top auta gitti.
52. dakikada Çağlar Birinci’nin serbest vuruşunda kaleci topun filelerle buluşmasına engel
oldu.
71. dakikada ceza sahası dışında Cem Can topu göğsü ile yumuşatarak Mehmet Eren Boyraza
bıraktı. Boyraz’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
89. dakikada sol çaprazda topla buluşan Turgut Doğan Şahin’in vuruşunda kaleci kornere
çeldi.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Tolga Özkalfa xx, Cemal Bingül xx, Baran Eraslan xx
KAYSERİSPOR: Kayacan Erdoğan xx, Okay Yokuşlu xx, İbrahim Dağaşan xx, Bobo xx,
Anıl Taşdemir xx (Mehmet Eren Boyraz dk. 64 x), Biseswar xx, Simic xx, Berkay Can
Değirmencioğlu xx, Çağlar Birinci xx, Ömer Bayram xx (Turgut Doğan Şahin dk.78 x), Cem
Can xx
YEDEKLER: Serdar Kulbilge, Serkan Kurtuluş, Abdullah Durak, Mert Nobre, Murat Akın,
TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Seçme
ANTALYASPOR: Evrim Özenç xx, Can Arat xx, Osman Çelik xx, Zeki Yıldırım xx, Diarra
xx (Oğuz Mataracı dk. 84 ?), Emrah Başsan xx, Boum xx, Adem Alkaşi xx, Gökhan
Karadeniz xx, Erman Kılıç xx (Berk İsmail Ünsal dk. 68 x), Lokman Gör xx (Sakıb Aytaç dk.
38 xx)
YEDEKLER: Ahmet Özden, Çağrı Yarkın, Şahin Aygüneş, Ömer Kandemir
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Ati Göksu
SARI KARTLAR: Okay Yokuşlu, Çağlar Birinci, Mehmet Eren Boyraz, Berkay Can
Değirmencioğlu, Simic (Kayserispor), Osman Çelik, Zeki Yıldırım, Can Arat, Evrim Özenç,
Boum, Gökhan Karadeniz, Adem Alkaşı, Oğuz Mataracı (Antalyaspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12944.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Kayseri Şekerspor-Kahramanmaraş
Belediye:1-1
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Spor Toto Üçüncü Lig 3. Grup'ta oynanan 33. hafta maçında Kayseri Şekerspor, kendi
sahasında Kahramarmaraş ile 1-1 berabere kaldı. Bu skor ile birlikte puanını 38 yapan
Kayseri Şekerspor ligde kalma umutlarını ligin son hafta maçına bıraktı. Konuk ekibin golünü
27. dakikada Hakan Yağmurkaya atarken, evsahibi takımın eşitlik sayısını ise 42. dakikada
Süleyman Köse kaydetti.
STAT: Kadir Has Dış Saha
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz X Aykut Onar X Habip Tiryaki X
KAYSERİ ŞEKERSPOR: Deniz Çınar XX İbrahim Ethem Sevinç XX Yaşar Kabakçı XX
Burak Öztürk XX Mizgin Demir X (Dk.22 Süleyman Köse XX)Kudret Kanoğlu XX Rıdvan
Gökçe XX (Dk.68 Doğancan Akkaya X) Mustafa Serkan Güçlü XX Volkan Kabadayı XX
Dk.90 Ümit Kale X) İsmail Bulut XX Özgür Meriç Gayretli XX
KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESPOR: Ramazan Haklı XX Ali Özdiller XX (Dk.77
Mehmet Yılmaz X) Aydın İnanç XX Zafer Kargooğlu XX Sefa Aktepe XX Kağan Timurcin
Konuk XX Hakan Yağmur kaya XX Gökhan Kaya XX Sami Göktepe X (Dk.37 Halil İbrahim
Kır XX) Samet Kumbaşı XX (Dk.57 Sedat Cengiz X) Devrim Aksongur XX
GOLLER: Dk.42 Süleyman Köse (Kayseri Şekerspor) Dk.27 Hakan Yağmurkaya
(Kahramanmaraş Belediyespor)
SARI KARTLAR: Özgür Meriç Gayretli, İsmail Bulut, Doğancan Akkaya, Burak Öztürk
(Kayseri Şekerspor) Sami Göktepe, Aydın İnanç, Devrim Aksongur, Ali Özdiller
(Kahramanmaraş Belediyespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12945.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Bu ligde futbol oynamak gerçekten zor
PTT 1. Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı
maçından ardından iki takımın da teknik adamları açıklamalarda bulundu.
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Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu
Mustafa Ati Göksu, “Öncelikle iki takım futbolcularını tebrik ediyorum. Futbolla ilgili her şey
vardı ama gol yoktu. Bunda sonra artık yolumuza devam ediyorum. Kayserispor’a bundan
sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Kayserispor’un bundan sonra puan kaybedeceğini
düşünmüyorum. Biz de artık bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalara bakacağız” diye
konuştu.
KAYSERİSPOR CEPHESİ
Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme ise ligde futbol oynamanın zor olduğunu
belirterek, “Rakipler sert oynuyor ve hakemler de buna göz yumuyor. Biseswar’ın pozisyonu
var. 17 yıllık antrenörüm böyle bir avantaj kuralını görmedim. Bu şartlarda ne iyi oyuncu
çıkar ne da Türk futbolu gelişir. Önümüzdeki maçları kazanıp arzu ettiğimiz yere çıkacağız”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12946.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Milli İttifak adayları oto galericiler sitesine
çıkarma yaptı
Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Milli İttifak Adayları seçim ziyaretleri
kapsamında oto galericiler sitesi esnafını ziyaret etti.
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7 Haziran Genel Seçimlerine Milli İttifak çatısı altında giren Saadet Partisi ve Büyük Birlik
Partisi Milletvekili adayları seçim ziyaretleri kapsamında oto galericiler sitesine ziyarette
bulundu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen vekil adayları seçilmeleri taktirde sorunların

çözümü için çalışacaklarının sözünü verdi. Oto galericiler sitesi ziyaretine tüm milletvekili
adayları ve Saadet Partisi teşkilatı katılırken, vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan adaylar “
Gelin 7 Haziran'da oyunuzu bize verin çocuklarımızın geleceği güvence altına girsin. Daha
yaşanabilir bir memleket için ve ülkemizin birliği, bütünlüğü, saadeti için bu sefer oyları bize
verin. Hocamızın zamanını hatırlıyorsunuz nasıl zamlar verildi. Bizde hocamızın
talebeleriyiz. İnşallah hocamızın bize gösterdiği gibi çalmadan çırpmadan adil bir şekilde
ülkemizi yönetmek için 7 Haziran seçimlerine aday olduk” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12947.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Hafta sonu dolu dolu kültür sanat
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri, hafta sonu da tüm hızıyla sürdü.
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İstanbul Sazendeleri, Cumartesi akşamını renklendirirken tiyatroseverler de Pazar akşamını
'Ziyafet Sofrası'nda geçirdi.
Cumartesi akşamı Kültür Sanat Merkezi'nde sahne alan, ülkemizin sevilen müzik topluluğu
İstanbul Sazendeleri'nin konseri beğeniyle izlendi. Sevilen ezgileri seslendiren grup,
müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.
Pazar akşamı ise Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü tarafından sahneye
konulan 'Ziyafet Sofrası' adlı oyun vardı. Şehir Tiyatrosu'ndaki oyuna ilgi büyüktü.
Bu iki etkinlik, kapalı ve yağışlı geçen hafta sonunu salonlarda değerlendirmek isteyen
sanatseverler için iyi bir fırsat oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12948.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Klasik vosvoslar ile kafe açtı
Kayseri'de yaşayan Tuğçe Dağdelen, çocukluğundan beri hayran olduğu vosvosların
içerisinde yer aldığı kafe açtı.
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Kayseri'ye üniversite okumak için gelen İzmirli Tuğçe Dağdelen, üniversiteyi bitirdikten
sonra Kayseri'ye yerleşti. Burada, çocukluğundan beri hayali olduğu vosvoslardan esinlenerek
kafe açan Dağdelen, kafenin içerisini de kendisinin toplayarak boyadığı vosvoslar ile süsledi.
Kafenin açılışı hakkında bilgiler veren Dağdelen, "Kafeyi açmamız birdenbire oldu. Her şey
dükkanı bulmamız ile başladı. Vosvosum vardı ve çocukluğumdan beri vosvosa bir ilgim
vardı. Kafenin içerisinde bulunan arabalar denk geldi. Toplamaya ve almaya başladım.
Aralarında çok uygun fiyata bulduklarım oldu. Arkadaşlarım ile beraber 2 ay kadar sanayide
gezdik. Buradaki çoğu şeyi kendimiz yaptık. Kafenin boyalarını, arabanın boyalarını,
tavanları biz boyadık. Genelde internetten resimlere baktık. Sonucunda da ortaya böyle bir
şey çıktı" dedi.
Kayserili vatandaşların kafeye ilgi gösterdiğini söyleyen Dağdelen, "Vatandaşlar ilgi
gösteriyorlar. Daha çok tanınmıyoruz. Kafe kültürü olan insanlar ilgi gösterdiler. İlgi iyi ama
daha da iyi olacağını bekliyoruz.
Kafeyi görenler çok şaşıyor. Kayseri’de böyle bir konseptin olması ilginç geliyor. Kendisini
İstanbul’da hissettim diyen oluyor. Değişik olduğunu söyleyenler oluyor. Genellikle olumlu
tepkiler alıyoruz. Olumsuz tepkiler aldığımız da oluyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12949.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

AGÜ ev sahipliğinde uluslararası konferans
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ev sahipliğinde 6-10 Mayıs 2015 tarihlerinde ‘’Uluslararası
Seramid Konferansı ve Avrupa Sfingolipid Kulubü Toplantısı’’ yapılacak.
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İzmir’in Çeşme ilçesinde yapılacak olan konferansın yerel başkanlığını, AGÜ Yaşam ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Baran yapacak.
Prof. Dr. Baran, kongrenin açılış konuşmasının yanısıra yapılacak olan toplantılarda ‘’Kronik
Miyeloid Lösemide İlaç Dirençliliğinin Düzenlenmesinde Sfingolipid Metabolizması ve
Sinyal İletimi’’ başlıklı bir konuşma yapacak.
Konferansın eş başkanlığını da Medical University of South Carolina’dan Prof. Dr. Besim
Öğretmen ve Université Paul Sabatier’dan Prof. Dr. Thierry Levade üstlenecek.
17 Ülke’den bilim insanlarının katılacağı birleştirilmiş uluslararası kongreye, bir çok
üniversiteden 200 civarı bilim insanı da katılarak fikir ve düşüncelerini paylaşacak.
Konferansta, hücrelerde sinyal verme özelligi olan yağ moleküllerinin (sfingolipid)
hastalıklarda ve sağlıklı yaşamda rolleri, sfingolipidlerin hedeflenmesi ile kanser başta olmak
üzere Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisi konuları ile ilgili güncel
çalışmalar sunulacak ve yeni gelişmelere ışık tutacak araştırma sonuçları tartışılacak.
Son dönemlerde yapılan çalışmalarda, bir sfingolipid grubu olan seramidlerin kanserin
oluşumu ve gelişimini engelleyen önemli moleküller olduğu tespit edilerek bu konuda yapılan
çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12950.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Hemşerilerimin konukseverliğinden dolayı
teşekkür ederim
CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla
gerçekleştirilen mitingi değerlendirerek, "Kayserili hemşerilerimin konukseverliğinden dolayı
kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
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CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, "Pazar günü sayın Genel Başkanımızı Kayseri’de ağırladık.
Bereket yağmuruna rağmen güzel bir gün geçirdik" diye konuştu.
"Ben öncelikle Kayserili hemşerilerimin konukseverliğinden dolayı kendilerine teşekkür
ediyorum" ifadesinde bulunan Mustafa Ayan, "Açıkçası bir an rahatsız oldum fakat alanı
gördükten sonra çok mutlu oldum. Başarılı bir alan toplantısı oldu" diyerek yapılan mitingi şu
şekilde değerlendirdi:
"Genel Başkanımızın söylemlerini kendi ağzından dinleme fırsatı buldu hemşerilerimiz
herkese çok teşekkür ediyorum. Bizleri mutlu ettiler. Seçim öncesi moral verdiler. İnşallah bu
mutluluğun seçimlerde de sandığa yansıtılmasını diliyorum. Tüm Kayserili hemşerilerime,
emniyet mensuplarına ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi
halkın partisidir. Bizim partimiz 92 yıldan beri bir takım emperyalist güçlerin iftirasına hedef
olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir. Söyledikleri ve söylemleri halkın bir
siyasi partinin genel başkanından duymak istedikleri şeydir. Bence bütün söyledikleri halk

adına söylenen şeyler ve kaba tabirle arttı. Siyasetçinin köşeyi dönme zamanı geçti. Bu
devletin ve bu halkın tek unsurları olan halk, Cumhuriyet Halk Partisinin yönetiminde onlar
köşeyi dönecekler. Demokrasi adına köşeyi dönecekler. Mutluluk adına köşeyi dönecekler.
Evlatları adına köşeyi dönecekler. Kardeşlik adına köşeyi dönecekler. Ve sevgili genel
başkanımızın söyledikleri de inancımızda, imanımızda, milliyetimiz ve kardeşliğimizde
toplumun mutluluğudur. Toplumun gerçekten dostça, kardeşçe ilelebet Türkiye
Cumhuriyetinin bu topraklarda varlığının devamı anlamındadır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12951.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Osmanlı Ocakları'dan Kayserispor'a destek
Osmanlı Ocakları Develi İlçe Yönetimi Antalyaspor karşılaşmasında stadyumdaki yerini
alarak Kayserispor'a destek verdi.
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Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç, "İlçe Yönetimimizle birlikte
Kayserispor'umuza destek için geldik. İlk kez Kadir Has Stadına geliyorum böyle bir stadı
Kayseri'ye kazandırdığı için Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyorum. Tribünler dolu ve
coşkuluydu Antalyaspor çok sert oynadı, maç berabere bitti. Kayserispor'umuza Süper Lig
yolunda başarılar diliyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12952.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Kayseri’de iktidar olamayan Türkiye’de iktidar
olamaz
Kayseri ziyaretleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik’e
hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, CHP’nin seçim
vaatleri ile ilgili soruya, “Muhalefet partilerinin iktidar olma iddiası olmadığı için bunların
kılavuzu Cem Uzan. Ülkeye hizmet etme yerine Cem Uzan tarzı siyaset ortaya konuluyor”
dedi.
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Yapılan ziyarette konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Bende öncelikle
Mustafa Çelik beyi tebrik ediyorum. Kayseri Türkiye’nin ticaret ve sanayisinde öncü şehri.
Bu ülkenin gelişmesine çok büyük kakı sağlıyor. Türkiye’nin dünyaya açılmasında
Kayserililerin çok büyük rolü oluyor. Kayserililer girişimciler. Kayserililerin şehre olan
tutkunluklarını tebrik ediyorum. Özellikle dünyanın neresinde olsun Kayserililer kendi
şehirlerine yatırım ve hayırlar yapıyorlar. Kayseri bu konuda örnek gösterdiğimiz bir ilimiz.
Kayseri’den çıkıp da Kayseri’yi unutmayan ve hayır yapanlara teşekkür ediyorum. Onlar
bugünkü Kayserinin oluşmasına büyük katkı koydular” diye konuştu.
Bakan Işık CHP’nin seçim vaatleri ile ilgili soruya ise, “Muhalefet partilerinin iktidar olma
iddiası olmadığı için bunların kılavuzu Cem Uzan. Cem Uzan 2002 yılında barajı aşmak için
bir dizi vaatte bulundu. Cem Uzan ne barajı aştı ne de siyasette bulundu. Ülkeye hizmet etme
yerine Cem Uzan tarzı siyaset ortaya konuluyor. CHP’nin ve MHP’nin iktidar olma şansı yok.
Milletimiz bunu ciddiye almadığı gibi sanayicimizin de bunu ciddiye alacağını sanmıyorum”
şeklinde konuştu.
Işık ayrıca, “Bu ülke ölçüsüz vaatlerden çok çekti. Gökteki yıldızları vaat edipte ülkeyi nasıl
krizlere soktuklarını gördük. Bu vaatleri yapacaklarsa kimse Haydar Baş’ın eline su dökemez.
Türkiye’yi bir gezi tuzağına düşürmek istediler ama bu millet bu tuzağa düşmedi. Şimdi
Türkiye’yi popilizm tuzağına düşürmeye çalışıyorlar. Milletimizin CHP’nin ve MHP’nin
vaatlerini ciddiye almadıklarını biliyoruz. Dün muhalefet parti lideri Kayseri'deymiş.
Kayserili kendisine bir mesaj vermiş. Kılıçdaroğlu’na ‘sen bize pahalı gelirsin biz seni
alamayız’ demiş. Kayseri’de iktidar olamayan Türkiye’de iktidar olamaz. Kılıçdaroğlu’nun
amacı koltuğunu tartışmaya açmamak. Kılıçdaroğlu’nun söylemleri tam demode söylemler.
Kayseri Kılıçdaroğlu’nu ciddiye almadığını dünkü mitinginde gösterdi'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12953.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Lider galibiyete hasret
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, 3 hafta önce aldığı Boluspor galibiyetinin ardından
beraberlik serisini sürdürüyor.
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PTT 1. Lig’in 31. Haftası’nda kendi evinde Antalyaspor’u ağırlayan, Sarı - Kırmızılı,
karşılaşmadan bir puan ile ayrıldı. Antalyaspor maçından aldığı beraberlik ile lig lideri, sonra
4 hafta içerisinde beraberlik sayısını 3’e çıkardı. En son Lig’in 28. Haftası’nda Boluspor
karşısında galip gelen Kayseri Temsilcisi, 3 haftadır galibiyete hasret hale geldi.
PEHLİVAN,”RAKİP
OYUNCULARI
HİÇ
YERDEN
KALKMADI”
Antalyaspor maçı hakkında açıklama yapan Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Rıfat
Pehlivan da,”3 Hafta boyunca galibiyet alamadık. Dün ki maç hakkında konuşacak olursak,
ilk yarıda baskılı oynadık. Çok net pozisyonlar bulduk. Gol atabilmek için her yolu denedik.

Maalesef rakip çok defans yaptı. Neredeyse 11’li defans yaptı diyebilirim. Ayrıca rakip çok
fazla gereksiz zaman geçirdi. Oyuncular sürekli yerde yattı. Oyunu durdurmak için ellerinden
geleni yaptılar. Bu da bizim oyunumuzu çok etkiledi. Şampiyonluk turuna Elazığ’da devam
edeceğiz. Kupamızı da Karşıyaka maçında kaldırmak istiyoruz. Hakemler oyunun devam
etmesinden ziyade, oyunun durmasından yana kullandı hep yetkilerini. Öyle olunca da bizim
konsantrasyonumuz bozuldu. Maçın başından sonuna kadar, Antalyaspor’lu oyuncular
yerlerde yattı. Maçta çok sarı kart vardı. Fakat en anlamsız sarı kart Okay’ın gördüğü karttı”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12954.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 19 Mayıs Mahallesi'nde sabah
saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 7 aracın zincirleme trafik kazasına karıştığı
öğrenildi. Kazada yaralanan Ö.İ., M.T., H.G. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne,
Ö.Ç. ve A.D. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ismi öğrenilemeyen 2 kişinin ise özel
hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi. Meydana gelen kazada, büyük çapta
hasar meydana gelen otomobiller çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12955.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Prof. Dr Tarhan ailede iletişim sorunlarını
anlattı
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Kayseri Adaleti Savunanlar Derneği
(ASDER)’in konuğu olarak geldiği şehrimizde Kayseri halkıyla buluştu.
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Son yıllarda aile fertleri arasındaki iletişim eksikliği nedeniyle boşanmaların arttığını belirten
psikiyatrist doktor Tarhan, “Ailedeki en büyük problem, sorun çözmeyi bilmiyoruz. Sorun
çözme becerisi geliştirmek gerekli. Bu beceriyi geliştirmek için, Problemi tanımlamak ve
Muhtemel çözüm yollarını ortaya koymak gerekir” diyerek şehrimizde verdiği konferansta
ailede iletişim sorunlarını ve çözüm yollarını anlattı.
Kadir Has Spor Salonu yanındaki Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan
Konferans Kayseri halkından büyük ilgi gördü.
Prof. Dr. Nevzat Tarhan program sonunda, katılımcıların aile içi problemlerine yönelik
sorularına çözüm öneren cevaplar verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12956.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Gaziosmanpaşa-Başakpınar: 4-2
Kayseri U-13 Ligi A Grubu'nda ikinci maçına çıkan Erkiletspor, Başakpınar Belediyespor'u 90 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEM: Durmuş Caner Akbulut ***
ERKİLETSPOR U13: İbrahim Ateş *** Hüseyin Toz *** M.Emin Güleç *** Enes Koçoğlu
*** Ahmet Özdemir *** Muhammet Aktan *** Şevki Koyuncu *** Berkcan Dinçaslan ***
Yasin **** Yusufhan Çalık **** Muhammet Talha Yıldırım ***
BAŞAKPINAR BELEDİYESPOR U13: Muhammet Timurcuoğlu * Mehmet Kılıçoğlu *
Malik Topaktaş * Ahmet Güner * Ahmet Erdem * Emre Can * Yılmaz Ünal * Muhammet
Ateş * Ersoy * M.Akif Can * Furkan Aslan *

GOLLER: Dk.23 Muhammet Talha, Dk.25.27.35.60 Yasin, Dk.29.40.45.58 Yusufhan Çalık
(Erkiletspor U13)

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12957.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

İncesu Belediye-Gültepespor: 1-1
İkinci Amatör Küme U19 Ligi B Grubu'nda haftaya lider olarak giren İncesu Belediyespor
güçlü rakibi Gültepespor ile 1-1 berabere kalınca liderlik koltuğunu Yahyalıspor'a kaptırdı.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Suat Alptekin *** Aytaç Elkıran *** Oğuzhan Tokeli ***
GÜLTEPESPOR U19: Mehmet Uzyönün ** (Dk.50 Salih **) Ali Sait ** Ertuğrul Erdinç **
Adem Barut ** Tekin Kalaycı ** Yusuf Adsalmış ** Abdullah Akdeniz ** İlhan Bağlar **
Derviş Yusuf Akdağ ** Ramazan Kahriman ** Umut Üçel **
İNCESU BELEDİYESPOR U19: Umut Eren Tunç ** Onur Çilsal ** (Dk.52 Tuğrul **) Ozan
Azamet Koç *** Nafi Yılmaz *** Uğur Aslan *** Furkan Başarır *** Eyüp Taşdemir **
Mert Yıldırım ** Furkan Özyıldırım ** (Dk.49 Ali **) Oğuzhan *** Abdullah Balaban **
GOLLER: Dk.70 Umut Üçel (Gültepespor U19) Dk.53 Oğuzhan (İncesu Belediyespor)
KIRMIZI KART: Tekin (Maç sonu) (Gültepespor U19)

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12958.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Sindelhöyük-Sanayi Esnaf: 5-4
İkinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Sindelhöyükspor tam bir
gol düellosu şeklinde geçen maçta Sanayi Esnafspor'u 5-4 yenerek üç puanın sahibi oldu.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Harun Soyeşik ** Muhammet Fevzi Türkmen ** Oğuzhan Emre Işıkdemir **
S.ESNAFSPOR: Yüksel Sevinç * Mustafa Çağlar ** İsmail Çürük ** Onur Bal ** Mustafa
Çıtak ** Metin Tanrısever *** Halil İbrahim Toy *** Yusuf Çalışkan *** Recep Tayyip
Fidan *** Hüseyin Çakır *** Mesut Aslankaya ** (Dk.49 Emre **)
SİNDELHÖYÜKSPOR: Hüseyin Yılmaz * Necati Güke ** Enes Kılınç ** Hasan Hüseyin
Yazıcı ** Mustafa Deringöl ** Ahmet Kulbaklı *** Hayati Dede *** Mehmet Çavuş ***
Fikri
Sağ
***
Yusuf
Balcı
****
Alper
Gürkçü
***

GOLLER: Dk.40 Metin Tanrısever, Dk.45 Hüseyin Çakır, Dk.51 Halil İbrahim, Dk.66 Emre
Yılmaz (Sanayi Esnafspor U19) Dk.28.42.48.87 Yusuf Balcı, Dk.65 Hayati Dede
(Sindelhöyükspor U19)
KIRMIZI KART: Dk.90 Hasan Hüseyin (Sindekhöyükspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12959.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Bünyan’a İki Yeni Mesire Alanı Yapılacak
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan’a iki yeni mesire alanı yapacaklarını
söyledi.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, son bir yılda mevcut parkların bakımı ve onarımı
noktasında bir dizi yeniliğe imza attıklarını, Güllüce, Karakaya, Akmescit, Tuzhisar ve
Süksün mahallelerine yapılan parklar ile 6 yeni park alanını Bünyan’a kazandırdıklarını
söyledi. Başkan Gülcüoğlu, bunların yanı sıra Elbaşı ve Karakaya mahallelerinde 2 yeni
mesire alanı yapacaklarını ifade etti.
Günlük hayatın koşuşturması arasında yorulan insanların nefes alabilecekleri ortamlar
oluşturmak için çalıştıklarını belirten Başkan Şinasi Gülcüoğlu, geride bıraktığımız bir yılda
Bünyan’a birçok yeni sosyal donatı alanı kazandırdıklarını söyledi. 2015 yılı programı
içerisinde de bu alandaki çalışmalarını ara vermeden sürdüreceklerini belirten Başkan
Gülcüoğlu, Bünyan’ı ve Bünyanlıları yenilikler ile buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.
Kültür Bakanlığı tarafından projesi onaylanan iki yeni mesire alanının yapımına kısa süre
sonra başlayacaklarına vurgu yapan Başkan Şinasi Gülcüoğlu,’’Bünyan doğal güzellikleri ile
bölgesinde cazibe merkezi olan bir ilçe. Bizde bu güzelliklere estetik dokunuşlar yaparak,
hem ilçe halkımızın hem de ilçe dışından gelen misafirlerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri
ferah ve nezih ortamlar oluşturmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda biri Elbaşı diğeri ise
Karakaya mahallemizde olmak üzere iki adet yeni mesire alanı yapacağız. Bu yeni
yatırımların projeleri Kültür Bakanlığı tarafından onaylandı. Kısa süre sonra bu mesire
alanlarını ilçemize kazandırmak için inşaat çalışmalarına başlayacağız. Bu projelerin
tamamlanması ile birlikte ilçemizdeki mesire alanı sayısı 3’e çıkacak’’ dedi.
Ayrıca bu alanda, Bünyan’ın 9 mahallesi için projelerinin hazır olduğunu da belirten Başkan
Şinasi Gülcüoğlu,’’ İlçemizi 44 mahallesi ile bir bütün olarak ele alıyor ve buna göre proje
üretiyoruz. Üretilen hizmetlerin Bünyan’ın her köşesine ulaşması adına canla başla
çalışıyoruz. Bu doğrultuda, Park ve Bahçeler alanında attığımız adımlar çerçevesinde 9
mahallemiz için hazırlamış olduğumuz projelerimizin onayını bekliyoruz. Onay çıktığı andan
itibaren bu projelerinde hayata geçmesi için çalışmalarımıza başlayacağız’’ şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12960.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Bünyan Belediyesi 16 Bin 400 Ücretsiz Fidan
Dağıttı
Bünyan Belediyesi ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde kendilerine başvuran vatandaşlara
16 bin 400 ücretsiz fidan dağıttı.
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Bu yıl yaklaşık 50 bin fidanı toprakla buluşturan Bünyan Belediyesi, kendilerinden fidan
talebinde bulunan vatandaşlara şuana kadar 16 bin 4 yüz fidanı ücretsiz olarak verdi. 2015 yılı
içerisinde 100 bin fidan dikme hedefi ile yola çıkan Bünyan Belediyesi’nde ağaçlandırma
çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ;’’Başta
ilçe merkezimiz olmak üzere, mahallelerimizin talepleri doğrultusunda, Akçatı mahallemize 2
bin, Akmescit’e bin, B.Tuzhisar’a bin, Ekinciler’e bin, Emirören’e 5 yüz, Girveli’ye 5 yüz,
Güllüce’ye yüz, İğdecik’e 3 yüz, Kahveci’ye 6 yüz, Karatay’a bin, Koyunabdal’a 3 yüz,
Köprübaşı’na bin, Samağır’a 7 yüz 50, Sıvgın’a 5 yüz, Sultanhan’a 6 yüz, Topsöğüt’e 5 yüz,
Yünören’e 5 yüz, Camikebir’e 2 yüz ve Fatih mahallemize 2 bin olmak üzere toplamda 14 bin
400 fidanı mahallelerimize ulaştırdık. Bununla birlikte 2 bin adet fidanı direk olarak
vatandaşlarımıza dağıttık’’dedi.
Ücretsiz fidan dağıtımının devam ettiğinin altını çizen Başkan Gülcüoğlu; ‘’Bu güne kadar
talepler doğrultusunda fidanlarımızı araçlarımız ile mahallelerimize taşıyarak,
vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ücretsiz fidan kampanyamız halen devam etmekte. İhtiyacı olan
ya da, 100 bin fidan hedefimizde bizlere destek olmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz fidan
dağıtmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12961.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Danışmentgazi Mahallesi'ne Aile Sağlık
Merkezi Ve 112 Acil
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince arsa tahsis
edilen ve çevresinde 5 adet Eczane Dükkanı yapılan Danışmentgazi Mahallesi’ndeki Naciye
ve Ramazan Büyükkılıç Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nun düzenlenen tören ile
hizmete açıldığını söyledi.
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Danışmentgazi Mahallesi’ndeki Naciye ve Ramazan Büyükkılıç Aile Sağlık Merkezi Açılış
Törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık, Kayseri Milletvekilleri İsmail
Tamer, Yaşar Karayel, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı ve
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık,
İl Sağlık Müdürü İsmail Kılıç, Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Melikgazi Belediye
Meclis Üyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü Yetkilileri, Belediye Birim Müdürleri ile muhtarlar ve
çok sayıda semt halkı iştirak etti. Hayırsever Naciye ve Ramazan Büyükkılıç çifti de törene
iştirak ettiler.
Halk ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini ve bunun bir göstergesi olan sağlık tesisi
inşa ederek bölge halkının hizmetine sunduklarını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç
“Melikgazi her yerde ilkesi ile başlatılan çalışmalar neticesinde bugün çok amaçlı bir sağlık
tesisini hizmete açıyoruz. Belediye arsa tahsis etti. Meclis kararları ile de bina maliyetini
Naciye ve Ramazan Büyükkılıç’ın şartlı bağışı ile binanın yapımını üstlendiler. Kendilerinden
Allah razı olsun. Bu sağlık tesisi önemli. Çünkü 3 mahalleye ve 75 bin nüfuslu bir bölgeye
hizmet verecektir. 2 katlı bina toplam kapalı alanı 800 m2’dir. Aile Salık Merkezi yanında
112 Acil servis ile Diş Ünitesi de vardır. Melikgazi eğitim ve sağlık konularında hassas ve bir
o kadar da kararlıdır. 7 Okul inşa ederek hizmete sunduk. Sağlık merkezleri 112 acil servisleri
inşa veya tahsis ederek bölge halkının hizmetine sunuyoruz.” dedi.
Büyükşehir Belediye Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki ise
Türkiye’nin büyüdüğünü ve geliştiğini ancak Kayseri’nin daha çok büyüdüğünü ve geliştiğini,
çalışmalarının örnek alındığını ve “Kayseri Modeli” kavramı ile belediye çalışmalarının adeta
ders konusu olduğunu ifade ederek “ Belediye çalışmaların temelinde dayanışma ve işbirliği
vardır. Önemli olan hizmetin yapılmasıdır. Kimin yaptığı değildir. Tıpkı burada olduğunu gibi
burada İl Sağlık ve Melikgazi gibi iki kurum beraber bu çalışmayı gerçekleştirmiş. Melikgazi
Belediyesi’ni bu çalışmadan dolayı kutluyorum. Bu bölgenin ilk temel atıldığında bozkır bir
ovanın ortasında örnek daire inşa etmiştik. Bugün alt yapı sorunu olmayan, kamu ve özel
sosyal tesisleri, çarşı, pazaryeri, okul ve sağlık merkezleri bir Kayseri’ye, bir şehir daha
kazandırdık.” dedi.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, yapılan Aile Salık Merkezi’nin hayırlı olması temennisinde
bulunarak
hayırsever
Naciye
ve
Ramazan
Büyükkılıç’a
teşşükkür
etti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık konuşmasında Kayseri Belediyelerinin

geleceğe yatırım yaptığını ve seçimlik değil halkın gerçek ihtiyaç ve taleplerini yerine
getirdiklerini belirterek şunları söyledi:
“Kayseri Belediye yatırımları ile Kayseri’nin fiziki yapısı değişmiştir. Belediye yatırımları ile
halkın sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel hayat standartlarında yükselme olmuştur. Eskiden
yol ve kaldırım isteyen mahalleliler şimdi spor salonu, fitness salonu, sosyal tesis ve büyük
ölçekli parklar talep etmektedir. Bu gelişimin bir göstergesidir. Melikgazi Belediyesi okul
yapıyor, sağlık merkezleri tahsis ediyor. Bu çalışmalar Milli Eğitim, Sağlık Müdürlüğü veya
DSİ’nin demiyor, hizmet için bunu görev olarak kabul ediyor ve halkın hizmetine sunuyor.
Bu dünya lideri olmaya, Yeni Türkiye’nin bir habercisidir. Hayali gerçekleştiren, borç veren,
yatırımların arkasında olan bir hükümetin ve İnancın sonucudur. ”
Açılış esnasında vatandaşlara ve katılımcılara Melikgazi Belediyesi’nin geleneksel ikramı
Aşure servisi yapıldı. Hayırseverlere günün anlam ve önemine istinaden birer plaket takdim
edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12962.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Emek Partisi İŞID katliamını protesto etti
Emek Partisi Cumhuriyet meydanında, İŞID Terör Örgütünün Suriye’de yaptığı katliam
hakkında basın açıklaması yaptı.
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Emek Partisi İl Örgütü adına açıklama yapan Av. Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, ”Suriye’nin
Hatay yakınında ki, İştebrak köyüne yönelik cani İŞID terör tarafından katliam
gerçekleştirildi. Suriye’de her gün farklı bir katliam yapan şer cephesini, onları
destekleyenleri, eğitenleri ve donatanları, besleyenleri öncelikle lanetliyoruz, bunun hesabını
soracağız. İnsanım diyen herkesi bu katliam ve insanlık dışı davranış uygulamalara karşı
birlik olmaya çağırıyoruz.”dedi.
Eylem Sarıoğlu,”El kaide bağlantılı El Nusra terör örgütü, Türkiye sınırına çok yakın
mesafede ki Cisr El Şuğur’u ele geçirdikten sonra Alevi köyü olan İştebrak’a saldırdı ve
vahşice herkesi katletti. Suriye’de yaşanan olaylar her geçen gün mezhepler arası çatışmayı
artıracak, emperyalistlerin halkları bölme politikasını güçlendirecek şekildedir. Işid
emperyalizme hizmet etmekte ve halklara yönelik katliamlar gerçekleştirmektedir” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12963.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Kocasinan Meclisi toplandı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehir ve millet menfaatine olacak her
konuda işbirliği yapmaya ve katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
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Kocasinan Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesine istinaden
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde toplanarak gündemindeki 16 maddeyi görüşüp
karara bağladı.
Kocasinan Belediyesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesiyle ilgili
maddeyle meclis toplantısına başlayan Başkan Çolakbayrakdar, konunun Plan ve Bütçe
Komisyonu'na havale edilip komisyonun hazırlayacağı rapor üzerinde görüşme yapılmasının
daha
uygun
olacağı
şeklindeki
teklifi
oy
birliğiyle
kabul
edildi.
Başkan Çolakbayrakdar, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün
görev, yetki ve çalışma yönetmeliğiyle ilgili komisyon raporunu görüşmeye açtı. Rapor
üyelerin oybirliğiyle kabul edilirken Kayseri Ulaşım Turizm A.Ş.'de bulunan Kocasinan
Belediyesi'nin hisselerinin 48 bin 934 lira artırılması da oy çokluğuyla meclisten olur aldı.
Başkan Çolakbayrakdar'ın mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'ne ait Erkilet'teki bir sosyal tesisin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Kadın Sığınma Evi olarak yıl sonuna kadar
bedelsiz kullanılması teklifini de meclis oybirliğiyle kabul etti.
MHP'li Meclis Üyesi Kazım Yücel yaptığı konuşmada, "Güzel hizmetler yapıyorsunuz,
başarılısınız, şık da bir duruşunuz var. Ancak şu elektrik trafolarını toprak altına
almıyorsunuz, gelin bu trafoları yer altına alalım, biz de size katkı sağlamış olalım" teklifinde
bulundu.
Kocasinan Belediyesi'nin sağlıklı toplum ve sağlıklı gelecek oluşturmak amacıyla her yıl
geleneksel olarak organik domates fide si dağıttığını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar,"
Yarın sabah saat 9.30'da belediyemizin önünden organik domates fidesi ve organik gübre
dağıtacağız. Biz Kayçev'de organik gübre üretimine başladık. Sağlıklı ürünler, sağlıklı
yarınlar diliyorum" şeklindeki uyarıyla meclis toplantısını kapattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12964.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Çiftçilerimizin ümitleri ile oynuyorlar
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin (KOSB) 13'üncü Olağan Genel Kurulu'na katılan Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, muhalefet partilerinin seçim vaatlerini eleştirerek,
“Akaryakıt fiyatlarını indireceklerini söyleyerek çiftçilerimizin ümitleri ile oynuyorlar” dedi.
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Bir otelde düzenlenen genel kurula, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekili adayları ve sanayiciler
katıldı.
Genel kurulda konuşan Bakan Yıldız, “KOSB hiç şüphesiz Türkiye’nin en örnek olabilecek
ve pilot bölge seçilebilecek örnek bir sanayi bölgesidir. Elektrik üretiminden tutun ki arıtmaya
kadar Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yerini almış olacak. Sanayinin az gelişmiş olduğu
yerlerde kümeleşen ve prensiplerini alan organize sanayi bölgeleri oluşuyor. 7 megavatlık tek
başına güneş tesisleri burada alınmış oluyor. Bunu iftiharla anlatıyorum. Türkiye yenilenebilir
enerji kaynaklardan bir tanesini Kayseri’de buldu. Bir yerde elektrik üretebiliyorsa olduğu
yerde üretmeye inanırız. O yüzden Kayseri OSB bu prensibe itina göstermiş olmasından
dolayı teşekkür ediyorum. Organize sanayiler için geçtiğimiz hafta bakanımızın ekibi ile
beraber yaptığımız toplantıda güzel kararlar alındı. Doğalgaz götürü 22 ilde 25 ilde organize
sanayi bölgesine doğalgaz götürülecek” dedi.
Yıldız, “Özellikle Türkiye’nin sanayi istikrarına duymuş olduğunuz güvenden dolayı teşekkür
ediyorum. Türkiye’nin birçok petrol kaynakları olan ülkelere göre çok ciddi avantajları oldu.
Birçok ülke var ki petrol fiyatlarının düşmesi ile o ülkelerin hükümetlerine çok ciddi
olumsuzlukları oldu. Bizim çok ciddi doğalgaz kaynaklarımız yok. Biz ülkemizin
dezavantajlarını bu ülkenin istikrarına duyulan güven ile fırsata dönüştüren bir ülkeyiz”
ifadelerini kullandı.
Muhalefet partilerinin seçim vaatlerini eleştiren Bakan Yıldız, “7 haziran seçimleri yaklaştı.
Önemli bir dönüm noktasına geldik. Yalnızca hükümetin üyesi olduğu için söylemiyorum.
Türkiye’nin birçok yerlerinde ki yaşanan sıkıntının yaşanmaması için bu iktidarın devam
etmesine inanıyorum. Çaylarını ve kahvelerini içerken verilen vaatlerin insanlarımızın samimi
görmediğine inanıyorum. Elektrikte en ucuz 3 ülkeden bir tanesidir. Biz bunları boş vaatlerle
yapmadık. Gerçekçi vaatler ile yaptık. Akaryakıt fiyatlarını indireceklerini söyleyerek
çiftçimizin ümitleri ile oynanmaktadır. 1.82 TL’ye mal ettiğiniz motorini söylediğiniz
fiyatlara vermek bu söz konusu olamaz. Bu KDV ve ÖTV’den vazgeçtik ama geçen yıl
toplanan verginin yol, su, köprü ve sosyal donatılara harcanan para olduğunu bilmemiz lazım”
şeklinde konuştu.
Bakan Fikri Işık ise, “Sanayi Bakanlığı olarak 3 temel konumuz var. Bunlardan birisi yerli
üretimdir. Ölçek bakımından ne üretebiliyorsak yerli üretebilmeliyiz. Ürettiğimiz ürünün
yenilikçi olması da kaçınılmazdır. Yenilikçi ürün üretmek önceliğimiz olmalıdır. Üretirken de

havayı, suyu ve toprağı kirletmemeliyiz. Yerli, yenilikçi ve yeşil anlayışımızı sanayi
anlayışımızın merkezine oturttuk. Burada da organize sanayi bölgeleri önemli bir yer tutuyor.
OSB’ler Türkiye’nin değil dünyanın gıpta ile baktığı projelerdir” diye konuştu.
Bakan Işık şunları söyledi:
“Pek çok ilimizde Kayseri OSB gibi örneklerimiz var. Pek çok ülke heyetleri Türkiye’ye
geldiğinde OSB’leri gezmek istiyor. Bundan sonra bu modelin yeni nesil OSB’ler ile
süslendirilmesini hedefliyoruz. Türkiye’de 280 OSB var. 2002-2014 yılları içinde 80 OSB
kuruldu. 89 tane daha OSB projesi var. Kayseri’de de 3 OSB’miz var ve 4’üncü OSB’nin
çalışmaları da yürüyor. Türkiye enerjide dışa bağlı bir ülke. Enerjide kendine yeten bir ülke
olsak, cari açık diye bir problemimiz kalmıyor. Bizim için en önemli öncelik enerji
tasarrufudur. Türkiye’de kullanılan elektriğin yarısı sanayide tüketiliyor. Kullanılan elektriğin
yüzde 35’i sanayi motorlarındadır. Sadece elektrik motorlarını verimlileri ile değiştirdiğimiz
de Türkiye yılda 8 milyar TL tasarruf edecek.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12965.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Kayserispor yeniden Süperlig'te
PTT 1. Lig’de lider durumda bulunan Kayserispor, en yakın takipçilerinden Adana
Demirspor’un Samsunspor ile 0-0 berabere kalmasıyla Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi
garantiledi.
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Adana Demirspor, Samsunspor ile evinde golsüz berabere kalınca 56 puana çıktı. Ligde 63
puanla lider durumda bulunan Kayserispor da böylece bitime 3 hafta kala Spor Toto Süper
Lig’e yükselmeyi garantiledi.
Sarı-kırmızılı ekip, 1 sezon aradan sonra 2015-2016 sezonunda Spor Toto Süper Lig’de
mücadele edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12966.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Kayseri'de Süper Lig coşkusu
PTT 1. Lig lideri Kayseripor’un Spor Toto Süper Lig’e çıkmasının kesinleşmesinin ardından
Kayseri'de taraftarlar sokaklara döküldü.
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PTT 1. Lig’de lider durumda bulunan Kayserispor, en yakın takipçilerinden Adana
Demirspor’un Samsunspor ile golsüz berabere kalmasıyla Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi
garantiledi. Süper lige yükselmelerinin kesinleşmesinin ardından Kayserispor taraftarları
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak sevinç gösterilerinde bulundu. Taraftarlar konvoylarla,
Kayserispor’un süper lige çıkışını kutladı. Taraftarlar, sezon boyunca hem futbolcu hem de
taraftar olarak süper lige çıkmayı hak ettiklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12967.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Kayseri Erciyesspor: 2 - Medicana Sivasspor: 3
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kayseri Erciyesspor sahasında Medicana Sivasspor'a 32 mağlup oldu.
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MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Murat Yıldırım’ın ceza sahası içinden çektiği şutta Cicinho topu kale çizgisinden
çıkardı.
66. dakikada Adem’in ceza sahasından çektiği şutta kaleci Zülküf topu kornere çeldi.
Kullanılan köşe vuruşunda İbrahim topu ağlara gönderdi. 2-1
89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burhan'ın şutunda top ağlara gitti. 2-2
90. dakikada Burhan, kaleci Zülküf'ün boşa çıkması sonrasında topu tekrar ağlara gönderdi. 23
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Ali Palabıyık x, Ekrem Kan x, Serkan Olguncan x
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Zülküf xx, Anıl x (Emre x dk. 84 x), Zoua x, Vleminckx xx,
Murat Yıldırım xx (Orhan dk. 62 x), Boye xx, Oğulcan xx (Barış Memiş dk. 78 x), Yasin x,
Ethem x, Caner xx, Sylla xx

YEDEKLER: Gökhan, Diakhate, Edinho, Mehmet
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Tekke
MEDİCANA SİVASSPOR: Ertuğrul x, İbrahim x, Utaka x, Kadir x, Cicinho x, Burhan x,
Batuhan x (İbrahim Akın dk. 46 xx), Ziya x (Fatih dk. 33 xx), Adem x (Taouil dk. 74 x), Ümit
x, Aatif Chahechouhe xx
YEDEKLER: Deniz, Musa, Aydın, Hakan
GOLLER: Oğulcan (dk. 16), Vileminckx (dk. 36) (Kayseri Erciyesspor), İbrahim (dk. 67),
Burhan (dk. 89 ve 90)
SARI KARTLAR: Murat, Anıl, Zülküf, Boye, Yasin (Kayseri Erciyesspor), Kadir, İbrahim
(Sivasspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12968.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Erciyesspor' yazık oldu!
Kayseri Erciyesspor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan, 3-2 mağlup oldukları Sivasspor maçı
sonrası, "Kelimenin tam anlamıyla çok yazık oldu” dedi.
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Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kayseri Erciyesspor sahasında Medicana Sivasspor'a 32 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor
Teknik Sorumlusu Hamit Cihan, “Kelimenin tam anlamıyla çok yazık oldu. Kendi
takımımızın performansı olarak çok iyi oyun ortaya koyduk. 2-0 önde oyduğumuz
müsabakada, önde olmanın stresini kaldıramadık. Tüm oyuncular ellerinden geleni yapmaya
çalıştı. Maalesef ligin bu anında çok önemli olan maçı iki dakika içinde kaybetmek bizim için
üzücü oldu” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12969.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Sergen Yalçın: "İki günde bir maç oynuyoruz”
Medicana Sivasspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, lig programından yakınarak, "Diğer
takımlar çeyrek finalden 4 gün sonra maç oynarken, ben iki günde bir maç oynuyorum" dedi.

05 Mayıs 2015 Salı 11:33

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Medicana Sivasspor, deplasmanda Kayseri
Erciyesspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan
Medicana Sivasspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Geçen haftanın bir telafisi gibi oldu.
Bugün biz kazandık. Ligde bu tür sonuçlar olabiliyor. Futbolun güzelliği bu. Bugün skor
olarak iyi ancak oyun olarak beklediğimiz temponun altında müsabaka oldu. Biz daha
tempolu oynaması gereken bir takımız. Takımım yorgun. İki günde bir maç oynamaktan
yorulduk. Bu kadar programsız bir sezon olamaz. Bırakın bari oyuncularımız dinlensin. 4
oyuncumu kaybettim, iki oyuncum sezonu kapattı. Ben çok alternatifli kadroya sahip değilim.
O yüzden biraz bizi anlasınlar. İnsanlar biraz ne olup bittiğini görsün. Bunu konuştuğumuz
zaman disiplin kuruluna gittik. Allah’tan ceza çıkmadı. Halen bizim konuşmalarımızdan
sıkıntı yaşıyorlar. Kim neden sıkıntı duyuyor bilmiyorum. Eğer bir hakem maçın önüne
geçtiyse hakemin hakkında konuşma hakkımız var. Kimseyi rencide etmiyoruz. Bırakın
oyunu yorumlayalım. Kupada Galatasaray’a 4-1 yenildik. Bu maç böyle bitecek bir maç
mıydı? Geldiğimden beri 20 lig maçı 8-9 kupa maçı oynadık. Diğer takımlar çeyrek finalden 4
gün sonra maç oynarken ben iki günde bir maç oynuyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12970.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Kayserispor Taraftarları Süper Lige çıkışı
oyuncularla kutladı
PTT 1. Lig lideri Kayseripor’un Spor Toto Süper Lig’e çıkmasının kesinleşmesinin ardından
taraftarlar sevinç gösterilerinde bulunmaya devam ediyor.
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PTT 1. Lig’de lider durumda bulunan Kayserispor, en yakın takipçilerinden Adana
Demirspor’un Samsunspor ile 0-0 berabere kalmasıyla Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi
garantiledi. Süper lige yükselmelerinin kesinleşmesinin ardından Kayserispor taraftarları
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak sevinç gösterilerinde bulundu. Ayrıca taraftarlar
konvoylarla, Kayserispor’un süper lige çıkışını kutladı. Kayserispor’un süper lige çıkması
kesinleşmesinin ardından sevinç gösterilerine devam eden Kayserililer, takım ve futbolcuların
kaldığı
otel
önünde
de
coşkuyla
kutlamalara
devam
etti.
Futbolcu ve teknik heyeti tebrik eden taraftarlar, süper lig coşkusunu doyasıya yaşadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12971.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Genel Kurulda Tahir Nursaçan Başkanlığa
seçildi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin (KOSB) 13. Olağan Genel Kurulu’nda Tahir Nursaçan,
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.
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Bir otelde gerçekleştirilen KOSB 13. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan konuşmaların
ardından, mevcut başkan Ahmet Hasyüncü ve diğer aday Tahir Nursaçan için oy verme
işlemine geçildi. 930 üyenin oy verme işlemini tamamlamasının ardından yapılan sayım
sonrasında 541 oy alan Tahir Nursaçan KOSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Diğer
aday Ahmet Hasyüncü ise 386 oy alırken, 3 oy da geçersiz sayıldı. Sonuçların açıklanmasının

ardından Tahir Nursaçan ve beraberindekiler büyük sevinç yaşadı. Kurulun ardından açıklama
yapan Nursaçan, sanayicinin emrinde olacaklarını dile getirerek, “Kayseri sanayisi önemli bir
seçim yaptı. Sanayici seçime hasret kalmıştı, 6 dönemdir sandık sanayicinin önüne
gelmiyordu. Bu 7. dönemde değerli Kayserili sanayicimizin önüne sandık kondu. Bu sandıkta
da sanayicimizin gönlünden çıkan demokrasi hasreti, demokrasiye olan vefası, saygısı haklı
yerini buldu. Allah’tan niyazımız odur ki birlik içinde sen, ben demeden biz olmayı nasip edip
devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı niyaz ediyorum. Rabbim bizleri mahcup
etmesin. Sanayicimizin emrinde olacağız. kapımız herkese açık olacak” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy da, yönetim kurulu
başkanlığına seçilen Tahir Nursaçan’ı tebrik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12972.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Rektör Sabuncuoğlu'ndan ODTÜ Rektörü
Acar'a ziyaret
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar’ı ziyaret etti.

05 Mayıs 2015 Salı 11:57

Rektör Acar’ı makamında ziyaret eden Prof. Dr. Sabuncuoğlu Acar’a, AGÜ’nün kuruluşuna,
özellikle insan kaynakları konusunda sağladıkları destek ve ilgiden dolayı teşekkür etti.
Rektör Acar’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Sabuncuoğlu ve Prof.
Dr. Acar, ziyarette eğitim ve üniversiteler gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12973.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Develi'de Trafik Haftası Kutlaması
Develi ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Develi Necmiye ve Mustafa Maslak Meslek ve Teknik
Meslek Lisesi Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Trafik ve İlk Yardım Haftası Kutlama
Programı düzenledi.

05 Mayıs 2015 Salı 11:59

Programa Develi kaymakamı Enver Ünlü, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah
İslamoğlu, Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu, İlçe Emniyet Müdürü Celal Karaca ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda
konuşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Celal Karakuş Trafik
Haftasının öneminden bahsetti.
Programda, öğrencilerin hazırladığı kurtarmama adlı skeç, ilk yardım uygulamaları adlı skeç
ilgiyle izlenirken, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12974.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Kırgızistan Büyükelçisi’nden Rektör Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur’a ziyaret
Kırgızistanlı öğrenciler arasında geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl Kayseri'de
gerçekleşen futbol turnuvasını izlemek üzere Kayseri’ye gelen Kırgızistan Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov ve Kırgızistan Kayseri Fahri Konsolosu Dr. Mustafa
Kurt; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’u makamında ziyaret etti.

05 Mayıs 2015 Salı 12:03

Ziyarette Büyükelçi İbragim Dzhunusov, büyükelçinin eşi Chinara Satybaldieva, Kırgızistan
Kayseri Fahri konsolosu Dr. Mustafa Kurt, büyükelçi müsteşarı Meder Abakırov, ticaret ateşi
Aizhan Tabaldieva, Uluslar arası Sivil İnisiyatif Gazetesi Müdürü Zeliha Sorkunlu katıldı.
Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov rektörlük makamındaki
ziyarette yaptığı konuşmada, göreve başlayalı 6 ay olduğu belirterek, Kayseri hakkında çok

araştırma yapıp; Kayseri hakkında oldukça fazla bilgiye sahip olduğunu, Kırgızistanlı
öğrenciler arasında geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl Kayseri'de düzenlenecek futbol
turnuvasını izlemek üzere buraya geldiğini dile getirerek burada olmaktan oldukça mutlu
olduğunu belirtti.
Rektör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erciyes
Üniversitesi’nin akademik alandaki başarıları ve araştırma merkezleri hakkında bilgiler verdi.
Kırgızistan’daki bilim insanları ile bir araya gelerek ortak alanlarda çalışmalar yapmanın iki
taraf arasındaki bağları kuvvetlendireceğinin altını çizdi. İki ülke arasındaki bilimsel
çalışmaların artması için karşılıklı girişimlerde bulunulması gerektiğini belirten Keleştemur,
soydaşlarla sadece kültürel paylaşımların değil bilimsel çalışmaların da artması gerektiğini
belirtti.
Kırgızistan Büyükelçisi ziyaret anısı olarak Rektör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’a kamçı ve
kalpak hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12975.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Toplum Gönüllülerinden anlamlı davranış
Kayseri Toplum Gönüllüleri Vakfında (Kay Tog) gönüllü olarak çalışan öğrenciler yaptıkları
çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Gönüllü öğrenciler bir köy okulunda kullanılmayan sınıfı
kütüphaneye çevirerek anlamlı bir davranışa imza attı.

05 Mayıs 2015 Salı 12:09

Etkinlik hakkında bilgi veren Kayseri Toplum Gönüllüleri (Kay Tog ) Koordinatörü Oğuzhan
Demir, “Biz Toplum Gönüllüleri Vakfının bir kolu olarak yani Kayseri Tog olarak Tözgün
Köyü’nde bulunan Tözgün İlköğretim Okulu’nun bir sınıfını boyadık. Bunu tamamen gönüllü
olarak ve hiçbir çıkar gözetmeden yaptık.” dedi.
“Okulun öğretmeni olan Tayfun öğretmen bizimle iletişime geçip okulun durumundan ve
kitap sıkıntısı yaşadıklarından bahsetti” diyen Oğuzhan Demir, şu şekilde konuştu: “Biz de
Kayseri Toplum gönüllüleri olarak seferber olduk. Okulu onarmak ve kitap sıkıntısını
gidermek için 1 Mayıs'ta köy partisi düzenledik. Bu partiyi düzenlemekteki amacımız
çocuklar için maddi destek sağlayıp boya ve benzeri malzemeleri almaktı. Ayrıca Kayseri
Parkta düzenlediğimiz okuma cümbüşünde bir çok yardımsever ve gönüllü insanlar okulda
kullanılmak üzere kitap ve materyaller bağışladı. Bir çok gönüllü arkadaşlarımız YGS
sınavından çıkan öğrencilerden çocuklara verilmek üzere ÖSYM’nin dağıttığı kalemleri
istediler. Öğrencilerin bu konuda da bize çok yardımları dokundu.”
Okulun ne durumda olduğunu belirlemek için okula gittiklerini söyleyen Demir, “Burada
öğrenciler karma eğitim görüyorlardı ve 20 kişi aynı sınıfta okuyordu. Okulda kullanılmayan
boş bir sınıfı vardı. Biz de burayı kütüphaneye çevirmeye karar verdik ve sınıfı boyadık.
Topladığımız kitap ve materyallerle kütüphaneyi kurduk. 10 Mayısta okulu tekrar ziyaret

edeceğiz. Orada hem anneler gününü kutlayacağız, hem açılışı yapacağız hem de çocuklarla
eğlenceli bir gün geçireceğiz. Biz Toplum gönüllüleri olarak her zaman gönüllü olmaya
devam edeceğiz ve Kayseri’de de çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12976.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Milli İttifak Adaylarından Şehit Aileleri
Derneği’ne ziyaret
Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) milli ittifakının milletvekili adayları Harp
Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz’u
makamında ziyaret etti.
05 Mayıs 2015 Salı 12:12

Başkan Ali Yavuz, SP ve BBP milli ittifakının milletvekili adayları ve teşkilatına
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, SP ve BBP milli ittifakının milletvekili adayları da
Yavuz’a kendilerini kabul etmelerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Milletvekili
adayları
Yavuz’a
seçim
çalışmaları
hakkında
bilgiler
verdi.
Ali Yavuz ziyaretten dolayı,"Öncelikle derneğimizi ziyaret ettiğinizden dolayı çok teşekkür
ediyorum. İnşallah Kayseri’miz için en hayırlısı olur. Partilerimiz için de en hayırlısını
olmasını diliyoruz. Kim hayırlısıyla meclise o gitsin. Bizim temennimiz o yönde. Meclis
kutsal bir yerdir. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak hep şunu isteriz bizi ziyaret edenlerden
Türkiyemizin birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için vatanımızın bölünmez
bütünlüğünün korunması için siyasilerimizin birlik ve beraberlik içerisinde ortak hareket
etmeleri lazım" diye konuştu.
Milli İttifak Saadet Partisi 6. Sıra Kayseri Milletvekili Mehmet Aydın da,"7 Haziran seçimleri
kapsamında ki çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Bu nokta da seçmenlerimizin
nabzını tutan, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeyi üzerimize bir vazife biliyoruz. Bu
çerçevede şehit ve gazi yakınları derneğini de ziyaret edelim diye bugünde derneğimizi
ziyarete geldik. Türkiye’de terör büyük bir sorun. Hala bu ülkede analar ağlamaya devam
ediyor. Çok büyük bir kanayan yara, çok büyük bir sorun. Bir an önce derhal çözülmesi
gereken bir sorun. Bu ülkede biz yönetimi devraldığımızda çatışmacı, gurup düşüncesi
olmadan insanları bölmeden ayırmadan bütün vatandaşlarımızı kucaklayan bir zihniyetle bir
anlayışla vatandaşımıza hizmet etmeye gayret edeceğiz"dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12977.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

AGD Kayseri’de Sakal-ı Şerif Heyecanı
Anadolu Gençlik Derneği Hanımlar Komisyonu tarafından Kutlu Doğum Haftası ve mübarek
üç aylar başlaması sebebiyle Peygamber Efendimiz’in(s.a.v) Sakal-ı Şerif'i ziyarete sunuldu.
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Programın yapılacağı salonu süsleyen hanımlar, misafirleri kapıda gül suyu ve lokum ikram
ederek karşıladı. Program sonunda açıklamalarda bulunan dernek yetkilileri, “Kutlu Doğum
Haftası etkinlikleri çerçevesinde Anadolu Gençlik Derneği olarak düzenlediğimiz
programlardan biri olarak Sakal-ı Şerif ziyareti yapılıyor. Bu gün sabahın erken saatlerinden
platformu yerleştirdik ve Resulü Ekrem Efendimizin Sakal-ı Şerifini halkımızın ziyaretine
sunduk. Amacımız, şüphesiz peygamberimizi hatırlamak, hatırımıza getirmek, onu yad
etmek onun sevdasını onun sevgisini bir birimize hatırlatmaktır. Allah razı olsun milletimiz
Peygamber Efendimizi çok seviyor. Bizde salavatı şerifelerle, Peygamber Efendimize salatu
selam okuyarak, dualarla Sakal-ı Şerif ziyaretini başlattık” dedi.
Kutlu Doğum Haftası etkinliğinde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’ini görmek isteyen
yaşlı, genç onlarca kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Sakal-ı Şerif’e dokunabilmek için
sıralarını bekledi. Sakal-ı Şerif’i gören bazı vatandaşlar duygulandı ve gözyaşı döktü.
Sakal-ı Şerif’i ziyaret eden vatandaşlar böyle bir imkanın oluştuğu için çok memnun
olduklarını belirttiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12978.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Bünyan’a iki yeni mesire alanı yapılacak
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan’a iki yeni mesire alanı yapacaklarını
söyledi.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, son bir yılda mevcut parkların bakımı ve onarımı
noktasında bir dizi yeniliğe imza attıklarını, Güllüce, Karakaya, Akmescit, Tuzhisar ve
Süksün mahallelerine yapılan parklar ile 6 yeni park alanını Bünyan’a kazandırdıklarını

söyledi. Başkan Gülcüoğlu, bunların yanı sıra Elbaşı ve Karakaya mahallelerinde 2 yeni
mesire alanı yapacaklarını ifade etti.
Günlük hayatın koşuşturması arasında yorulan insanların nefes alabilecekleri ortamlar
oluşturmak için çalıştıklarını belirten Başkan Şinasi Gülcüoğlu, geride bıraktığımız bir yılda
Bünyan’a birçok yeni sosyal donatı alanı kazandırdıklarını söyledi. 2015 yılı programı
içerisinde de bu alandaki çalışmalarını ara vermeden sürdüreceklerini belirten Başkan
Gülcüoğlu, Bünyan’ı ve Bünyanlıları yenilikler ile buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.
Kültür Bakanlığı tarafından projesi onaylanan iki yeni mesire alanının yapımına kısa süre
sonra başlayacaklarına vurgu yapan Başkan Şinasi Gülcüoğlu,’’Bünyan doğal güzellikleri ile
bölgesinde cazibe merkezi olan bir ilçe. Bizde bu güzelliklere estetik dokunuşlar yaparak,
hem ilçe halkımızın hem de ilçe dışından gelen misafirlerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri
ferah ve nezih ortamlar oluşturmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda biri Elbaşı diğeri ise
Karakaya mahallemizde olmak üzere iki adet yeni mesire alanı yapacağız. Bu yeni
yatırımların projeleri Kültür Bakanlığı tarafından onaylandı. Kısa süre sonra bu mesire
alanlarını ilçemize kazandırmak için inşaat çalışmalarına başlayacağız. Bu projelerin
tamamlanması ile birlikte ilçemizdeki mesire alanı sayısı 3’e çıkacak’’ dedi.
Ayrıca bu alanda, Bünyan’ın 9 mahallesi için projelerinin hazır olduğunu da belirten Başkan
Şinasi Gülcüoğlu,’’ İlçemizi 44 mahallesi ile bir bütün olarak ele alıyor ve buna göre proje
üretiyoruz. Üretilen hizmetlerin Bünyan’ın her köşesine ulaşması adına canla başla
çalışıyoruz. Bu doğrultuda, Park ve Bahçeler alanında attığımız adımlar çerçevesinde 9
mahallemiz için hazırlamış olduğumuz projelerimizin onayını bekliyoruz. Onay çıktığı andan
itibaren bu projelerinde hayata geçmesi için çalışmalarımıza başlayacağız’’ şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12979.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Milletvekili adayı Çalış Bünyan’ı ziyaret etti
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Havva Talay Çalış, seçim çalışmaları kapsamında,
Bünyan İlçesi’ni ziyaret etti.
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İlçe koordinatörleri ile birlikte, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’nu makamında
ziyaret eden Havva Talay Çalış, daha sonra Bünyan çarşı esnafını ve mahalleri ziyaret ederek
Bünyanlı vatandaşlar ile bir araya geldi. Havva Talay Çalış’a, Bünyan Belediye Başkanı
Şinasi Gülcüoğlu, AK Parti Bünyan İlçe Teşkilat Başkanı Savaş Gökçe ve teşkilat mensupları
eşlik etti.
Havva Talay Çalış ve beraberindekiler Burhaniye, Kardeşler, Karakaya, Yağmurbey,
Karahıdır, Tuzhisar ve Sultanhan mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiler.
Ziyarete konuşan Havva Talay Çalış, eşinin Bünyanlı olduğunu hatırlatarak,’’ Biz bu
toprakların insanıyız, Bünyan’ın gelini, Bünyan’ın adayıyız. Göstermiş oldukları ilgiden
dolayı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. “ Bu güne kadar daima vatandaşlarımızın içinde

olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Bünyanımızı daha ileriye
götürmenin yollarını arayacak bunun için çalışacağız. İnsanımızın daha iyi, daha refah
yaşamaları için çaba gösterip, elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşacağız’’ dedi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu’da, vatandaşın dertlerini kendilerine kaygı edinmiş, vatandaşın sıkıntılarını
yakından bilen ve her an halk ile iç içe olan insanları mecliste görecek olmalarından dolayı
duydukları memnuniyeti ifade etti.
Başkan Gülcüoğlu,’’ Son 13 yılda ülkemizde yaşanan devrim niteliğindeki gelişmeler
herkesin malumu. Yaşanan bunca gelişme, alınan bunca mesafe, bu milleti ve bu milletin
sıkıntılarını yakından bilen halkın arasından çıkan insanlar sayesinde olmuştur. Bunun
gururunu yıllardır yaşıyoruz ancak bu gün farklı bir gurur yaşıyoruz. Bu gün bu toprakların,
Bünyan’ın adayı Sayın Havva Talay Çalış hanımefendiler ile birlikteyiz. Birçok mahallemizi
ziyaret ederek vatandaşlarımız ile buluştuk. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür
ediyorum’’ şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12980.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Aydın Karakimseli konuşuldu
T.Y.B. Kayseri Şubesince On beş günde bir her Perşembe yapılan Şair Selim Tunçbilek’in
yönettiği kalem sohbetlerinin bu haftaki konusu “Edebiyat sever Düşünce Adamı Aydın
Karakimseli” başlığını taşıyordu. Konuşmacı olarak gazeteci Mansur Tuncay Taşcı, Şair,
Yazar Mustafa İbakorkmaz ve ney ustası Mustafa Demir katıldılar.
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Kalem Sohbetlerinin açılış konuşmasını yapan Başkan Vedat Sağlam kalem sohbetlerinin
artık bir gelenek oluşturmaya başladığını ve ilgi ile takip edildiğine değinerek programın
süreceğini belirtti.
TYB Kayseri şube başkanı Vedat sağlamın açılış konuşmasından sonra programa geçildi.
Oturum başkanı Selim Tunçbilek “İlkini 14.01.2015 tarihinde başlattıkları Kalem
Sohbetlerinin bu hafta altıncısını yaptıklarını, artık kalemden ziyade sohbet olgusundan
hareketle kelamdan da bahsedebiliriz. Bu günkü konuğumuzda son zamanlardaki kalemle sıkı
dostluğunu bir kenara korsak, kalemden ziyade kelama yaslanan bir şahsiyet: Aydın
Karakimseli…
Edebiyat sever düşünce adamı… afişi bu başlıkla hazırlarken hatırladığım onun şu cümlesini
sizlerle paylaşmak isterim. “Güya kendilerini islamın problemini çözmekle görevli sananların
kendilerinin problem olduklarını görmemelerini açıklayamıyorum.” Roman olabilecek
derinlikteki bu cümleyi sizlerle paylaşmak istedim.
Efendim bizi kırmadılar. Konuğumuz oldular. Şahsımda göstermiş oldukları bu teveccühe
yönetimimiz ve üyelerimiz adına burada tekrar teşekkür ediyorum.
Birazdan sık sık tekrarladığım; bir insanı tanımak gökyüzünde yeni bir gezegen keşfetmek
gibidir. Sözümün tamda içinden geçeceğiz.

Sanırım bugün biz burada saygıdeğer konuklarımızın ve hep birlikte sizlerin söz ve
tefekkürleriyle önce insan Aydın Karakimseli’ye sonra ondan hareketle belki onun
dokunuşlarıyla maddeye, manaya ve bütün bir çevreye dokunacağız.
Umarım programın bitiminde buradan dingin ve zengin bir kalkış yaparız.
Şimdi bu dingin ve zengin düşünebilmenin yol dostlarını sizlere takdim etmek istiyorum
diyerek konuşmacıları takdim etti. Ardından Mustafa Demir’e söz verdi. Mustafa Demir:
İnsan anlamak, içinde yetiştiği, aile ve kültür ortamını anlamakla mümkün diyerek Aydın
Karakimseli’nin yetiştiği ortama değindi. Onu hakikat arayışı içinde olan biri olarak
tanıdığını, Nakilden islamı öğrenmek yerine bireysel olarak aslikaynaklara yönelen bir tercihi
olduğunu, moderniteye karşı ciddi birikimi ve eleştirileriyle onu daha iyi tanıyabileceğimizi
söyledi. Aydın Karakimseli tepkisel düşünmek yerine beyaz pirincin içindeki beyaz taşları
ayıklamakla kendini görevli saymıştır. Gelenekle bir bağı varsa oda ancak tasavvufa yakınlığı
ile izah edilebilir diyerek sözlerine son verdi.
Mansur Tuncay Taşcı ise; Aydın Karakimseli’nin bu şehrin tarihi derinliklerinden gelen bir
kimlik olduğunu bu nedenle düşünce hayatımıza tesir etmiş bütün akımlarla bağı, yakınlığı ve
ondan öte derinliği olan bir kimlikti. Ben sıradan bir Müslüman olmanın erdemini ondan
öğrendim. Bu toplum Aydın Karakimseli’nin değerini tam olarak nalayabilmiş değil. Bunda
onunda ciddi payı var. o kendini saklayan biri. Bir şeyi öğretmenin ötesinde makam, mevki
beklentisi olmayan biri. O İbni Arabiyi anlama ve anlatma gayretinde olma cehti içinde. Onu
tanımış okmaktan bahtiyarlık duyduğumu belirtirim diyerek konuşmasını tamamladı.
Son konuşmacı Mustafa İbakorkmaz ise; Aydın Karakimseli’nin mütavazı kişiliğine vurgu
yaparak söze başladı. Onunla dost olanlar bir süre sonra onunla dostluklarına bir tarih
bulmakta zorlanırlar zira o dostluğu kadim hale getirmeyi bilen biridir. Vakarlı fakat kibirli
biri değildir. Ülkemizde aydınım diyen pek çok aydın onun birikim düzeyinde değildir. O
kendine benzeyen insan yetiştirmek için uğraşmaz. O çevresindekilerin yüksek birikimli bir
birey olmasını ister. Aydın Karakimseli şehrimizde ilk nitelikli yayıncılığı başlatan kişidir.
Yayınladığı kitaplara bakıldığı takdirde bu net olarak görülecektir diyerek yayınladığı
kitaplarla zihin dünyamız arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Onun öz eleştiriyi önceleyen bir
kişilik olduğuna vurgu yaparak konuşmasını tamamladı.
Sohbetin sonunda Aydın Karakimseli bütün konuşmacılara teşekkürlerini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12981.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Akademide, Kayserili Alim Asım Köksal
anlatıldı
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nin birlikte düzenlediği “Kayseri Uluslar arası Öğrenciler Akademisi” konuşan
Uzdent Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karacalar, dedesi Kayserili Büyük İslam Alimi
Mustafa Asım Köksal'ın hayatı, mücadelesi ve ortaya koyduğu eserlerini anlattı. Karacalar:
“Mustafa Asım Köksal bütün ömrünü Peygamber sevdalısı olarak yaşamış, onun mesajlarını,
Kur'an ahlakını bizlere aktarmak hususunda büyük gayretler sarf etmiştir” dedi.
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T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nin birlikte düzenlediği “Kayseri Uluslar arası Öğrenciler Akademisi” 12. hafta
dersleri ile devam etti. Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi Konferans Salonu’nda devam eden
akademi derslerinin 1. oturumunda Uzdent Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karacalar dedesi
Kayserili büyük İslam alimi Mustafa Asım Köksal'ı anlattı. Onun hayatını ve mücadelesini ele
aldı. Köksal'ın eserlerinden ve en önemlisi de İslam Tarihi eserini nasıl kaleme aldığı ile ilgili
hatıralarını paylaştı. Akademinin 2. oturumunda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim
Üyesi Yard. Doç. Dr. Fatih Ertugay, "Türk Siyasetinin Yapısal Dinamikleri" konusunu ele
aldı. 3. oturumda ise, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Görüşük, "Doğuda ve
Batıda Devlet ve Siyaset Felsefesi" konusunu ele alarak, Makyevel'in Prens ve Yusuf Has
Hacib'in Kutadgu Bilig eserleri bağlamında doğuda ve batıdaki devlet ve siyaset algısını
değerlendirdi.
KAYSERİLİ BÜYÜK İSLAM ALİMİ MUSTAFA ASIM KÖKSAL'IN HAYATI ve
MÜCADELESİ
Uluslararası Öğrenciler Akademisi 1. oturumunda konuşan Uzdent Yönetim Kurulu Başkanı
İlhan Karacalar, dedesi Kayserili Büyük İslam Alimi Mustafa Asım Köksal'ın hayatı,
mücadelesi ve ortaya koyduğu eserlerini anlattı. Karacalar konuşmasında şunları kaydetti:
"Mustafa Asım hoca Kayseri'nin Develi ilçesiden büyük bir alimdir. Kendisi İslam Tarihi
yazdı ve tarihe geçti. Bazı yazarlarımız böyle diyor. Mustafa Asım Köksal bütün ömrünü
Peygamber sevdalısı olarak yaşamış, onun mesajlarını, Kur'an ahlakını bizlere aktarmak
hususunda büyük gayretler sarfetmiştir. 1913 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde dünyaya
geldi. 1913 yılı Osmanlı'da 1. Dünya'nın arefesidir. İmkansızlıkların olduğu bir dönem.
Osmanlı'da doğru dürüst üretim yok, batıda birçok üretim imkanları var. Osmanlının tek
ürettiği gıda maddeleri var ve bu malları ucuza satarak ve çok pahalı sanayi ürünleri almakta
ve gelir gider dengesi çok bozuk. Osmanlı üzerinde batılıların emelleri yavaş yavaş ortaya
çıkmaktadır. Batılıların Osmanlı'daki petrol kaynaklarına göz dikmiştir. Dünya bu haldeyken
1913 yılında Mustafa Asım Efendi Develi'de dünyaya gelir. Babası henüz yaşına basmadan,
Hafız Edip Efendi Arjantin'e gider. O günün şartlarında zorlu bir yolculuk sonrası Arjantin'e
gider. O günün şartlarında Arjantin ilginç bir yerdir. O günün şartlarında birçok Osmanlı
vatandaşı yaklaşık 15 bin Osmanlı vatandaşı Arjantin'e göç etmiştir. Suriye, Filistin ve birçok

yerden oraya gitmiştir. Hafız Edip Efendi geride üç tane evlat bırakmıştır. İbrahim, Ahmet ve
Mustafa Asım Efendi. Mustafa Asım Efendi'nin çocukluğu çok sıkıntılarla geçmiştir. Birinci
Dünya Savaşı ardından Kurtuluş savaşının zor günleridir. Dedesi Yakup Efendi Develi'de
itibar gören birisidir. Babası olmadığı için dedesinin himayesinde büyür. Dedesi ile birlikte
tasavvuf sohbetlerine gider. Orada dedesinin terbiyesinde ilk temeller atılmış olur. Kendisinin
ifadesi ile ben ilkokula gidene kadar hiç ayakkabım olmadı diyor, piç elbisem yoktu bir
entarim vardı hep onu giyerdim diyor. İlkokul çağına geldiğinde Develi'de Numune
Mektebi'ne yazılır ve burayı birincilikle bitirir. Lise çağına geldiğinde Develi'de lise yoktur.
Komşularından ödünç alınan bir merkeple Kayseri Lisesi'nin imtihanlarına girer. Bu
imtihanda çok maceralı olur. İmtihanı 10 kişi kazanır. Ama kendisinden fakir ilmuhaberi
getirmesi istenir. Fakat öğle saatleridir. Develi'ye gidip gelmesi mümkün değildir ve ağlaya
ağlaya merkebine biner ve Develi'ye döner. Yolda gece olur. Tekir yaylasının üzerine
geldiğinde gece bastırır. Daha 13-14 yaşında çocuktur ve tek başına böyle bir ortamda kalır.
Erciyes'te sürü çobanlarının çadırında gece kaldıktan sonra sabah yola koyulur ve Develi'ye
gelir. Çocukluğu bu tür sıkıntılarla geçer. Daha sonra Erzurum Askeri Lise imtihanlarına girer
ve orayı da kazanır. Ancak oradan da bir mektup gelir, bu sene bölgede bulunan öğrencileri
alacağız siz seneye müracaat ederseniz sizi alırız derler ve böylece resmi eğitim kapılarını
böylece kapatmış olur. Ama ileride buna hiç üzülmeyeceğini ve kendini yetiştirerek geldiği
noktanın daha iyi olduğunu belirtir. Ardından Develi Müftüsü İzzet Efendi'den Osmanlı
üsulüne göre medrese eğitimine başlamıştır. Çeşitli kitaplar edinerek kendi kendini
yetiştirmiştir. O dönemde Mehmet Akif'ten çok etkilenir ve Safahat'ı ezberler. Mehmet
Akif'in sevgisi onun edebiyat ve şiir alanında kaleminin güçlenmesine vesile olur. Ondan
esinlenerek Peygamberimizin hayatını manzum olarak yazmıştır. Peygamberimiz diye daha
sonra kitap haline getirmiştir. 1933 yılında Ankara'ya gelir. Ankara'da Diyanet'in açmış
olduğu memuriyet imtihanına girer ve Diyanet Teşkilatında göreve başlar. Diyanet yeni
kurulmuştur. O dönemde ilk Başkan Rıfat Börekçi'dir. Onun zamanında başlar ve dört beş
tane Başkanla çalışmıştır. Bu dönemde kendisini okumaya vermiş ve kafasındaki soruları ve
tereddütleri cevaplamaya çalışmıştır. Kendisini çok etkileyecek, hayatında çizgisini
değiştirecek, manevi hayatında çizgisini değiştirecek İskilipli İbrahim Ethem Efendiyle
karşılaşıyor. Komşularının bir gün daveti üzerine gittiği bir davette ilk defa İbrahim Ethem
Hazretleri ile karşılaşıyor. Küçük bir oda, basık bir oda ve kendi ifadesi ile İbrahim Ethem
Hazretlerini görünce bir ferahlama, rahatlama hissettim diyor. Burada sohbetten sonra yatsı
namazı kılıyorlar. İbrahim Ethem Efendi namazdan sonra dönüyor ve Mustafa Asım'a, oğlum
içinde, kalbinde bu kadar vesvese ve dünya işleri varken bu namaz olmaz, bunları kalbinden
temizlemen lazımdır diyor. Gerçekten de içimden bir çok şey geçiyordu, çok utandım diyor.
Bundan sonra her akşam İbrahim Ethem Hazretlerinin sohbetine devam ediyor. Bir müddet
sonra İbrahim Ethem Efendiye diyor ki, efendim her gün bu yabancı eve geliyorum, ben
rahatsız oluyorum bundan diyor. İbrahim Ethem Efendi de benim buraya boş yere
geldiğimimi sanıyorsunuz. Buraya biz sizin için geldik, sizi yetiştirmek için buraya geldik
diyor. İbrahim Ethem Efendi'den kısaca bahsetmek istiyorum. Kendisi büyük bir alim.
Kurtuluş savaşına iştirak etmiş, Türk ordusunda askere nasihatler ederek, manevi yönden
güçlenmelerini için cepheden cepheye giden vaaz eden bir din alimidir aynı zamanda
evliyadan bir zattır. İbrahim Ethem Efendi'nin yanında tam 12 sene ders görmüş, zahiri ve
batıni ilimlerde kendini geliştirmiş. Daha sonra kendisi Keçiören'de, Ankara'nın ilçesinde bir
bağ satın alıyor ve bir ev yaptırıyor. Evin karşısında da İbrahim Ethem Efendi için bir ev
yaptırıyor. 12 sene orada birlikte ders görüyorlar. İbrahim Ethem Hazretleri, Mustafa Asım'ın
yetişmesinde büyük katkısı olmuştur. Daha sonra Mustafa Asım'a icazetnamesini vermiştir.
Mustafa Asım Efendi bu dönemde manzum eserler ortaya koymuştur. Özellikle 1949 yılında
Din Dersi ve Ahlak kitaplarını Mustafa Asım Efendi yazmıştır."
İTALYAN RAHİP LEVON KAYTANİ'NİN YALAN VE İFTİRALARINA REDDİYE

Mustafa Asım Köksal Hocanın özellikle o dönemde İslam dünyasına yayılan ve sahabelere
büyük iftiralar eden Levon Kaytani'nin İslam Tarihi kitabına cevap verdiğini ve bir reddiye
kaleme aldığından bahsetti. Karacalar konuşmasında şunları kaydetti:
"Mustafa Asım Efendi her yıl mutlaka memleketi Develi'ye gider ve sıla-i rahim yapardı.
Yine bu dönemde Develi'de eski CHP milletvekili Osman Coşkun isimli birisi ile görüşüyor.
Osman Coşkun isimle şahıs kendisine gelerek bazı şeyleri sormak istediğini söylüyor,
kafamda bir takım sorular var bunları sormam lazım diyor ve bir yere oturup tam 4 saat
boyunca sorular soruyor ve Mustafa Asım Efendi ile görüşüyor. Sorduğu sorular Levon
Kaytani diye bir İtalyan Rahip'in yazdığı İslam Tarihi kitabından sorular. Bu eseri çeviren de
Hüseyin Cahit Yalçın'dır. O kitaptan kendisine sorular soruyor, İslam Tarihi olarak yazılmış
ama bu kitap kitap ve sünnete saldırılarla dolu bir kitap. Peygamber Efendimizin sahabelerine
saldırılar, hadis rivayet edenlere çamur atan şeyler, Peygamberin soyunun belli olmadığını,
İslam'da beş vakit namazın olmadığını, İbni Abbas'ın yalancı olduğunu, Ebu Hureyre'nin
yalancı olduğunu, Peygamberin bir maceraperest olduğunu ve en önemlisi de Kur'an'ın vahiy
olmadığını, Peygamber tarafından yazıldığını daha sonra vahiy gibi bir hava verildiğini, Hz.
Aişe'ye iftiralar iddia eden İslam'a saldıran bir İtalyan Papazın eseri. Bu eser Türkçeye
çeviriliyor ve birçok devlet dairesine, birçok kütüphaneye ücretsiz olarak gönderiliyor.
Nihayet 4 saatin sonunda Osman Coşkun'a şunu söylüyor Mustafa Asım Efendi, sen bu
İtalyan Papazın tellallığını yapıyorsun onun sapık fikirlerini söylüyorsun demesi üzerine,
Osman Coşkun İslam aleminde bu esere reddiye yazacak İslam alimi yoktur diyor. Mustafa
Asım Efendi de şu aciz kul bile onun bu iftiralarına reddiye yazacak güç ve kudrettedir.
Kimse yazmazsa ben yazarım diyor ve öğleden sonra buluşmak üzere sözleşip ayrılıyorlar
ancak öğleden sonraki buluşmaya Osman Coşkun gelmiyor. Mustafa Asım Efendi çok
üzülüyor. Anadolu'nun ücra bir ilçesinde, Levon Kaytani'nin zehirli fikirleri ile zehirlenmiş
bir insan İslam'a saldırmakta ve bu insan bir milletvekili. Bu insan bir makama gelse, Milli
Eğitim Bakanı olsa neler olmaz diyor. Anti parantez belirtelim Türkiye'de bunlarda oldu tabii.
Daha sonra Ankara'ya dönüyor ve Diyanet Reisi Edip Sabri Hayırlıoğlu'nun yanına çıkıyor ve
efendim diyor Anadolu'nun ücra bir köşesinde Levon Kaytani'nin İslam tarihi kitabı insanları
zehirlemiş, Diyanet olarak buna bir reddiye yazmamız gerekir diyor. Böylece bir heyet
oluşturuluyor ve Mustafa Asım Efendi'de bu heyetin içinde yer alıyor. Heyet reddiyenin
yazılmasının zor olduğuna karar veriyorlar ve biz Ahmet Cevdet Paşa'nın Kısası Enbiya'sını
basıp dağıtalım sonra bir İslam Tarihi yazalım diyorlar. Mustafa Asım hoca diyor ki, bizim
derdimiz bir İslam Tarihi basıp yaymak değildir diyor. Ortalıkta bir ateş var bu ateşi
söndürmek gerekir diyor. Bunun için bir reddiye yazmamız gerekir diyor. Ama illa bir İslam
Tarihi basmamız gerekirse ünlü alim Şibli'nin Asrı Saadet kitabını basmamız uygun olar
diyor. Kemalettin Kürkçüoğlu'da benim Hindistan'da tanıdıklarım var onlara bir haber
gönderelim ve soralım bu rahibin bu kitabına ilişkin bir reddiye çalışması olmuş olmamış mı
diye. O Asrı Saadet kitabının önsözünde bazı Hindistanlı alimlerin Levon Kaytani gibi
müsteşriklerin eserlerine reddiye yazılması ile ilgili açıklamaların olduğunu gördükleri için bu
yolu tercih ediyorlar ancak Hindistan'dan gelen cevap da, böyle bir reddiye yazmaya
niyetlendiklerini ancak bunu başaramadıklarını belirten bir cevap oluyor. O zaman Mustafa
Asım Köksal Hoca biz bunu el içinde vasiyet ettik diyor ve yazmazsak olmaz diyerek bu işe
başlıyor. Kaytani'nin eserini eline alıyor ve birinci cildinde 198. sayfasına kadar geliyor ve
bütün satırları çizili, iftiralar, isnatlar ve küfürlerle dolu. Bakıyor ki çizilerek bu kitap bitecek
veya içinden çıkılacak gibi değil. Başlıyor tamamını okuyor notlarını alıyor. Gördüğü şu
oluyor ciddi bir kütüphane gerekiyor. Kaytani ciddi bir kütüphane ile çalışmış kendisinin de
büyük bir kütüphane ile çalışması gerektiğine karar veriyor."
"LEVON KAYTANİ'NİN KİTABI İYİ NİYETLE DEĞİL KÖTÜ NİYETLE
YAZILMIŞTIR"

İlhan Karacalar konuşmasında Mustafa Asım Köksal Hocanın hayatından örnekler vererek,
özellikle Levon Kaytani'nin İslam'a saldırılar içeren İslam Tarihi kitabı ile ilgili Hocanın
yaptığı çalışmalara değinerek, hocanın bu iftiralara cevap vermek için yaptığı detaylı
çalışmalardan ve bu İtalyan rahibin yalanlarını tek tek çürütmek için yürüttüğü çalışmalardan
da örnekler vererek anlattı. Karacalar konuşmasında şunları ifade etti:
" Asım Köksal Hoca, Kaytani'nin bu kitabını okuyana kadar batılılar hakkında iyi niyetliydim
diyor. Ama bu kitabı okuduktan sonra batılılar için tüm iyi niyetimi kaybettim diyor, bunlar
aka kara derler diyor. Batıdan gelen bütün kaynaklarda tereddüt başladı ve bu da benim için
çok iyi bir haslet oldu diyor. Levon Kaytani'nin bütün kitabında yer alan bilgilerin yalan ve
iftira olduğunu bunun iyi niyetle değil kötü niyetle yapılmış bir karalama olduğunu isbat
etmiştir. Dipnotlarında verdiği kaynakları tek tek inceleyerek bu kaynaklarda geçen bilgileri
de kendine göre çarpıtarak verdiğini de yine Mustafa Asım Efendi yazmış olduğu
reddiyesinde ispat ediyor. Levon Kaytani'nin özellikle Enes b. Malik üzerine attığı iftiralara
da değinerek Enes b. Malik'i yalancı göstererek namaz rivayetinin yalan olduğunu iddia
etmeye kalkmıştır. Yani Hadis'i çürütmeye çalışarak İslam'a iftiralar yapmıştır. Levon Kaytani
çok sinsi bir insandır. Bu sistematiği çok güzel kurgulamış önce bir çamur atıyor, daha sonra
bu sahabenin rivayet ettiği hadislerin bunların hepsi mevzudur diye İslam'ın temellerini
sarsmaya çalışmıştır. Aşağı yukarı 5 yıl boyunca uğraştı bu reddiyeyi yazmak için. 5 yılın
sonunda hastalanıyor, basıma hazır hale getirdikten sonra hastalanıyor. Ağır bir hastalığa
yakalanıyor, doktorlar yüzde 10'luk bir şans veriyorlar ama Cenab-ı Hakkın inayetiyle
iyileşiyor. Bu arada İbrahim Ethem Hazretlerine gidiyor ve kendisinin buna güç
yetiremeyeceğini, çok sıkıntıda olduğunu yapamayacağını söylüyor. İbrahim Ethem Efendi
ise ona, oğlum sen bu işe manen memursun diyor. Yapmak zorundasın sen bu işi bırakınca
Cenab-ı Hak sana hesap sormayacak mı diyor. Rahmetli bütün eserlerini kendi el yazısı ile
Osmanlıca yazar, ardından daktilo eder kendisi daktilo eder, sonra baskıya gönderir sonra
kontrolünü yapar ve öyle baskıya verirdi. Mustafa Asım Efendi bu yazdığı reddiyeyi
Diyanet'e götürüyor basılması için, ancak Diyanet'te bir türlü basılamıyor sıra gelmiyor sonra
Diyanet'ten bu eseri geri alıyor ve bir arkadaşının katkıları ile bu reddiyesini bastırıyor. Daha
sonra bu reddiyeyi yazınca bakıyor ki, İslam Tarihi konusunda büyük bir eksiklik olduğunu
görüyor. Neden biz kendimiz ana kaynaklarımızdan bir İslam Tarihi yazmıyoruz da batılıların
yazdıkları kitaplar üzerinde biz çalışma yapıyoruz diyor ve bu işi kendine görev ediniyor.
Fakat Diyanet'te çalıştığı müddetçe bu işi yapamayacağını anlayınca 1964 yılında emekli
olarak 23 yıl sürecek olan İslam Tarihi yazımına başlıyor. Bu eseri 1984 yılına kadar devam
ettiriyor ve İslam Tarihini 23 yılda bitiriyor."
Mustafa Asım Efendi'nin babasını 22 yıl boyunca göremediğinden de bahseden Karacalar,
babası Hafız Edip Efendi'nin Arjantin'den dönüşünü ve daha sonra da vefat edişini anlattı. O
dönemde bu kadar uzak bölgelerde bulunan insanların aralarında paralar toplayarak Fransa
üzerinden Kurtuluş Savaşı'na para yardımı gönderdiklerini ve bunların Kurtuluş Savaşı'ndan
sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne aktarıldığını belirtti. Karacalar dünyanın bir ucunda buralardaki
insanlara ticareti öğrettiğini belirterek şunları kaydetti:
"Arjantin'e, Meksika'ya, Amerika'ya giden, Osmanlı toprağından oralara giden insanlar o
bölgelerdeki insanlara ticareti öğretmişlerdir. Merkeplerle köy köy dolaşarak ticaret
yapıyorlar. Para yok diyenlere şimdi al daha sonra ödersin diyerek güvenin ve itimadın ne
olduğunu öğretiyorlar. Örneğin Arjantinli ünlü bir işadamı var. Carlos Silim diye geçer. Asıl
adı Selim, aslı Osmanlı vatandaşıdır. Şu anda oralarda burdan gidenlerin çocukları var.
Mesela Carlos Menem'in lakabı el Turco idi ve kendisinin atalarının Osmanlı olduğunu
söylemişti. Babasının vefatından sonra, babası Arjantin'den gelirken ciddi bir miktar para
getiriyor ve bunu Mustafa Asım hoca bu parayla ilmi çalışmalara vermiştir. Daha sonra İslam
Tarihi'ni yazmaya başlamıştır. Mekke Devrinden başlıyor ilk önce bir cilt Mekke devri, bir
cilt Medine dönemi olarak yazmaya karar veriyor ancak daha sonra Medine devrinin 11 yılı

için her yıl için bir cilt yazmaya karar veriyor. Bir cilt de Mekke dönemi olmak üzere 12 cilt
haline getiriyor. Mekke devrini de genişleteceğini beyan ediyor. Bu 12 cilt iken 1982'de
Yazarlar Birliği, Pakistan'daki 9. Siyer Konferansında Türkiye'den aday gösterdiler ve
Mustafa Asım Köksal hocaya bir mektupla bildirdiler ve hoca Pakistan'a bu eserini gönderdi.
Bir yıl sonra kendisini Pakistan'a çağırdılar ve birinci olduğunu belirterek Pakistan Devlet
Başkanı Ziya ül Hak'ın daveti ile Pakistan'a gitti. Önemli sıkıntıların ardından Pakistan'da
ödülünü Ziyaül Hak'ın elinden aldı ve kendisine sarılan ve alnından öpen Ziyaül Hak
kendisini bu eserinden dolayı teşekkür etti. Orada uzun süre kalamadı, rahatsızlandı ve geriye
döndü. Daha sonra kitabının Mekke dönemini genişletmiş 7 cilde çıkarmış ve 18 cilde
çıkarmıştır. Bu eserinin insanların almasının okumasının zor olduğunu düşünerek bu eseri
özetlemiş ve 8 cilde indirmiştir. Daha sonra Peygamberler Tarihi'ni de kaleme almıştır.
Peygamberler Tarihi olarak 2 cilt halinde basılmıştır. Mustafa Asım Hocanın ciddi manada
manzum eseri vardır. Peygamberimizin hayatını manzum olarak kaleme almıştır. Ezanlar diye
dini manzumeler, Ahiret yolculuğu isimli bir kitabı vardır. Kendisinin son kitabıdır.
Kendisinin bir diğer amacı Dört Halife dönemini de yazmak idi. Ancak o dönemde siyasi
çekişmelerin çok olduğunu bu nedenle bunu yazmaya güç yetiremem, üzüntüm beni yıpratır.
Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Mustafa Asım hoca yazdığı her şeyi içinde
yaşayarak yazardı. Yazdığı hiçbir şey de kendi görüşünü yazmaz hep kaynakları
konuştururdu. Çok ciddi bir kütüphanesi vardı. O kütüphanesindeki tüm eserleri
hafızasındaydı. Hangi cildinde ne geçer tek tek bilirdi. Mustafa Asım Köksal hoca hafızasını
çok iyi kullanan birisiydi. Özellikle birisi bir konu sorduğunda onu anlattıktan sonra falan
kitabın falan sayfasında diye açar ve gösterirdi. Kütüphanesindeki bütün eserler
hafızasındaydı. Kitapların kendi kafasına göre bir diziliş sırası vardı. Kitaplığındaki bir
kitabın eksik olduğunu hemen görürdü. Bütün kitaplarını Marmara İlahiyat'a bağışladı. Orada
Mustafa Asım Köksal Kütüphanesi kuruldu. Bu kaynaklar için büyük mücadeleler verdi.
Hepsi büyük emeklerle yapılan işlerdi. Birçok İslam ülkesine mektuplar yazdığını ve o
kitapları elde etmek için büyük paralar verdiğini biliyorum. Büyükşehirlere gittiğinde o şehrin
kütüphanelerine, kitapçılarını gezerdi. Oradan eserler bulmaya gayret ederdi. 1987 yılında
kendisi ile karayolu ile birlikte bir umre yolculuğu yapmıştık. Bağdat'ta İmam-ı Azam'ın,
Abdulkadir Geylani Hazretlerinin kabirlerini ziyaret ettik. Kerbela'ya gittik orada da her
gittiğimiz yerde olduğu gibi sahafları araştırmak oluyordu. Burada mesela yıllarca aradığı bir
kitabı buldu ve o günün şartlarında 600 riyal para karşılığında o 8 ciltlik eseri almıştı. Bir
kitap aşığıydı. Kitaplığı olmasaydı bu eserleri de olmazdı. Her konuda çok titizdi. Bir konuyu
es geçmez ve her dipnotu, her kafasına takılan konuyu çözmek için çalışırdı. Mekke ve
Medine'de o ziyaretimizde en önemli işimiz kitapçılarını ve kütüphanelerini gezmek oldu.
Orada da ciddi manada eserler bulup almıştı. İstanbul'da dostları vardı ve özel eserler
geldiğinde hemen İstanbul'a gider ve o kitapları görürdü. Bu titizlikte İslam Tarihi'ni 23 yılda
tamamladı. Masasının başında 23 yıl boyunca günde 12 saat boyunca çalıştı. Hiç bir tatile
gitmeden, hiç ara vermeden 12 saat İslam Tarihi'ne çılıştı. Hayatımın en mutlu en mesut
zamanları bu yılları diye bahsetmiştir. Çünkü Hz. Peygamberle ve sahabelerle birlikte
yaşadım. O hayatı iliklerime kadar teneffüs ettim onlarla birlikte tarihi hadiseleri birlikte
yaşadım. Onların üzüntüleri ile üzüldüm, sevinçleri ile sevindim demiştir. Asım Köksal hoca
prensipli bir insandı. Yazdıkları ile amel eden, yüksek sesle konuşmaz, insanlara tebessüm
gösteren, asla kötü söz söylemez, edepli ve hürmetli, çocuklarla çocuk olur, gelenlere
hizmetini kendisinin yapmasından büyük zevk alırdı. Bir şey ikram etmeden kimseyi
göndermezdi. Yatsı namazından sonra yatar, saat iki gibi kalkar gece namazını kılar. Sabah
namazını kılar, ondan sonra bir iki saat uyur, daha sonra çalışma masasına oturur ve öğle
namazına kadar, öğle yemeğini yer namazını kılar ve tekrar masasının başına oturur ve
akşama kadar çalışmasını sürdürürdü. Dört halife dönemini yazmak istediği ancak bundan
vazgeçip ahiret yolculuğu diye manzum olarak yazdı. Şiir olarak yazdı. Kitabın son bahsini

yazdıktan sonra 20 Kasım Cuma günü iki dostuyla Cuma namazına giderken hastalandı, beyin
kanaması geçirdi. Durumu iyiydi ancak daha sonra beyin pıhtı attı ve 28 Kasım öğleyin
ruhunu teslim etti. Ankara Hacı Bayram Camiinde cenaze namazı kılındı ve Ankara Balun
mezarlığına defnedildi. Sağlığında neden Balun mezarlığına defnedilmek istediğini
sorduğumda, burada horasan erenlerinden iki zatın bulunduğunu buranın manevi bir merkez
olduğunu söyledi. Abdulhakim Arvasi Hazretleri de yattığı mekana yakın bir yerde
yatmaktadır."
Öğrencilerin Mustafa Asım Köksal hoca efendi ile ilgili sorularını da yanıtlayan Karacalar,
İslam Tarihi kitabının İngilizceye çevrilme çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi ve Pakistanlı
birisinin İngilizceye çevirme çalışmaları yaptığını ancak onun da vefat ettiği için bunu
başaramadığını belirtti. Bu işi yani hocanın İslam Tarihi kitabının diğer dillere çevrilmesinden
ve bunu da gençlerin yapmasından büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti. Ayrıca Mustafa
Asım Köksal hocanın tasavvuf ile ilgili birçok eserinin de bulunduğunu toplam 28 eserinin
yanında 10 tane de tasavvuf ile ilgili eserinin bulunduğunu belirtti. Kendisinin Kadiri Şeyhi
olduğunu pek o yönünün bilinmediğini Tasavvuf ile ilgili yönünü çok fazla ön plana çıkarmak
istemediğini daha çok ilmi yönünü ön plana çıkardığını, İslam Tarihi kitabıyla ön planda
olmayı istediğinin altını çizdi.
Konferansın sonunda İlhan Karacalar Mustafa Asım Köksal hocanın Peygamberler Tarihi
kitabından 10 tanesini öğrenciler arasında çekiliş yoluyla belirleyerek hediye etti. Ayrıca her
bir katılımcı için Mustafa Asım hocanın bir eseri de yine dinleyicilere hediye edildi.
TÜRK SİYASETİNİN YAPISAL DİNAMİKLERİ
Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2. oturumunda konuşan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Fatih Ertuga, "Türk Siyasetinin Yapısal Dinamikleri" başlığı
ile Türk siyasetinin öne çıkan yönlerini ele aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12982.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

500 bin domates fidesi ve 1 ton gübre dağıtıldı
Kocasinan Belediyesi, geleneksel hale getirdiği fide dağıtımı kapsamında vatandaşlara 500
bin adet domates fidesi, 1 ton da gübre dağıttı. Vatandaşlar dağıtılan fide ve gübreyi almak
için birbiriyle yarıştı.
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Her yıl geleneksel olarak fide dağıtımı yapan Kocasinan Belediyesi, bu yıl da 500 bin adet
domates fidesi, 1 ton da gübre dağıtımı yaptı. Fide ve gübre dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi
gösterdi. Domates fidesi ve gübre almak isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı. Domates fidesi
ve gübre almak isteyen vatandaşlara fiş dağıtılırken, vatandaşların 1 ay içinde ellerindeki
fişlerle fidelerini alabilecekleri öğrenildi. Fide dağıtım töreninde konuşan Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu işin başlatılmasında emeği geçen herkese teşekkür

ediyorum. Tabi ki bizim yaptığımız her işin başında insanımız var. Bizlerde insan merkezli
işler yapmaya çalışıyoruz. Bizim burada dağıttığımız fideler hem sağlık açısından değerli hem
de gelecek nesillerimizin sağlığını koruma açısından değerli ürünler. Bu dağıttığımız
ürünlerin çekirdekleri ile sizlerde kendiniz bu tohumları devam ettirebilirsiniz. Ürünleri
aldıktan sonra çekirdeklerini biriktirdiğiniz zaman gelecek yıllarda artık sizlerde fidan
dağıtacak duruma gelebilirsiniz. Yaklaşık 500 bin adet domates fidesi dağıtacağız. İzdihama
gerek yok. Yeterli miktarda domates fidesi var" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12983.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

'Bu Benim Eserim' proje yarışması sergisi açıldı
'Bu Benim Eserim' proje yarışmasının bölge sergisi 7 ilin öğrencilerinin ve öğretmenlerinin
katılımıyla ziyarete açıldı.
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Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, "
Milletimiz genç bir nüfusa sahip olmakla birlikte aslında genlerinde üstün zekaya sahip insan
varlığını da barındırıyor. Tabi hal böyle olunca bu üstün zeka ve dahiliğin ortaya çıkarılası bir
takım çabaları gerektiriyor" dedi. Vali Yardımcısı Masatlı, "Bugün de bu çabalardan bir
tanesine hep beraber şahit olacağız. Yaklaşık 7 ilden 50 proje takdire layık görülmüş ve
değerlendirmeye layık görülmüştür. Bu 50 projeden de tabi ki üçer tane proje değerlendirilip
Ankara’ya gönderilecektir. Burada özellikle şunu vurgulamak isterim. Önemli olan bu
yarışmalara katılabilmektir. Bu yarışmada değerlendirmeye layık görülmektir. Yoksa bu
yarışmada birinci, ikinci veya üçüncü olmak önem taşır ama çok fazla önem taşımaz. Önemli
olan bu cevherleri ortaya çıkarmaktır. Bir hazine keşfedilmediği sürece hiçbir anlam taşımaz.
İnanıyorum ki bu insan hazinemizi bu projelerle ortaya çıkaracağız. Biz ne kadar iyi, dahi
insan yetiştirebilirsek geleceğe de o şekilde emin adımlarla ilerlemiş oluruz" diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise, "Bu etkinlik sadece Kayseri’mizi
ilgilendiren bir etkinlik değil bölgemizde 7 ilimizi ilgilendiren bir etkinliktir. ‘Bu benim
eserim’ proje yarışması Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu yıl onuncusu
gerçekleştirilmektedir" ifadesinde bulundu. Çandıroğlu, "Bölgemizden yaklaşık 1212 tane
proje müracaatı yapıldı. 250 tanesi bilim kuruluna geldi ve bunun 50 tanesi de sergilenmeye
layık görüldü. Bu 50 projenin 20 tanesi Fen Bilgisi projesi, 30 tanesi de matematik projesidir.
Bu 50 projenin içerisinden üçer tane matematik ve fen olma üzere Ankara’da final
yarışmaların katılacaktır. Tabi burada alınan birincilikler, üçüncülükler bunlar göreceli
kavramladır. Ama bu projede katınılması başlı balına bir emektir diye düşünüyorum.
Ülkemizin geleceğinin bu tip yaklaşımlarla, projelerle olacağını biliyoruz. Bütün ilim, bilim,
eğitim dünyasının ortak görüşünün bu olduğu kanaatindeyiz. Bu vesileyle bizde
Kayseri’mizde hem bölgemizde hem de ülkemizde ilk olarak gerçekleştirdiğimiz sistem

projemiz var ki bu inşallah memleketimizin geleceğine farklı bir vizyon katacaktır. Ülkemiz
adına
dünya
çapında
da
çok
güzel
işlere
imza
atıyorlar"
dedi.
Konuşmaların ardından serginin kurdelesi Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı ile İl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından kesildi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12985.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

MHP'den Ülkü Ocakları'na hayırlı olsun
ziyareti
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Baki Ersoy, MHP Grup Başkan vekili ve Kayseri
Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, il yönetim kurulu üyeleri ve milletvekili adayları Ülkü
Ocakları İl Başkanlığı görevine getirilen Aytaç Gezici’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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MHP İl Başkanı Baki Ersoy, “Ülkü Ocakları hepimizin yetiştiği Türkiye Cumhuriyeti’nin
teminatı olan güzide bir eğitim yuvasıdır. Bizler Ülkücü terbiye üzerine bu ocaklardan
yetişerek bugünlere geldik. Yaklaşık yarım asır geçmesine rağmen Ülkü Ocakları kurulduğu
ilk günkü inanç ve azmini korumaktadır. Bu da bizlere mutlu etmektedir. Ülkü Ocakları’nda
yaşanan bayrak değişimi sebebiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Aytaç Başkanımız
genç dinamik ve yiğit duruşu ile Kayseri’ye ve Türk Gençliği’ne hizmet yapmaya talip
olmuştur. Allah yolunu bahtını açık etsin. Kendisi nezdinde tüm Ülkücü kardeşlerime
başarılar diliyorum ” dedi. Ülkü Ocakları İl Başkanı Aytaç Gezici ise ziyaretten dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ülkü Ocakları’nda yetişmiş değerli bir ağabeyimiz olan
Baki Ersoy Başkanımıza bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ülkücüler olarak
vatana, millete ve devlete hizmet etme sevdası ile yetişen tüm kardeşlerimizin de bir bayrak
gibi
tertemiz
güzel
yerlerde
olması
için
çalışacağız”
diye
konuştu.
Ziyaretin ardından MHP İl Yönetimi ve Ülkü Ocakları İl yönetimi hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12986.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Kayseri'de 05.05.2015 çılgınlığı
Kayseri'de, nikah günlerini unutulmaz hale getirmek isteyen çiftler 05.05.2015 tarihini
seçerek nikahlarını kıydırdı.
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05.05.2015 günü nedeniyle nikah günlerini unutulmaz hale getirmek isteyen çiftler nikahlarını
kıydırdı. Nikah töreninde çiftler mutluluk yaşarken, nikahı kıyılan Hulusi Akgül,
"Düğünümüz normalde 7. ayın 26’sındaydı. Nikah tarihimizin unutulmaz olması için bugünü
seçtik" ifadelerini kullandı.
Fatma Bulmaca ise, "05.05.2015 gününün seçilmesi güzel oldu. Çok mutluyum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12987.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Daha güzel bir güne uyanmak için oylarınızı
bekliyoruz
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP)’nin desteklediği Milli İttifak adayları
Sahabiye Medresesi ve İstasyon Caddesi esnafını ziyaret etti. Saadet Partisi Kayseri
Milletvekili Adayı Duran Soyuğur “ 7 Haziranda daha güzel bir güne uyanmak için oylarınızı
bekliyoruz” dedi.
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Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisinin 7 Haziran genel seçimleri için kurmuş olduğu Milli
İttifak seçim çalışmaları kapsamında Sahabiye Medresesi kitapçılar esnafı ve İstasyon
Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Milli İttifak adayları yetki vermeleri
taktirde sorunlarına en kısa zamanda çözeceklerini belirtti. Adaylar “ Hayırlı işler ve güçler
diliyoruz. Bu pırıl pırıl inançlı kadroları inşallah 7 Haziran seçimlerinde desteklersiniz. Biz
rahmetli Erbakan Hocamızın talebeleriyiz. Erbakan Hocamızın dönemindeki çalışmaları
biliyorsunuz. İnşallah bize de görev yetkisi verirseniz bizde halkın refahı ve mutluluğu için
elimizden geleni yapacağız” dedi.

Gençlerden de oy isteyen adaylar “ Sizden ve ailenizden oyları istiyorum. Umut sizlersiniz.
Bizim başka umudumuz yok. Bizim için gençler daha önemlidir. Bakıyorsunuz birçok kişi
işsiz. Gençlerde bu oran daha fazladır. 7 Haziranda daha güzel günlere uyanmak için
oylarınızı bekliyoruz diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12988.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Hollanda'daki Türk gençlere altın öğütler
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas'a gelen Hollanda'daki Türk öğrencilere
altın öğütlerde bulundu. Başkan Palancıoğlu, "Sizler bizim yurt dışındaki temsilcilerimizsiniz.
Kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz hem siz hem milletimiz mutlu olur" dedi.
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Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kayseri Valiliği'nin
ortaklaşa hazırladıkları "Yurt Dışındaki Türklere Türkçe Tarih Kültür Örf ve Adet Tanıtımı
Projesi" kapsamında Kayseri'de bulunan 29 lise ve üniversiteli Türk genç, Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti. Meclis Salonundaki buluşmada Valilik Sosyal
Etüt ve Proje Müdürü Mehmet Bozkurt proje hakkında kısa bilgi verdi.
Gençlerle bir araya gelen Başkan Palancıoğlu, sözlerine Talas'ı anlatarak başladı. Ardından
yurt dışındaki Türklerin önemine değinen Başkan Palancıoğlu, "Sizlerin lise ve üniversitede
okuduğunuza sevindim. İnşallah kendinizi iyi ve donanımlı bir şekilde yetiştirirseniz
yaşadığınız bölgedeki büyük ihtiyacı kapatırsınız" dedi.
"Ülkemizden giden gurbetçilerimizin yurt dışında iyi bir konumda olmaları bizleri çok
sevindiriyor" diyen Başkan Palancıoğlu, şu öğütlerde bulundu: "İşinizi ve eşinizi doğru tercih
edin. Mesleğinizi değiştirebilirsiniz belki ama eşinizi değiştirmek o kadar kolay değil. Sizlere
tavsiyem özellikle Hollanda'da bulunduğunuz için yabancı biriyle evlenirken kültürümüze,
aile hayatımıza ayak uydurup uyduramayacağına dikkat edin. Milletimizi oluşturan bütün
unsurların yurt dışında bizleri temsil etmeleri çok önemli. Sizler oralarda iyi eğitim alıp iyi
mesleklerde olursanız ülkemize en büyük faydayı sağlamış olursunuz. Kendinizi, ailenizi,
ülkemizi seviyorsanız ilk yapacağınız şey çalışmak. Sizler ülkemizi yurt dışında iyi temsil
ederseniz bizlere faydalı olacağınız gibi kendinize de faydınız olur."
Konuşmaların ardından Başkan Palancıoğlu'na Hollanda'nın simgelerinden yel değirmeni çini
takdim edildi. Başkan Palancıoğlu da Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nin yakma tablosunu
hediye etti. Birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından öğrenciler Talas'ın tarihi ve kültürel
mekanlarını gezdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12989.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Gümüşhane'deki kazada ölen 3 kardeşin
cenazeleri toprağa verildi
Gümüşhane merkeze bağlı Kırıklı köyünde dün akşam kontrolden çıkan kamyonun dereye
yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazeleri Kayseri'de toprağa verildi.
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Kayseri’den Trabzon’a nakliye işi yapmak için giden ve dönüş yolunda Gümüşhane merkeze
bağlı Kırıklı köyünde kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan kamyon içinde hayatını kaybeden
Malik Han (16), Mustafa (13) ve Yusufcan Şahingöz (23) kardeşler Kayseri Hunat Camisi'nde
son yolculuğuna uğurlandı. Malikhan Şahingöz’ün okul arkadaşları cenazesine çiçek
bırakırken yakınları cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Şahingöz kardeşlerin cenazesi
kılınan cenaze namazının ardından İldem Gesi Mezarlığında defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12991.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Milli İttifak gelecek dertler bitecek
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP)nin desteklediği Milli İttifak adayları Sivas
Caddesi esnafı ve Yeni Mahalle Pazar yerini ziyaret etti. Saadet Partisi Milletvekili Adayı
Mehmet Aydın “ Milli İttifak gelecek dertler bitecek, Saadet Partisini mecliste Milli Görüşü
iktidarda görmek istiyoruz artık” dedi.

06 Mayıs 2015 Çarşamba 11:04

Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisinin 7 Haziran genel seçimleri için oluşturduğu Milli
İttifak adayları seçim çalışmaları kapsamında Sivas Caddesi esnafı ve Yeni Mahalle Pazar
yeri esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen ve seçilmeleri durumunda halkın
tekrardan bol kazançlar sağlayacağını dile getiren adaylar “ inşallah oylarınıza talibiz.
Türkiye’nin halini bu durumlardan kurtarmak için inşallah biz Büyük Birlik Partisi ve Saadet
Partisi bir araya geldik. Memleketin meselelerini masaya yatırdık. Bugünlerde ittifak

yapılmayacak da ne zaman yapılacak dedik. İnşallah seçime gidiyoruz. 7 Haziranda bir seçim
var. bu seçimde bizden yana oyunuzu kullanırsanız Erbakan hocamızın yaptıklarını devam
ettireceğiz. Esnafımızın iyi oldukça bizlerde iyi olacağız inşallah. Artık bundan sonra saadet
partisini mecliste Milli Görüşü iktidarda istiyoruz inşallah” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13000.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Belçika'nın Kayseri ilgisi
Türk Belçika-Lüksemburg Ticaret Derneği Başkanı Aykut Eken, Belçika'dan üç ayrı bölgenin
ticaret ataşesi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret
etti.
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Belçika Flaman Bölgesi Ataşesi Raphael Pauwels, Wallon Bölgesi Ataşesi Eric Bletard,
Brüksel Bölgesi Ataşesi Sabih Akay ve diğer dernek üyeleriyle birlikte Başkan Çelik'i ziyaret
eden Dernek Başkanı Eken, Kayseri'de önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek,
"Kayseri, her zaman ticaret ve sanayide adı öne çıkmış bir şehir. Belçika'dan ticari ataşeler ve
dernek üyeleriyle birlikte gün boyu şehrin sanayi kuruluşlarını gezdik hem de önemli
görüşmeler yaptık. Şimdi de şehri temsil eden yönetici olarak sizinle birlikteyiz" dedi.
ÇOK TEMİZ ŞEHİR"
Ziyarette söz alan Wallon Bölgesi Ataşesi Eric Bletard, Kayseri'de endüstrinin gelişmişliğine
şahit olduklarını ifade ederek, "Burada gün içinde temaslarımız oldu. Gittiğimiz fabrikalarda
endüstrinin gelişmiş olduğunu gördük. Ayrıca çok temiz bir şehir. Burada Belçika'da üretilen
vakumlu çöp toplama araçlarını görmek de beni ayrıca mutlu etti" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Belçikalı ataşeye, sözkonusu temizlik
araçlarını Kocasinan Belediye Başkanı iken kendisinin aldığını ifade etti.
"TİCARET GENLERİMİZDE VAR"
Başkan Çelik, sözlerinin devamında 5 bin yıllık geçmişi olan Kayseri'nin eskiden beri ticaret
ve sanayi şehri olarak bilindiğine dikkat çekerek, "Kayseri'nin geçmişi milattan önce 3 binli
yıllara kadar uzanıyor. Tarih boyunca başta ipek yolu olmak üzere birçok önemli ticaret
yolunun kavşak noktası olmuş. Doğal kaynağı, madeni vs. olmadığı için de tek geçim kaynağı
ticaret ve sanayi olmuş. Bilinen en eski yerleşim yeri olan Kültepe Kaniş Karumu'nda yapılan
kazılarda ortaklık anlaşmalarını içeren tabletler ve çek-senet örnekleri çıkıyor. Dünyada ilk
kez fuar, yine bu bölgede düzenlenmiş. Yani, ticaret bizim genlerimize işlemiş durumda.
Günümüzde de bu durum aynen geçerli. Ülkemizdeki ilk bin sanayi firmasının %20'si Kayseri
orjinli. Bu da bizim için gurur vesilesi" diye konuştu.
"ERCİYES'E KAYMAYA GELECEĞİM"

Heyette yer alan Flaman Bölgesi Ataşesi Raphael Pauwels de Türkiye'deki birçok kayak
merkezinde kayak yaptığını belirttikten sonra Erciyes'i merak ettiğini ve önümüzdeki kış
mutlaka kayak yapmaya geleceğini ifade etti.
Başkan Çelik de Belçikalı diplomata, Erciyes'i gördükten sonra bir daha başka kayak
merkezlerine gitmek istemeyeceğini söyledi ve önümüzdeki kış misafir etmekten memnunluk
duyacaklarını
kaydetti.
Ziyarette konuşmaların ardından Başkan Çelik'e günün anısına bir plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13001.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Valilikte protokol ve nezaket kuralları eğitimi
Kayseri Valiliği, başta Valilik merkez ve ilçe birimleri olmak üzere ilde yer alan kamu kurum
ve kuruluşları yetkilileri ve personeline yönelik protokol ve nezaket kuralları semineri
düzenledi.
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Protokol Uzmanı İhsan Ataöv tarafından verilen eğitim Valilik konferans salonunda
gerçekleştirildi. 2 gün süren seminerde katılımcılara protokol ve nezaket kuralları, makam,
tören, ziyaret ve davetlerde protokol kuralları, imaj ve giyimde protokol kuralları ve ilde
protokol kuralları konularında eğitimler verildi.
Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen eğitimde protokol ve nezaket kuralları uygulamalı
olarak anlatıldı, katılımcıların dikkat etmesi gereken konulara değinildi.
Protokol Uzmanı İhsan Ataöv ise Kayseri’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, şehir olarak davetlerin ve organizasyonların üst seviyede olduğu Kayseri’de
protokol ve nezaket kuralları bakımından edindiği izlenimleri katılımcılarla paylaştı.
2 gün süren eğitim ile ilde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında protokol ve nezaket
kuralları konusunda personelin bilinçlendirilmesi sağlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13002.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Astım korkulacak bir hastalık değil
Dünya Astım Günü nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde bulunan vatandaşlar
doktorlar tarafından solunum fonksiyon testinden geçirildi.
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Dünya Astım Günü nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen etkinlikte
astım hastalığına dikkat çekmek amacıyla vatandaşlar solunum fonksiyon testinden geçirildi.
Test sonrası problemi olan vatandaşlar polikliniklere yönlendirildi. Düzenlenen etkinlikle
ilgili konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İnci Gülmez, "Dünya Astım Günü biliyorsunuz son derece önemli. Nefes darlığı ile
başlayan bu hastalıkla ilgili dünyada çok farklı rakamlar var. Türkiye’de çocuklarda biraz
daha fazla görünüyor. Burada önemli olan astımın farkındalığını arttırmak. Dolayısıyla nefes
darlığı olan kişiler astımdan şüphelenmeli ve gerekli tedbirleri almalıdır" diye konuştu.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
İnsu Yılmaz ise, "Astım toplumda müzmin hastalıklardan birisi. Baktığımız zaman 10 kişiden
birisi astım hastası. Astım korkulacak bir hastalık değil. Eskiden astımla ilgili tedavi
yöntemleri ve ilaçlar yokmuş ondan dolayı astımla ilgili birtakım sıkıntılar yaşanıyormuş ama
artık astımla başedebileceğimiz güçlü silahlarımız var. Astım hastası ilk geldiğinde ağır hasta
bile olsa 10 hastanın 9’u düzeliyor. Yüzde 90 hastalarda astım kontrol edilebiliyor. 1 paket
sigara içmek astımdan çok daha kötü. Astım hastalarının sigara içmemesi lazım. Astım
kontrol altına alınabilen bir hastalıktır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13003.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Bünyan Belediyesi 16 bin 400 ücretsiz fidan
dağıttı
Bünyan Belediyesi ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde kendilerine başvuran vatandaşlara
16 bin 400 ücretsiz fidan dağıttı.
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Bu yıl yaklaşık 50 bin fidanı toprakla buluşturan Bünyan Belediyesi, kendilerinden fidan
talebinde bulunan vatandaşlara şuana kadar 16 bin 4 yüz fidanı ücretsiz olarak verdi. 2015 yılı
içerisinde 100 bin fidan dikme hedefi ile yola çıkan Bünyan Belediyesi’nde ağaçlandırma
çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ;’’Başta
ilçe merkezimiz olmak üzere, mahallelerimizin talepleri doğrultusunda, Akçatı mahallemize 2
bin, Akmescit’e bin, B.Tuzhisar’a bin, Ekinciler’e bin, Emirören’e 5 yüz, Girveli’ye 5 yüz,
Güllüce’ye yüz, İğdecik’e 3 yüz, Kahveci’ye 6 yüz, Karatay’a bin, Koyunabdal’a 3 yüz,
Köprübaşı’na bin, Samağır’a 7 yüz 50, Sıvgın’a 5 yüz, Sultanhan’a 6 yüz, Topsöğüt’e 5 yüz,
Yünören’e 5 yüz, Camikebir’e 2 yüz ve Fatih mahallemize 2 bin olmak üzere toplamda 14 bin
400 fidanı mahallelerimize ulaştırdık. Bununla birlikte 2 bin adet fidanı direk olarak
vatandaşlarımıza dağıttık’’dedi.
Ücretsiz fidan dağıtımının devam ettiğinin altını çizen Başkan Gülcüoğlu; ‘’Bu güne kadar
talepler doğrultusunda fidanlarımızı araçlarımız ile mahallelerimize taşıyarak,
vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ücretsiz fidan kampanyamız halen devam etmekte. İhtiyacı olan
ya da, 100 bin fidan hedefimizde bizlere destek olmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz fidan
dağıtmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13004.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Tedavi edilen yabani hayvanlar doğaya
bırakıldı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2 ay önce doğada yaralı bir şekilde bulunan Kızıl
Şahin, Kerkenez ve Tilki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat
Bahçesi'nde uygulanan tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam
alanlarına bırakıldı.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel
Müdürü Ali Üstünel " Yaklaşık 2 ay kadar önce doğada yaralı olarak bulunan farklı yabani
hayvanların tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınması işlemini
gerçekleştireceğiz. Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçemiz Orman ve Su İşleri
Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında doğal yaşam rehabilitasyon merkezi unvanına
sahip. Bu kapsamda 1,5 yıl içerisinde çoğunluğu su kuşları olmak üzere 100'ün üzerinde
yabani hayvanı yeniden doğaya saldık. Hem kendi personelimizi hem de Orman ve Su İşleri
Müdürlüğü personelini bu anlayışta gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kutluyorum."
dedi.
Üstünel " Tilki, kerkenez ve Kızıl Şahinlerimizi doğal yaşama salacağız. Bu bağlamda

arkadaşlarımız doğaya salma işlemi esnasında hayvanlarımıza bir müddet beslenebilmeleri
için ihtiyaç duyacakları gıdayı da bırakacaklar böyle bir tedbirimizde var bizde amaca uygun
bir iş yapmış olacağız" diye konuştu.
Daha sonra tedavileri tamamlanan yabani hayvanlar Kayseri'nin Pınarbaşı ve Talas
İlçelerindeki doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13005.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

OSB'de yeni dönem başladı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Tahir
Nursaçan seçildi. Nursaçan 541 oy alırken, 12 yıldır bu görevde bulunan ve Boydak Grubu
tarafından da açıkça desteklenen Ahmet Hasyüncü 386 oyda kaldı.
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Paralelciler kaybetti!
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Merkez Kocasinan
Belediyesi eski Başkanı Bekir Yıldız'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede 930 üye oy
kullandı. 541 oy alan Tahir Nursaçan OSB'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 6 dönem,
12 yıldır OSB Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Hasyüncü'nün listesi ise 386 oyda kaldı. 3
oy ise geçersiz sayıldı. Hasyüncü’nün Paralel Yapı mensuplarınca desteklenmesi, Hasyüncü
ile birlikte Paralelcilerin mağlubiyeti olarak da yorumlandı.
“Sanayicinin emrinde olacağız”
Kurulun ardından açıklama yapan Nursaçan, sanayicinin emrinde olacaklarını dile getirerek,
“Kayseri sanayisi önemli bir seçim yaptı. Sanayici seçime hasret kalmıştı, 6 dönemdir sandık
sanayicinin önüne gelmiyordu. Bu 7. dönemde değerli Kayserili sanayicimizin önüne sandık
kondu. Bu sandıkta da sanayicimizin gönlünden çıkan demokrasi hasreti, demokrasiye olan
vefası, saygısı haklı yerini buldu” ifadelerini kullandı.
İşte Kazana Liste
Tahir Nursaçan başkanlığındaki yeni OSB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Tahir Nursaçan (Başkan) Yönetim Kurulu: Seyit Demir, Seyhan Arifoğlu, Süleyman Sarptaş
ve Şeref Özdemir, Denetim Kurulu: Şadi Şahin Başkal, Nihat Küçükusta
İşte Kaybeden Liste
Ahmet Hasyüncü Başkanlığındaki kaybeden liste:
Ahmet Hasyüncü (Başkan) Şükrü Boydak (Yön. Kur. Bşk. Vekili) Yönetim Kurulu: Mehmet
Sarıalp, Necmettin Baktır ve Ercan Nalbantoğlu, Denetim Kurulu: Erdoğan Aslan, Mustafa
Bakır
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13006.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Salih Kapusuz'un Annesi beyin kanaması
geçirdi
AK Parti Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un annesi 92 yaşındaki Hatice Kapusuz beyin
kanaması geçirdi.
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5 gün önce rahatsızlanan 92 yaşındaki Hatice Kapusuz'un Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne getirildiği, yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Anestezi
Yoğun Bakım'da tedavi altına alınan Hatice Kapusuz'un tedavisinin devam ettiği, Salih
Kapusuz'un da sık sık hastane yetkililerinden annesinin durumu ile ilgili olarak bilgi aldığı
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13007.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Öğrencilere toplu taşıma semineri
Kayseri Ulaşım A.Ş tarafından düzenlenen seminerlerle ilk, orta öğretim ve lise öğrencilerine
toplu taşıma kültürünü aşılamak ve raylı sistemi tanıtmak amacıyla bilgiler veriliyor.
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Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen
seminerlerde şu ana kadar 154 okul ve 4 sürücü kursunda toplu taşımanın önemi ve raylı
sistem konusunda bilinmesi gerekenler anlatıldı.Toplu taşımanın şehirlerin geleceği ve çevre
açısından öneminin vurgulandığı seminerlerde raylı sistemin özellikleri, kente olan etkileri,
raylı sistemi kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda bilgiler
aktarıldı.Seminerlerde ayrıca raylı sistemin karayolu araçlarından farkları, durma mesafesi,
diğer arayolu araçları gibi anında duramayacağı ve dolayısıyla daha dikkatli olunması
gerektiği gibi hususlarda öğrencilerin dikkatleri çekildi.Proje kapsamında önümüzdeki
günlerde 23 okulda daha seminerlere devam edilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13008.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

8.Uluslararası Öğrenci Buluşması başlıyor
Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) tarafından düzenlenen, 8.Uluslararası
Öğrenci Buluşması’nın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Etkinlik, 9-10 Mayıs tarihlerinde
Kurşunlu Otoparkı’nda 55 farklı ülkeden gelen öğrencilerin katılımıyla başlayacak.
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KUDER’in düzenlemiş olduğu, bu sene 8.’si gerçekleşecek olan Uluslarası Öğrenci
Buluşması’nın hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Bu seneki etkinliklerin Kayseri Kurşunlu
Otoparkı’nda başlayacağını söyleyen KUDER Başkanı Mücahit Bulut, ”KUDER, yurt
dışından Kayseri’ye eğitim için gelen öğrencileri eğitimden rehberliğe, sosyal ve sportif
faaliyetlerden barınma ve burs ihtiyaçlarına, Kültürel faaliyetlerden Türkçe öğrenimine
varıncaya kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermek amacıyla kurulmuş bir öğrenci
derneğidir. ‘Biz bir milletiz’ sloganıyla yola çıkan KUDER, gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler
vesilesiyle farklı coğrafyalardan gelmiş binlerce misafir öğrenciye aynı milletin fertleri
oldukları şuurunu kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin farklılıkları bir zenginlik
unsuru olarak gören, yeryüzünde attığı her adımda kardeşlik bilincini hatırlayan birer fert
olarak yetişmeleri en önemli amacımızdır” dedi. Bulut ayrıca, ”Eğitim öğretim yılının sonuna
yaklaştığımız şu zaman diliminde misafir öğrencilerimizin halkımızla daha yakından
tanışmasına ve halkımızın da dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencileri ve o ülkelerin
kültürlerini tanımalarına katkı sağlamak amacıyla 33 farklı şehirde icra edilecek olan 8.
Uluslararası Öğrenci Buluşması’nı Kayseri’de 9-10 Mayıs’ta Kurşunlu Otoparkı’nda
düzenlemeye karar verdik. Programımızın açılışı 9 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da
yapılacaktır. 33 farklı şehirde aynı günde icra edilecek olan etkinliklerin finali 16 Mayıs’ta
İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla
gerçekleşecektir. Bu vesileyle tüm halkımızı 9-10 Mayıs’ta saat 10.00’dan, gece 22.00’a
kadar sürecek olan etkinliğimize davet ediyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13009.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden
cinsel istismar semineri
Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cinsel İstismar' seminerinde
Bünyan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara tarafından cinsel istismar suçu ve verilen cezalar
hakkında bilgiler verildi.
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Bünyan Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen seminere İlçe Jandarma Komutanı Yzb.
Kadir Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Gürsel Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Özbay ve
daire amirleri, okul müdürleri, rehber öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Bünyan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara yaptığı konuşmasında cinsel istismar konusunun
ciddi bir konu olduğunu, çocuğun cinsel istismarı suçunun en ağır suçlardan olduğunu
bildirdi. Mustafa Başara, yaşanması muhtemel cinsel istismar olaylarına karşı okul
müdürlerine uyarılarda bulundu.Seminer, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Kadir Doğan, İlçe
Emniyet Müdürü Gürsel Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Özbay tarafından yapılan
sunumla sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13010.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Cep telefonları yürürken şarj edilebilecek
Kayseri'de kurulan 'Bu Benim Eserim' proje sergisinde 5. sınıf öğrencisi Orhan Efe Ömerli'nin
icadı cep telefonu kullanıcılarının yüzünü güldürecek. Orhan Efe Ömerli'nin icadı sayesinde
cep telefonu kullanıcıları attıkları adımlarla cep telefonlarını şarj edebilecek.
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Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Bu Benim Eserim' proje sergisinde
Tekden Koleji Öğrencisi Orhan Efe Ömerli'nin standı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi
gördü. 5. sınıf öğrencisi Orhan Efe Ömerli yürürken cep telefonlarını şarj edebilecek bir
sistem geliştirdi. Ayakkabının topuk bölümüne yerleştirilen cihaz ve iki adet küçük akü
sayesinde hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirdiğini anlatan Orhan Efe Ömerli, "En çok

kullanılan akıllı telefonlar bile günde bir defa şarj ediliyor. Cep telefonlarının şarj konusu
çağımızın en büyük sorunlarından birisi. Benim bu projem hareket enerjisini elektrik
enerjisine çeviriyor. Üretilen enerjinin voltunu artırarak aküde depoluyoruz. Enerjiyi direk
olarak da kullanabiliyoruz veya depoladığımız akü sayesinde sonradan da kullanabiliyoruz"
dedi.
Orhan Efe Ömerli, her insanın yürüdüğünü ve sağlıklı bir insanın günde 10 bin adım attığını
belirterek, "Günde atılan 10 bin adım cep telefonunu şarj etmek için rahatlıkla yetiyor" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13011.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Vali Düzgün’den anlamlı açılış
Vali Orhan Düzgün, engelli vatandaşın örnek bir şekilde başlattığı girişimcilik çalışmalarına
destek vererek, işyerinin açılış törenine katıldı.
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İsmine uygun bir şekilde 05.05.2015 tarihinde 17.05’de açılışı gerçekleşen işyerinde, Vali
Düzgün’ün yanı sıra Vali Yardımcıları Zülkarnin Öztürk ve Mehmet Aktaş, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahit
Cıngı, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan da
engelleri
yıkan
Kadircan
Gökalp’i
yalnız
bırakmayarak
hazır
bulundu.
Vali Düzgün, açılışta yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların açmış olduğu bu tarz
işyerlerinin diğer engelli kişilere örnek olması gerektiğini dile getirdi.
Engelli vatandaşların istihdam hayatında yer almalarının önemine vurgu yapan Vali Düzgün,
sözlerine şu şekilde devam etti;
“Kadircan Bey, girişimciliği ve engellilere nasihatleri ile engelliler için güzel bir örnek,
inşallah bu örnekliğini burada da devam ettirecek. Engelli vatandaşlarımızın evde kapalı
kalmayarak istihdam hayatına girmeleri, evlerinden çıkarak sadece işçi olarak değil işveren
pozisyonunda bulunmaları, bu güzel işletmede olduğu gibi güzel bir örnek olmaları önemli.
Bu işyerinin açılışı için 2015’in 5’nci ayın 5’i saat 5’i 5 geceyi tercih ederek anlamlı bir
zamanı seçti. Önümüzdeki haftada Engelliler Haftası olması sebebiyle açılan işyeri daha bir
anlam ifade etmektedir. Bu bölgede bu tür işletmeler yoğun değil o yüzden hem eksikliği
giderecek, hem de engelliler için güzel bir örnek olacak. Ben kendisine hayırlı kazançlar
diliyorum.”

İşyeri sahibi Kadircan Gökalp ise kendilerine her zaman destek olan Vali Düzgün’e, bu güzel
günde de yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.
Vali Düzgün ve protokole mensup kişiler tarafından kurdele ve pasta kesiminin ardından,
açılan işyeri gezilerek, hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13012.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Demirören'den, Kayserispor Başkanına tebrik
telefonu
Kayserispor Basın Sözcüsü Rıfat Pehlivan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı
Yıldırım Demirören'in, Kayserispor Kulübü Başkanı Bekir Yıldız'ı arayarak
şampiyonluklarını kutladığını söyledi.

.
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Pehlivan yaptığı açıklamada, TFF Başkanı Demirören’in, Kayserispor Kulüp Başkanı Bekir
Yıldız’ı arayarak tebrik ettiğini söyledi. Pehlivan, "Karşıyaka maçından sonra kendi evimizde
kupa törenimiz olacak. Kupa törenimize TFF’den çok üst düzey yöneticiler katılacak.
Demirören’in katılmasını da bekliyoruz. Demirören’in programı uygun olursa o da katılacak"
dedi.
Pehlivan ayrıca, 23 Mayıs'ta yapılacak olan olağan genel kurulda mevcut başkan Bekir
Yıldız'ın aday olmayacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13013.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Lahey’den sürpriz Mavi Marmara kararı!
Mavi Marmara avukatlarının yaptığı başvuruyu değerlendiren Uluslararası Ceza Mahkemesi,
saldırı sırasında gemide bulunanların yakınlarını dinleme kararı aldı. Mağdur yakınları
önümüzdeki günlerde Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne
giderek ifade verecek.
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Mavi Marmara avukatlarının yaptığı başvuru üzerine bir ilke imza atan Uluslararası Ceza
Mahkemesi, İsrail askerlerinin saldırısı sırasında zarar gören kişilerin yakınlarını veya
vekillerini dinleme kararı aldı. Bu kararın ardından Mavi Marmara davası avukatları,
mağdurlar
arasında
belirleyecekleri
bazı
kişileri
ifade
vermek
üzere
Hollanda'nın Lahey kasabasındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanıyor.
HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Mavi Marmara davasının avukatlarından Ramazan Arıtürk, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin
konuyla ilgili yaptıkları başvuruda insanlığa karşı suç işlendiğini kabul etmesine rağmen,
bizim başvurumuzu uygun bulmadı. Bunun üzerine bir üst mahkemeye başvurduklarını ve
başvurularının üst mahkeme tarafından kabul edildiğini ifade eden Arıtürk, "Temyiz
mahkemesi aldığı şaşırtan kararla İsrail saldırısından zarar görenlerin yakınları veya
vekillerini dinleme kararı aldı" dedi.
KARAR MAHKEME İÇİN BİR İLK
Arıtürk üst mahkemenin mağdur yakınlarını dinleyerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi
Savcılığının kararının yerinde olup olmadığına ilişkin hüküm vereceğini söyledi.
Kararın Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayan Arıtürk, "İyi bir
noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Haklılığımızı ispatlayana kadar hukuki mücadeleye devam
edeceğiz'' diye konuştu. 2011 yılında Gazze'ye insani yardım götüren ve içinde 800 aktivistin
bulunduğu gemiye İsrail komandolarının düzenlediği saldırı sonucu 9 kişi şehit olurken 50
kişi de yaralanmıştı. Olaydan 3 yıl sonra Türk hükümetinden özür dileyen İsrail, geçtiğimiz
aylarda İHH'ya gönderdiği bir aracı ile 1 milyon dolar teklif ederek, İHH'nın davadan
vazgeçmesi talebinde bulunmuştu.
Yeni Şafak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13014.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Mazlumder üyeleri, Çanakalle'de buluştu
MAZLUMDER Kayseri Şubesinin organizatörlüğünde MAZLUMDER ve Gönüllü
Kuruluşlar üye ve gönüllüleri Çanakkale ‘de buluştular.
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Çanakkale şehitliğini ziyaret edip 250 bin insanımızı şehit verdiğimiz Gelibolu
yarımadasındaki Çanakkale şehitlik bölgesini ziyaret edip o günü yeniden yaşamak, şehitleri
ziyaret edip onlar için dua etmek amacıyla yapılan Çanakkale gezisine ilgi oldukça yoğun
oldu.
MAZLUMDER Kayseri Şubesi başkanı ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları sözcüsü
Ahmet TAŞ ve yönetim kurulu üyeleri Adnan EVSEN, Hacı YAKIŞIKLI ve çok sayıda üye
ve gönüllünün katıldığı 2 otobüslük konvoydan oluşan gezi 30 Nisan Perşembe günü saat
18.30’da Kurşunlu Camii önünden başladı.
1 Mayıs Cuma sabahı Lapseki’den gemi ile Gelibolu’ya geçen MAZLUMDER gezi ekibi saat
10.00 sularında Eceabat’a ulaşarak sabah kahvaltısını burada yaptılar.
Kahvaltının ardından Sefer AYDIN’ın rehberliğinde Gelibolu Şehitlik ziyaretine başlayan
gezi ekibi Yahya Çavuş, Seyit Onbaşı, Zafer Anıtı, şiddetli savaşların cereyan ettiği Arıburnu,
Anafartalar, Conkbayırı ve diğer savaş bölgelerini ziyaret etti. 59 bin şehidin isminin yazılı
olduğu, kutlama törenlerinin yapıldığı Şehitler Anıtını ziyaret edip 1915’te burada vatan
savunmasında şehit düşen ataları için dua ettiler, duygulu anlar yaşadılar.
1 Mayıs Cuma akşamı saat 18.00’a kadar devam eden rehber Sefer AYDIN ‘ın anlatımı ile
duygusal anların yaşanılıp, atalara duaların edildiği Çanakkale Şehitlik Gezisi Eceabatta
yenen akşam
yemeği ile sonuçlandı.Dönüş yolunda Osmanlı Unutulmadı
1 Mayıs Cuma günü Çanakkale’yi ziyaret edip şehit ataları için dua eden gezi grubu geceyi
Bursa’da geçirdikten sonra 2 Mayıs Cumartesi günü de Osmanlı devletinin ilk başkenti,
Osmanlı tarih hazinesi yeşil Bursa’yı da unutmadı. Sabah kahvaltısını öğretmen evinde
yaptıktan sonra kuruluş dönemi Osmanlı eserleri ile donanmış yeşil Bursa’yı gezmeye
başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği rehber Betül Hanım kılavuzluğunda sırasıyla
mevlit yazarı Süleyman ÇELEBİ’nin türbesi, hacivat karagöz müzesi, ikinci Murat ve
şehzadelerinin metfun bulunduğu Muradiye Külliyesi, Osman Bey ve Orhan Bey’in
mezarlarının bulunduğu Tophanedeki Gümüşlü Kümbet, Üftade Hazretleri Türbesi, mevlit
yazarı Süleyman ÇELEBİ’nin imamlık yaptığı Yıldırım BEYAZIT döneminde yapılan Ulu
Camii, Osmanlının ikinci kurucusu Çelebi Mehmet’in mezarının bulunduğu Yeşil Türbe,
Yeşil Camii ve Yıldırım BEYAZIT’a hocalık yapmış olan Emir Sultan Camii ve türbesi
ziyaret edildi.
Gün boyu devam eden gezide öğle namazını tarihi Ulu Camide eda eden MAZLUMDER
ekibi öğle namazından sonra verilen ziyaret vaktinde Kozahan, Bedesten ve Kapalı Çarşıyı da
ziyaret etmenin ardından 18.30 da tarihi Kayhan İskender salonundaki akşam yemeğinin
ardından saat 20.00 de Kayseri’ye dönmek için yola çıktı. 2 otobüsten oluşan 90 kişi
civarındaki MAZLUMDER Çanakkale ve Bursa gezi ekibi ziyaretlerden memnun kaldıklarını
bildirdiler, anlamlı gezi için MAZLUMDER
Şube yöneticilerine, Bursa Büyükşehir Belediyesine, Eğitim Bir Sen Bursa şube
yöneticilerine, geziye katkı veren hayırseverlere teşekkür ettiklerini bildirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13015.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Büyükşehir'den asfalt atağı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde şehrin değişik yerlerinde asfalt çalışması
yapacak. Bu doğrultuda sıcak asfalt kaplaması yapacak firmayı belirlemek amacıyla ihale
düzenledi.
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İhale salonunda düzenlenen 33 milyon 152 bin lira yaklaşık maliyetli ihaleye 4 firma katıldı.
İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şu şekilde oluştu:
"Nalbantoğlu İnşaat 26 milyon 990 bin TL, Öztaşoğlu İnşaat 33 milyon 920 bin TL, Sağlık
Yol-Başka İnş. Ort. Gir. 22 milyon 213 bin TL, Aydın İnşaat 29 milyon 150 bin TL."
İhaleyi kazanan firma asfalt üretimini yapacak, naklini ve serimini gerçekleştirecek. Kazanan
firma ise komisyonun teklifleri değerlendirmesinin ardından belli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13016.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Vali Düzgün, şair ve yazarlar ile bir araya geldi
Vali Orhan Düzgün, Kayseri Yazarlar ve Şairler Derneği (KAYŞAD) tarafından düzenlenen
“Her İnsan İçinde Bir Şiir, Her Şair İçinde Bir Bahar Taşır” adlı şiir dinletisi ve bahar şarkıları
konseri programı kapsamında şair ve yazarlar ile yemekte buluştu.

06 Mayıs 2015 Çarşamba 14:01

Özel bir restoranda gerçekleşen yemekte Vali Düzgün’ün yanı sıra Erciyes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kaymakamlar Ali
Candan ve Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ta yer aldı.
Vali Düzgün, şair ve yazarların toplumumuzda çok önemli yere sahip olduklarını belirterek,
sanatsal ve edebi gelişmelerin ancak şair ve yazarlara verilen değerle gerçekleşebileceğini dile
getirdi.
Vali Düzgün, KAYŞAD’ın düzenlediği “Her İnsan İçinde Bir Şiir, Her Şair İçinde Bir Bahar
Taşır” adlı şiir dinletisi ve bahar şarkıları konserinin de şiirin hayatımıza nüfus etmesi
anlamında önemli bir fırsat olduğunu dile getirerek, bu programın hazırlanmasında emeği
geçenlere ve bu programda yer alan şair ve yazarlara teşekkür etti.
Vali Düzgün, KAYŞAD’ın kültür ve sanata yönelik çalışmalarının da çok önemli olduğuna
değinerek, bu tür faaliyetlerin her zaman destekçisi olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13017.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Bahar şarkıları ve şiir dinletisi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, düzenlemiş olduğu “Bahar Şarkıları ve
Şiir Dinletisi” etkinliği ile şehrin kültür insanlarını, sanat ve sanatçı dostlarının bir arada
olmalarına vesile olunduğunu söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Bahar Şarkıları ve Şiir
Dinletisi” etkinliğine Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri AK Parti Milletvekili Adayları
Kemal Tekden ile Avşar Arslan, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri, AK Parti Melikgazi
İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Kayseri Kültür ve Sanat insanları, Belediye Daire müdürleri ve
Erciyes Üniversitesi Öğrencileri iştirak ettiler.
“Her İnsan İçinde Bir Şiir, Her Şiir İçinde Bir Bahar Taşır” sözünü bu etkinlik ile bir bakıma
doğruladıklarını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Sanat gecesine Nurullah Genç,
Recep Garip, Hayati İnanç, Özvan Ünlü, Yıldırım Bekçi, Suhey Yayla, Müştehir Karakaya,
Denizhan Burhan, Murat Özdeniz ve Neyzen Dr. Hakan Tekin’in iştirak ettiğini, ses sanatçısı
Yıldım Bekçi’nin bahar konulu eserleri seslendirdiğini ve konukların yine şarkılar eşliğinde
şiirlerini icra ettiklerini kaydetti.
“Bahar Şarkıları ve Şiir Dinletisi” Melikgazi Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri
Yazarlar ve Şairler Derneği’nin ortak çalışması ile gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan
Dr.Memduh
Büyükkılıç,
konu
ile
ilgili
olarak
şunları
söyledi:”
“Programa iştirak eden sanatçı ve davetliler ile önce Şairler Parkı’nda tüm katılımcılar ile
birlikte 300 fidan dikimini gerçekleştirdik. Melikgazi her yerde ilkesi ile başlatılan çalışmalar
neticesinde bugün kültür ve sanat hizmetlerimizi icra ediyoruz. Öğlen ağaç dikimi
gerçekleştirdik. Akşam da bilimin yuvası Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesi’nde Bahar
şarkıları eşliğinde şairlerimiz şiir dinletisi ile bizleri adeta büyüledi. Sanat ve Kültür; bir
toplumun ortak hamuru ve mayasıdır. Bu nedenle Melikgazi Belediyesi olarak kültür, sanat ve
spora önem veriyor her alanda ve her fırsatta destek veriyoruz. Sözde değil özde hizmetin
farkında olan Melikgazililer her zaman bizlere teşekkürlerini bildirmektedirler.”
“Bahar Şarkıları ve Şiir Dinletisi” programı sonrası Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç, sanat gecesine iştirak eden katılımcılara birer çiçek ve plaket vererek
iştiraklerinden ve bu güzel geceyi şehrimiz insanlarına yaşattıklarından dolayı teşekkür ederek
hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13018.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Öğrenme Şenliği 14 Mayıs'ta başlayacak
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, öğrenme şenliğinin 14 Mayıs'ta
başlayacağını belirterek, 180 kurumun eğitim ve öğretim ile ilgili olarak tanıtım yapacağını
bildirdi.
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İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, düzenlenen basın toplantısında, "Ayın
14’ünde başlayacak olan öğrenme şenliğimiz, 3 gün süre ile devam edecek. Ana merkezimiz
Mimarsinan Parkı olacak" diye konuştu.
Çandıroğlu, "Orada 3 gün boyunca her gün 60 kurum olmak kaydıyla 180 tane kurum kendi
yaptıkları eğitim ve öğretim içerikli ne kadar etkinlik varsa onların tanıtımını yapacaklar.
Buna bir eğitim fuarı da diyebiliriz Bunun haricinde Kayseri Forum gibi alışveriş
merkezlerinde de etkinliklerimiz olacak. Bu sadece eğitim yada eğitimin içeriği ile alakalı
değil, bir dizi konferanslar, seminerler de işin içerisinde var" ifadesinde bulunarak, "Tiyatro
gösterileri ve şenliklerde etkinliğimizin içerisinde olacak" diye konuştu. Çandıroğlu
açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Geçen sene şenliğimizin ilkini Kayseri Büyükşehir Belediyemizin parkında
gerçekleştirmiştik. Katılım gayet güzeldi. Ciddi bir katılım vardı ve hakikaten bir şenlik
havasında geçti. Kayseri bu şenlikleri gerçekleştirme anlamında ilk sıralarda yer alıyor.
Yaklaşık 10 tane şehrimiz bu şenliklerle ilgili bir takım çalışmalar yürütüyor.
Bu şenlikle beraber Kayseri’de eğitim anlamında neler yapılıyor? Nasıl eğitim veriliyor?
Gerek formal eğitim alan çocuklarımız gerekse yetişkinlerimiz, Halk Eğitim Merkezi
müdürlüklerimiz, neler yaptığını ve onların sunulması açısından çok önemlidir. Bugün
gelişmiş ülkelere baktığımız zaman yetişkinlerin eğitim noktasında bir kişi 2 yıl içerisinde
2’inci ve 3’üncü mesleğini icra edebiliyor. Buda Halk Eğitim merkezlerinde verilen eğitimin
içeriğine ve kalitesine bağlıdır. Kayseri’mizde de bu noktaya geldiğimizi düşünüyorum.
Gerek sayısal iştirak noktasında, verilen kursların sayısı ve kalitesi noktasında çok iyi bir
noktadayız. Bunları sergiliyor olabilmekte, bunların tanıtımını yapıyor olabilmeyi de bizim
için bir başarı olarak değerlendiriyorum. Bunların tanıtımı noktasında vatandaşlarımızın
katılımını bekliyoruz.
Şenlikteki amacımız, kendimizi tanıtmaktır. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde neler
yapıldığını vatandaşlarımız bilsin ki, kendinin gidebileceği kurslar noktasında kendine bir
program oluşturabilsin. Özellikle okullarımızda ki öğrencilerimizin bu hazzı yaşamaları
önemlidir. Kendi yaptıklarını tanıtma noktasında önemlidir. Birde Kayseri mesleki eğitim
noktasında Türkiye’de standarttın üstünde bir il. Okullaşma oranlarımızdan da bu çok bariz
bir şekilde bellidir. Bizim yüzde 55 civarında meslek liselerinde mesleki eğitim alan
öğrencilerimiz var ve yüzde 45 oranında ise akademik eğitim alan öğrencimiz var. Bu sayı
Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir sayıdır. Biz bunların ciddi anlamda tanıtımını ve

lansmanını yapmak istiyoruz. Kayseri’nin de mesleki eğitimini artırma noktasında da her
zaman süre gelen bir ihtiyacı var. Kayseri bir sanayi şehridir. Bu alt yapının ciddi anlamda
desteklenmesi lazım. Bu kurslar aracılığı ile de bu mekanizmanın içerisine kaliteli ve yetişmiş
iş gücü sunabilmek lazım.
Bu sene şenliğimizin hazırlıklarına çok önceden başladık"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13019.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

400 polisle dev uyuşturucu operasyonu
Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü, 400 polisin katılımıyla 25 adrese eş zamanlı operasyon
düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskınlar, polis kamerası tarafından
saniye saniye kaydedildi.
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 400 polisin katılımıyla, Kayseri’de uyuşturucu madde
ticareti yapanlara yönelik olarak 25 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildiği öğrenildi.
Yapılan baskında 21 kişinin gözaltına alındığı, 300 gram esrar, 2 gram metamfetamin 2 gram
Cannabinoid maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 3 adet ruhsatsız
tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 20 adet fişek, 15 adet av tüfeği, 94 adet av tüfeği fişeği ve 8
adet kesici delici alet ele geçirildiği bildirildi.Operasyonda gözaltına alınanlar hakkında
soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13020.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Melikgazi’de Hıdrellez Şenliği
Kayseri İl Kutlama Komitesi tarafından düzenlenen ve organize edilen Hıdrellez şenliği
Gültepe Parkı’nda gerçekleştirildi.
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Hıdrellez ve Bahar Bayramına, Kayseri Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, İl Kültür ve
Turizm Müdürü İsmet Taymuş, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, KESOB Başkanı Ahmet
Övüç, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, daire müdürleri, belediye
personeli, mahalle muhtarları ve bölge halkı iştirak etti.
Etli pilav ve ayran ikram edildi
Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseriyle başlayan etkinliklerde kaşıkta yumurta
taşıma, sandalye kapma, iğne iplik ve yoğurt yeme yarışması düzenlendi. Melikgazi
Belediyesince tüm katılımcılara, KESOB Başkanı Ahmet Övüç ve Melikgazi Belediye
Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç tarafından etli pilav ve ayran ikram edildi.
Dereceye girenlere ödüller verildi
İğne iplik yarışmasında erkek yarışmacıların da yer aldığı etkinliklerde, yumurta taşıma,
sandalye kapma, yoğurt yeme ve iğne iplik yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi.
Ödüllerini Melikgazi Belediye Başkanı’ndan alan yarışmacılara Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç “Bu tür yarışmalar bir oyun, bu yarışmalara gönüllü katılmak ve medeni cesaret
göstermek bir ödüldür. Sizleri tebrik ediyorum. Sonuç önemli değil önemli olan birbirinizi
görmediğiniz, tanımadığınız ancak aynı şehirde yaşayıp birçok ortak değeri paylaşmanızdır.
Bu tür etkinlikler ile barışın, dostluğun ve sevginin temeli atılmaktadır. Sizler buraya
gelmekle aslında birlikteliğimize ve beraberliğimize, barışımıza katkınız olmuştur.” dedi.
Mahalli ses sanatçısı özel konseri ile Kayseri türküleri ile hıdrellez şenliğine renk katan
mahalli ses sanatçısı Ahmet Kaplan ise konser verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13021.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Tüm özel güvenlik görevlilerinin yanındayız
Güvenlik-İş Kayseri Şube Başkanı Atilla Doğuş, düzenlediği basın toplantısında, "Sendika
olarak tüm özel güvenlik görevlilerinin yanındayız" dedi.
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Doğuş, düzenlediği basın toplandısında, "Malumunuz toplantımızın amacı tüm özel güvenlik
görevlisi meslektaşlarımız üzerine konuşulan ve gündemi değiştirme amaçlı söylenen
söylentilere cevap vermektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu ve biz özel güvenlik
görevlilerini derinden yaralayan “Onlar korkup kaçar” ve “Özel güvenlik görevlileri lav
edilmelidir” sözlerini kesinlikle kabul etmediğimizi ve şiddetle kınadığımızı bildiririz" dedi.
"Hiçbir özel güvenlik görevlisi korkak değildir. Bunun örneklerini tüm kamuoyu bilmektedir.
En son yaşanan bir olayı anlatacak olursak şu anda yanımızda oturan sevgili Fatih Aaldemir
kardeşimizin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisinde yaşadığı ve “Acil serviste
bıçaklı dehşet” olarak ulusal basınada yansıyan olaydır" diyerek şu şekilde konuştu:
"Olayda tomografi sırası beklememek için sağlık görevlisine çekilen bıçağın üzerine
korkusuzca atlayan Fatih kardeşimizi göstermiş olduğu cesaretten dolayı kutluyor, bir daha
yaşanmamasını diliyorum. Geçmişte buna benzer olaylar sıkça yaşanmıştır. Nedense bu tür
yaşanan olaylarda tüm özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız 5188 sayılı kanunun verdiği
yetkiler çerçevesinde müdahale ediyorlar. 2004’te çıkarılan 5188 sayılı kanun herkesin
malumudur. Son olarak Çağlayan Adliyesinde yaşanan olayda da özel güvenlik görevlisi
meslektaşlarımız kanunun bize verdiği yetkiler doğrultusunda olaya müdahil olmuşlardır.
Ama ne hikmetse olayın faturası bizlere kesilmiş ve günah keçisi ilan edilmiş durumdayız.
Sayın başkanımız Bolat Ankaralı’nın açıkladığı gibi özel güvenlik görevlileri yani bizler
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için kamu kurumlarında çalışmaktayız.
Ama yetkilerimiz 5188 sayılı kanunla sınırlandırılmıştır"
Güvenlik görevlilerinin iş garantisi olmadan fedakarca çalıştıklarını söyleyen Doğuş,
"Güvenlik-İş Sendikası olarak bizler şu an bunları konuşmaktansa 5188 sayılı kanunun içinin
doldurulması ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışan meslektaşlarımızın çalışma ve geçim
şartlarını ele almak istemekteyiz. Şu an 20000’in üzerinde özel güvenlik görevlisini temsil
eden Güvenlik-İş Sendikası olarak tüm çalışanlarımızın, üyelerimizin ve hatta üye olmayan
diğer bütün özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Genel
kuvvetlerinin sayısından bile fazla olan özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız yalnız değildir"
ifadesinde bulundu.
Doğuş son olarak şunları söyedi:
"Özel güvenlik görevlileri yalnız değildir. Güvenlik Ve Savunma İşçileri Sendikası,
Güvenlik-İş Sendikası olarak tüm arkadaşlarımızın yanındayız. Kamuoyunda konuşulan bu
konuların takipçisiyiz. Kimse özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız üzerinden siyaset
yapamaz. Prim elde edemez. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza da sesleniyoruz. Yalnız
değilsiniz, gelin hep birlikte 5188 sayılı kanunun üzerinde değişiklikler yapılması için
ekmeğimiz için mücadele edelim. Hep birlikte güçlenelim. Güçlü olanın karşısında kimse
duramaz. Son olarak devlet yetkililerine diyoruz ki bizleri küçümsemeyin, olayları özel

güvenlik görevlilerinin üzerine yıkmayın, yalnız değildirler. Güvenlik-İş ve Türk-İş
konfederasyonu olarak gerekirse eylem yapar meydanlara çıkarız. Bir tek güvenlik görevlisi
arkadaşımızı yalnız bırakmayız, ezdirmeyiz, siyasete alet ettirmeyiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13022.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Haydar Aliyev Erciyes Üniversitesi’nde anıldı
Erciyes Üniversitesi'nde Azerbaycan milli liderlerinden Haydar Aliyev'in 92'nci doğum
yıldönümü nedeniyle konser verildi.

06 Mayıs 2015 Çarşamba 15:50

Erciyes Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü ve Dünya Azerbaycanlılar
Medeniyet Merkezi işbirliğiyle Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda
gerçekleştirilen etkinlikte, Haydar Aliyev'in doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen konsere,
Rektör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Azerbaycan Milletvekilli Prof. Dr. Kamile Aliyeva,
Dünya Azerbaycanlıları Mubarize Başkanı Rasim Mammadov ve Zengin Azerbaycan
Uğrunda Mubarize başkanı Doç. Dr. İrade Aliyeva ve öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin
Keleştemur Azerbaycan’dan gelen konuklara artık misafir değil ev sahibi olarak gördüklerini
onları misafir olarak görmediklerini belirtti. Keleştemur; gençlik döneminin Orta Asya’daki
Türkler'in esaretine denk gelen bir dönemde geçtiğini ve öğrencilik hayatının belli bir dönemi
derslerin dışında Dünya’nın ve Türk’ler’in problemleri ile ilgilenmekle geçtiğini belirtti.
Keleştemur; “Orta Asya’da o zamanlar soydaşlarımız eziyet altında idi. Çok şükür artık
kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştular. Bizde artık gidip gelmeye başladık, oradaki
üniversitelerle ilişkiler kurmaya, akademisyen transferi yapmaya ve oralara akademisyen
göndermeye başladık. Kültürel anlamda paylaşımların yanı sıra ortak bilimsel işbirliklerine
girdik. Bu bizim için çok önemli bir gelişme. Azerbaycan’ın diğer bağımsızlığını kazanmış
Türk Cumhuriyetleri arasında en hızlı gelişen, dönüşen ve ilerleyen ülkedir ve Türkiye ile en
iyi ilişkileri kuran ülke yine Azerbaycan’dır.” şeklinde konuştu.
Azerbaycan Milletvekili Kamile Aliyeva konuşmasında Azerbaycan milli liderleri Haydar
Aliyev'in her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gittiğini anlattı. Aliyeva, "Liderimiz,
Atatürk'ün siyaset politikalarını ve vatana olan sevdasını her zaman benimsemiştir. Milli
liderimiz Haydar Aliyev, 'Tek millet, iki devlet' sözüyle Türkiye ile Azerbaycan devletinin
daima bir olduğunu vurgulamıştır" dedi.
Dünya Azerbaycanlıları Medeniyet Merkezi Başkan Yardımcısı Rasim Mammadov ise Rektör
Keleştemur’a, Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev’i anma programını düzenledikleri için
teşekkür etti. Mammadov konuşmasının ardından birde şiir söyledi.
Törende Rektör Keleştemur’a “Edebi Lider Altın Döş Nişanı” Verildi
Konuşmalarının ardından Azerbaycan halk sanatçıları Aygün Zeynelova, Selim Abbasov ve

Atabey İsmailov'un katılımıyla konser verildi. Daha sonra Dünya Azerbaycanlıları Medeniyet
Merkezi tarafından Rektör Keleştemur'a, Azerbaycan ve Türk Dünyasına yönelik
faaliyetlerinden dolayı, Haydar Aliyev anısına 'Ebedi Lider Altın Döş Nişanı' verildi.
Ayrıca Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur’a Azerbaycan İnsan Kapitalinin İnkişaf Merkezi
tarafından Türkiye ve Azerbaycan arasında kurulan dostluk ve kardeşlik köprüsünde uzun
seneler vermiş olduğu üstün hizmetlerden dolayı plaket takdimi gerçekleştirildi.
Nişanın verilmesinin ardından duygularını ifade eden Rektör Prof. Dr. H. Fahrettin
Keleştemur; “ Bu törenin benim için birkaç önemli özelliği var. Birisi Haydar Aliyev’in
doğumunun 92. yılında onu anıyor olmamız, ikincisi bu ödülün şahsıma verilmiş olması ve
Erciyes Üniversitesi’ne veriliyor olması. Bunlar benim için büyük bir mutluluk, çok teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.
Tören sonrası Rektör Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur Azerbaycan’dan gelen heyete
hediyelerini takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13023.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

4 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi
Sarız İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, 4 bin 390 paket kaçak sigara ele
geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sarız İlçe Emniyet Amirliği tarafından
Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda yapılan çalışmalarda, üç ayrı otomobilde arama
yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda, araçlara zulalanmış vaziyette 4 bin 390 paket kaçak
sigara ele geçirildiği, olayla ilgili olarak 5 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13024.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Yerli üretim medikal kayıt cihazı geliştiriliyor
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah
Demirtaş, tıbbi cihaz tamiri ve üretimi yapan Hasan Büyükcıngı ile birlikte, açık
ameliyatlarda cerraha kolaylık sağlayan yerli üretim medikal kayıt cihazı geliştirmeye
başladıklarını söyledi. Geçtiğimiz pazartesi günü Erciyes Teknopark Tekno-5 binası ile
Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi’nin açılışında düzenlenen proje sergisinde, cihazı, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a tanıtan Doç. Dr. Demirtaş ile Büyükçıngı,
geliştirmeye başladıkları cihazın mekanik aksamının kullanıma hazır olduğunu, gerekli
desteğin sağlanması durumunda elektronik aksamının da hızlı şekilde yapabileceklerini
söylediler.
Cihazla ilgili bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, özellikle açık ameliyatlar olmak üzere, tıbbi
müdahalelerin, geliştirmeye başladıkları yerli üretim cihazla rahatlıkla kaydedilebileceğini
belirtti.
Cihazın benzerinin piyasada çok olduğunu fakat hepsinin yabancı üretim ürün olduğunu
kaydeden Doç. Dr. Demirtaş, “Cihaz istenirse ameliyat masasına sabitlenebilir, istenirse de
hareketli parçalarıyla, açılandırılabilen mekanik kolları sayesinde, her türlü ameliyat ve tıbbi
girişimde kullanılabilir. Cihaz, steril ameliyat ortamında cerrah tarafından kolaylıkla manipüle
edilebilir. Böylece bu cihaz, bilgi arşivinin oluşturulması başta olmak üzere, tıp eğitimine,
bilimsel ortamlarda bilgi paylaşımına katkı sağlayacaktır. Piyasada benzeri mevcut, fakat
yabancı üretim olduğu için yüksek maliyetli olan bu tür cihazların, yerli üretimle fiyatların
çok aşağı çekileceğine inanıyoruz” dedi.
Doç. Dr. Demirtaş, mekanik aksamı hazır olan cihazın daha da geliştirilmesi ve katma değeri
yüksek bir ürüne dönüştürülebilmesi için desteğe ihtiyaç olduğunu ve bu konuda TÜBİTAK
projesi hazırlamayı düşündüklerini sözlerine ekledi.
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13025.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Bıkmadan icat çıkarmaya devam edin
Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Bu Benim Eserim' proje sergisinde
dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
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Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, İl
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve
öğrenciler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu,
öğrencilere seslendi. Çandıroğlu, "Hiç bıkmadan bir icat çıkarmaya devam edin. Elbette birisi
tutacaktır. Birisi tutmazsa öbürü tutar. Bu alışkanlığınızdan sakın vazgeçmeyin. Bu
alışkanlığınıza memleketimizin ciddi anlamda ihtiyacı var. Bunu da sadece kendi
memleketiniz olarak görmeyin. Mirasçısı olduğumuz Osmanlı topraklarının bir anlamda buna
ihtiyacı var. Bu yük ve sorumluluk hepimizin sırtındadır. Bunun bilinci ile icat çıkarmaya
devam edin. Burada bir takım kriterlere göre derecelendirme söz konusudur. Derecenin
haricinde sizin başlı başlına bu işi yapmış olmanız, her türlü birinciliğin üzerindedir. Bu iş
bugün olmazda yarın olur" ifadelerini kullandı.
Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı ise, "Önemli olan bu yarışmaya katılmaktır. Önemli olan
mucitliğini ortaya koyan çocuklarımızın bu yarışmalara katılmasıdır. Bugün 1’inci olmaz ama
başka zaman 1’inci olur. Hiç kimse bundan dolayı üzüntüye kapılmasın. Önemli olan bu
yarışmalara katılıp projelerini ortaya koymasıdır. Ben bu projenin yapılmasında emeği geçen
herkese teşekkür ederim" dedi.
Konuşmaların ardından 50 proje içerisinde dereceye giren 6 öğrenciye ödülleri verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13026.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz'dan Ahilik Haftası
mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Ahilik Haftası nedeniyle
yazılı bir mesaj yayımladı. Hiçyılmaz, mesajında Ahiliğin Anadolu’da, birlik-beraberliğin ve
refahın sağlanmasına ve toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük ettiğini belirtti.
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Ahiliğin nesiller boyu süreceğini ifade eden Hiçyılmaz, ‘‘13. yüzyılda kurucusu olan Ahi
Evran Veli’nin öncülüğünde Anadolu'da temelleri atılmış olan Ahilik, Ahi Evran’ın
dayanışma ve paylaşmaya dayanan ilkeleri ile birlikte günümüze kadar tüccarımız, esnaf ve
sanatkârımıza yol göstermiştir” dedi.
Ahilik kültürünün yüzyıllardır uyguladığı kuralların günümüzde sanki yeni bulunmuşçasına
tanıtıldığını ifade eden Hiçyılmaz, “Global iş dünyasının yakın dönemde keşfettiği ve yeni
kavramlarmış gibi yansıtılan ‘iş etiği’ , ‘etik kurallar’ ve ‘müşteri odaklılık’ gibi ifadeler,
aslında yüzyıllara dayanan Ahilik kültürümüzde mevcut olan değerlerdir. Ahiler sadece belirli
toplumsal kuralları uygulamakla kalmayıp, sistematik biçimde insan yetiştirmeyi de
hedeflemişler ve böylece yüzyıllar boyunca varlıklarını sürdürmüşlerdir” diye konuştu.
Ahilikte çalışmanın, üretmenin ve alın teri ile kazanmanın bir ahlak kuralı olduğunu
vurgulayan Hiçyılmaz, “Bu duygu ve düşüncelerle yaptıkları üretim, sağladıkları istihdamla
ekonomik büyümeye katkı veren, sosyal istikrarı ayakta tutan ve refahın tabana yayılmasını
sağlayanların Ahilik Haftası’nı kutluyor, herkese hayırlı kazançlar diliyorum’’ ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13027.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Kamunun malını canımızdan aziz bildik
Dadaloğlu Derneği’ni ziyaret eden AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Dernek
Başkanı Bekir Arık ve yöneticilerce karşılandı. Konuşmasının bir bölümünde belediye
başkanlığı döneminde kendisine yönelik saldırılara değinen Özhaseki, kamunun malında gözü
olanların iftiralar attıklarını belirterek onlara hakkını helal etmediğini söyledi.
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AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Dadaloğlu Derneği’ni ziyaret ederek dernek
üyeleriyle bir süre sohbet etti. 21 yıllık belediye başkanlığı döneminde yapmış olduğu
hizmetlerden bahseden Özhaseki, başkanlıktan istifa etmesinin ardından yaptığı veda
konuşmasında vurguladığı bir konuya burada da dikkat çekti. Hakkında iftira atanlara hakkını
helal etmediğini bir kez daha vurgulayan Özhaseki, “Ömrü hep şerle geçmiş adamlar iftiralar
attılar. Ben onların helal lokma yediklerine de inanmıyorum. Her tarafı haram olan adamlar
bu işi özellikle yaptılar. Bir elin parmakları kadar olan o adamlara hakkımı helal etmiyorum.
Onlar hayatı zindan ediyorlar. Ben gittim, şimdi gelen Başkana aynısını yapacaklar. Çünkü
onların gözleri kamuda. Onların gözü belediye ihalelerinde. Çalmak istiyorlar. Buna müsaade
etmedikçe de onlarla aranız düzelmez. Ama vermeyeceksin. Bu bir imtihan çünkü. Oradaki
malı canından aziz bileceksin. Dimdik duracaksın. Ben başkanlığım süresince bunun
mücadelesini verdim” dedi.
Konuşmasının sonunda Ankara’da hayırlı hizmetler yapacaklarını ifade eden Özhaseki,
“İnşallah büyük hizmetler yapmaya devam ederiz. Bunları yaparsak Kayseri büyür ve gelişir.
Yapmazsak çocuklarımızı burada tutamayız” diye konuştu.

Dadaloğlu Derneği Başkanı Bekir Arık da, Avşar toplumunun ulaşabileceği insanları
destekleyeceğini belirterek, Başkan Özhaseki’ye yönelik desteklerini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13028.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Başkan Gülcüoğlu Muhtarlar İle Buluştu
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu 44 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, her ay düzenlenen muhtarlar toplantısı
kapsamında 44 mahallenin muhtarı ile buluşarak, muhtarların isteklerini dinledi. Belediye
toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya mahalle muhtarları eksiksiz katılırken Başkan
Gülcüoğlu daire müdürleriyle birlikte, gelişmeler ve yapılan hizmetler hakkında muhtarları
bilgilendirdi.
Toplantıda konuşan Başkan Şinasi Gülcüoğlu, muhtarların en yakın mesai arkadaşları
olduğunu ifade ederek,'' Her zaman muhtarlarımızla koordineli çalışmaya gayret ediyoruz.
Çünkü vatandaşın çaldığı ilk kapı, vatandaşın ilk ulaştığı birim muhtarlarımız ve
muhtarlıklarımız oluyor. Bu durumun bilincinde olarak bizlerde göreve başladığımız ilk
günden itibaren her ay düzenli olarak muhtarlarımızla bir araya gelerek bilgi alışverişinde
bulunuyor, İstişareler gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz toplantılar sayesinde, sıkıntıların
ve ihtiyaçların çözümlerine yönelik nokta atışı çözümler üretebiliyoruz. Bu sayede de kamu
kaynaklarını doğru ve vatandaşın gerçek manada ihtiyacı olan hizmetlerde kullanmış
oluyoruz'' dedi.
Standart belediyecilik anlayışını aşarak kalıcı çözümler üreten bu yolda adımlar atan bir
belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Şinasi Gülcüoğlu;'' Biz günü
kurtarma çabası içerisinde gelip geçici hizmetler üretmiyoruz. Bünyan’ı daha ileriye
götürecek, ilçemizin en az 25 yılda kat edeceği aşamaları göz önünde bulundurarak hizmet
üretiyoruz. Mesai arkadaşlarımız olarak muhtarlarımızdan da bunu bekliyoruz. İnsanlarımıza
kalıcı eserler bırakmak için sistemli bir şekilde çalışmalıyız'' şeklinde konuştu.
Muhtarlar ise düzenlenen toplantılardan duydukları memnuniyeti belirterek, daha önce
belediye başkanları ile bire bir görüşüp isteklerini belirtme noktasında yaşadıkları sıkıntıları
dile getirdiler. Muhtarlar böyle bir toplantı düzenleyerek kendilerine her ay vakit ayıran
Başkan Şinasi Gülcüoğlu’ na teşekkürlerini ilettiler.
Toplantıda muhtarların istek ve şikâyetlerini tek tek dinleyen Başkan Şinasi Gülcüoğlu,
kendilerine iletilen isteklerin en kısa sürede yerine getirileceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13029.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

Yüzyıllık Çanakkale ruhu Pınarbaşı’nda

07 Mayıs 2015 Perşembe 10:01

Pınarbaşı Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen Çanakkale şehir gezisi etkinliğine bir
yenisi daha eklendi. Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş tarafından düzenlenen
Çanakkale şehir gezisi etkinliği, Çanakkale zaferinin 100.yıl dönümü olması nedeniyle daha
da anlam kazandı. Çanakkale’ye her liseden 55 kişilik kafileler olmak üzere toplam da 330
kişinin götürüleceği ve ilk kafilenin 5.5.2015 tarihinde yola çıktığı bildirildi.
Etkinlik hakkında bilgiler veren Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, "Çanakkale
zaferinin 100.yılında çocuklarımıza, geleceğimiz olan nesillerimize Çanakkale ruhunu
aşılamak adına şahsım ve kurumum her türlü organizasyonu yapmaktan onur ve gurur duyar.
Hedefim Pınarbaşı’mızdaki bütün evlatlarımızın Çanakkale ruhunu anlamaları ve
özümsemelerini sağlamaktır. İnanın bu ruha en az o zamanki kadar ihtiyacımız vardır.
Vatanımız o günlerde olduğu gibi tehdit altındadır ve ilerde de yine aynı şekilde tehdit altında
olacaktır. Bu tehditleri bu günlerde Çanakkale ruhunu aşıladığımız gençlerimiz sayesinde
engelleyeceğiz ve aşacağız. Allah Çanakkale Ruhu nu üzerimizden eksik etmesin. Hayırlısı ile
gidip gelsinler’’dedi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13030.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

MHP, büyük bir patlama yapacak
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kocasinan İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuşan
MHP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, seçimlerde yüzde 41 oy
beklediklerini söyledi.
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MHP Kocasinan İlçe Seçim İrtibat Bürosu, Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Yusuf
Halaçoğlu’nun katılımlarıyla dualarla açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili
Yusuf Halaçoğlu, seçimlerde büyük bir oy patlaması yapacaklarını ifade ederek beklediği oy
oranını yüzde 41 olarak açıkladı. Halaçoğlu, “MHP Grup Başkanvekili ve Kayseri

Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Seçimlere sanırım 33 gün kaldı. Şunu ifade edeyim, Milliyetçi
Hareket Partisi büyük bir patlama yapacak. Bu patlamanın sesi Ağrı’dan geliyor, Bitlis’ten
geliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar sokağı dindiremezler. Sokağa çıktığımızda insanların bize
söylediği şey ‘Bizi bunlardan kurtarın’. Şundan emin olun ki çeşitli anketler yapanların, yüzde
14-15 çıkarıyorlar ya, inanın gece uyuyamıyorlardır. Milliyetçi Hareket Partisi öyle bir
patlama yapacak ki herhalde kulakları sağır olacak. Ben diyorum ki yüzde 41. Niye yüzde 41
diyorum, 41 kere maşallah demek için” dedi. İktidara geldiklerinde milletvekilliği
dokunulmazlığını kaldıracaklarını dile getiren Halaçoğlu, “Diyoruz ki milletvekilliği
dokunulmazlığını kaldıracağız, taahhüt ediyoruz. Sadece kürsü dokunulmazlığı getireceğiz
diyoruz. Hiç kimse şunu unutmasın, dokunulmazlık zırhına bürünerek kurtulabiliriz
zannetmesin. 276 el dokunulmazlıkları kalkar ve yüce divana gider. Dolayısıyla biz
Kayseri’de birinci parti olarak çıkacağız. İl başkanımızdan en alt partilimize kadar büyük bir
mücadele verilmektedir. Ve bu mücadele eninde sonunda başarıya ulaşacaktır” şeklinde
konuştı. Açılışta konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy ise seçimlerde Kayseri’den
yüzde 50’nin altında oy almayacaklarını vurguladı. Ersoy, “Bildiğiniz üzere geçtiğimiz
Pazartesi günü Organize Sanayi Bölgesi’nde bir seçim yaşandı. İşadamlarının, sanayicilerinin
önüne 12 yıl sonra bir sandık kondu. Ve 12 yıldır karşılarına aday dahi çıkartmayan zihniyet,
12 yıldır 3-5 kişiyle karar alarak yazıp çizen zihniyet karşılarına bir aday çıkması ile birlikte
152 oy fark ile kaybettiler. Dolayısıyla Kayseri’de bir saltanat yıkıldı, bundan sonra da
inşallah bunların tüm saltanatlarını teker teker yıkmaya devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket
Partisi olarak hep birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Başaracağımıza yürekten
inanıyorum. Sizin de buna inanmanızı istiyoruz. Eğer sahadaki insanlar doğru söylüyor ise,
bizleri kandırmıyorlar ise Kayseri’de bırakın Milliyetçi Hareket Partisi 2, 3, 4 milletvekili
Kayseri’den yüzde 50’den aşağı oy almaz, 6, 7 milletvekilinden aşağı da çıkarmaz” şeklinde
konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından MHP Kocasinan İlçe Seçim İrtibat Bürosu dualarla açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13031.html
Erişim Tarihi: 11.05.2015

CHP’den demokrasi gecesi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından ‘Demokrasi Gecesi’ düzenlendi.
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CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kadir Has Kültür Merkezi’nde milletvekili adaylarının
da katılımıyla düzenlenen ‘Demokrasi Gecesi’ saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, birlik ve
beraberlik mesajları vererek katılımcılara teşekkür etti.

Ayan, konuşmasının ardından CHP Kayseri Milletvekili adaylarını kürsüye davet ederek
salonu dolduran partilileri selamladı. Programda daha sonra şiirler, sinevizyon, tiyatro gösteri
izleyicilere sunuldu.
Programı, Fulya Koç konseri ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13032.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Otomobil tramvay yoluna girdi
Kayseri’de otomobilin tramvay yoluna girerek direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada
1’i ağır 2 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Alparslan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde 06 AY 2499 plakalı
otomobil, sürücüsü A. B.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna
girerek direğe çarptı. Kazanın ardından sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Y. Ö., sağlık
ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Y. Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil polis ekiplerinin
incelemesinin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13033.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

TÜBA'dan AGÜ öğretim üyesine 'Genç Bilim
İnsanı' ödülü
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hakan Usta, Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) 2015 yılı
'Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı' ödülüne layık görüldü.
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2015 Yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri
(GEBİP) açıklandı. Buna göre, AGÜ öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hakan Usta, Malzeme
Bilimi ve Nanoteknoloji alanında yaptığı uluslararası nitelikteki çalışmalarıyla bu alanda 2015
yılı 'Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı' ödülüne layık görüldü.
Doç. Dr. Hakan Usta'ya, ileri organik optoelektronik malzemeler ve aygıtlar üzerine yapacağı
araştırmalarını desteklemek amacıyla 3 yıl süreyle yılda 20 bin TL destek verilecek.
GEBİP 2015 yılı uygulamasında doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanında başarılı
çalışmaları ile ödüle layık görülen bilim insanlarına ödülleri, Haziran ayı içerisinde Ankara'da
düzenlenecek olan törenle verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13034.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Nursaçan: Bu sonuç Kayseri'nin dirilişidir
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 13. Genel Kurulun'da Başkanı seçilen Tahir Nursaçan
sanayicilere teşekkürlerin sundu.
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Kayseri'de bir milat olarak tanımlanan bir dönemin başladığını ve bu seçim ile Kayseri'nin
kazandığını belirten Nursaçan; "Bu sonuç Kayseri sanayisinin dirilişidir. Bu başarıya katkıda
bulunan, emeği geçen ve dualarını esirgemeyen herkese şahsım ve ekibim adına teşekkür
eder, Cenab'ı Allah'tan sağlık, afiyet, helal kazanç dolu bir dönem geçirmeyi dilerim."dedi.
Genel Kurulun gece geç saatlere kadar sürdüğünü ve tüm sanayinin büyük heyecanla
programın sonuna kadar seçime sahip dikkat çeken Nursaçan; " Kayseri organize sanayisi bu
seçimi ilk defa bu kadar ciddiye almıştır. Kayseri Organize Sanayimizin 1152 üyesinden 930

oy kullanarak Kayseri ye sahip çıkmayı bildi. Katılımcıların 541 i ise bize oy kullanarak bizi
ekip olarak yönetime layık görmüştür. Bize düşen bundan sonra bu ciddiyetle sanayisine sahip
çıkan, kıymetli
sanayicilerimize hizmet vermek olacaktır."
diye konuştu.
Gelen tebrikler ile organize sanayinin sessiz çoğunluğunun sesi olduklarımı tekrar fark
ettiklerini belirten Nursaçan; "Sonuçların açıklanması, yönetim kurulu arkadaşlarımızın
telefonları kilitlendi. Gelen tebrikler, anlatılan teşekkürler tarif edilemez. Ayrıca sayın
bakanımız, valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız dahil aldığımız her bir tebrik
bizi mutlu ediyor. Bizim adaylığımız ne bir siyasi partinin nede bir ideolojinin sonucudur. Biz
sanayicinin sıkıntısını çözmek, Kayseri'nin ekonomisini ayağa kaldırmak için aday olduk.
Kimsenin bizim çalışma ve çabalarımızı kendilerine mâl etmesin istemeyiz, etik
bulmayız."dedi.
Daha sonra Başkan Nursaçan, sözlerini daha önceki dönemlerde görev almışlara teşekkür
ederek tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13035.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Milli İttifak'tan esnafa ziyaret
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP)’nin desteklediği Milli İttifak Adayları
Tennuri Mahallesi, Sakatatçılar Çarşısı ve Gültepe Pazar yeri esnafını ziyaret etti.
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Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisinin 7 Haziran genel seçimleri için oluşturduğu Milli
İttifak adayları seçim çalışmaları kapsamında Tennuri Mahallesi esnafı, Sakatatçılar Çarşısı
esnafı ve Gültepe Pazar yeri esnafını ziyaret etti. Ziyaretlerde esnafın sorunlarını dinleyen ve
seçilmeleri durumunda halkın o eski iyi durumlarına döneceğini belirten adaylar “ Sizlerden
destek bekliyoruz. Şimdi biz konuşuyoruz 7 Haziranda da siz konuşacaksınız. Son sözünüzü
söyleyeceksiniz. 4 yılda verilen bir hak var. Ayrıca bu bir yetki ve aynı zamanda da bu bir
sorumluluktur. Bu ülkenin gidişatını görüp kim bu ülkeye hizmet eder, kim bu ülkeye
geçmişte hizmet etti. Bunun bilincinde olup inşallah Saadet Partimizi yeniden meclise ve
Milli Görüşü de yeniden iktidara taşıyacağız” dedi.
Adaylar “ Piyasanın açılması için, paranın çok olması için vatandaşta para olması lazım.
Herkes bunu düşünecek. Çarşıyı geziyoruz. Emin olun çok büyük sıkıntılar var. Piyasada para
yok diyorlar. Parayı biz götürmedik ki bizim ne çantamız var nede ayakkabı kutumuz var. e
bizde de yok o zaman bu paralar bir yere gidiyor. O zaman oyumuzu düşünerek kullanmamız
lazımdır. Rahmetli hoca zamanında herkes rahat yaşadı. Şimdi bazı insanlar çok çok rahat
yaşıyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13036.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kayseri Şeker, Muş'a örnek olacak
1982 yılından beri bölgeye hizmet vermekte olan ve son yıllarda zarar eden Muş Şeker
Fabrikasının yeniden Muş çiftçisinin gözdesi olması ve yeniden İl ekonomisine katkı
sağlaması için Kayseri Şeker model olarak benimsendi.
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Muş'ta şeker pancarı ekiminin bölge ekonomisine katkı sağlaması için yapılan Garanti
Anadolu sohbetleri programı için Muş’a davet edilen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Kayseri Şeker’in Muş’a model olması konusunda; “Şeker
fabrikalarının Türkiye’nin ilk sanayi kuruluşlarından olup Çiftçiye baştan beri hizmet veren
ve çiftçinin tarımsal faaliyetlerini geliştirmesinde katkı sağlayan fabrikalardır. Şeker
fabrikalarının bu işlerini sürdürmesi, kendisini yenilemesi lazım ki, çiftçimizde bu çerçevede
geliştirebilsin. Biz Kayseri Şeker’de bunu son 4 yılda iyi şekilde yaptığımız düşünüyoruz.
Gerek fabrikamızın genel yapısı gerek çiftçilerimizin gerek üretim gerek gelir seviyesi
oldukça iyi seviyeye geldi. Avrupa’yla yarışabilecek noktaya getirmeye çalışıyoruz. Bunun
içinde önemli mesafe kat ettik Bu uygulamanın Muş’ta da olması gerekir
Muş’ta çiftçilerimizin de tarımsal faaliyetlerini geliştirmesine en fazla katkıyı şeker fabrikası
sağlayacak. Ama buna devletin bu noktada bir karar vermesine ihtiyaç var. Ya özelleştirme
kapsamından çıkarılsın bu fabrikalar artık devlet kuruluşu olarak kendisini yenileyerek,
geleceğe hazırlayarak, çiftçisini geliştirerek varlığını sürdürsün. Artık özelleştirilemiyorsa,
pancar çiftçisine bu fabrikalar devredilsin ki bunlar batmaktan yok olmaktan kurtulsun
çiftçiye hizmet etsin. Çünkü Muş ovasında görüyoruz ki ekime uygun alanlar ve burada
büyük büyük ırmaklar var. Ayrıca yapılan barajlar var. Bu barajların yapımı tamamlandığı
zaman Muş ovasının tamamı sulanabilecek. Dolayısıyla sulamanın olduğu bir arazide en iyi
yetişebilecek bitkilerden bir tanesi şeker pancarıdır. Şeker pancarı çiftçinin gelirine önemli
katkı sağlayacak bir ürün ve Türkiye’nin de ayrıca ihtiyacı olan bir üründür. Devletin bir an
önce bu konuda karar vermesi veya buradaki şeker fabrikasını da diğerleriyle beraber
kurtarmasını düşünüyoruz” dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Şeker pancarı devlet desteğiyle alınan tek ürün olduğu
için bölgede genel anlamda çok önemli bir tarım üründü. Dolayısıyla kota uygulamasından
sonra çiftçilerimiz bir boşluğa düştüler. Şeker pancarının yerine bir alternatif ürün de
üretemedik. Ürettiğimiz ürünlere vatandaş devlet eliyle bir piyasa bulamadığı için ciddi
anlamda zorluklarla sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Oysa şeker sanayisine ait iyi bir şeker
fabrikamız mevcut. Dolayısıyla inşallah hükümetimiz bu anlamda şeker yasasındaki devlet
politikasını bir değişikliğe uğratırsa vatandaşın ürettiğinin direk muhatabı devlet olursa
devlete ve şeker fabrikasına satma suretiyle ürününün karşılığını almış olacaktır" diye
konuştu.
Muş Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Seçkin ise, "Şeker pancarı
önceden çok cazip bir üründü. Önceleri muşta şeker pancarı ve tütün ekimi yapılmaktaydı.
Tütün ekimi kaldırıldıktan sonra çiftçilerimiz şeker pancarına yöneldi. Şimdi ise pancarının
durumu iyi değil. Eskiden herkes batıdan gelir burada pancar ve tütün ekerdi. Özellikle Muşta

devletin tek kuruluşlu şeker fabrikamızdır. İlimiz, bölgemiz ve yöremiz için çok önemli
olduğunu herkes bilmektedir. Şimdi tütün üretimi yok sadece pancar ekiyorlar. Bakıyorlar
pancarda da para yok göç edip batıya yerleşiyorlar. Eğer devlet pancara iyi para verirse
batıdan herkes buraya gelip tekrardan bu işi yapacak" ifadesinde bulundu.
Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey de, "Bizim bölgemizin özellikle geçim
kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarımda daha önce tütün ve şeker vardı. Şimdi ise tütün
üretimi bitti. Çiftçilerimizin büyük geçim kaynağı şeker pancarıdır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13037.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

MAZLUMDER’den kültür gezisi
MAZLUMDER Kayseri şube yönetimi üye ve gönüllüleri ile Gönüllü Kuruluşların üyelerinin
taleplerini geri çevirmeyerek Çanakkale Şehitliği ve Osmanlı devletinin kuruluş başkenti yeşil
Bursa’ya 2 günlük tarih ve kültür gezisi düzenledi.
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2 otobüsü dolduran 90 kişiden oluşan gezi ekibi 30 Nisan 2015 Perşembe akşamı
MAZLUMDER Şube Başkanı ve Gönüllü Kuruluşlar Sözcüsü Ahmet TAŞ, yönetim kurulu
üyeleri Adnan EVSEN ve Hacı YAKIŞIKLI’nın da katılımı ile saat 18.30 da Kurşunlu Camii
önünden Bismillah diyerek yola çıktılar.
Akşam namazını Nevşehir Kalaba kasabasındaki Merkez Camiinde eda eden gezi ekibi ilk
molasını Kırşehir Şoförler Cemiyetinde verdi. Yatsı Namazını da burada eda eden
MAZLUMDER ekibi Çanakkale’ye ulaşmak için tekrar yola koyuldu.
MAZLUMDER gezi ekibinin 2. Mola yeri Eskişehir’e bağlı Sivrihisar ilçesindeki şoförler
cemiyeti tesisleri oldu. Burada bir müddet dinlenen gezi ekibi tekrar yoluna devam etti. Sabah
namazını çevre yol üzerindeki bir tesiste eda eden MAZLUMDER ekibi sabah 08.30
civarında Çanakkale’nin Lapseki ilçesine ulaştı.
Lapseki iskelesinden feribotla Gelibolu’ya geçen gezi ekibi saat 10.00 sularında
Çanakkale’nin Avrupa yakasında bulunan Eceabat ilçesine ulaştı. Burada restoran 1915’te
sabah kahvaltısını yapan gezi ekibi Çanakkale Şehitliklerini ziyaret için son hazırlıklarını
tamamladı.
Rehber Sefer AYDIN’ın öncülük ettiği MAZLUMDER gezi ekibi 1 Mayıs Cuma saat 11.00
de, 1914 – 1916 yıllarında 2 yıl kadar devam eden ve 253 bin Osmanlı askerinin vatanı için
canını vererek şehit düştüğü Gelibolu Yarımadasındaki şehitlikleri ziyaret için büyük bir
heyecanla Bismillah diyerek ziyarete başladılar.
Seyit Onbaşı anıtı, şehitlikler bölgesi, 59. Alay ve savaş bölgesi, büyük çarpışmaların olduğu
Anafartalar, Conkbayırı, Seddülbahir, 59 bin şehidin adının bulunduğu Zafer Anıtı ve çevresi
ile ölüm kalım savaşlarının yaşandığı vatan, bayrak ve gelecek için 253 bin Osmanlı askerinin
toprağa düştüğü diğer savaş bölgeleri ziyaret edildi. 100 yıl önce can veren şehitlerimiz için
Kur’an-ı Kerim okundu dualar edildi.

Her şehitlikte, her çarpışma bölgesinde savaşı hatırlatan her anıtın önünde hatıra fotoğrafları
çektirildi, duygusal anlar yaşandı. Akşam vakti yaklaştığı için saat 18.00 civarında ziyaret
tamamlandı.
MAZLUMDER gezi ekibi saat 18.30’da sabah kahvaltısının yapıldığı restoran 1915’te akşam
yemeği için bir araya geldiler. Akşam namazı da yemeğin ardından Eceabat iskelesi
karşısındaki camide eda edildi.
Eceabat iskelesinde 3 saatten fazla süren sıra beklemenin ardından arabalı vapurla
Çanakkale’ye geçen MAZLUMDER gezi ekibi Bursa’da konaklamak için yoluna devam etti.
Zira gece Bursa’da geçirilecek ve sabah Bursa gezisi yapılacaktı.
Gece saat 02.00 da Bursa’ya ulaşan gezi ekibimiz Eğitim Bir Sen Bursa Şubesi ve Birlik
Vakfı Bursa Şubesinin katkılarıyla okulların yurtları ve öğrenci yurtlarında misafir edildiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13038.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

İsrail, savaş suçu ile yargılanacak!
Mavi Marmara avukatlarının yaptığı başvuruyu değerlendiren Uluslararası Ceza Mahkemesi,
saldırı sırasında gemide bulunanların yakınlarını dinleme kararı aldı. Alınan kararla ilgili
gazetemize değerlendirmelerde bulunan Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan’ın babası
Ahmet Doğan; “Bu son gelişmeyle birlikte İsrail’in, savaş suçu ile yargılanmasının önü
açılacaktır” dedi.
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“İsrail, savaş suçu ile yargılanacak”
Mavi Marmara avukatlarının yaptığı başvuru üzerine bir ilke imza atan Uluslararası Ceza
Mahkemesi, İsrail askerlerinin saldırısı sırasında zarar gören kişilerin yakınlarını veya
vekillerini dinleme kararı aldı. Konu ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Kayseri AK
Parti Milletvekili Adayı ve Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan,
dava avukatlarıyla birlikte yaptıkları değerlendirmede yaklaşık 700 mağdur yakını ve
vekilinin mahkemece dinlenmesinin çok zaman alacağından dolayı, dava avukatlarının kendi
yerlerine ifade vermelerini kararlaştırdıklarını söyledi. Doğan; “Bu karar beraberinde çok
önemli sonuçları getirecektir. Daha önce mahkeme İsrail’in insanlık suçunu işlediğini kabul
etmişti. Bu son gelişmeyle birlikte İsrail’in, savaş suçu ile yargılanmasının önü açılacaktır.
Lahey’deki mahkeme tüm Mavi Marmara mağdurlarının dinlenmesine karar verdi. Ama
avukatlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmede yaklaşık 700 mağdur kişinin mahkemece
dinlenmesinin çok zaman alacağından dolayı, avukatlarımızın bizim yerimize ifade
vermesinin doğru olacağını kararlaştırdık” şeklinde konuştu.
HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Mavi Marmara davasının avukatlarından Ramazan Arıtürk ise, Uluslararası Ceza
Mahkemesi'nin konuyla ilgili yaptıkları başvuruda insanlığa karşı suç işlendiğini kabul
etmesine rağmen, bizim başvurumuzu uygun bulmadı. Bunun üzerine bir üst mahkemeye

başvurduklarını ve başvurularının üst mahkeme tarafından kabul edildiğini ifade eden Arıtürk,
"Temyiz mahkemesi aldığı şaşırtan kararla İsrail saldırısından zarar görenlerin yakınları veya
vekillerini dinleme kararı aldı" dedi.
KARAR MAHKEME İÇİN BİR İLK
Kararın Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayan Arıtürk, "İyi bir
noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Haklılığımızı ispatlayana kadar hukuki mücadeleye devam
edeceğiz'' diye konuştu. 2011 yılında Gazze'ye insani yardım götüren ve içinde 800 aktivistin
bulunduğu gemiye İsrail komandolarının düzenlediği saldırı sonucu 9 kişi şehit olurken 50
kişi de yaralanmıştı. Olaydan 3 yıl sonra Türk hükümetinden özür dileyen İsrail, geçtiğimiz
aylarda İHH'ya gönderdiği bir aracı ile 1 milyon dolar teklif ederek, İHH'nın davadan
vazgeçmesi talebinde bulunmuştu.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13039.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Şimdi sıra hızlı trende
07 Mayıs 2015 Perşembe 10:53
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13040.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Bu sevda bitmez
07 Mayıs 2015 Perşembe 14:18
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13045.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Bünyan Belediyesi’nden Bir İlk Daha
Bünyan Belediyesi kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında belediye personeline yönelik,
Halkla İlişkiler ve etkili İletişim eğitim semineri düzenledi.
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Bünyan Belediyesi kurum içi eğitim çalışmaları kapsamında düzenlediği faaliyetlere bir
yenisini daha ekledi. Daha önce personeline, bilgisayar eğitimi, Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı proje hazırlama eğitimi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veren Bünyan Belediyesi,

gerçekleştirdiği eğitim semineri ile belediye personeline Halkla ilişkiler ve etkili iletişimin
yolarını anlattı.
Bünyan Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen eğitim seminerinde, belediye personeline
etkili İletişim ve Halkla İlişkiler konusu anlatıldı. Gerçekleştirilen eğitime, belediye personeli
eksiksiz olarak katıldı. Seminerde belediye personellerine kurum ila vatandaş arasındaki
köprüyü kuran, çalışanların halkla olan temasları ve davranışları anlatıldı. İletişim
uzmanlarının görsel ve işitsel bir eğitim sundukları seminerde, özellikle etkili iletişim
kuralları üzerinde durularak, vatandaşlarla daha sağlıklı bir iletişim kurmanın yolları
anlatıldı.
Seminerde konuşlan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, düzenlenen eğitim
seminerinin, kurum içi eğitim alanında yaptıkları çalışma ilk olmadığını, daha öncede birçok
seminer düzenlendiklerini belirterek; ”Bundan sonraki personelimize yönelik bu gibi eğitim
seminerlerini inşallah artırarak devam ettireceğiz. Kısmetse ilerleyen zamanlarda
personelimiz için iş stresinden uzak olan ortamlarda düzenleyeceğimiz eğitim çalışmaları ile
hem onlara kısa bir tatil imkânı sunacağız hem de personelimizin deşarj olmasını
sağlayacağız’’ dedi.
Hizmeti direk halka sunan bir kurum olduklarına vurgu yapan Başkan Şinasi Gülcüoğlu:’’
İletişim artık dünyada bir sanat, bir meslek. Biz bu iletişimi sunarken, güler yüz esasına
dayalı, halkı anlamak bizi de halka anlatmak çerçevesinde yaklaşmamız lazım. İnşallah
burada arzu ettiğimiz performansı sağlarsak, bundan sonraki eğitimleri kendinizi daha rahat
hissedebileceğiniz ortamlarda yapacağız. Yapılan bu çalıştay sizler için, bu eğitimci
arkadaşlarımız siz varsınız diye sizler için buradalar. Bu konuda sizlerden gelecek teklif ve
önerilere de her zaman açığız ’’ şeklinde konuştu.
Halkla iç içe olan bir kurum olarak verilen eğitimlerin kendileri için önemine değinen
belediye personeli de samimi bir ortamda düzenlenen etkili iletişim ve Halkla İlişkiler
seminerinin kendileri için hayli verimli geçtiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13046.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

‘Okulöncesi Şenliği Bahar Şenliği’ başladı
Melikgazi Ortaokulu tarafından düzenlenen, ‘Okulöncesi Bahar Şenliği’nin açılış töreni,
Kayseri Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı’nın katılımıyla gerçekleşti.
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Dört gün boyunca sürecek şenliğe, 420 anaokulu öğrencisiyle birlikte Okul Müdürü Suzan
Sarı ve veliler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı,
“Okulöncesi öğrenimin ne kadar önemli olduğunu burada söylememe gerek yok. Çünkü
buradaki velilerimizin bu önemin farkında olduğunu düşünüyorum. Melikgazi Anaokulumuz
hem Kayseri’de hem de Türkiye’de örnek anaokullarımızdan bir tanesidir”dedi. Ardından
şenliğin açılışını yapan Masatlı stantları gezdi. Melikgazi Anaokulu Müdürü Suzan
Sarı’da,”Kayseri Öğrenme Şenliği kapsamında Melikgazi Anaokulu olarak Bahar Şenliği

yapıyoruz. Okul öncesi bahar şenliği etkinliği düzenledik. 4 süren bir şenlik olacak. Bugün
stantlarımızı açacağız. Açılışımızı yapacağız. Devamında da animasyonlarımız var. Oyun
çadırları kurduk. 420 öğrencimiz bu etkinliğe katılacak”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13047.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Felahiye Kanuni Süleyman Ortaokulu
öğrencilerinden büyük başarı
Atletizm, futsal ve bocce branşlarında Kayseri ve Türkiye birinciliği elde eden Felahiye
Kanuni Süleyman Ortaokulu öğrencileri Vali Orhan Düzgün'ü ziyaret etti.
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Yapılan ziyarette konuşan Vali Orhan Düzgün, "Çocuklarımız atletizm branşında güzel
dereceler çıkarttılar. İçlerinde Türkiye şampiyonu olan çocuklarımız oldu. Bu açıdan ben hem
öğrencilerimizi hem de çocuklarımızı yetiştiren öğretmenimize çok teşekkür ediyorum.
Felahiye gibi küçük bir ilçede böyle bir başarının elde edilmesi çok önemli. İnşallah bu
gençlerimizin daha iyi spor yapabilmesi, müsabakalara daha iyi hazırlanabilmesi için orada
bir spor salonumuz yapıldı ve bu yıl içerisinde hizmete girdi. İnşallah uygun mekanlarda
bundan sonra ortam yokken bu kadar şampiyonluklar çıkaran gençlerimiz bundan sonra daha
iyisini bizlere inşallah gösterecekler" diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Vali Düzgün öğrenciler ile sohbet etti. Ardından Vali Düzgün
öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek hediye verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13048.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Ulusal Klavye Yarışması Düzenlendi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından tarafından düzenlenen '8.
Ulusal Klavye Yarışması'na katılan 14 üniversiteden 28 öğrenci hızlı yazabilmek için ter
döktü.
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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl ev sahipliğini ERÜ Adalet Meslek Yüksek
Okulu'nun yaptığı 8. Ulusal Klavye Yarışması başladı. Turizm Fakültesi Bilgisayar
Laboratuvarı'nda başlayan yarışmada, 14 üniversiten gelen 28 öğrenci, hızlı yazabilmek için
kıyasıya yarıştı.Yarışma hakkında bilgiler veren ERÜ Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Yardımcı Doçent Doktor Atilla Erkan, " Bu sene düzenlemiş olduğumuz 8’inci Klavye
Yarışması’nda, özellikle Adalet Meslek Yüksek Okulları’nda ki bilincin geliştirilmesi,
dostluğun pekiştirilmesi ve klavye konusunda daha iyiye gidebilmek amacıyla bu şekilde bir
yarışma düzenlendi. Bu yarışmaya 14 farklı üniversiteden öğrencimiz katılıyor.
Yarışmacılarımız öğrencilerden meydana geliyor" dedi.
Erkan ayrıca, "Yarışma, iki aşamadan oluşmaktadır. 1’inci aşama öğrenciler arasında yapılan
yarışma, 2’incisi ise kurumsal olarak yüksekokullar arasında yapılan yarışmadır. Toplam da
28 tane öğrencimiz bu yarışmaya katılacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13049.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kayseri’nin menfaatlerini sonuna kadar
savunacağız
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki Germir Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya
geldi. Kayseri’nin ihtiyacı olan her türlü projeyi Ankara’da takip edip hayata geçireceklerini
ifade eden Özhaseki, Kayseri’nin menfaatlerini sonuna kadar savunacaklarını söyledi.
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Germir Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya katılan AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki, yine halkın büyük ilgisiyle karşılandı. Özellikle bir çocuğun uzun süre Özhaseki’ye
sarılması ve bırakmaması dikkat çekiciydi. Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden ile Milletvekili Adayı Havva Talay Çalış da katıldı.AK Parti iktidarıyla Türkiye’nin
prestijinin artmaya devam edeceğini belirten Havva Talay Çalış, seçimlerden sonra da
istikrarın süreceğini kaydetti.
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de, Kayseri’nin projelerinin hayata geçirilmesi
için her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi. Güçlü bir kadro ile hizmet edeceklerini dile
getiren Özhaseki, “Her türlü projeyi biz koparacağız. Gidip Ankara’da gümbür gümbür,
gerekirse kavga edip şehrimizin menfaatlerini sonuna kadar savunarak bu projeleri biz
getireceğiz. Listemize güveniyoruz. Seçimler bitip 4 sene geçtikten sonra yüzünüzü
kızartacak bir Allah’ın kulu olmayacak” dedi.
Germir Mahallesi’ndeki toplantıda muhalefet partilerinin uçuk vaatlerine halkın kanmadığı da
ortaya çıktı. Milletvekili Adayı Özhaseki’nin “Seçim dönemi gelince yalancı pehlivanlar
ortaya çıkıyor” demesi üzerine söze giren vatandaşlar, Özhaseki’yi tasdik ettiler. Özhaseki
ayrıca, “Ömründe taş üstüne taş koymamış adamlar atıp tutuyor. Mirasyedi gibi dağıtıyorlar”
diye konuştu.
AK Parti Milletvekili Adayı Özhaseki’yi dinleyen Germir Halkı, zaman zaman söz alarak
“Kayseri sevdalısısınız”, “Sizleri çok seviyoruz”, “Her zaman yanınızdayız” sözleriyle destek
verdiler.
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Germir’deki toplantının ardından mahalledeki
bir eve giderek taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13050.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Ahilik Haftası Kutlamaları 11-17 Mayıs
tarihleri arasında yapılacak
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Ahilik
kutlamalarının 11-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
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KESOB toplantı salonunda yapılan basın toplantısına KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Ticaret
İl Müdürü Alaatttin Fırat, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Esnaf
ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan katıldı.
KESOB Başkanı Ahmet Övüç, “Mayıs tarihleri arasında Ahilik Haftası kutlamaları
gerçekleştirilecek.
Bu
hafta
boyunca,
etkinlikler
düzenlenecek”
dedi.
Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat ise, “Bu yıl Bakanlığımız bir değişiklik yaptı ve kutlamalar
Mayıs ayına alındı. İlimizde komite oluşturuldu. Kutlama programı yapıldı ve Yılın Ahisi
seçildi” diye konuştu.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da yaptığı
konuşmasında, "Ahilik Haftası kutlamaları için Ankara'dan belli paralar gönderiliyor ama biz
ondan ziyade kendi yağımızda her işte kavrulduğumuz gibi kavruluyoruz. Bu yıl da Ahilik
kutlamaları çerçevesinde bir çok etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler çerçevesinde Ahi
Evran'ın prensiplerinin benimsenmesi ve farkına varılması için elimizden gelen gayreti
göstereceğiz" şeklinde konuştu.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da, “Ahiliğin iş
hayatımıza ne kadar etkisi olduğunu bu hafta içinde yapılacak olan değişik etkinliklerle
duyurmaya çalışacağız” diyerek şu şekilde konuştu:
“Ahilik prensiplerinin geçmişten beri uygulandığı, günümüzde de uygulanmaya çalışıldığı ve
ileriki nesillere aktarılması bakımından da bu programların çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Çünkü bu prensiplerin belirli zamanlarda mutlaka değerlendirilmesi, dile
getirilmesi ve özellikle iş adamlarımız tarafından bu prensiplerin çok iyi algılanması
gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Ahilik prensipleri herkesin uygulaması gereken,
uygulandığı zaman da iş hayatına prensipler getiren çok önemli kurallar manzumesidir. Onun
için bu prensiplerin daha da işlevsel bir şekilde uygulanması bakımından elimizden gelen tüm
gayreti göstermemiz gerekiyor.”
Yapılan toplantıda ise Yılın Ahisi olarak 50 yıldır saatçilik ve fenni gözlükçülük yapan, çok
sayıda kalfa ve çırak yetiştiren Kayseri Saatçiler Odası üyesi Mustafa Dinçel seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13051.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kalitenin adı Erciyes
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yurdun değişik yerlerinde incelemeye tabi
tutulan teleferiklerin tamamının uygunsuz çıkması, Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Kış
Sporları ve Turizm Merkezi'nde uygulamaya koyduğu dağ yönetim modelinin doğruluğunu ve
hizmete sunduğu teleferiklerin kalite standardını bir kez daha ortaya koydu.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarınca yapılan teftişlerde incelenen 10 teleferiğin
tamamının da insan taşımaya elverişli olmadığının tesbit edilmesi üzerine bir açıklama yapan
Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'te uygulanan dağ
yönetimi modelinin doğruluğuna dikkat çekerek, "Biz Kayseri Erciyes A.Ş. olarak dağ
yönetimini teleferikler, pistler ve güvenlik gibi fonksiyonlara ayırdık ve her bir unsur için
ekipler oluşturduk. Teleferik operatörlerinin yanı sıra Mekanik Tesisler Bakım ve Onarım
Müdürlüğü bünyesindeki uzman ekibimiz Erciyes Dağı'ndaki teleferikleri sürekli kontrol edip
bir aksama halinde tamirini yapmaktadır. Bizim bütün tesislerimiz son teknoloji ürünü ve çok
yeni olmasına rağmen Nisan-Aralık döneminde belirli bir plan dahilinde en ince teferruatına
varıncaya kadar bakımları yapılmakta ve sezona hazırlanmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizde

ilk ve tek olan Pist Düzenleme ve Güvenlik Müdürlüğü personelimiz, kış sezonu boyunca
pistlerin filelenmesi, güvenlik tedbirlerinin alınması ve pist düzenlemelerinin yapılmasının
yanında arama-kurtarma faaliyetleri konusunda da mesai harcar. Erciyes Kış Sporları ve
Turizm Merkezi'nde bütün işletme süreçleri bir plan ve kontrol altında sürdürülür" dedi.
"KAYAK MEVZUATI HAZIRLANMALI"
Türkiye'de hızlı bir şekilde kayak mevzuatı hazırlanması gerektiğinin altını çizen Cıngı,
teleferiklerin sağlıksız ve kontrolsüz biçimde insan taşımasının çok büyük bir risk
oluşturduğunu ifade ederek, "Dağlardaki karmaşık yapıya son verilip Erciyes modeli gibi tek
elden bir dağ yönetimi oluşturulmalıdır. Ayrıca konuyla alakalı uzman yetiştirilmeli ve bu
konuda acilen bir mevzuat hazırlanıp uygulamaya konulmalıdır. Devletimiz kayak
merkezlerlerini hem teknik hem de güvenlik açısından sürekli kontrol altında tutarak can ve
mal güvenliğini sağlamalıdır" diye konuştu.
Bilindiği üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde başta
Uludağ olmak üzere yurdun değişik yerlerinde denetime tabi tutulan 10 teleferik hattının
tamamı uygunsuz bulunmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13052.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Festival'de 10. yıl heyecanı
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'deki ilk ve tek olma özelliğine sahip kültürel
etkinliği Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali, 11-29 Mayıs tarihleri arasında
gerçekleştirilecek. Bu yıl 10.'su yapılacak olan festivale biri yurt dışından olmak üzere 32
ekip katılacak.
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Festivali'nin açılış töreni 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda
başlayacak. Festivale katılacak olan okullar, kostümleriyle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk
koyduktan sonra kortej eşliğinde Büyükşehir Belediyesine yürüyecek. Her yıl açılışta ünlü bir
sanatçıyı konuk eden festivale bu yıl Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Babası olarak bildiğimiz
ünlü oyuncu Emin Olcay katılacak.
Ünlü sanatçı, kortej sonrası Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda katılımcı okulların
öğrencileri ile bir araya gelerek tecrübelerini paylaşacak. Akşam saat 20.00'da ise Şehir
Tiyatrosu'nda
'Yeşil
Papağan'
adlı
oyunla
festivalin
galası
yapılacak.
HER GÜN İKİ OYUN
Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali'ne bu yıl 25'i Kayseri'den, 7'si yurt içi ve yurt
dışından olmak üzere 32 ekip katılacak.

11 Mayıs Pazartesi günü açılış töreni ile başlayacak olan festivalde ilk oyun 12 Mayıs Salı
günü saat 14.00'te Macaristan'dan gelen ekip tarafından sahnelenecek. Festival 29 Mayıs'a
kadar sürecek ve 19 Mayıs tarihi dışında saat 14.00 ve 20.00'de olmak üzere her gün iki oyun
sahnelenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13053.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kayseri’de “Avrupa Günü” Etkinlikleri
Gerçekleştirilecek
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Türkiye’nin aday ülke statüsünü resmen almasından sonra
ülkemizde her yıl düzenlenen “9 Mayıs Avrupa Günü” etkinlikleri kapsamında bu yıl
Kayseri’de İspanya ve Slovenya Büyükelçileri ile AB Türkiye Delegasyonu Bölüm
Başkanı’nın da katılacağı bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğini açıkladı.
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Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Birliği
Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği “Avrupa Günü” etkinlikleri çerçevesinde Kayseri’de de
Valilik koordinasyonunda bazı etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.Türkiye ve AB arasındaki
anlayış ve bilginin gelişmesini ve AB’yi Türk vatandaşlarının daha yakınına getirmeyi
amaçlayan etkinlikler kapsamında İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Rafael Mendivil Peydro ve
Slovenya Büyükelçisi Milan Jazbec ile AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Francois
Begeot’u Kayseri’de misafir edeceklerini belirten Vali Düzgün, etkinlikler hakkında şu
bilgileri verdi:“İspanyol ve Fransız müzisyenler tarafından Kayseri halkına konserler
verilecektir. Avrupa Birliği tarafından hibe sağlanan, tamamlanmış veya devam eden
projelerin resimleri sergilenecek ve Avrupa film gösterimleri gerçekleştirilecek. “Avrupa
Günü” etkinlikleri ile yerel ve ulusal düzeyde AB hakkında bilinçlendirme ve AB ile Türkiye
ilişkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.”Avrupa Günü dolayısıyla
kentimizde düzenlenecek etkinlikler kapsamında Kayseripark Alışveriş Merkezi sinema
salonunda 9 Mayıs Cumartesi günü 11.00’de “Erneste et Celestine”, 14.00’de “Class Enemy”,
16.00’da “The Method”, 18.30’da “The Keeper of Lost Causes” filmlerinin gösterimi
yapılacak. Ayrıca, Kayseripark Alışveriş Merkezinde 13.00’de Slovenya Bilgilendirme Standı
ve Katılım Öncesi Mali Yardım Fotoğraf Sergisinin açılışı ve kokteyli gerçekleştirilecek.
Avrupa Günü kapsamında Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde düzenlenecek konserlerden
“Transaelion” konseri 9 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da, “David Perez ve Mavi Siyah”
konseri ise 10 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Kayseri halkı ile buluşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13054.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kayserili İşadamının servetlik koleksiyonu
Kayseri'de yaşayan mimar İsmail Ruhlukürkçü, 20 senedir çalıştığı kalem ve tespih
koleksiyonunun değerinin 700 bin dolar olduğunu söyledi.
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Kayseri'de yaşayan mimar İsmail Ruhlukürkçü, 20 sene önce babasının hediye ettiği kalem ile
başlayan tespih ve kalem koleksiyonunu İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açtı. 20 yıldan beri
biriktirdiği kalem ve tespih koleksiyonunun şimdiki değerinin 700 bin dolar olduğunu
söyleyen Ruhlukürkçü, koleksiyona nasıl başladığını anlattı. Ruhlukürkçü, "Tespih ve kalem
merakı öğrencilik yıllarımdan başladı. Nasıl başladığıyla ilgili bazı anılarımda var. Babamın
üniversiteye giderken bir kalem hediyesiyle oluşan meraktır. Ondan sonra Beyazıt
Meydanı’nda gelinen kalem inceleme, kalem tamiri hatta bunlardan para kazanma kalem
tamirinden dolma kalem tamirine para kazanmaya kadar bazı anılar var. Sonrada hobi
şeklinde gelişti. Daha sonra tespih yapmaya kadar giden bir süreç var. Bu tabi güzel bir anıdır.
Herkese tavsiye ediyorum çünkü tespih geleneksel kadim bir kültürümüzdür ve gerçekten
Osmanlıdan gelen bizlere Türkiye’ye kalan kadim bir gelenektir. Bunun bir şekilde
yaşatılması ve halkımıza bunların anlatılması gerektiğine inandığım içinde biriktiriyorum
bazen de yapmaya çalışıyorum" dedi.
Osmanlı döneminde de tespihlerin anlam ifade ettiğini ve padişahların tespihin özelliklerine
göre tespih kullandığını kaydeden Ruhlukürkçü, " Osmanlı zamanında tıbbiye işiyle
uğraşanlar sağlıkçıların kuka ağacından yapılan tespihleri tercih ettikleri söyleniyor. Bu da
yıllar sonra ispat ediliyor ki kuka ağacının eldeki gözle görülmeyen mikropları temizleme
özelliği vardır. Padişahların ağırlıklı olarak necef kullandığı söylenmektedir. Necefin özelliği
ise asil malzeme olmasıdır. Hem de zamanında çok az çıkan bir malzemedir. Aynı zamanda
da elde belirli bir soğukluk ve terleme bir önlem şeklinde gelişmektedir. Necef ele alındığı
zaman bir soğukluk hissedilir. Bir müddet sonra elin ısı derecesine ulaşır. Necef padişahlar
tarafından tercih edilmektedir. Beyinde karar mekanizmalarının hızlı ve doğru karar almasını
sağlayacak şekilde düzenlediği ispat edilmiş bir gerçektir. Üst düzey yönetim kademesi
pelesenk ağacı tercih ediyorlar. Bunlar tabi bir genellemedir. Arada istisnalarda muhakkak
vardır. Osmanlıdan zamanımıza kalan kehribar çok çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Hatta
bunları meslek meslek kullanan gruplarında olduğu söylenmektedir. Dünyada pek
rastlanılmayan ya da tespihi yapılmamış siyah mercan dediğimiz yarı bitki yarı hayvan diye
adlandırılan bir tespih var" ifadelerini kullandı.
Ruhlukürkçü ayrıca, koleksiyonunun değerinin 700 bin dolar olduğunun altını çizerek, "Ben
genelde koleksiyonuma değer biçmemeye çalışıyorum ama yaklaşık buranın değeri, 600 ile
700 bin dolar civarındadır. Bunlarda koleksiyonumuzun sadece bir parçasıdır. Bunların 20
yıllık bir çalışma, emek ve biriktirme olduğunu da söylemek isterim" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13055.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kayseri'de 'Dijital Öğrenme Ve Öğrenim
Fırsatlarına Erişim' Semineri
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ‘Dijital Öğrenme
ve Öğrenme Fırsatlarına Erişim' semineri düzenlendi.
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Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen seminere Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, İl
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Kayaaslan, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi
Şahmurat Şahiner ve vatandaşlar katıldı. Seminerde konuşan Vali Yardımcısı Mustafa
Masatlı, “Öğrenmenin yaşı yoktur. Bizler hızlı gelişen bir dünyada yaşıyoruz. Hayatımıza
birçok enstrüman giriyor. Evimizde, çalıştığımız yerlerde teknolojik kolaylıklar
bulunmaktadır. Bunları kullanmamız gerekiyor. Bu seminer için gelen arkadaşlara başarılar
diliyorum” dedi.İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Kayaaslan ise, “Artık teknolojik
malzemeler hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Bu teknolojiyi iyi şekilde kullanmak gerekir. Bu
açıdan bu eğitimin çok önemli olacağını düşünüyorum. Programın düzenlenmesinde emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Şahmurat
Şahiner de, “Hayat boyu öğrenme müdürlüğünün çok önemli projeleri bulunmaktadır.
Bunlardan biri de aile içi eğitimdir. Bunun ikinci ayağı da dijital eğitimdir. Bu dijital
öğrenmeyi Kayseri’de gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13056.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Anayurt'a bir cami daha
Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait Anayurt olarak bilinen Mevlana Mahallesi'ndeki 2 bin 500
metrekarelik arsaya hayırsever gurbetçi Suzan-Mahir Yılmaz çifti tarafından cami yapılacak.
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Cami yapımına ilişkin protokol Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen törenle
imzalandı. Törene Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve hayırsever çiftten Suzan
Yılmaz'ın kardeşi Nurhan Duman'ın yanı sıra, Talas'ın yeni kaymakamı Zekeriya Güney, İlçe

Müftüsü Turgut Erhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan da katıldı.
Burada konuşan Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, "Biran önce inşaatı başlar ve
tamamlanarak vatandaşlarımız ibadetlerini huzur içinde yaparlar. Tabi ki hayır işleri önemli.
Camilerimizde, okullarımızda hayırseverlerimizin katkısı büyük. Ben gelir gelmez Kayseri'de
her bir yapının önündeki ismi görünce çok mutlu oldum. Kayseri adına gurur duyuyoruz.
Memleketimizin diğer yerlerinde de böyle güzel davranışların artmasını diliyoruz." dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gurbetçi çift adına hayırda bulunan Nuran
Duman'a teşekkür ederek, "İnşallah bu hayra hepimiz ortak oluruz. Bu yıl içinde Talas'ta 7
caminin temelini atmış olacağız. Üç tane caminin temelini attık, dört tanesini
hayırseverlerimizle atmaya devam edeceğiz. Maneviyatlı bir nesil yetişmesi için vesile
olacağız. İnşallah Mevlana Mahallemize ihtiyacı olan birçok cami ve okulu kazandıracağız."
şeklinde konuştu.Hayırsever çiftten Suzan Yılmaz'ın kardeşi Nuran Duman da kendilerine
destek olan herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından cami yapım protokolü imzalandı.
Törenin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13057.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Yeşilyurt Mahallesi asfaltlanıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Mahallesinde yer alan ve
yeni imara açılan alanda yol genişletme ve düzenleme çalışmasını tamamladıklarını şu anda 2
km cadde ile buna bağlantılı sokaklarda asfaltlama çalışmasının devam ettiğini bildirdi.
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Çevresi ve Doğası ile uyumlu çalışmalarYol genişletme ve düzenleme çalışması yaptıklarını
ve bu çalışma ile 2 km uzunluğunda bir caddesi Yeşilyurt mahallesine kazandırdıklarını ve bu
caddeye bağlantılı yollarda asfalt çalışmasın bir başlangıç olduğunu hatırlatan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, 2 km uzunluğundaki cadde ve bağlantılı yollarda 2 bin ton asfalt
kullanıldığını belirtti.
Yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi
Melikgazili olmanın farklılığı“Yeşilyurt Mahallesi yeni gelişen ve büyüyen bir semtimizdir.
Yerleşime ve yapılaşmaya açık olan yeni yerleşim alanı olarak bu bölgede imar planına uygun
olarak ana cadde ve sokak yolları açılmaktadır. Bu mahallede ilk etapta 2 km uzunluğunda yol
açılmış olup ilk etapta 2 bin ton asfalt kullanılarak güvenli ve seri ulaşım sağlanmıştır. 2015
yılı içerisinde bu alanda yerleşim bölgesinde yaklaşık 15 bin asfalt kullanılarak asfaltsız yol
kalmayacaktır. Bunun için gerekli planlama yapılmıştır. Yeşilyurt halkına şimdiden hayırlı
olsun”Melikgazi Belediyesi’nin asfaltlama çalışmalarını yerinde izleyen bölge halkı ise
“Yeşilyurt haklı olarak yıllardır kaderine terk edilen bir semtte yaşıyorduk. Melikgazi

Belediyesine bağlanınca hizmet almaya ve hizmetler ile iç içe yaşamaya başladık. Kışın
çamur, yazın tozdan oturamıyorduk. Toprağımızda değer kazandı. Güvenli ve seri bir ulaşım
sağlanmaya başlandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13058.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Yaşar Karayel Yahyalı'da
AK Parti Kayseri Milletvekili ve Adayı Yaşar Karayel seçim çalışmalarını Yahyalı ilçesinde
sürdürdü.
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Ak Parti Milletvekili Adayı Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Halil Ergen
ile birlikte seçim çalışmaları programı dahilinde Yahyalı ilçesinde İlçe Başkanı Ahmet Büber,
Belediye Başkanı Esat Öztürk, Belediye Meclis Üyesi Ramazan Yapıcı, Eski Belediye
Başkanı Mustafa Camcı, Yahyalı koordinatörü, ilçe teşkilat mensupları tarafından coşkulu bir
şekilde AK Parti ilçe teşkilatında karşılandı. Seçim çalışmasına ilk olarak Kızılmenteş
mevkiinde bulunan 700 kişinin istihdam edildiği Özkoyuncu Madencilik işletmesinde işletme
yöneticileri ve çalışanları ile bir araya geldi. İşletme hakkında yetkililerden bilgi aldıktan
sonra Adana sınırlarında kalan Mansurludan geçip Burhaniye’ye mahallesinde muhtar ve
vatandaşlarla görüşerek mahallenin problemleri ve talepleri hakkında muhtardan bilgi aldı.
Karayel, Çubukharmanı Mahallesi muhtarından eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında
bilgiler alarak, özellikle devam eden cami inşaatının bir an önce bitirilmesi konusunda gerekli
görüşmeleri yaptı. Bayanların Kur'an kursu ve meslek edinme taleplerini alan Karayel, daha
sonra Kapuzbaşı, Ulupınar ve Büyükçakır mahallelerinde vatandaşlarla biraraya geldi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13059.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kayseri Şeker, Muş'a örnek olacak
1982 yılından beri bölgeye hizmet vermekte olan ve son yıllarda zarar eden Muş Şeker
Fabrikasının yeniden Muş çiftçisinin gözdesi olması ve yeniden İl ekonomisine katkı
sağlaması için Kayseri Şeker model olarak benimsendi.
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Muş'ta şeker pancarı ekiminin bölge ekonomisine katkı sağlaması için yapılan Garanti
Anadolu sohbetleri programı için Muş’a davet edilen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Kayseri Şeker’in Muş’a model olması konusunda; “Şeker
fabrikalarının Türkiye’nin ilk sanayi kuruluşlarından olup Çiftçiye baştan beri hizmet veren
ve çiftçinin tarımsal faaliyetlerini geliştirmesinde katkı sağlayan fabrikalardır. Şeker
fabrikalarının bu işlerini sürdürmesi, kendisini yenilemesi lazım ki, çiftçimizde bu çerçevede
geliştirebilsin. Biz Kayseri Şeker’de bunu son 4 yılda iyi şekilde yaptığımız düşünüyoruz.
Gerek fabrikamızın genel yapısı gerek çiftçilerimizin gerek üretim gerek gelir seviyesi
oldukça iyi seviyeye geldi. Avrupa’yla yarışabilecek noktaya getirmeye çalışıyoruz. Bunun
içinde önemli mesafe kat ettik Bu uygulamanın Muş’ta da olması gerekir
Muş’ta çiftçilerimizin de tarımsal faaliyetlerini geliştirmesine en fazla katkıyı şeker fabrikası
sağlayacak. Ama buna devletin bu noktada bir karar vermesine ihtiyaç var. Ya özelleştirme
kapsamından çıkarılsın bu fabrikalar artık devlet kuruluşu olarak kendisini yenileyerek,
geleceğe hazırlayarak, çiftçisini geliştirerek varlığını sürdürsün. Artık özelleştirilemiyorsa,
pancar çiftçisine bu fabrikalar devredilsin ki bunlar batmaktan yok olmaktan kurtulsun
çiftçiye hizmet etsin. Çünkü Muş ovasında görüyoruz ki ekime uygun alanlar ve burada
büyük büyük ırmaklar var. Ayrıca yapılan barajlar var. Bu barajların yapımı tamamlandığı
zaman Muş ovasının tamamı sulanabilecek. Dolayısıyla sulamanın olduğu bir arazide en iyi
yetişebilecek bitkilerden bir tanesi şeker pancarıdır. Şeker pancarı çiftçinin gelirine önemli
katkı sağlayacak bir ürün ve Türkiye’nin de ayrıca ihtiyacı olan bir üründür. Devletin bir an
önce bu konuda karar vermesi veya buradaki şeker fabrikasını da diğerleriyle beraber
kurtarmasını düşünüyoruz” dedi.Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Şeker pancarı devlet
desteğiyle alınan tek ürün olduğu için bölgede genel anlamda çok önemli bir tarım üründü.
Dolayısıyla kota uygulamasından sonra çiftçilerimiz bir boşluğa düştüler. Şeker pancarının
yerine bir alternatif ürün de üretemedik. Ürettiğimiz ürünlere vatandaş devlet eliyle bir piyasa
bulamadığı için ciddi anlamda zorluklarla sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Oysa şeker sanayisine
ait iyi bir şeker fabrikamız mevcut. Dolayısıyla inşallah hükümetimiz bu anlamda şeker
yasasındaki devlet politikasını bir değişikliğe uğratırsa vatandaşın ürettiğinin direk muhatabı
devlet olursa devlete ve şeker fabrikasına satma suretiyle ürününün karşılığını almış olacaktır"
diye konuştu.Muş Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Seçkin ise,
"Şeker pancarı önceden çok cazip bir üründü. Önceleri muşta şeker pancarı ve tütün ekimi
yapılmaktaydı. Tütün ekimi kaldırıldıktan sonra çiftçilerimiz şeker pancarına yöneldi. Şimdi
ise pancarının durumu iyi değil. Eskiden herkes batıdan gelir burada pancar ve tütün ekerdi.
Özellikle Muşta devletin tek kuruluşlu şeker fabrikamızdır. İlimiz, bölgemiz ve yöremiz için
çok önemli olduğunu herkes bilmektedir. Şimdi tütün üretimi yok sadece pancar ekiyorlar.

Bakıyorlar pancarda da para yok göç edip batıya yerleşiyorlar. Eğer devlet pancara iyi para
verirse batıdan herkes buraya gelip tekrardan bu işi yapacak" ifadesinde bulundu.
Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey de, "Bizim bölgemizin özellikle geçim
kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarımda daha önce tütün ve şeker vardı. Şimdi ise tütün
üretimi bitti. Çiftçilerimizin büyük geçim kaynağı şeker pancarıdır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13060.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Ülkü Ocakları’ndan MHP'ye iadeyi ziyaret
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Aytaç Gezici ve yönetim kurulu üyeleri Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy’u makamında ziyaret etti.
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Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, “Bilidiğiniz üzere Kayseri Ülkü Ocakları İl
Başkanlığı görevini yürüten Selim Gümüş kardeşimiz görevini aytaç Gezici kardeşimize
devretmiştir. Bu bir bayrak yarışıdır. Burada hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Bizlerde
Ülkü Ocakları’nda yetişerek bugünlere geldik. Bundan sonra da buralardan yetişen
kardeşlerimizin Milliyetçi Hareket Partisi’nde önemli görevler üstlenmesini bekliyoruz. Aytaç
Başkanımıza ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Ülkü Ocakları İl Başkanı Aytaç Gezici ise, “Almış olduğum bu kutsal bayrağı en üst seviyeye
çıkaracağıma yemin ederim. Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak el ele gönül
gönüleyiz. Bizlere destek veren herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.
Ziyarette MHP grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve
milletvekili adayları da hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13061.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Babasıyla aynı kaderi paylaştı
Kayseri'de bir kişi, 8 yıl önce babasının hayatını kaybettiği yerde yük treninin çarpması
sonucunda hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde bir yük treninin 53
yaşındaki İzzet A.'ya çarptığı öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen 112
ekipleri, ağır yaralanan İzzet A.'yı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İzzet
A.,
burada
yapılan
tüm
müdahalelere
rağmen
hayatını
kaybetti.
Görgü tanıkları, hayatını kaybeden İzzet A.'nın babası Ali A.'nın da 8 yıl önce aynı yerde
meydana gelen kazada trenin çarpması sonucunda hayatını kaybettiğini söyledi.
Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13062.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Yatırım sırası Sarız'da
Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarız'da düzenlenecek toplu açılış ve temel atma töreni ile
başta Kadın ve Gençlik Merkezi olmak üzere bir dizi yatırımın temeli atılacak, yapımı
tamamlanan yol ve camilerin açılışı yapılacak.
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9 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'de Sarız ilçe merkezinde düzenlenecek olan törenle Kadın
ve Gençlik Merkezi'nin temeline ilk harç konulacak. Program kapsamında ayrıca Gerdek
Mağara ve Çavdar Mahalleleri ile Şarlak Mezrası içme suyu şebekesinin ve Sarız Merkez,
Kırkısrak, Kuşçu ve Damızlık Mahalleleri mini futbol sahalarının yapımına başlanacak.
Bunların yanısıra Yeni Mahalle'de yaptırılacak olan parkın da temeli atılacak.

Törende ayrıca Sarız-Kuşçu ve Tekneli-Cesurlar Mahalleleri arası yol açılışı ile Damızlık ve
Merkez camilerinin açılışı gerçekleştirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13063.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Yangını umursamadı çamaşır topladı
Kayseri'de oturduğu binanın son katında çıkan yangına aldırış etmeyen kadının yangına
aldırış etmeden çamaşır toplaması dikkat çekti.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Hacısaki Mahallesi Osman Kavuncu
Bulvarı'nda bulunan Kendir apartmanının son katında yangın çıktığının ihbar edildiği
öğrenildi. İhbar sonrasında itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale
ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme
ve soğutma çalışmaları sırasında 4 katlı binanın 3. katında bulunan bir kadının balkondaki
çamaşırlarını
toplaması
ve
çocuklarıyla
birlikte
olması
dikkat
çekti.
Çatı katında bulunan ve kullanılmayan dairede yangın söndürülürken, polis olayla ilgili olarak
soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13064.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Yahyalı dev temizlik projesi
Yahyalı’nın temiz bir ilçe olması için çalışmalarına hızla devam eden Yahyalı Belediyesi,
Yahyalı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte genç kuşaklara çevre
bilinci aşılamak için ” Temiz Çevre, Temiz Yahyalı” adlı bir kampanya başlattı.
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Kampanya çerçevesinde Yahyalı Belediyesi ilk olarak ilçenin Çiğilli Mahallesi Seki Dağı
mevkiinde çöp toplama etkinliği düzenledi. Çöp toplama etkinliğine Yahyalı Belediye
Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Belediye Personeli, Yahyalı
Erkek Yatılı Bölge Okulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.
Etkinlik başlamadan önce öğretmen ve öğrencilere kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı
Esat Öztürk, gelecek nesiller için çevre temizliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, etkinliğe
destek veren Milli Eğitim Müdürlüğüne, Yahyalı Erkek Yatılı Bölge Okulu öğretmen ve
öğrencilerine teşekkür etti. Başkan Öztürk Yahyalı Belediyesi olarak çevre temizliği
konusunda çok hassas olduklarını belirterek, ilçeye bağlı 41 mahalleden bir öğrenciyi çevre
müfettişleri seçtiklerini, çevre temizliği konusunda onları görevlendirdiklerini söyledi. Bir işi
gönüllü olarak yapıldığı zaman başarının kendiliğinden geleceğini ifade eden Başkan Öztürk,
öğrencilerimizden çevrelerinde bir çöp ya da kirlilik gördükleri zaman belediyeyi
aramalarının gerekli olduğunu söyleyerek, bu çalışmaların Kayseri’nin diğer ilçe
belediyelerine de örnek olacağının altını çizdi.
Yahyalı’da başlatılan Temizlik Projesi ve çöp toplama etkinliği ile alakalı da bilgiler veren
Başkan Esat Öztürk, Yahyalı’da ilk defa böyle bir etkinliğin yapıldığını ifade ederek,
turizmde gelişmenin önemli koşullarından birinin de çevre temizliği olduğunu vurguladı.
Başkan Öztürk; “ Yahyalı Belediyemiz yaklaşık 20 yıldan beri, ilçe merkezimizden toplanan
çöpleri vahşi depolama sistemiyle bu bölgecea depoluyordu. Büyükşehir Belediyesi’ne ilçe
olarak katıldıktan sonra, Büyükşehir Belediyesinin görevi çöp transferini yapmaktı, ancak o
sisteme henüz geçmedi. İlerleyen yıllarda bu sisteme geçilecek ve topladığımız çöplerin
transferi Büyükşehir Belediyemiz gerçekleştirecektir. Ancak o sisteme geçene kadar vahşi
depolama sistemimize devam edeceğiz. Fakat 20 yıldan beri devam eden çevre faciasını
görünce, hepimizde dehşete kapıldık. İnsanoğlu olarak şunu anladık ki, çevreyi
kirletmememiz lazım. Plastik poşetleri biraz daha az kullanmamız gerekiyor. Zira vahşi
depolama sisteminde rüzgar toplanan çöpleri çok daha geniş bir alana yayarak çevreyi
kirletebiliyor. Türkiye de yaklaşık 1900’ e yakın belediye var. Biz belediye başkanları olarak
şuna dikkat etmek durumundayız. Buradan da belediye başkanı arkadaşlarıma çağrıda
bulunuyorum. “Tedbir almaz çok büyük çevre faciası bizleri bekliyor. Vahşi depolama
yaptıktan sonra hemen üzerini kapatmak durumundayız. Öğrencilerimize, İlçe Milli Eğitim
Müdürümüze, Müdür Yardımcımıza, YBO Müdürümüz ve Öğretmenlerimizle birlikte burada
bugün yaklaşık 250 kişiyle biz çevreyi temizliyoruz. Bu ilçemizde 20 yıldan beri ilk defa
yapılıyor. Ben bundan da hem üzüntülüyüm, hem sevinçliyim. 20 yıla kadar bu güzellik
olmuş olsaydı, bu kadar çevre kirlenmezdi. Ancak önemli değil zararın neresinden dönülürse
kar diye düşünüyorum. İlçede her zaman dayanışma olursa, bizim üstesinden

gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk olmayacağını düşünüyorum. Milli Eğitim Müdürümüz ve
öğretmenlerimiz bilirler ki, okullarımıza bizimde katkılarımız oluyor. Okullarımızın çevre
düzenlemelerini yapıyoruz. Belki onlar talepte bulunmadan, biz size şöyle güzellikler
yapabiliriz diye projeler sunuyoruz. İnşallah ben buradan İlçe milli Eğitim Müdürümüze de
söz veriyorum. Onların bize getirdiği her türlü isteğe, projeye destek vereceğiz. Bugün bize
destek vererek bu güzelliğe imza attılar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum.
Etkinliğe katılan Yahyalı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı’ da böyle bir etkinlikte yer
aldıkları ve katıda bulundukları için mutlu olduklarını belirterek, etkinliği düzenleyen Yahyalı
Belediyesi’ne teşekkür etti. Müdür Kafalı; “ Biz Milli Eğitim camiası olarak çevreyi temiz
tutacağız. Çevre temizliği konusunda okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve
öğrencilerimize bir duyarlılık dersi vermeye çalışacağız. Gerekirse seminerler vereceğiz. Ve
elimizden geldiği kadar, çevremizde kirlenen yerlerin temizliğini yapacağız. Biz İlçe
Kaymakamlığımızın da desteği ile her an her konuda, bu temizlik olur ya da başka bir konuda
olur öğrenci ordumuzla, öğretmen ordumuzla yanlarında olduğunu belirtmek isteriz. Sayın
Başkanım sağ olsun, biz talep etmeden birçok konuda okul, öğretmen ve öğrencilerimizin
yardımına koşuyor. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
Katı atıkların yoğun miktarda bulunduğu bölgede yapılan etkinlikte Belediye Başkanı Esat
Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları, Mili Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ve Şube Müdürleri,
öğrencilerle birlikte çöp topladılar. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı etkinlik, birlikte yenilen
öğle yemeğiyle sonra erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13065.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

İdamı onaylayan CHP'lilerden utanıyorum
CHP'lilerin programına İl Başkanı Mustafa Ayan'ın, "Denizlerin idamında evet oyu olan
CHP'li vekillerden utanıyorum" sözü damga vurdu.
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CHP Kayseri il örgütünün düzenlediği Demokrasi Gecesi'nde, idam edilen Deniz Gezmiş,
Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile 1980'de öldürülen CHP İl Başkanı Mustafa Kulkuloğlu
anıldı.
"O CHP'LİLERDEN UTANIYORUM"
CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan, yaptığı konuşmada "Bundan tam 43 yıl önce idam
edilen üç devrimci; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı saygı ve minnetle
anıyorum. Ayrıca CHP İl Başkanı olarak Denizlerin idamında 'evet' oyu kullanan tüm CHP
vekillerini kınıyorum ve onlardan utanıyorum" dedi.

UZUN SÜRE ALKIŞLANDI
İl Başkanı'nın konuşmasının bu kısmı, salondan uzun süre alkış aldı. Konuşmanın ardından
salonda "Yusuf, Hüseyin, Deniz.. Sürüyor Sürecek Mücadelemiz" sloganı atıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13066.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

AGÜ, Galatasaray'ı mağlup etti
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-off final üçüncü maçında Abdullah Gül Üniversitesi
(AGÜ), Galatasaray Odebank’ı 54-51 mağlup ederek seriyi 2-1 getirdi.

08 Mayıs 2015 Cuma 11:21

STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Murat Biricik xx, Zafer Yılmaz xx, Ruhi Nezihi Soydan xx
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ: Pınar x 3, Whalen xx 10, Weight x 2, Sanders xxx 16,
Mazic xxx 14, Marginean xx 9, Esra x
GALATASARAY ODEABANK: Prat x, Bone x, Ayşegül xx 9, Nevriye xx 12, Bubljevic
xxx 16, Constance Lyt x 4, Şebnem xx 6, Bahar x 4
1. PERİYOT: 12-13 (Galatasaray Odebank lehine)
DEVRE: 23-27 (Galatasaray Odebank lehine)
3. PERİYOT: 41-33 (AGÜ lehine)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13067.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Özhaseki'den 'maaş haczi' açıklaması

08 Mayıs 2015 Cuma 11:25

Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun maaşına konulan hacizle ilgili, "Avukatlarımız
‘arabasına mı haciz koyalım yoksa maaşına mı’ dedi. ‘Çirkinlikte bize yakışmaz, hanımının

arabasını elinden almayalım. Maaşına haciz koyun nasıl olursa öder’ dedim" ifadelerini
kullandı.
Hizmet -İş Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan Özhaseki,
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun maaşına konulan hacizle ilgili olarak, "Şimdi yeni yeni
davalar geliyor. 20 bin TL civarında birikti. En son gelen davanın ödeme emrini gönderdim. 8
bin küsur TL. Ödemiyor. 10 gün geçti ve para kesinleşti. Avukatlarımız ‘arabasına mı haciz
koyalım yoksa maaşına mı’ dedi. ‘Arabasına koysak şimdi hanımı biniyorsa ayıp olur’ dedim.
‘Çirkinlikte bize yakışmaz, hanımının arabasını elinden almayalım. Maaşına haciz koyun
nasıl olursa öder’ dedim. Maaşına haciz gidince şaşırdı ve 2 gün sonra parayı ödedi. Niğde’de
‘Kayseri Büyükşehir Başkanı maaşınıza haciz koydurmuş efendim’ diye soruyorlar. ‘Hayır
öyle bir şey yok’ diyor. Yav insafsız aynı gün yaşadık. Niye inkar ediyorsun? Halen neden
yalan söylüyorsun" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13068.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Otomobil kaldırıma çıkarak trafoya çarptı
Kayseri’nin Talas İlçesi’nde otomobilin kaldırımdan çıkarak elektrik trafosuna çarpması
sonucu 1 kişi yaralandı.

08 Mayıs 2015 Cuma 11:27

Edinilen bilgiye göre Komando Caddesi üzerinde 38 LP 690 plakalı otomobil, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdan çıkarak elektrik trafosuna çarptı.
Kaza sonrası yaralanan sürücü ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
kaldırılarak tedavi altına alınırken, trafo ve trafik sinyalizasyon direğinde maddi hasar
meydana geldi. Otomobil, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından çekici ile bulunduğu
yerden kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13069.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kundaktaki bebekle tehlikeli yolculuk
Kayseri’de motosiklet üzerinde kucağında kundaktaki bebekle yolculuk yapan aile ‘Bu
kadarına da pes’ dedirtti.

08 Mayıs 2015 Cuma 11:28

Cumhuriyet Meydanı’nda sürücüsünün arkasına oturmuş kadının kucağındaki kundağa sarılı
bebekle yolculuk yaptığını gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Tehlikelere aldırış
etmeden araçların arasından geçerek Düvenönü istikametine giden motosiklet, bir süre sonra
gözden kayboldu. Kundaktaki bebekle yapılan yolculuk vatandaşlara ‘Bu kadarına da pes’
dedirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13070.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

ERÜ'de Ankilozan etkinliği düzenlendi
7 Mayıs Dünya Ankilozan Günü dolayısıyla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde
ankilozan hastalarına yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

08 Mayıs 2015 Cuma 11:32

Toplantı da konuşan ERÜ Tıp Fakültesi Dahili Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Doç Dr. Soner
Şenel, hastalara bilgiler verdi. Şenel, "Hastalık kronik deyince, hayat boyunca devam
edeceğini kast ediyoruz. Burada hastalığınızı iyi bilirseniz hem korkmazsınız ve daha güvenli
bir şekilde ne zaman ne yapacağınızı, tedavinin aşamalarını bu tür toplantılar vesilesi ile daha
iyi anlamanıza neden olacaktır. Tüm hastalıklarda ki temel hedef bu hastalığı ortadan
kaldırmaktır. Bu tür kronik hastalıkların kronikleşmesi demek bizim bunu tamamen
kaldıramıyoruz anlamını taşır" ifadelerini kullandı.ERÜ Tıp Fakültesi Erişkin Romatoloji
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Özgeçmen ise, hastaların sorularını yanıtladı. Hastalık
hakkında bilgiler veren Özgöçmen, "Hastalığın aktivasyonu hastalığın alevli dönemidir.
Sabah tutukluklarınızın ve ağrılarınızın çok yoğun olduğu bir dönemdir. Kımıldayamadığınız
dönemlerdir. Bazen omurganızda iltihaplanma olur ve kas kirişlerinin kemiğe yapıştığı
noktalar ki en önemli bölge topuk bölgesidir. İşte bu dönemler kanda iltihap belirteçlerinin

bazen yükseldiği ve iltihaplarınızın arttığı dönemler hastaların aktif dönemleridir. Buna
alevlenmelerde diyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13071.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

İttifak, esnaftan destek istedi
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP)nin desteklediği Milli İttifak adayları
Sahabiye Mahallesi esnafı, Perşembe Pazarı esnafını ve Yenidoğan Pazar yeri esnafını ziyaret
etti. Ziyarette konuşan Saadet Partisi Milletvekili Adayı Mükremin Çuhadar “İki parti birleşti
ve birlikteliğe destek vermenizi istiyoruz” dedi.

08 Mayıs 2015 Cuma 11:40

Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisinin 7 Haziran genel seçimleri için oluşturmuş olduğu
Milli İttifak adayları seçim çalışmaları kapsamında Sahabiye Mahallesi esnafı, Perşembe
pazarı esnafını ve Yenidoğan Pazar yerini ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen ve
seçilmeleri taktir de halkın o eski alım gücüne ulaşılacağını belirten adaylar “ 7 Haziran genel
seçimlerde desteklerinizi bekliyoruz. Sizin gelirinizi arttıracak tek parti Saadet Partisidir. Bu
seçimde Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi beraber seçimlere giriyoruz. Desteklerinizi
bekliyoruz. Artık Saadet Partisi olsun diyoruz. Memlekette ne huzur kaldı. Nede milletin alım
gücü kaldı. Halk kutuplara ayrıldı. İnşallah birlik beraberlik içinde oluruz. Esnafı geziyoruz
esnaf illallah diyor. Para, pul yok diyor” dedi.Adaylar “ bildiğiniz gibi bir birliktelik
oluşturduk. Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi birleşti. Birlikteliğe destek vermenizi
istiyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Başka çaremiz yok. Üretim yapma zorunluluğumuz var.
Sata sata miras yedi gibi elimizde bir şey bırakmazsak kurtuluşumuz zor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13072.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Mübadele torunları ata toprakları Develi’de

08 Mayıs 2015 Cuma 11:43

1924 tehcirinde Taşçı, Satı ve Çukuryurt köylerinden Yunanistan’a göç eden Rumların
torunları ata topraklarını ziyaret etti. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın kafileyi
karşılamasıyla başlayan ziyaret, kafilenin Develi Belediyesini ziyaretiyle devam etti. Belediye
de ise kafileyi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu misafir etti. Develi Belediye
Meclis Üyesi Mustafa Temur’un katılımıyla dede toprakları ziyaretleri başladı.
Yunanistan’da Polifitos Derneği üyesi 36 kişilik kafile, Taşçı, Satı ve Çukuryurt mahallelerini
ziyaret ederek dedelerinin ve nenelerinin anlattıkları hatıraları yerinde görüp hasret giderdiler.
Yunanistan’ın Kozani iline bağlı Petrana (Yunanca Taşçı), Vatilakos ve Yenice İline bağlı
Milatopos (Yunanca Elmalı) köylerinde yaşayan kafile konuştukları Türkçe, söyledikleri
Türkçe şarkılar ve Türk insanına olan muhabbetleri Develi halkında büyük şaşkınlık ve sevgi
uyandırdı.
Yunanistan’da yaşadıkları köylerine, buradan göç ettikleri köylerinin isimlerini veren,
adetleri, gelenek ve görenekleri tamamen Develi ile özdeş olan kafile her ne kadar Yunanistan
vatandaşı
olsa
da
bu
toprağın
insanı
olduklarını
anlattılar.
Dede ve nenelerinden öğrendikleri türküleri, ağıtları; düğün, doğum cenaze gibi törenlerinde
söylediklerini belirten kafile ayrıca onlardan öğrendikleri halayları da her fırsatta
oynadıklarını vurgulayan kafile sözcüsü Eutihia, mübadele döneminde Develi'den göç etmiş
olanların bir araya geldiği ve her yıl düzenlene yaklaşık 10.000 kişinin katıldığı “Kavuşma
Festivali” düzenlediklerini ve bu festivalde o dönemde kullanılan Develi ve yöresine ait
Kapadokya ile Faraşa giysileri ile bu bölgenin folklorik özelliklerini sergilediklerini belirtti.
Kafileyle bir süre sohbet eden Başkan Cabbar, “Ortak tarihi ve kültürel mirasa sahip
olduğumuz sizlere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dede topraklarını
ziyaret etmeniz aramızdaki kardeşliği pekiştirecek güçlü bir adımdır. İnşallah bu kardeşliğin
daha da pekişmesi için sizleri Uluslararası Aşık Seyrani Festivaline bekliyoruz. Develi’nin
Yunanistan’daki görünen yüzü olan sizleri şarkılarınız, türküleriniz ve halaylarınızla Aşık
Seyrani Festivalimize renk katmanızı diliyoruz” diyerek daha yoğun bir katılımla tekrar
misafir etmek istediğini vurguladı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13073.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

PFDK'dan Kayserispor'a ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK)'nın almış olduğu kararlarda futbol
kulüplerine ceza yağdı. En son Antalyaspor'u ağırlayan Kayserispora, toplam 155 bin 500 TL
para cezası ve 1 maçta seyircisiz oynama cezası verildi.

08 Mayıs 2015 Cuma 11:46
PFDK'nın itibariyle resmi internet sitesinde yayınladığı Kayserispor kararları şu şekilde:
"Kayserispor Kulübünün, 03.05.2015 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor A.Ş. PTT
1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu
eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı
tribün kapatma ve 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın ihlalin
gerçekleştirildiği doğu tribününde infaz edilmesine, FDT'nin 53/4. Maddesi uyarınca cezaya
neden olan tribünlere ilgili müsabakada giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki
kartlarının bloke edilmesi suretiyle ilgili cezanın infaz edildiği müsabakaya girişleri
engellenmesine, aynı müsabakada Kasyerispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha
olayları nedeniyle takdiren 1 Resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ile
cezalandırılmasına, seyircisiz oynama cezasının öncelikle infaz edilmesine, aynı müsabakada
Kayserispor Kulübünün, müsabakada e-bilet sisteminin uygulanmaması ve stadyuma biletsiz
seyirci alınması nedeniyle gerçekleştirilen usulsüz seyirci alımından dolayı talimatlara
aykırılık nedeniyle takdiren 130.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada
Kayserispor Kulübünün, özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirmemesinden
dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 6.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,
aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi
nedeniyle 4.500.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13074.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Bünyan'a "Adalet" geliyor
Bünyan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın teşviki ve Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün
katkıları ile 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Bünyan Çok Programlı Lisesi'nde 'Adalet'
bölümü açılıyor.

08 Mayıs 2015 Cuma 11:47

Bünyan'da inşaatı devam eden 5 bin kişilik kapalı ceza infaz kurumu kampüsü inşaatı
tamamlandığında yaklaşık bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak olması nedeniyle mevcut
ihtiyaçları karşılamak üzere ilk etapta açılması planlanan 'Adalet' bölümü ile ilgili olarak
Bünyan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara ile Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir
Özbay ve okul müdürü Seyyid Burhanettin Akbaş, Bünyan Çok Programlı Lisesi'nde bu
bölümü seçen öğrenciler ile biraraya geldi.
Bünyan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara, öğrencilerle yaptığı sohbette adalet bölümünü
seçecek olan öğrencilere bölüm ile ilgili bilgiler verdi. Savcı Başara, hakimlik-savcılık
mesleğinin çok kutsal olduğunu, adalet dağıtmanın zor olduğu kadar mutluluk veren bir iş
olduğunu belirterek, öğrencilerin bu bölümü tercih etmeleri durumunda çok başarılı olacağını
belirtti.
Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Özbay da bu bölümün Bünyan ÇPL için ayrıcalık
olduğunu belirterek, öğrencilere bu konuda tavsiyelerde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13075.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kayserigaz’dan iade-i ziyaret
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kayserigaz konferans salonunda
düzenlenen Dolgi Çocuk Tiyatrosu’na katılım gösteren Alpaslan İlköğretim Okulu,
Kayserigaz’dan teşekkür ziyareti aldı.
08 Mayıs 2015 Cuma 11:51
Güvenilirlik ve profesyonelliği hizmet kalitesine uyarlayan Kayserigaz, sektöre kazandırdığı
yenilikçi hareketlerle sektördeki konumunu korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kayserigaz’ın sosyal sorumluluk
projelerinden biri olan Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nu izlemeye gelen Alpaslan İlköğretim Okulu
öğrencileri, göstermiş olduğu katılımın karşılığı olarak Kayserigaz’dan teşekkür ziyareti aldı.
Günün anlam ve önemine istinaden, daha önceden Alpaslan İlköğretim Okulu öğrencilerinin
Kayserigaz kampüs alanı içerisinde çekilmiş oldukları hatıra fotoğrafı, Kayserigaz Kurumsal

İletişim Sorumlusu Özlem Acur tarafından Alpaslan İlkokulu Müdür ve Müdür yardımcılarına
hediye edildi.Konuyla ilgili görüşlerini sunan Alpaslan İlköğretim Okulu Müdürü Süleyman
Erkilet ve Müdür Yardımcısı Nurcihan Güleç, Kayserigaz’ın yapmış oldukları ziyaretten
oldukça memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Kayseri’nin, hizmet kalitesi ve vizyonu
itibariyle Kayserigaz gibi kurumsal ve profesyonel bir şirkete sahip olduğundan dolayı
oldukça şanslı olduğunu vurguladılar. Diğer yandan, 23 Nisan gibi özel bir günde
öğrencilerini unutmadıkları ve öğrencilerin bayramına yakışır bir aktivite düzenledikleri için
Kayserigaz’a teşekkürlerini sundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13076.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kayserispor’dan cezaya tepki
Kayserispor Basın Sözcüsü Rıfat Pehlivan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun
(PFDK)'nın almış olduğu kararlarda, Kayserispor'a verilen seyircisiz oynama cezası ve para
cezasını hak etmediklerini söyledi.
08 Mayıs 2015 Cuma 11:51

Kulübün aldığı ceza hakkında açıklama yapan Rıfat Pehlivan, "Dün açıklanan PFDK
kararlarında hiç hak etmediğimiz bir ceza ile karşılaştık. Antalya maçında taraftarımız hiçbir
şekilde abartılı davranışlar sergilememiştir. Söz konusu küfür, hakaret iddialarını kabul
etmiyoruz. Biz Karşıyaka maçından sonra şölen yapmayı planlıyorduk. Bu durum hiç hoş
olmadı. Tahkim kuruluna başvuracağız. Kayserispor Kulübü olarak itirazlarımızı
sürdüreceğiz. Karşıyaka maçında kutlamamızı yapmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13077.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kayseri Hakimiyet 2000 gazetesinde 20000. sayı
sevinci
30 Ağustos 1950’de kurulan ve aralıksız olarak 19 bin 999 sayı çıkaran Kayseri Hakimiyet
Gazetesi, yarın önemli bir günü kutluyor.

08 Mayıs 2015 Cuma 11:53

Kayseri'nin en eski gazetelerinden birisi olan ve aralıksız olarak yayın hayatına devam eden
Kayseri Hakimiyet 2000 Gazetesi 17 Kasım 1997 tarihinde Mustafa-Ahmet Cengiz kardeşler
tarafından devralınarak yeni bir vizyona taşındı.

15 Kasım 2004 tarihinde fiyatını 10 Krş indirerek bir ilke imza atan gazete, halen 25 Krş'den
satılırken,
Kayseri
basın
sektöründeki
yenilikleriyle
de
dikkat
çekiyor.
Kayseri Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Cengiz, geride kalan uzun
yıllar içerisinde gazetenin gerek kuruluş, gerekse de yayın hayatı döneminde emeği geçen
herkese teşekkür etti.
Cengiz, Kayseri Hakimiyet'in hep yeniliklere öncü olmaya devam edeceğini kaydetti.
Cengiz, uzun vadede bölge gazetesi olarak yayın yapmak istediklerini, 100. yıl için başlayan
geri sayımda da okurları ile birlikte olmak için çaba sarf edeceklerini söyledi.
Cengiz, gazetecilik mesleğinin uzun soluklu ve bitmeyen bir maraton olduğuna da dikkat
çekerek, Kayseri Hakimiyet 2000 gazetesinin 66. yaşına 30 Ağustos 2015 tarihli sayısı ile
gireceğini de müjdeledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13078.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Karayel, Yahyalı'yı karış karış gezdi
AK Parti Kayseri 3. sıra Milletvekili Adayı Yaşar Karayel, seçim çalışmaları kapsamında,
gittiği Yahyalı ilçesini karış karış gezdi.

08 Mayıs 2015 Cuma 11:54

2. dönemdir TBMM'nin çeşitli kademelerinde ve komisyonlarda başarılı bir şekilde AK
Parti'yi temsil eden ve 3. dönemde yeniden Kayseri'den aday gösterilen Karayel, siyasi
tecrübesinin yanı sıra, enerjisi ile de dikkat çekiyor.Karayel, partisinin başarısı için, gittiği her
ilçeyi karış karış gezerek, sıkmadık el, uğramadık mahalle ve çalmadık kapı bırakmıyor. Son
olarak gitti Yahyalı İlçesin de de, ilçeye en uzak mahallelere varana kadar her kesimi ziyaret
etti. Milletvekili Adayı Karayel, Yahyalı ilçe ziyareti ile başladığı programlarına sırası ile
çarşı ve pazar esnafı ziyareti ardından da, Burhaniye, Çubukharmanı, Kapuzbaşı, Ulupınar ve
Büyükçakır mahallelerindeki vatandaşlar ile bir araya geldi.Gittiği her yerde coşkulu
kalabalıklar tarafından karşılanan Karayel, 7 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, "Tüm
ilçelerimizde hayat standardını yükseltmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama
bazı şer cephesi bu ülkeye nifak tohumları ekmek için uğraşıyor. CHP;MHP ve bunların PKK
uzantısı olan HDP'de aynı, bunların bir de bela olan paralel uzantıları var. Memleketin içine
fitne soktular. Paralelciler şimdi PKK'yı destekliyor. Hani bunlar dinci, imancı, ahlakçı,
faziletli, çocuklarımızı yetiştiriyorlardı. Şimdi tek dertleri olmuş, Recep Tayyip Erdoğan ve
Ak Parti düşmanlığı. Ama, Allah'ın izni ile bunların hepsinin hakkından geleceğiz. Bu
memlekete sahip çıkacak bizleriz. Kimsenin, bu memleketin bir karışını bölmesine ve
parçalamasına izin vermeyeceğiz. Bunlarla da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunların
rantçı kesimi ile, memlekete zarar veren kesimi ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunlara
kesinlikle taviz vermek yok. Bu yedi düver niye bir araya geldi kardeşim? AK Parti'yi

bitirmek için.Bu muhalefet partiler sizlerin oyuna talip, bunların memlekette bir dikili ağacı
bile yok. Şimdiye kadar ne yaptılar ki! Bunlar sonra ne yapsınlar. Vatan millet, Sakarya
demekle hizmet edilmiyor. Vatanını sevmek hizmet etmekle olur. CHP, tek parti döneminde
de iktidar oldu. Millete yol parası salmaktan, selelerdeki unları toplamaktan, ahırdaki
hayvanları toplamaktan başka bir iş yapmadı bu CHP. Şimdi de gözünü dikmiş, hazinedeki
150 milyar paraya, bana diyor 4 aylığına iktidarı verin, ben bunların hepsini dağıtayım diyor.
Böyle bir şey yok kardeşim. Yalanın sonu yok. Yalanla bir yere varılmaz. Bundan 13 sene
önce bir parti daha vardı. Seçimlere girmişti. Döner ekmek, ayran dağıtıyordu. Arkasına dedi
ki, mazotu 1 milyon lira yapacağım. Herkese 3 milyon lira maaş vereceğim demişti. Nerede o
parti
şimdi?
Mezar
da
mezarda
böyle
bir
parti
yok.
Şimdi bakın, Güney ve Doğu Anadolu da CHP'liler HDP'ye oy istiyor. Bu paralelcilerde bazı
şehirlerde CHP'ye ve MHP'ye oy istiyor. Sakın bu insanlara alet olmayasınız." şeklinde
konuştu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13079.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Recep Mamur geri dönecek...
Geçen sezon veda ettiği Spor Toto Süper Ligi'ne bu sezon yeniden yükselmeyi başaran
Kayserispor'da genel kurul tarihi belli oldu. Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan
açıklamada Genel Kurul toplantısının 23 Mayıs günü gerçekleştirileceği açıklandı.

08 Mayıs 2015 Cuma 14:18

24 Ocak 2015 günü Olağanüstü Genel Kurul yapan ve Bekir Yıldız'ı başkan seçen
Kayserispor delegeleri, 23 Mayıs 2015 günü bir kez daha toplanacak. ilk toplantıda salt
çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 30 Mayıs 2015 günü Kadir Has Kongre
Merkezi Erciyes Konferans salonunda salt çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek. Genel
Kurul toplantısının saat 11:00'de başlayacağı da açıklandı.
Mevcut Başkan Bekir Yıldız, aday olmayacağını açıklarken, Kayserispor’un yeniden süper
lige çıkmasında büyük maddi destek veren eski başkan Recep Mamur’un yeniden kulübün
başına getirileceği kesin gözüyle bakılıyor.
Kayserispor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mamur’un yeniden başkan olmasına
taraftarda sıcak bakıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13080.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Karşıyaka maçı seyircisiz
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK)’nun aldığı karar Kayserispor’u şoke etti.
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK)’nun aldığı karar Kayserispor’u şoke
etti. En son Antalyaspor’u ağırlayan Kayserispor’a da, toplam 155 bin 500 TL para cezası ve
1 maçta seyircisiz oynama cezası verildi.
Süper Lige çıkmayı ligin bitimine 3 hafta önce garantileyen Kayserispor, Profesyonel Futbol
Disiplin Kurulu’nun kararı ile adeta yıkıldı. Hem para cezası hem de taraftarı önünde
oynayacağı PTT 1. Lig’deki son maçı olan Karşıyaka maçını seyircisiz oynama cezası alan
sarı kırmızılılar bu karara son derecede üzüldü. Taraftarı önünde şampiyonluk turu hesapları
yapan ve büyük bir şölen için hazırlıklar yapan Kayserispor, aldığı cezalar ile mutluluğunu
taraftarı ile paylaşamayacak.
PFDK'nın itibariyle resmi internet sitesinde yayınladığı Kayserispor kararları şu şekilde:
"Kayserispor Kulübünün, 03.05.2015 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor A.Ş. PTT
1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu
eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı
tribün kapatma ve 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın ihlalin
gerçekleştirildiği doğu tribününde infaz edilmesine, FDT'nin 53/4. Maddesi uyarınca cezaya
neden olan tribünlere ilgili müsabakada giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki
kartlarının bloke edilmesi suretiyle ilgili cezanın infaz edildiği müsabakaya girişleri
engellenmesine, aynı müsabakada Kasyerispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha
olayları nedeniyle takdiren 1 Resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ile
cezalandırılmasına, seyircisiz oynama cezasının öncelikle infaz edilmesine, aynı müsabakada
Kayserispor Kulübünün, müsabakada e-bilet sisteminin uygulanmaması ve stadyuma biletsiz
seyirci alınması nedeniyle gerçekleştirilen usulsüz seyirci alımından dolayı talimatlara
aykırılık nedeniyle takdiren 130.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada
Kayserispor Kulübünün, özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirmemesinden
dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 6.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,
aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi
nedeniyle 4.500.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13081.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Başkan Palancıoğlu ERÜ'de konuştu
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Mühendislik
Fakültesindeki "Genç Haritacılar Günleri"nde "İşsizlikten en son şikâyet edilmesi gereken
meslekler harita ve inşaat mühendisleri" dedi.
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Başkan Palancıoğlu, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Harita
Mühendisleri Odası tarafından Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen
"Genç Haritacılar Günleri"ne katıldı. Program öğrencilerin mini konseri ve Kayseri'yi anlatan
kısa filmle başladı.Programın açılışında konuşan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
(HKMO) Öğrenci Birliği Başkanı Özgür Yanıt Kaya, 3 gün boyunca mesleki ve güncel
sorunları tartışırken, çözümler üretip, şiirler okuyup, tiyatro oynayacaklarını söyledi.
ERÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alçı, "Fakültemiz şuan 10 bin
öğrencisiyle teknik üniversite niteliğinde. Harita mühendisliği okuyan toplam öğrencimiz 666.
Yani ülkemizdeki tüm harita mühendisliği bölümündeki öğrencilerimizin 9'da biri oranında.
Bu oran bir anlamda sevindiriyor, ama diğer anlamda keşke kontenjanlar biraz daha düşük
olsa da imkanları daha fazla öğrencilerimize sunabilsek." dedi.HKMO Genel Başkanı
Ertuğrul Candaş, "Sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde bizlere, bizim mesleğimize
ihtiyaç artıyor. Dünyayı parsel üzerinden anlamak, kavramak artık yetmiyor. Biran önce
dünyaya en yukarıdan bakma vizyonumuzu oluşturmalıyız" diye konuştu.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Burada sizlere meslekle ilgili ipuçları vermek
istiyorum. Son 6 yıl içinde yaptığım 5 bine yakın mülakatta gördüklerimi aktarayım. Şuanda
işsizlikten en son şikayet edilmesi gereken meslek dalından biri harita diğeri inşaat
mühendisleri. Özellikle kentsel dönüşüm süreciyle birlikte bu iki meslek önümüzdeki 5-6 yıl
çok iyi konumda. Dolayısıyla bunu fırsat bilerek değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.
Başkan Palancıoğlu, mesleğin geleceğiyle ilgili yapılması gereken çalışmalardan bahsederek,
"Sizlere tavsiyem eğitim hayatınızı en iyi ve en verimli şekilde tamamlayarak kendinizi
yetiştirmeniz. Benden iyi yetişmiş harita mühendisleri var mı diye Ankara'dan bile soranlar
var. Üniversitelerimiz iyi yetişmiş araştırma görevlileri bulunca hemen işe alıyor. Yabancı dil
bilmeyenlerin hayatlarını iyi idame ettirmesi çok zor. Mesleğinde iyi yetişmiş ve yabancı dili
olanlara yurt dışında hiç iş sorunu yok." şeklinde konuştu.ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan
Yetim, öğrencilere "Her mesleğin özellikle üniversitelerin yığınla sorunu var, ama bu
sorunlardan kaçmıyoruz, bunların çözümü için çalışıyoruz. Eğitiminiz döneminde ve
sonrasında daima araştıran, sorgulayan ve merak eden bir meslek erbabı olmaya gayret edin"
uyarısında bulundu.Konuşmaların ardından Başkan Palancıoğlu'na plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13082.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kuran kursu talebeleri gösterisiyle büyüledi
Talas İlçe Müftülü bünyesinde hizmet veren, İzzet Bayraktar Kuran Kursu öğrencileri,
hazırladıkları yıl sonu gösterisini sergiledi. Fatma Zehra Aslan İsimli öğrenci okuduğu İstiklal
Marşı ile izleyenlerin beğenisini topladı.
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Talas İlçe Müftülüğü İzzet Bayraktar Kuran Kursu Öğrencileri 4 - 6 Yaş Gurubu Öğrencileri
hazırladıkları yıl sonu gösterisini sergiledi. Özel Tekden Ortokulu Konferans Salonu’nda
düzenlenen etkinliğe, Kayseri İl Müftü Vekili Galip Koçer, Talas İlçe Müftüsü Turgut Erhan
ve öğrenci velileri katıldı. Etkinlik öncesi bir açıklama yapan Kayseri İl Müftü Vekili Galip
Koçer,” Veliler olarak, bilhassa yavrularımız olarak bu güzel duyguları bize yaşatıyorlar. Bu
çok önemli ve çok güzel bir durumun göstergesidir. Allah onlardan razı olsun. Bir insanın
nesli kendi dininden kendi imanından değilse o adamın kendi nesli sayılmaz. Bizim görevimiz
neslimizi kendi dinimizden kendi imanımızdan yetiştirmektir. Görevlerimizi yaptığımız
zaman bu yavrularımızın ne kadar güzel şeyler yaptığını göreceğiz. İnsanlar neslinin en güzel
şekilde olmasını ister. Ama buna da gayret ister.Güzel nesiller yetiştirmek için çaba gayret
etmemiz lazım”dedi. Talas İlçe Müftüsü Turgut Erhan da,”Atalarımız,’Küçükken öğrenilenler
taşlara kazınılanlar gibidir’ demiştir. Büyükken öğrenilenler ise su yüzüne yazılan yazılar
gibidir. Zira ağaç yaşken eğilir. Ecdadımız bu atasözlerini dillerine vurulan pelesenklere
rağmen söylemişlerdir. Talas İlçemizde bulunan 4 - 6 Yaş Grubu Kuran Kursları’nda
çocuklarımıza bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz”diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13083.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Dertler paylaştıkça azalır
8 Mayıs Dünya Talasemi Günü sebebiyle, Talasemi ve Lösemililer Derneği (TALODER)
Kayseri Şubesi üyeleri Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret etti. Vali Düzgün,
evlenecek çiftlerin mutlaka Talasemi testi yaptırması gerektiğini söyledi.
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TALODER Kayseri Şubesi Başkanı Faruk Başdemir ve beraberindeki dernek üyeleri, 8 Mayıs
Dünya Talesemi Günü sebebiyle Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret etti.
Ziyarette Talasemi hastalığının önemine vurgu yapan Vali Düzgün,” Talsemi, Akdeniz
Anemisi olarak ta isimlendirilen, teşhisi kolay fakat; tedavisinde zorluklar yaşanan bir
hastalık. Bu nedenle öncelikle evlenecek çağdaki kardeşlerimizin nikah kıydırmadan önce
mutlaka talasemi testini yaptırmalarını öneriyoruz. Talasemi Hastalığı taşıyıcısı olan anne ve
baba adayları belki bu hastalıkların farkında değil. Ama evlendiklerinde çocuklarında bu
hastalığın ortaya çıkma riski var. Bu nedenle evlilik öncesi bu testleri yaptırmaları mutlaka
gerekiyor. Bu acı olayların önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Ben Talasemi ve
Lösemililer Derneği’ne de hem Talasemi hem de Lösemililere hastalıklarını yenme
konusunda yardımcı olmak, onları değişik sosyal etkinliklerle morallerini yüksek tutmak
amacıyla gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Tabi dertler paylaşıldıkça
azalır” dedi. TALODER Kayseri Şubesi Başkanı Faruk Başdemir’de,”8 Mayıs malumunuz
Dünya Talasemi Günü. Bizlerde Türkiye genelinde kutluyoruz. Bugün bizim bayramımız.
Çünkü Talasemiyi anlatacak bir zamanımız oldu. 8 - 14 Mayıs tarihleri arasında gün boyu
Talasemi hastalığını işleyeceğiz. Türkiye genelinde Talasemi Derneklerinin kurulması için
mücadeleler verdik. Türkiye’de 33 ilimizde Talasemi ünitesi var. Ancak kalan illerimizde,
Talasemi ünitelerinin olmayışı bizleri çok üzüyor. İnşallah bu hafta Kayseri Cumhuriyet
Meydanı’nda bir stant kuracağız. Burada imza toplayacağız. Diğer illerde de Talasemi
Merkezi kurulması için mücadele edeceğiz. Aynı zamanda kan kardeşi olmak isteyen
arkadaşlarımızın
da
gönüllü
kan
kardeşi
taleplerini
”diye
konuştu.
Valilik ziyaretinin ardından, TALODER Kayseri Şubesi adına Atatürk Anıtı’na çelenk
bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13084.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

TEKDEN ortaokulu öğrencileri fidan dikti
Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri, ‘Diktiğin Ağaç Seninle Büyüsün’ projesi kapsamında,
250 fidan’ı toprakla buluşturdu.
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Özel Tekden Koleji Ortaokulu 5. Sınıf öğrencileri, Kayseri’nin Talas İlçesi’ne bağlı TOKİ
yakınlarında bir alana 250 fidan dikerek ağaçlandırdı. Fidan dikme etkinliğine Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun yanı sıra 200’den fazla öğrenci katıldı. Proje hakkında bilgi
veren Özel Tekden Ortaokulu Müdürü Göksel Orhan,”Her yıl 5. Sınıf öğrencilerimizin bir
etkinliğidir. ‘Diktiğin Ağaç Seninle Büyüsün’ projemiz kapsamındadır. Bu öğrencilerimize
isimliklerde yaptırıyoruz. Ağaçlarımızı diktikten sonra isimliklerimizi de takıyoruz. O
öğrencimiz ağacıyla birlikte büyüyor. Başka günlerde de gelerek ağaçlarını suluyorlar.
Öğrencimiz o ağacıyla birlikte büyüyor. Bizde etkinliğimiz gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve biz
bunu her yıl 5. Sınıflarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün 250’ye yakın ağaç dikiyor
öğrencilerimiz. Bunların içerisinde Ladin, Çınar, Çam gibi ağaçlar var. Talas Belediyesi’ne
çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladı.Ve bize bu yeri ayarladı. Onlarla birlikte bu
etkinliği gerçekleştirdik” dedi

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13085.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

İşçilerden Özhaseki’ye büyük destek
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Hak İş’e bağlı Hizmet İş Sendikasının
yaklaşık 1500 işçinin iştirakiyle gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Toplantıda büyük bir sevgi
gösterisinde bulunan işçiler Özhaseki’yi ayakta alkışladılar. İşçiler ayrıca toplu halde
sloganlar atarak Özhaseki’den helallik istediler.
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Hak İş’e bağlı Hizmet İş Sendikasının, İşçi-İşveren Buluşması ve İşçi İstişare Toplantısına
yaklaşık 1500 işçi katıldı. Salonun tıklım tıklım dolduğu ve birçok işçinin ayakta izlediği
toplantıya AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Hak İş
Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Halil
Özdemir, AK Parti Milletvekili Adayı Aydın Kalkan, Kocasinan, Talas ve İncesu Belediye
Başkanları ile işçiler katıldı.
“ÖZHASEKİ
BAŞKANIM,
İŞÇİLER
SİZİ
HER
ZAMAN
SEVİYOR”
Toplantıda konuşan Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Halil Özdemir, işçilerin Kayseri’de
yıllardır hiçbir sıkıntı çekmediğini belirterek, “21 yıldır hiçbir arkadaşımız ekmeğinden
işinden olmamış huzurluca işine gitmiştir. İşçilerimize her ay hakkını düzenli olarak veren
Başta Mehmet Özhaseki olmak üzere belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. “İşçi
işveren omuz omuza” sloganları altında konuşmasını sürdüren Özdemir, “İlk kez Türkiye’de
taşeronda çalışanların durumunun iyileştirmesi için Özhaseki destek vermiştir. Sayın
Özhaseki Başkanım bu işçiler sizi her zaman seviyor, her zaman alkışlıyor” diye konuştu.
“HAKKIM SİZE HELAL OLSUN”
“İşçiler sizinle gurur duyuyor” sloganları eşliğinde kürsüye çıkan AK Parti Milletvekili Adayı
Mehmet Özhaseki de, 21 yıllık belediye başkanlığı süresince işçilerle ilgili maaşı gününde
ödeme, toplu sözleşmelerde ihtilaf olmadan belediyenin gücü neye yetiyorsa onu verme ve
görüşünden dolayı hiçbir çalışanı ötekileştirmeme gibi prensiplerden asla taviz vermediğini
söyledi. Özhaseki’nin konuşması esnasında işçiler toplu olarak “Hakkını helal et Başkan”
şeklinde sloganlar attılar. Bu sloganlar üzerine “Hakkım helal olsun” şeklinde konuşan
Özhaseki, “Belli mihraklarda oturan DÜM dediğimiz Dedikodu Üretim Merkezleri kuran
insanlara hakkımı helal etmiyorum. Bunlar bir elin parmaklarını geçmez. Onun dışındaki
herkese hakkım varsa helal olsun” dedi.
Konuşmaların ardından Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hizmet İş
Sendikası Şube Başkanı Halil Özdemir, çalışanlara karşı gösterdiği tavır nedeniyle Mehmet
Özhaseki’ye teşekkür ederek günün anısına hediye verdiler. Gecede ayrıca Türkiye’de bir ilki
başlatarak taşeron firmalarda çalışanların örgütlenmesinin önünü açan ve bu davranışıyla tüm
emek camiasına örnek olan Mehmet Özhaseki’ye taşeron işçiler adına çiçek verildi.
Özhaseki’ye ayrıca 21 yıldır maaş ve sosyal hakları zamanında vermesi nedeniyle kadrolu
işçiler adına da çiçek takdim edildi. İşçiler bu tabloyu ayakta alkışladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13086.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Özakkaş ailesinin acı günü
Kayseri’nin ünlü iş adamlarından Enver Özakkaş rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Camikebir
Camiinde ki cenaze törenine Özakkaş'ın sevenleri, yakınları ve kurum yöneticileri katıldı.
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Kayseri eşrafından Enver Özakkaş’ın Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri’li iş adamları yakınları ve
vatandaşlar katıldı. Enver Özakkaş (82) şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13087.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kayseri’yi büyütmek için risk aldık
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Elazığlılar Gecesi’nde Kayseri, Elazığ gibi
Anadolu’nun kadim kentlerinin pek çok açıdan avantajlı şehirler olmadığını söyledi. Buna
rağmen bu şehirlerin büyüyebilmesi için yöneticilerin riskler alarak büyük projeleri hayata
geçirmesi gerektiğini ifade eden Özhaseki, Kayseri’de bunu yaptıklarını kaydetti.
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Elazığ ve Kayseri Dostluk ve Dayanışma Gecesi’ne AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki’nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Milletvekili
Adayı Avşar Aslan ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kayseri’de
yaşayan çok sayıda Elazığlı katıldı.Gecede bir konuşma yapan Elazığlılar Derneği Başkanı
Özhan İnce bugüne kadar Kayseri’ye hizmet eden Mehmet Özhaseki’nin bundan sonra da
Türkiye’ye hizmet edeceğini belirterek, “Sayın Başkanım size Elazığlılar olarak yolunuz açık
olsun diyoruz. Allah yardımcınız olsun” diye konuştu.AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki de konuşmasına 21 yıllık belediye başkanlığı dönemini iki cümle ile anlatarak
başladı. Özhaseki şöyle konuştu: “21 yılı iki cümleyle özetle diyecek olurlarsa şunu
söyleyebilirim. Allah şahit Kayseri için gece gündüz çalıştım. Bunun yanında kötü adamlarla
da savaştım. Kendi başıma kimseyle kavgam yok; ama durmadan belediyemiz kurşunlandı.
Çünkü kötü adamlara asla taviz vermedik.”Başkanlığı döneminde hizmet etmek için riskler
aldığını da belirten Özhaseki, “Ben de birçok belediye başkanı gibi altyapı ve üst yapı ile
biraz uğraşır çekilir kenardan izlerdim; ama şehirlerin geleceği yöneticilerin ufukları ile
doğrudan orantılı. Özellikli Anadolu’daki kadim şehirlerin geleceği bizlerin ufukları ile ilgili.
Eğer bizler büyük işler yaparsak bu şehirler gelişir. Yapamazsak, ne yazık ki şehirlerimiz
küçülecek ve hepimiz büyükşehirlere göç edeceğiz. Onun için binbir türlü risk alarak büyük
projelere imza attık” dedi.Konuşmaların ardından AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki’ye plaket ve çiçek takdim eden Elazığlılar Derneği Başkanı Doktor Özhan İnce,
Özhaseki’yi fahri hemşehrileri olarak kabul ettiklerini söyledi. Mehmet Özhaseki ve
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik gecede kendilerine ikram edilen çiğ köfteden
yediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13088.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Vali Düzgün, Kartal Vakfı kermesine katıldı
Vali Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün, 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi (HİBM) tarafından
Hava Şehitleri Kartal Vakfı yararına düzenlenen kermese katıldı.

08 Mayıs 2015 Cuma 16:01

Kayseri Orduevi’nde düzenlenen ve Hava Lojistik Komutanı Korgenaral Tayfur Fikret
Erbilgin ile eşi Müge Erbil’in de katıldığı açılışta 2’nci HİBM ve Garnizon Komutanı
Tümgeneral Ali Demiral ve eşi Hatice Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik’in eşi İkbal Çelik, 1’nci HİBM Komutanı Tümgeneral Mehmet Özlü, 11’nci Hava
Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Uğur Buldu, 3’ncü HİBM Komutanı Tuğgeneral
İhsan Özdamar, Hava Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Reha Ufuker ve
12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Cemal Akyıldız eşleri ile hazır bulundu.
Vali Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Hava Lojistik Komutanı Korgeneral Tayfur Fikret
Erbilgin’in eşi Müge Erbilgin, 2’nci HİBM ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali
Demiral’in eşi Hatice Demiral ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal
Çelik’in açılış kurdelasını kestiği kermes ile Kartal Vakfı bünyesinde şehit Mehmetçiklerin ve
gazilerin desteklenmesi amaçlanıyor.Kermesi Korgeneral Erbilgin ve beraberindeki
komutanlar ile birlikte gezen Vali Düzgün, yaptığı değerlendirmede, Türk Hava
Kuvvetleri’nde görevli subayların eşlerinin hazırladığı kermeste bulunmaktan ve onları
desteklemekten mutluluk duyduğunu söyledi.Vali Düzgün, Kartal Vakfı’nın, vatan
savunmasında şehit düşen Mehmetçiklerin ve gazilerin desteklenmesi konusunda çok önemli
fonksiyon ifa ettiğini belirterek, vakfın acıları paylaşarak ortak olduğunu ve moral ve
motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla birçok sosyal etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.
Vali Düzgün, kermesten elde edilecek gelirin gaziler ve şehitlerin yakınlarına sosyal destek
sağlamak amacıyla kullanılacağını kaydederek, bu kermesin hazırlanmasında başta Hava
Kuvvetleri Komutanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
Vali Düzgün, kermeste sergilenen eserler hakkında bilgi alırken, eşi Gül Düzgün ile birlikte
Kartal Vakfı’na destek olmak amacıyla kermeste sergilenen bazı ürün ve eşyalardan satın aldı.
Halka açık kermes iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13089.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Bünyan’da ‘’temiz çevrem’’ seferberliği
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke
genelinde uygulamaya konan ‘Temiz Çevrem’ kampanyası kapsamında, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü yetkilileri, liseli öğrenciler ve belediye personeli ile birlikte temizlik çalışmalarına
katıldı.

08 Mayıs 2015 Cuma 16:03

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Mayıs tarihinde başlatılan ‘Temiz Çevrem’
kampanyası çerçevesinde Bünyan Fatih Mahallesi’nde yapılan çalışmalara katılan Bünyan
Belediye Başkan Şinasi Gülcüoğlu; ‘’Gayemiz geleceğimiz olan gençlere ve çocuklarımızı
daha yaşanabilir bir dünya bırakmak’’ dedi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, liseli
öğrenciler ve belediye personeli ile birlikte çalışmalara katılan Başkan Şinasi Gülcüoğlu,
yaptığı konuşmada gençlere seslenerek; Siz gençlerimizin de inşallah büyüyünce bu çevre
bilinciyle hareket edeceğini biliyorum. Geçmişte çevreyi korumaktan biraz uzak kaldık ama
bu gün, gerek eğitim sistemimizle, gerek aile eğitimlerimizle gerekse de yazılı ve görsel
medya organlarımızla insanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirildiği bir ortamdayız.
Sizlerinde bu bilinçle yetiştiğinin farkındayız. Hep birlikte ‘Temiz Çevrem’ kampanyası
kapsamında bir temizlik çalışması yapacağız. İnsan çevresi ile birlikte yaşar. Yeşil
alanlarımızı koruma, geliştirme, yetiştirme ve temizlik başta olmak üzere bakımını yapmak
üzere bütün çevremizden sorumluyuz. Bu noktada gerekli hassasiyeti göstereceğinize
şüphemiz yok’’ şeklinde konuştu.Daha sonra genç öğrencilerle birlikte çalışmalara katılan
Başkan Şinasi Gülcüoğlu,’’ İnşallah ‘Temiz Çevrem’ kampanyası geleceğimizin mimarları
olan gençlerimize bırakılacak olan bir dünyanın temelleri olur’’ ifadelerini kullandı.
Kampanyaya katılan genç öğrencilerde kendilerini çevre konusunda daha duyarlı olamaya
iten bu tür kampanyaların daha sık yapılmasını istediklerini belirterek. Kampanyada
kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Şinasi Gülcüoğlu’na teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13090.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

TÜRSAB Başkanı Ulusoy'dan Vali Düzgün'e
ziyaret
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün'ü makamında ziyaret etti.

08 Mayıs 2015 Cuma 16:05

Ziyarette konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, "Turizm denilince seyahat acentaları, tur
operatörleri bu işin ana noktasında temellerini oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yılda Kayseri’de
TÜRSAB’ın Erciyes proje yürütme kurulunun açılması konusunda da onama verdi.
Geçtiğimiz yıl yine birlikte Erciyes Yürütme kurulunun açılışını gerçekleştirmiştik. Tabi
seyahat ve tur operatörlerinin burada temsilcisi konumunda olan TÜRSAB’ın bölge şubesi
olarak isimlendirebileceğimiz bölge koordinatörlüğü olarak isimlendirebileceğimiz
koordinatörlüğün elimizde bulunması ilimizde turizm faaliyetlerinin bulunması ve artması
konusunda
önemli
bir
ivme
kazandıracaktır"
ifadelerini
kullandı.
TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ise, "Kış sporları bakımından Erciyes’in yeni başlayan
uluslararası ve ulusal arenada hakettiğini şuan almadığını görüyorum. Ama planlı ve
programlı bir Erciyes’in kar, pistleri, ulaşım bakımından mükemmel bir pazardır. Kayseri’nin
turizm geleceğinden umutluyum. Burada özellikle Erciyes’i çok iyi kullanmamız lazım.
Yalnız kış aylarına değil yaz aylarında da kullanılması gerekmektedir. Ayrıca Kayseri’de
ulaşım çok kolaydır. Kayseri çok planlı bir şehir. Şehre girildiği zaman bunlar görülebiliyor.
Devletin buraya baktığı bakış açısını görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13091.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Her yeri tarih heri yer yeşil bir şehir: Bursa
MAZLUMDER Kayseri şube yönetimi üye ve gönüllüleri ile Gönüllü Kuruluşların üyelerinin
taleplerini geri çevirmeyerek Osmanlı devletinin kuruluş başkenti yeşil Bursa’ya tarih ve
kültür gezisi düzenledi. MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı ve gazetemiz yazarı Ahmet
Taş, gezi ile ilgili izlenimleini paylaştı.

08 Mayıs 2015 Cuma 16:09

Bursa’da konaklayan MAZLUMDER gezi ekibi sabah saat 09.00’da şehir merkezindeki
öğretmen evinde kahvaltı için bir araya geldi. Kahvaltının ardından Bursa Büyükşehir
Belediyesinin gazi ekibine tahsis ettiği rehber Betül Hanım nezaretinde Bursa gezisi başladı.
Önce mevlit yazarı Süleyman ÇELEBİ’nin çekirge semtindeki kabri ziyaret edilerek dua
edildi, Hacivat Karagöz müzesi ziyaret edilerek bilgi alındı. Sultan II. Murat, Cem Sultan ve
diğer şehzadelerin mezarlarının bulunduğu Muradiye Külliyesi restorasyonda olduğu için kısa
bilgi alındı. Daha sonra Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi’nin
mezarları ile Osmanlının son döneminde Sultan Abdulaziz döneminde yaptırılan saat
kulesinin bulunduğu Tophane ve Gümüşlü Kümbet ziyaret edildi. Osman Gazi ve Orhan Gazi
için dualar edildi. Buradan Bursa şehri tepeden temaşa edilerek hoş bir vakit geçirildi. Daha
sonra Bursa’nın manevi mimarlarından Üftade hazretlerinin türbesi ziyaret edilerek dua
edildi.
Çanakkale Bursa gezi ekibimizin Üftade Türbesinden sonraki ziyaret yeri Bursa Ulu Camii
oldu. Ulu Camii Yıldırım BEYAZIT Han döneminde yaptırılan ve mevlit yazarı Süleyman
ÇELEBİ’nin de imamlık yaptığı Osmanlı Kuruluş döneminin sembolü sayılan şaheser bir
ibadethane.
Bursa Ulu Camii, Müslümanlar açısından sanki bir panayır yeri gibi. Türkiye’nin her
bölgesinden gelmiş Müslümanlar burada toplanmışlar. Bir kısmı Kur’an okuyor, bir kısmı
namaz kılıyor, bir kısmı abdest alıyor, bir kısmı sohbet ediyor, bir kısmı hayran hayran
ibadethaneyi seyrediyor.
Bursa Ulu Camide öğle namazının eda edilmesinden sonra bir müddet serbest bırakılan gezi
ekibimiz çevredeki Koza Han, İpek Han, Kapalı Çarşı ve diğer tarihi çarşıları ziyaret edip
alışveriş yaparak güzel bir vakit geçirdiler.
Bursa gezimizin öğleden sonraki bölümünde Osmanlı devletinin ikinci kurucusu sayılan
Mehmet Çelebi’nin mezarının bulunduğu Yeşil Türbe, Yeşil Camii, Yıldırım BEYAZIT
Han’ın hocası Emir Sultan için yaptırılan türbe ve cami ziyaret edildi. İkindi namazı Emir
Sultan Camiinde cemaatle eda edildi.
Emir Sultan Camiinde kılınan ikindi namazından sonra akşam vakti yaklaştığı gezi için
ayrılan süremizde tamamlandığı için akşam yemeğinde buluşmak üzere toparlanmaya geçildi.
Bursa’da akşam yemeğini Osmanlı döneminden kalma Kayhan Camii yanındaki restore
edilerek bugün restoran haline getirilen Kayhan İskender salonunda yemenin ardından saat
20.00 sularında ekibimizle topluca bir fotoğraf çektirerek Kayseri’ye dönmek üzere yola
koyuldu.

Yol boyunca akşam namazını İnegöl’de, yatsı namazını Bilecik Bozöyükte sabah namazını da
Kırşehir şoförler cemiyetinde eda ettikten sonra 3 Mayıs Pazar saat 07.00’de Kayseri’ye
ulaşıp kazasız belasız bir yolculuk için dua ettik. Gezinin düzenlenmesine katkı veren ismini
duyurmak istemeyen ağabeylere, Bursa Büyükşehir Belediyesine, Bursa Eğitim Bir Sen Şube
yöneticilerine, Ali Osman Lisesi ve Erkek Lisesi idarecilerine, Birlik Vakfı Bursa Şubesine,
Bursa’da bize büyük hizmetleri olan Nedim MESCİOĞLU ve Muhlis BATMAZ ağabeylere
şükranlarımı, teşekkürlerimi bildiriyorum. Ayrıca gezi boyunca samimi gayretlerini
esirgemeyen MAZLUMDER Şube yöneticilerine ve gezi ekibimize teşekkürü bir borç
biliyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13092.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Mavi Marmara sempozyumu gerçekleştirilecek
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde ''Mavi Marmara Sempozyumu''
gerçekleştirilecek. 11 Mayıs 2015, Pazartesi günü saat: 14.00'te gerçekleşecek olan programın
organizatörlüğünü Ebedi Gençlik Kulübü yapacak.

08 Mayıs 2015 Cuma 16:12

Mavi Marmara davasını ve ümmet derdini gönüllerde diri tutmak için hazırlanan programda;
Mavi Marmara'nın dünyaya verdiği mesaj, orada yaşananlar, Mavi Marmara'nın Manevi
Boyutu, Hukukî Boyutu gibi birçok mesele gündeme getirilecek.
Sempozyum'un 1. Oturum'unda, Mavi Marmara katılımcısı Ramazan Kayan, Mavi
Marmara'nın manevî boyutunu konuşacak. 2. Oturum'da Ahmet Doğan, oğlu Ümmetin Şehidi
Furkan Doğan'ı anlatacak. Mavi Marmara Sempozyumu'nun 3. Oturum'unda ise Mavi
Marmara davası avukatlarından Ramazan Arıtürk, Mavi Marmara'nın hukukî boyutunu,
önemini ve geçmişini anlatacak.
Sempozyumun son oturumunda ise Mavi Marmara katılımcısı, yaşananların canlı şahidi Ali
Tokluman ve gemide vurularak hayatî tehlike geçiren Ahmet Aydan Bekar Mavi Marmara'da
Yaşananları anlatacak. Sempozyumda Kadir Bekar’da sunuculuk yapacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13093.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Doğan, Talas’ta seçim bürosu açtı
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ahmet Doğan, Talas Bahçelievler’de partisine ait seçim
bürosunun açılışını yaptı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Talas İlçe
Başkanı Ragıp Dost, partililer ve semt sakinlerinin katıldığı açılışın ardından konuşmalar
yapıldı.

08 Mayıs 2015 Cuma 16:13

İlk konuşmayı yapan İlçe Başkanı Dost, Talas’ta en iyi sonucu almak için yoğun bir program
uyguladıklarını belirtti. Talas Belediye başkanı Palancıoğlu da Ahmet Doğan’la birçok ortak
yönleri olduğunu hatırlatarak “üniversitede birlikte hizmet verdik. Ayrıca o da Talas
Reşadiyeli. İnşallah seçildiğinde kendisinden Talas için destek bekliyoruz” dedi.
Son konuşmayı yapan Ahmet Doğan, sözlerine seçim bürosunun hayırlara ve Talas’ta oyların
artmasına vesile olmasını dileyerek başladı. Seçim kampanyası hakkında bilgi veren Doğan
“yoğun bir tempoda tüm ilçelerimizi, mahallelerimizi gezmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta
ilçeleri tamamlayarak merkeze ağırlık vereceğiz.” diye konuştu.
Ahmet Doğan, AK Parti hükümetinin ülkeyi 12 yıldır başarıyla yönettiğini ancak ülkeyi
yeniden koalisyonlar, krizler dönemine döndürmek isteyen batılı güçlerin itibarsızlaştırma
kampanyaları yürüttüklerini belirtti.
Seçim kampanyasında en önemli itici gücün teşkilat mensupları olduğunu söyleyen Doğan
“Sonuçta başarı hepimizin olacak. Özellikle hanımlara büyük görev düşüyor. Zira partimize
oy verenlerin yüzde 52’si kadın. Ankara’ya güçlü gitmek için önümüzdeki bir ayı çok
çalışarak değerlendirmeliyiz” dedi.
Doğan, konuşmasının ardından gelen soruları cevaplandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13094.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Anneler bir gün değil her gün hatırlanmalı
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy Anneler Günü münasebetiyle bir
mesaj yayınladı. Ersoy, mesajında, "Anneler sadece bir gün değil her gün hatırlanmalı" dedi.

08 Mayıs 2015 Cuma 16:29

Ersoy açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Mayıs ayının ikinci Pazar gününü idrak ettiğimiz anneler günüdür. Annelerimiz hakkı
sınırsız olan, merhametli ve şefkatiyle kol kanat geren bütün olumsuzluklara rağmen
mücadele ve metaneti elden bırakmayan güç kaynağımızdır.
Bu yüzden olacak ki yüce dinimiz annelerimize öf bile dememeyi ve "cennet annelerin ayağı
altındadır" emriyle vücut bulmuştur.
Bütün sıkıntı, çile ve meşakkatlere rağmen sabrı ve duayı elden bırakmayan annelerimiz her
zaman elleri öpülmeye duaları alınmaya layıktır.
Bu evrensel günde, dünyada milyonlarca anne çocukları tarafından sevgi ve saygı ile anılır.
Kadına bahşedilip de erkeklerde olmayan en önemli meziyetlerin başında annelik
gelmektedir. Bu anlamda annelerim ilk edebi öğretmenlerimiz olduğu unutulmamalıdır. Bizim
onlardan öğreneceklerimiz bir hayat boyu güncelliğini koruduğundan, geleceğin sağlıklı
nesillerinin yetişmesindeki payları asla göz ardı edilmeyecek kadar önemlidir. Gerçek ve
karşılıksız sevgi ve merhamet örneği sergileyen annelerimizin bu özel gününü en ulvi
duygularım ile kutluyorum. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi açısından tüm Değerli
Annelerimizin yılda 1 Gün değil, hayatımızın her alanına hatırlanmasının önemini hatırlatmak
isterim”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13095.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

En değerli varlığımız annelerimiz
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, annelerin gününü kendi annesi Şükriye Düzgün ile çekilen bir
fotoğraf ve yayınladığı mesajla kutladı.

08 Mayıs 2015 Cuma 16:37

Vali Düzgün, "Toplumumuzun temelini oluşturan aile yuvasını, fedakârlıklarıyla bir arada
tutan, bir huzur adasına dönüştüren annelerimizin bu özel gününü kutlamanın mutluluğu
içerisindeyiz" ifadesinde bulunduğu Anneler Günü mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Aile hayatının birleştirici unsuru olan dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş
annelerimiz, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz
sevginin timsalidir.İnançlarımıza göre, annelik dünyanın en yüce, en kutsal vazifelerinden biri
olmasının yanı sıra anneler iyiliği en çok hak eden varlıklardır. Sevgili Peygamberimiz,
'Cennet, annelerin ayakların altındadır' diyerek, anneliğin ne kadar kutsal ve mübarek
olduğunu ifade etmiştir.Annelerimiz sadece insanı dünyaya getiren bir varlık değil aynı
zamanda insanın doğduğu andan itibaren hem koruyucusu, hem bakıcısı, hem de
öğretmenidir. Türlü fedakârlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, tüm benliğini ortaya
koyan annelerimize ne kadar hizmet edilse azdır.Bu duygu ve düşüncelerle başta bu ülkenin
varlığı ve birliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz başta
olmak üzere, bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını
bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin Anneler Günü’nü en içten
dileklerimle kutluyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13096.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Asıl Ermeni soykırımı budur!

08 Mayıs 2015 Cuma 17:01

Türkiye askeri ve sivil bütün arşivlerini dünyaya açmayı düşünürken, Ermenistan neden
arşivlerimizi dünyaya açalım diyemiyor. Amerika’da taraf olduğu için soykırım
yapılamadığına dair ilan yayınlanmıyor. İlanın yayınlanmamasına ilişkin New York
Times’dan yapılan açıklamada, "11 Eylül saldırıları, Holokost, ABD'deki kölelik uygulaması,

Ermeni soykırımı, İrlanda'daki açlık gibi tarihi gerçekleri reddeden veya önemsizleştiren
reklamlar yayınlanmaz" ifadelerine yer veriliyor.
Türk Amerikan Milli Yönlendirme Komitesi Eş başkanı İbrahim Uyar, "Biz Amerika'yı basın
özgürlüğünde gerçekten özgür bir ülke biliyorduk. Tarafsız bir medya anlayışı var ve her
kesime söz hakkı veriyor biliyorduk. Bunun böyle olmadığını gördük" diyor.
Papa neden soykırımı tanıyor. Ermeni diasporası ve Ermeni lobileri neden bu konulara
insancıl yaklaşmıyor. Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşlarımızın birçoğu olaylara fanatik
Ermenilerin gözüyle bakmıyorlar.
Bir bilim adamının Haçında Mağarada yüzlerce Müslüman halkı işkenceyle öldürmesi elbette
soykırımdır. Bunu yapanlar soykırımı yapanların ta kendileridir.
YILDIZ HANIMLA KİTAPLARI HAKKINDA KONUŞTUK
Yıldız hanımla “İkinci Ergenekon”, “Babam ve Ben” kitapları üzerine konuşurken babam
vahşet, soykırım gibi şeyleri mümkün olduğu kadar konuşmaktan kaçınırdı. Dedi. Mağara
olayını bana anlatan kişi “İkinci Ergenekon” adlı kitabında bu konuyu neden yazmadığımızı
sorması üzerine sağlığında bu konuyu babama teyit ettirdim. Böyle bir olayın olduğunu
doğruladı.
Yıldız hanım bir müjde daha verdi. Okul anılarını anlattığı üçüncü kitabının yayına hazır
olduğunu söyledi.
Neydi bu vahşet ve işkence şimdi onu Babam ve Ben kitabında Yıldız Yeğeneğanın
kaleminden okuyalım.
ÇOLAK HALİL VE MAĞARA OLAYI
Zaman zaman babam bana, savaşta yaşadığı acı olayları anlatırdı. Bunları dinlemek için çok
gençtim, etkisi bende derin izler bırakırdı, ama bilemiyorum belki de savaşın getirdiği
felaketleri, savaşın acımasızlığını göstermek için bana anlatıyor olabilirdi. Bir mağara olayı
vardı ki en güçlü, en acımasız insan bile onu ürpermeden dinleyemezdi.
İŞTE ASIL SOYKIRIM BUDUR
Haçın’da (Saimbeyli) bir gün Coşkun Osman askerleriyle bir bölgeden geçerlerken
burunlarına ağır, pis bir koku gelir. Bir askere kokunun nereden geldiğini araştırmasını söyler.
Asker kokunun geldiği mağarayı bulur, girer ve çığlıklar atarak geri döner, kusmaya başlar.
İkinci bir asker gönderir, o da aynı şekilde geri gelir. İçlerinde en cesuru olan Çolak Halil’e:
“Halil sen gir bakalım, içeride neler olmuş, her giren delirmiş gibi çıkıyor” der. Halil gider,
diğerlerinden biraz daha uzun kalır. Çıkışında bir kayaya tutunup kusmaya başlar. Babam
meraklanıp: “Bir de ben bakayım içeride ne var” deyince Halil: “Kumandanım sakın girme”
diye bağırır. Babam dinlemez girer. Ne görsün! Tanrım, iki yüz kadar kadın, erkek Türk
işkenceyle öldürülmüşler. Hepsi de çıplak. Kiminin derisi yüzülmüş, kiminin gözleri
oyulmuş, hamile kadınların karınları deşilmiş, ceninler ortada ezilmiş, genç kızların ağızlarına
erkeklerin cinsel organları kesilip sokulmuş, erkeklerin ağzına da kadınların memeleri.
Dayanamamış, o da diğerleri gibi dışarı fırlayıp kusmaya başlamış. Halil bir kayanın dibinde:
“Emmimin oğlu, halam, komşularım hep oradalardı” diyerek acı gözyaşları döküyor, bir
yandan da “hain gâvurlar bunun acısını almazsam dünya bana haram olsun” diyormuş.
Coşkun Bey askerlerini alıp oradan uzaklaşmış. Karargâhta olayı anlatıp ne yapmaları
gerektiğini konuşmuşlar. Daha fazla köylünün o manzarayı görüp üzülmemesi için mağara
girişini duvarla ördürtmeye karar vermişler.
KOLEJİN MÜDÜRÜ DENEY YAPMIŞ
Bu arada gelen ihbarlarla, bu felâketin faili olan Haçın Koleji’nin Amerikalı müdürünü
yakalayıp getirmişler. Müdür gayet soğukkanlılıkla olayı kendisinin yaptırttığını, bir insanın
acıya ne kadar dayanabileceğini ölçmek istediğini anlatıyor ve ekliyor:
—Ben bir bilim adamıyım, beynelmilel (uluslararası) bir profesörüm. Bana dokunamazsınız,
beni bütün dünya korur. Benim yaptığım iş geleceğe yararı olacak deneylerdi. Askerler:
—Bu ne diyor komutanım, beynelmilellikte ne demek oluyor? Diye soruyorlar. Coşkun Bey:

—Beynelmilel, bütün dünyaya ait demektir. Götürün, siz de bu adamı bütün dünyaya ibret
olacak şekilde öldürün.
Babam bunları anlatırken gözleri büyümüş, göz bebekleri su içinde yüzer gibi oynuyordu,
aynen annemin vefat ettiği günkü gibi. Bir daha askerlerine Amerikalı profesöre ne
yaptıklarını sormamış, öğrenmek de istememiş. Yalnız, askerlerden çeşitli sesler geliyormuş.
Hepsi bir fikir yürütmeye başlamış:
—Komutanım! Onu da mağaraya atıp duvarı öyle örelim, deneylerine orada devam eder.
—Hayır, hayır. Beynelmilelmiş, beynine mil çakalım.
—Olmaz! Beynelmilellik bütün dünyaya ait demekmiş. Biz de onu parça parça edip ait
olduğu ülkelere her bir parçasını yollayalım.
Babam asla gerçeği öğrenmek istememiş, öğrenmemiş.
Türklerin soykırım yaptığını ifade edenlere cevap olarak bu örneği yazdım. Mübadele
sırasında karşılıklı yaşanan acı olayları kimse inkâr edemez. Her iki tarafta da yaşanan acılar
müştereken paylaşılmalıdır. Bu dünya o kadar büyük ki herkese yeter. Yeter ki Barış,
kardeşlik ve huzur olsun.
M. Orhan Cebeci yazdı...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13097.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Bir tevhid eylemi namaz
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nin organize ettiği “Bir Tevhid Eylemi Namaz” adlı
program Araştırmacı/ Yazar Abdullah Yıldız'ın anlatımıyla gerçekleşti.

08 Mayıs 2015 Cuma 17:08

Namaz Gönüllüleri Platformu kurucularından araştırmacı/yazar Abdullah Yıldız İlim Yayma
Cemiyeti Kayseri Şubesi’nin organize ettiği program çerçevesinde Kayseri’ye gelerek çeşitli
ziyaretlerde bulundu. Yıldız, İMKB İmam Hatip Lisesi, Erciyes Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi, Kayseri Fen lisesi, Kübra Kız Konukevi ve Şehit Furkan Doğan Yurdu’na giderek;
”Bir Tevhid Eylemi Namaz” adlı konferansta, lise ve üniversite öğrencilerine hitap etti.
Namazın dinimizdeki önemini vurgulayan Abdullah Yıldız; ”Allah-ü Teala Kıyamet günü
imandan sonra ilk önce namazı soracak. Amel olarak ilk hesabımız bu konuda olacaktır. Bu
bakımdan namaz çok önemlidir. Efendimizin vefatından iki yıl önce Sakif kabilesi
Efendimizin yanına geliyor: ‘Biz Müslüman olacağız ama bazı şartlarımız var’ diyorlar. Biz
Müslüman olacağız ama zekât vermeyelim diyor. Tabi tedricilik olduğu için onları ısındırmak
anlamında “olabilir” diyor Peygamberimiz. ”Biz cihada gelmek istemiyoruz” diyorlar.
Efendimiz “tamam gelmeyebilirsiniz” diyor. Bir rivayette “biz başkanımızı da kendimiz
seçelim” diyorlar. Ona da “tamam” deniliyor. “Bize namaz ağır gelir” deyince Efendimiz:
“İşte bu olmaz, namazsız dinde hayır yoktur” buyuruyor” ifadelerini kullandı.

Namazın işlevinden bahseden Yıldız; “Maun Suresinde “feveylül li musallin” yani “yazıklar
olsun o namaz kılanlara” buyuruluyor. Eğer kıldığımız namazdan habersizsek o namaz bize
fayda sağlamaz. Allah korusun böyle bir namaz kıyamet günü yüzümüze çarpılabilir.
Kıldığımız namazlar bize bir fayda sağlamalıdır. Nedir o fayda. Namaz insanı fahşa ve
münkerden yani her türlü ahlaksızlıktan ve kötülükten alı koyar. Yani namaza Allah’ın bir
ihtiyacı yoktur. Kıldığım namaz beni adam eder ve beni günahtan koruyarak cehenneme
gitmekten kurtarır. O namaz benim günahlara karşı zırhımdır, ben namaz kılarak o zırhı
kuşanırım” dedi.
NAMAZ KILARKEN DÜNYA İLE İRTİBATIMIZI KESMELİYİZ
Abdullah Yıldız, “Namaz öncesinde; ezanı dinleyip tekrar etmeli, abdest alırken manevi
kirlerimizden arınıp günahlarımıza tövbe etmeli, kıbleye yönelip yüzümüzü Kâbe'ye
döndürürken özümüzü de Allah'a teslim etmeli, niyetimizi halis tutmalı ve nihayet iftitah
tekbirini alırken ellerimizin tersi ile dünyayı arkaya atıp Allah'ın divanına durduğumuzun
farkında olmalıyız.
Namaz esnasında ise; Fatiha suresini, Rabbimizle sohbet edercesine, anlamını kalbimizde
hissederek okuyup düşünmeli ve Allah'a hangi konularda söz verdiğimizin, O'ndan neler
istediğimizin bilincinde olmalıyız. Okuduğumuz surelerin, tesbihatın, tekbirlerin ve duaların
da manalarını bilerek okumalı, zihnimizi başka şeylerle meşgul etmemeliyiz” diyerek
konuşmasını tamamladı.
Abdullah Yıldız konuşmasının ardından gelen soruları cevaplandırdı ve kitaplarını imzaladı.
HABER/FOTOĞRAF: M.SAFA ASAROĞLU
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13098.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Valilikten meteorolojik uyarı
Kayseri Valiliği, bugün öğle saatlerinde başlayan yağışın ilerleyen saatlerde ve Cumartesi
günü de yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam etmesinin
beklendiğini açıklayarak vatandaşları ve ilgileri uyardı.

08 Mayıs 2015 Cuma 17:39

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin
raporunda bugün öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın
ilerleyen saatlerde yer yer kuvvetli (20-30 kg/m2) yağışlara dönüşmesinin beklendiğini, ayrıca
Cumartesi günü de Kayseri, Nevşehir ve Sivas’ın güney kesimlerinde devam edeceğinin
tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış sebebiyle meydana gelebilecek su baskını, sel, yıldırım, dolu ve
ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli
olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13099.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Başkan Memduh Büyükkılıç Köşk
Mahallesi'nde
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Köşk Mahallesi’nde yer alan Safa
Camisi’nde Cuma namazını ve ardından vatandaşlar ve esnaf ile sohbet ederek,Aşure
ikramında bulundu.

08 Mayıs 2015 Cuma 17:44

Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç’ın Melikgazi Mahallesi gezisine, AK Parti Melikgazi İlçe
Başkanı Sami Kadıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, parti yönetim kurulu üyeleri, daire
müdürleri ile mahalle muhtarları da iştirak etti.Bu mahalle belediyemizin eseridir…
Köşk Mahallesi’nde gerçekleştirilen belediye çalışmaları ile ilgili olarak mahalle halkına
memnuniyetlerini soran Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Köşk Mahallesinin Melikgazi İlçesi
için önem arz ettiğini çünkü ilçenin en büyük değişim yaşandığı bir mahalle olarak bilimsel
araştırmalar yapılan bir semt olduğunu söyledi.Artık huzurlu, modern, örnek ve prestij
semtlerimizden...
Başkan Büyükkılıç ” Melikgazi İlçe sınırları içerisinde en büyük değişim yaşandığı ve örnek
olarak gösterilen Köşk Mahallesi bizim için önemlidir. Çünkü bu semt 20 yıl önce
gecekondunun en ağır şartlarının yaşandığı, alt yapısı olmayan, yolları tek araçlık ve
karmakarışık olan bir mahallemizdi. Önce Ferdi Tapu ile başlanılan çalışma ve daha sonraki
yolların açılması, parsellerin ortaya çıkması ile adeta çok katlı binaların hızla yükselmesine
vesile oldu. Sonuç ise bugün ortada Melikgazi ilçemizin artık en gözde semtlerinden birisi
olarak karşımıza çıkıyor. Yolları, parkları, yeşil alanları, sosyal ve spor tesisleri, iş merkezleri,
okul ve ibadet yerleri ile sorunsuz bir semti Kayseri’ye kazandırdığımız için mutluyuz,
huzurluyuz ”dedi.Mahallede bulunan farklı iş kollarında hizmet veren esnafları da ziyaret edip
sohbet eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Mahallesi’nde imar ve alt yapı sorunu
bulunmadığını, bu nedenle hızlı modern ve sağlıklı bir yapılaşmanın gerçekleştiğini sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13100.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz'dan Anneler Günü
mesajı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Anneler Günü
dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Hiçyılmaz, “Ülkemize ve insanlığa faydalı nesiller
yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs gererek fedakarca çalışan anneler, aile değerlerinin
yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesidir” dedi.

08 Mayıs 2015 Cuma 19:04

Mesajında, hayatın her alanında etkin bir biçimde yer alan kadınların, aynı zamanda annelik
gibi hayati bir sorumluluğu da üstlendiklerini belirten Hiçyılmaz, " Hayatın her alanında etkin
bir biçimde yer alan kadınlar, aynı zamanda annelik gibi hayati bir sorumluluğu da
üstlenmişlerdir. Annelerimiz, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın en iyi şekilde
yetişmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan yüreklerindeki sınırsız sevgi ve sabırlarıyla
dünyanın en kutsal varlıklarıdır” diye konuştu.
Hiçyılmaz mesajını şöyle sürdürdü; “Çocuklarını özveriyle büyüten, iyiye, doğruya, güzele
yönlendirerek hayata hazırlayan annelerimiz, hoşgörü, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağıdır.
Yaşamımızda bizi, belki de karşılıksız seven tek varlıklardır. Bizi hiçbir zaman yalnız
bırakmayan, ilgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda şefkatle bağrına basan
annelerimize, hak ettikleri saygıyı göstermekte asla kusur etmemeliyiz. Dünyanın en yüce ve
kutsal sorumluluğunu tabiatındaki sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yerine getiren tüm
annelerimiz ve yüreğinde evlat acısı taşıyan şehit annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor,
hepsini saygı, minnet ve şükranla selamlıyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13101.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kayseri'de trafik kazası
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

08 Mayıs 2015 Cuma 19:08

Kaza, Nato Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye
çalışan H.H.Ç.'ye (71) araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, H.H.Ç.'nin
hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği
caddenin tek şeridi kapatırken, olası bir kazaya sebebiyet vermemek için geniş güvenlik
önlemi aldı.
Öte yandan, kazaya karışam ve şoförlerinin isimleri öğrenilemeyen 38 T 0270 plakalı
otomobil ile 38 KT 210 plakalı kamyonetin şoförleri gözaltına alındı. Polis ekipleri, H.H.Ç.'ye
çarpan otomobili bulmak için çalışma yaparken, H.H.Ç. Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil ve kamyonet kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13102.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

ERÜ'de 'Japon Kültür Günü' etkinliği
düzenlendi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Japonoloji Kültür Topluluğu tarafından 'Japon Kültür Günü'
düzenlendi.

08 Mayıs 2015 Cuma 19:10

Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Japon Dili ve Edebiyatı bölümü
öğrencileri tarafından Japon kültürü anlatıldı. Etkinlikte, Japon geleneksel kıyafetleri giyen
öğrenciler, sergiledikleri oyunlar ile Japon kültürünü anlattı. Etkinlik hakkında bilgiler veren
Erciyes Üniversitesi Japonoloji Kültür Topluluğu Başkanı Mehmet Sertçelik, "Yıl boyunca
arkadaşlarımız çeşitli kulüplerde, kulübümüz bünyesindeki kulüplerde etkinlikler
düzenlemektedirler. Bu etkinliklerin içerisinde Japon yazı yazma sanatı, kağıt katlama sanatı
gibi birçok etkinliğimiz bulunmaktadır. Bunların kültür günleri de herkese üniversite
öğrencilerine, Kayseri halkına açıktır. Sergisini yapıyoruz. Bu sene 2004 yılında kurulan

kulübümüzün 11. Kültür günü etkinliği oldu" dedi.Sertçelik ayrıca, "Geleneksel ve modern
Japon kültürünü üniversite çaplı daha fazla ama iki seneden beri bunu Kayseri’ye de
tanıtmaya başladık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13103.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Fatih Terim Kayseri'ye geliyor
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Futbol Buluşmaları'nın 7.'si için 11 Mayıs Pazartesi
günü Kayseri'ye gelecek.

08 Mayıs 2015 Cuma 19:15

Fatih Terim ilk olarak TFF Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerin futbol temsilcileri
Gençlik ve Spor İl Müdürleri, Milli Eğitim Müdürleri, Belediye spor teşkilatı ile görüşecek.
Fatih Terim 12 Mayıs Salı günü ise A takım ve gençlik geliştirme sorumluları antrenörleri ile
toplantı yapacak. Terim son olarak profesyonel kulüp başkanları ve futbol sorumluları ile bir
araya geldikten sonra Kayseri'den ayrılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13104.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Genç kız intihara kalkıştı
Kayseri’de 19 yaşındaki genç kız, kurusıkı tabanca ile kafasına ateş etti.

10 Mayıs 2015 Pazar 16:37
Edinilen bilgiye göre Uğurevler Mahallesi 294. Sokak üzerindeki ikametlerinde psikolojik
sorunları olduğu iddia edilen E. T. (19), kurusıkı tabanca ile kafasına ateş etti. Yakınları
tarafından durumun bildirilmesi üzerine E. T., sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği yerde
inceleme yaptı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13105.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Otomobiller çarpıştı
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.

10 Mayıs 2015 Pazar 16:41

Edinilen bilgiye göre Bağdat Caddesi üzerinde 38 YT 072 plakalı otomobil ile 38 FV 904
plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana
geldi. Otomobiller, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13106.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Görmesem, inanmazdım
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes'te hayata geçirilen Kış Sporları ve Turizm
Merkezi'ni gezen TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi ve
"Görmeseydim, inanmazdım. Başımda şapka olsa, şapka çıkartacaktım" dedi.

10 Mayıs 2015 Pazar 16:41

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i önce makamında ziyaret eden ve daha sonra
birlikte Erciyes'e çıkan TÜRSAB Başkanı Ulusoy'a burada Erciyes A.Ş Genel Müdürü Murat
Cahid Cıngı tarafından bir brifing verildi.
Brifingin ardından Başkan Çelik ve beraberindekilerle birlikte yapımı devam eden oteller,
mekanik tesisler ve sosyal tesisleri gezen Başaran Ulusoy, şapka çıkartılacak bir iş
yapıldığının altını çizerek, "Başımda şapka olsaydı şapka çıkartacaktım. Burada bu tesislerin
yapıldığını görmek beni fevkalade mutlu etti. Hergün birşeyler öğreniyoruz. Kayseri'den
öğreneceğimiz daha çok şey var. Dağın bu şekli ve işletme tekniğinden dolayı Büyükşehir
Belediye Başkanımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Mükemmel bir tesis. Böyle bir
sermaye hiçbir ülkede yok. Bundan sonra işin en önemli kısmı kalıyor o da tanıtım. O da en
güzel şekilde yapılacaktır. Başkanımı ve emeği geçenleri kutluyorum. Görmeseydim, birisi
bana anlatsaydı inanmazdım" dedi.
"GÖRDÜKLERİM KARŞISINDA ŞAŞIRDIM"
Erciyes'te planlı programlı bir iş yapıldığına vurgu yapan TÜRSAB Başkanı Ulusoy, her
yönüyle mükemmel bir proje geliştirildiğini ifade ederek, "Sosyal tesisleri gördüm, yapılan
otelleri gördüm, diğer tesisleri gördüm, herşey mükemmel. Planlı, programlı, birbirine

benzemeyen ama aynı havayı teneffüs ettiren bir dış yapının olması çok güzel. Taş yığını
yerine tabiata yakışır yapılaşma gerçekleştirilmiş. Bir kurum başkanı olarak, bir meslek
örgütü başkanı olarak sizleri tebrik ediyorum. Böyle tesislerin olması bizim ürünümüzü
çoğaltır, bize biraz daha fazla para kazandırır. Gördüklerim karşısında şaşırdım, burada
hayaller gerçek olmuş" diye konuştu.
"HERŞEY MÜKEMMEL"
TÜRSAB Başkanı Ulusoy, son olarak da bu sözleri damardan şerbet vermek maksadıyla
söylemediğine dikkat çekerek, "İnanın gerçeği ifade ediyorum ve şaşırdığımı söylüyorum. Bu
ülkenin bir vatandaşı olarak, ülkemde yapılan güzel şeyleri görmekten çok mutlu oldum. Hem
başkanımızı hem de tüm Kayseri'yi tebrik ediyorum. Tek kelimeyle mükemmel" ifadelerini
kullandı.
TÜRSAB İLE DÜNYAYA TANITACAĞIZ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de yaptığı açıklamada, sektörün duayeni ve en
tepe noktasındaki kişi konumunda olan birisinden bu övgüleri almanın kendilerini mutlu
ettiğini kaydederek, "İnşallah projeyi en güzel şekilde tamamlayarak sektörün hizmetine
açacağız. Rabbim bize böyle bir nimet vermiş, inşallah biz de bu nimeti TÜRSAB ile kol kola
girerek yalnızca Türkiye'ye değil, tüm Avrupa'ya ve dünyaya tanıtarak ekonomik getiriye
dönüştüreceğiz. Bu konuda da TÜRSAB'ın desteğini bekliyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13107.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Memur-Sen İl Temsilciliğinden Anneler Günü
etkinliği
Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından Anneler Günü nedeniyle program düzenlendi.
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Bir restoranda düzenlenen programa TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri
Milletvekilleri Yaşar Karayel, İsmail Tamer, AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mehmet
Özhaseki, Memur-Sen İl Temsilci İrfan Kaşıkçıoğlu ve Memur-Sen üyeleri katıldı.
Programda açılış konuşması yapan AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mehmet Özhaseki,
"Allah bizleri her an annesinin hakkını helal ettirebilmek için uğraşıp didinen, sonrada onun
duasını alan kullarından etsin. Bir gün hazreti peygamberimiz hutbeye çıkarken birinci
basamakta ‘amin’ der, ikinci ve üçüncü basamakta da bunları tekrar eder. Hutbeden sonra
bunu sorarlar, her çıktığınız basamakta ‘amin’ deniz derler. Hazreti peygamberimiz, 'Birisi
eğer annesi babası hayattayken yanında olduğu halde yaşlanmışsa onların duasını alıp da
birisi cennete gidemiyorsa Cebrail aleyhisselam ona ‘yazıklar olsun’ dedi. Bende ona amin
dedim' der. İnşallah bizler bunun kıymetini bilenlerden oluruz. Doğrusu insanlık tarihinin
vahşet içerisinde kıvrandığı, hele hele o zulüm günlerinde kadınların haklarının hiçe sayıldığı
bir asırda bundan 1400 sene önce peygamber efendimizin gelmesiyle kadınlarımızın hakları
verilmeye başlandı. Avrupa’da kadının ruhu var mı diye tartışılırken, Araplar kendi kavimleri

içerisinde kız çocuklarını diri diri gömerken o asırda hazreti peygamber gelir ve insanlara
dönerek, ‘kadınların sizin üzerinizde hakkı vardır, sizin de kadınlar üzerinde hakkınız vardır'
der. Bu sonraki asırlarda onu örnek alan insanlar tarafından yaygınlaştırılarak yaşar. Eğer öyle
bir mesaj verilmeseydi, o günlerde bu durum tüm toplum tarafından benimsenmeseydi yine
hanımlar ezilirdi, dışlanırdı, ötelenirdi ve doğrusu annelerin kıymeti bilinemezdi. Cenabı
hakka şükürler olsun ki bizler bu din ile müşerref olduk" diye konuştu.
Memur-Sen İl Temsilci İrfan Kaşıkçıoğlu ise, "Memur-Sen'siz bir Türkiye hatta İslam
literatüründe davaya bu denli sarılmış Memur-Sen'siz bir örgütlenme asla düşünülemez.
Memur-Sen iman ve kurtuluş için bir araç olduğu gibi aynı zamanda cennet kapısının bir
bineğidir. Bizler dünyada bu davanın hadimleri, bekçileri olduğumuz kadar, cennet
kapısından geçmek içinse hak için hizmet, hizmet etmek için Memur-Sen'e ihtiyaç duyuyoruz.
Bir yerde kurtuluşumuz için, ümmetin selameti için bu onurlu oluşumun içerisinde olmalıyız"
şeklinde konuştu.
Kaşıkçıoğlu ayrıca, "Unutmamalıyız ki bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat
bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerin payı vardır. Yine tarih boyunca milletine yol
gösteren önderlerin, kahramanların yetişmesinde de anneler çok ayrı bir yere sahiptir. Bizleri
hiçbir karşılık beklemeden özveriyle yetiştiren annelerimizin, sağlıklı ve bilinçli bir topluma
katkısı küçümsenemez. Ailenin ve toplumun temel taşı olan annelerimize hak ettikleri değeri
vermemiz herşeyden önce bir vefa borcudur. Çalışan annelerimizin çocuklarıyla ve aileleriyle
yeteri kadar ilgilenmelerini sağlamak için gerekli sosyal imkanlar tanınmalıdır. Kreş ve okul
öncesi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Sağlıklı nesillerin sağlıklı
annelerden geçeceğine hiçbir zaman unutulmaması gerektiğinin bir kere daha altını çiziyor,
fedakar annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13108.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Avrupa'ya bağlı bir iktidar huzur getirmez
Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP) Milli İttifak adayları Yahyalı İlçesi halk
esnafı ve pazar yerlerini ziyaret etti. Saadet Partisi Milletvekili adayı Duran Soyuğur, “IMF ve
Avrupa’ya bağlı bir iktidarın Türkiye’yi genişletmesi ve huzur getirmesi mümkün değil” dedi.
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Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisinin 7 Haziran genel seçimleri için oluşturduğu Milli
İttifak adayları seçim çalışmaları kapsamında Yahyalı İlçesi halk esnafı ve pazar yerlerini
ziyaret etti. Halkın sorunlarını dinleyen milletvekili adayları vatandaşlardan destek istedi. SP
Milletvekili adayı Duran Soyuğur, “Hep beraber yeniden o bereketli günleri tekrardan
yaşayalım. İnşallah bu yol yürüyüşünü beraber yapalım. Bu memlekete kim hizmet vermişse
oyunuzu onlara verin. Milli Görüş iktidarının eskiden neler yaptığını gördünüz. Yine o eski
günleri yaşatacağız inşallah. Biz 4 yılda bir defa geliyoruz. İMF ve Avrupa’ya bağlı bir
iktidarın Türkiye’yi genişletmesi ve huzur getirmesi mümkün değil” dedi.

Soyuğur ayrıca, "Biz geldiğimizde pancarı 4 liradan 13 liraya çıkardık. Biz geldiğimizde
asgari ücrette yüzde 100'den fazla artış oldu. Biz geldiğimizde memurun, işçinin maaşı arttı.
Herkes kazandı. Milletin cebine para girince terekteki mallar boşaldı. Vardiya sayıları arttı.
Üretim çoğaldı. İşsizlik azaldı. İşsizlik azalmadan kimsenin karnını doyurmanız mümkün
değildir. O bakımdan düşünerek oy vereceksiniz. Asgari ücret 949 lira arkadaşlar yani iş
verdiğimiz insanlar aç iş verdiğimiz de bir sürü insan var” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13109.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

AGÜ'de masa tenisi turnuvası
Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO)
tarafından ilk defa düzenlenen 'Bahar Kupası Masa Tenisi Turnuvası' sona erdi.
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AGÜ öğrencilerini spora teşvik etmek ve özendirmek, onların sosyal gelişimlerine katkı
sağlamak amacıyla da düzenlenen Turnuva, bayan ve erkekler için beceri düzeyine (başlangıç,
orta ve ileri) göre 3 kategoride yapıldı. 3 gün devam eden turnuvada çoğunluğu öğrenciler
olmak üzere, akademik ve idari personel de mücadele etti. Heyecanlı ve eğlenceli geçen
turnuvaya katılan 45 sporcu kıyasıya yarıştı.
Turnuva sonunda bayanlar orta düzeyde İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Tuğba Nur
İmiş birinci, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden Fatma Çatkaya ikinci, İdari ve
Mali İşler Daire Başkanlığı’ndan Özlem Argınç üçüncü, Liaison Ofis Koordinatörü Oya
Kutanoğlu da dördüncü oldu.
Erkekler ileri düzeyde ise Uluslararası Ofis Başkanı Emeric Abrignani birinci olurken,
Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Mehmet Polat ikinciliği, Yapı İşleri Daire
Başkanlığı’ndan Ahmet Güç üçüncülüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan İbrahim
Dindar da dördüncülüğü elde etti.
Erkekler orta düzeyde Bilgisayar Bölümü doktora öğrencisi Gökhan Tüysüz birinci, İnşaat
Bölümü öğrencisi Safa Yıldız ikinci, Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencisi Çağdaş Gül
üçüncü, İnşaat Mühendisliği öğrencisi Muhammed Tekbaş dördüncü oldu.
Son olarak erkekler başlangıç düzeyinde de İşletme Bölümü Öğrencisi Hamza Kılıç birinciliği
elde ederken, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Hamit Çevik ikinciliği, Tanıtım
Ofisi’nden Yusuf Karadağ üçüncülüğü, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Osman Saygın
da dördüncülüğü elde etti.
Turnuva sonunda derece elde eden sporculara ödülleri, turnuvaya aktif sporcu olarak katılan
Rektör
Yardımcısı
Prof.
Dr.
Erhan
Kutanoğlu
tarafından
verildi.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Alper Uğraş, turnuvanın güz ve bahar
dönemlerinde
bundan
böyle
geleneksel
olarak
devam
edeceğini
bildirdi.
Uğraş, gelecek dönemlerde katılımın artarak devam edeceğini ümit ettiklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13110.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kadınlar, parklarımıza değer katıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, parklarda sabah sporu yapan kadınlarla
kahvaltıda bir araya geldi.
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Eşi İkbal Çelik ile birlikte katıldığı programda ilk olarak 'Anneler Günü'nü kutlayan Başkan
Çelik, parklarda sabah sporu yapan kadınların sayısının artmasının sosyo-ekonomik yapının
gelişmesine işaret ettiğini söyleyerek, "Kadınlarımızı televizyonun, internetin başından
kaldırarak sosyal hayatın içine çekmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede başta KAYMEK olmak
üzere birçok proje ile onlara çeşitli kapılar açıyoruz. Parklarda spor etkinlikleri de bunun bir
parçası. Parklarda sabah sporu yapan bayanlarımızın sayısının gün geçtikte artmasını,
şehrimizdeki sosyo-ekonomik yapının değişip geliştiğinin göstergesi olarak kabul ediyorum.
Katılımın, şehrimiz ve ülkemizdeki gelişime doğru orantılı olarak her yıl artması da bunu
ortaya koyuyor" dedi.
"GÜNÜN HER ANI CANLI VE HAREKETLİ"
İçine girilmeye korkulan parklardan günün her saati canlı ve hareketli parklara ulaştıklarını
aktaran Başkan Çelik, bu konuda Haseki Başkan'ın büyük emeği olduğunu ifade ederek,
"Önceden, değil bir bardak çay içmek, içine girmeye korkulan parklardan, neredeyse 24 saat
kullanılan, hareketli, güvenli ve huzurlu parklara ulaştık. Parkların etrafındaki duvarları
kaldıran, içerisine fonksiyonlar yükleyen ve güvenli birer mekan haline getiren Haseki
Başkanım'a teşekkür ediyorum. Parklarda tek başına koşan ya da kendi halinde spor yapan
hemşerilerimiz için daha bilinçli ortamda, uzmanlar nezaretinde sağlıklı şekilde spor yapma
imkanı getirdik. Başlatılan bu uygulama çığ gibi büyüdü ve seviyeye geldi" diye konuştu.
Konuşmasında parklara renk ve değer katan hanımlara da teşekkür eden Başkan Çelik, "Eğer
bir mekan, bir tesis, içerisinde kullananlar var ise gerçek anlamıyla hayat buluyor.
Belediyemize ait spor tesisleri, sosyal mekanlar ve de parklar bu anlamda hayatın dolu dolu
yaşandığı, bir yandan spor yapılırken bir yandan da yeni dostlukların kurulduğu buluşma
noktaları oluyor. Bu çerçevede parklarımıza renk katan, değer katan hanım kardeşlerimizi
tebrik ediyorum. Ayrıca davetimize icap edip geldikleri için de teşekkür ediyorum" şeklinde
sözlerini tamamladı.
"28 İSTASYONDA GÜNLÜK 3 BİN 500 KİŞİ"
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Genel Müdürü Ali Üstünel de konuşmasında sabah sporu
etkinlikleri hakkında bilgiler verdi ve 2004 yılından bugüne büyük mesafeler kat ettiklerini
söyledi. Genel Müdür Üstünel, 28 istasyonda günlük 3 bin 500 kişinin sabah sporu yaptığını
da sözlerine ekledi.
Programın sonunda parklarda spor yapan kadınlar tarafından Başkan Çelik ve eşi İkbal Çelik'e
birer teşekkür çiçeği verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13111.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Ümmet'in renkleri Kayseri'de buluştu
Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) tarafından her yıl geleneksel olarak
'dünyanın rengi, Kayseri'nin misafiri' sloganı düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşmasının
8'incisi gerçekleştirildi. Etkinlikte, Kayseri'de eğitim gören yabancı öğrenciler, ülkelerini
tanıttı.

10 Mayıs 2015 Pazar 16:55

Kurşunlu Otoparkı'nda düzenlenen etkinliğe, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, KUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut ve çok
sayıda öğrenci katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan
KUDER Başkanı Mücahit Bulut, "Bugün Batı dünyası sömürmek için bölmekte,
parçalamakta ve öldürmektedir. Biz yani Doğu dünyası ve Doğu kültürü ise yaşatmak için
birleştirmeye ve yaşatmak için biz bir milletiz demeye çalışıyoruz. KUDER kurulalı çok kısa
bir süre olmasına rağmen 76 ülkeden yaklaşık 4 bin öğrenciye çok farklı alanlarda hizmet
veren bir dernektir. Derneğimizin gerçekleştirdiği 8. Uluslararası Öğrenci Buluşması burada
bitmeyecektir. İnşallah daha uzun süre devam edecektir. Bir dünya öğrenciyi birbirleriyle ve
Kayseri ile buluşturduk” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, "Bugün burada 70’den fazla ülkeye mensup
öğrencilerimizle tanışmak üzere toplandık. Yurdunuzdan yuvanızdan uzak olarak, ayrılarak
buralara kadar ilim ve irfan için meslek edinmek üzere geldiniz. Hem de bir zamanların
alimler şehri olan bir şehre geldiniz. Bu durum sizler için bir imkan ve avantajdır. Ülkemizin
dışını, İslam alemini düşünürsek birçoğunun zalimin zulmü altında ezildiğini ve kan, gözyaşı,
ateş altında olduğunu görürsünüz. Fakat Türkiye ve Kayseri huzur içinde yaşamaktadır. Bu
anlamda da burada edineceğiniz değerleri kendi memleketlerinize taşıma açısından da çok
şanslı olduğunuzu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün de, Kayseri'nin üniversiteler şehri olduğunu
söyledi. Vali Düzgün, "Kayseri bir üniversiteler şehri oldu. Son yıllarda yapılan büyük
atılımlarla üniversite sayısı dörde ulaştı ve öğrenci sayısı da 60 binin üzerine çıktı. Bundan 20
yıl önce ülkemizden gençler eğitim görmek üzere Batı ve Avrupa ülkelerine giderlerdi ve
orada edindikleri tecrübelerle kimisi ülkemize geri döner kimisi de orada kalarak çalışma
hayatlarına devam ederlerdi ama güzel olan bir şey var ki 20 yıl önce göremediğimiz
ülkemizdeki öğrencileri görüyoruz. Bugün Kayseri’nin sokaklarında dolaştığınızda Kayseri
dışından gelen misafirler ilimizdeki farklı renklerdeki öğrencileri görünce gerçekten
Kayseri’yle ilgili şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Bugün ilimizde yaklaşık 2 bin 500 öğrenci 2
bini üniversitede 500’de lisede olmak üzere eğitim ve öğretim görmektedir" şeklinde konuştu.
Protokol üyeleri konuşmaların ardından, öğrencilerin açtığı stantları gezerek geleneksel
kıyafetleri hakkında bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13112.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Slovenya Büyükelçisi Vali Düzgün’ü ziyaret etti
Slovenya Büyükelçisi Milan Jazbec, Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret etti.
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Makamında Slovenya Büyükelçisi Milan Jazbec'i ağırlayan Vali Orhan Düzgün, “Sizleri
Kayseri’de görmek bizim adımıza memnuniyet verici bir durum. Tabi Türkiye’nin Avrupa
Birliğine giriş süreci aday ülke olarak devam ediyor. Bu sürecin en kısa sürede sonuçlanarak
tam üye statüsünü almak için karşılıklı gayret gösteriyoruz. Bu süreçte Türkiye’de gerek yasal
düzenlemeler bakımından gerekse uygulamalar bakımından çok önemli gelişmeler oldu. 9
Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle Avrupa Birliğinde de tabi sizleri burada misafir etmekten
dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sizlerin değerli katkılarıyla şehrimizde çeşitli
kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Ben de bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı bu etkinliğe
davet ediyorum” diye konuştu.
Slovenya Büyükelçisi Milan Jazbec ise, “Ben 4. Kez Kayseri’ye geliyorum. Her geldiğimde
Erciyes yüzünü göstermemekte ısrar ediyor. Bu yüzünü göstermeyen utangaç dağ hikayesinin
ticari bir anlamı olduğunu da biliyorum. Slovenya’da da buna benzer deyişimiz var. Avrupa
Birliği-Türkiye ilişkilerinin ne kadar önemli olduğu konusuna gerçekten katılıyorum. Her iki
tarafın bu bağlamda çalışması gerekiyor. Çünkü burada potansiyel var. Avrupa Birliğinin
katılım sürecindeki görüşmelere daha teşvik edici şekilde davranması gerekiyor. Türkiye’nin
de reform da birkaç adım daha hızlı atması gerekiyor. Bu açıdan yapılan ziyaret çok önemli.
O açıdan gerekli mesajı medya aracılığı ile vermemiz gerekiyor “ şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13113.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Altın Çınar Film Festivali’nin gala gecesi
düzenlendi
Kayseri Valisi ve Festival Komitesi Başkanı Orhan Düzgün, 3. Uluslararası Kayseri Altın
Çınar Film Festivali gala ve ödül gecesine katıldı.
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Kayseri Valiliği’nin öncülüğünde Talas Belediyesi ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi
işbirliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali’ne Vali
Yardımcıları Erdoğan Aygenç, Mustafa Masatlı, Mehmet Aktaş, Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, İl Gençlik Hizmetleri ve
Spor Müdürü Murat Eskici katılırken, çok sayıda vatandaş ile Türk sinemasına emek veren
birçok yönetmen ve oyuncu da gala gecesinde yerlerini aldı.Vali Düzgün, Kadir Has Kültür
ve Sanat Merkezinde gerçekleşen gecede, bu yıl 3’üncüsü gerçekleşen Altın Çınar Film
festivalinin Kayseri için taşıdığı öneme işaret ederek, film festivalleri gibi kültür ve sanat
etkinliklerinin Kayseri’nin kültür ve sanatına katkı sağlamasının yanı sıra ilin tanıtımı
açısından da önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.Vali Düzgün, Kayseri denilince akla ilk
gelen şeylerin ticaret, sanayi, mantı, pastırma ve sucuk gibi Kayseri ismi ile özdeşleşen öğeler
olduğunu hatırlatarak, Kayseri’de kültür ve turizm anlamında son yıllarda yapılan çalışmalar
ve düzenlenen etkinliklerle bundan sonra Kayseri isminin kültür, sanat ve turizm ile de
anılacağını belirtti.Vali Düzgün, aslında bir kültür kenti olan Kayseri’nin kültür ve turizm
kenti olma anlamında önemli adımlar attığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Aslında Kayseri gerçekte bir kültür kenti. Çünkü binlerce yıllık tarihi geçmişi ile
Asurlulardan, Hititlerden, Romalılardan, Selçuklulardan günümüze kadar gelen eserler ile
gerçekten çok zengin bir kültür mirasına sahip. Bu tür festivaller ve sanatsal etkinliklerle bu
kültür mirasını da hem ülkemize, hem de dünyaya tanıtma fırsatı buluyoruz. Kayseri’nin
ulaşım yönünden çok kolay ulaşılabilir olması, Kapadokya’ya gelen turistlerin yüzde
yetmişinin Kayseri Erkilet Havalimanını kullanması ve Erciyes gibi güzel bir kayak
merkezine sahip olması bence bu anlamda Kayseri’nin önemli avantajları arasında yer
almaktadır."
Türk sinemasına yıllarını vermiş usta oyuncu Zeki Alasya’yı da bu önemli gecede unutmayan
Vali Düzgün, Türk sinemasına emek vermiş sanatçıları da onlar yaşarken şükran ile, minnet
ile yad etme anlamında da festivallerin önemine değindi.Film festivallerinin düzenlediği ilin
ve ülkenin tanıtımına önemli katkılarının olduğunu belirten Vali Düzgün, 4 üniversitesi
bulunan Kayseri’de sinema, televizyon, radyo ile ilgili eğitim gören gençlerin de bu festivaller
kapsamında düzenlenen yarışmalarla desteklenmesi ve teşvik edilmesinin festivallerin bir
diğer önemli amaçlarından biri olduğunu söyledi."Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu ise, Altın Çınar Film Festivalinin ile ve ülkeye önemli katkıları olduğunu
belirterek, sinema sektöründe daha iyi seviyelere ulaşma noktasında festivallerin önemine
değindi.
3. Uluslararası Altın Çınar Kayseri Film Festivali’nin Yönetmeni Akif Kaya ise düzenlenen

film festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgiler verdi.
"3. ALTIN ÇINAR FİLM FESTİVALİNDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU"
3. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali gala ve ödül gecesinde konuşmaların
ardından ‘Altın Çınar’ ödülleri sahiplerini buldu. Animasyon dalında Yücel Çakmaklı özel
ödülü "Rest" adlı eserle Serdar Koçak'a, jüri ödülü "İmtiyaz Muhakemesi" adlı eserle Metin
Vatansever'e, en iyi film ödülü ise "Altın Vuruş" adlı eserle Gökalp Vuruş'a verildi.
Ulusal Belgesel film kategorisinde ise en iyi görüntü ödülü "Su Bedevileri" adlı eserle Ömer
Güneş'e, en iyi konsept ve senaryo ödülü "Hafsa" ile Emre Karapınar'a, Yücel Çakmaklı Özel
Ödülü "Çek Çek" adlı eserle Harun Çavuş'a, jüri ödülü "Baba" adlı eserin sahibi Enes Bolat'a,
en iyi film ödülü ise"Hafza" ile Emre Karapınar'a verildi.Ulusal kısa film kategorisinde Yücel
Çakmaklı Özel Ödülü "Yumurta" adlı eserle Serdar Kaplı'ya, jüri ödülü "Ziazan" adlı eseriyle
Derya Durmaz'a ve en iyi film ödülü "Edifice" adlı eserle Irmak Karasu'ya verildi.Yoğun bir
katılımla gerçekleşen gala ve ödül gecesinde ayrıca Suzan Avcı’ya "Sinemanın Çınarı" ödülü
Vali Düzgün tarafından verilirken, Suna Selen ve Yılmaz Köksal da “Sinemanın Çınarı”
ödüllerini aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13114.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Buğdaylı Ormanı'na ilk fidanı dikildi
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Buğdaylı'da 1 milyon 300 bin
metrekarelik alana kurulan ormanın ilk fidanını diktiklerini söyledi.
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Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes Üniversitesi Ağaç Kulübü'ndeki İktisadi ve İdari
Bilimler, Hemşirelik Yüksek Okulu, İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin
katılımıyla Buğdaylı'ya kurdukları ormana fidan diktiklerini belirterek,"Geçmişimizden
aldığımız temiz çevre emanetini geleceğimize, çocuklarımıza, torunlarımıza en iyi şekilde
teslim etmek için büyük bir sorumluluk içinde, yoğun bir gayretle çalışıyoruz" dedi.
40 bin metrekarelik alanda ağırlıklı olarak karaçamdan oluşan 2 bin 500 fidan diktiklerini
vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "1 milyon 300 bin metrekarelik bu alanı zamanla
yeşillendirip, ağaçlandıracağız. Şu an yaşadığımız çevre ve tabiat bize bir önceki nesillerin
bıraktığı bir emanettir. Biz onların hazırlamış olduğu bir çevrede yaşıyoruz. Biz de bu bilinçle
bizden sonraki nesillere emanet olarak bir çevre, bir yeşil alan oluşturuyor, bu bilinçle hareket
ediyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, "Bugün burada diktiğimiz ağaçlar belki yakın zamanda bizler için bir
çevre oluşturmayacak ama bizden sonraki kuşaklara, çocuklarımıza, torunlarımıza
bırakacağımız iyi bir çevre için ilk adım olacak. Kocasinan Belediyesi olarak bu ağaçlandırma
çalışmalarına devam edeceğiz. Şehrimizin birkaç noktasında oluşturacağımız ormanlık

alanlardan biri de Buğdaylı bölgesidir. 1 Milyon 300 bin metrekarelik bu alanı en kısa
zamanda ağaçlarla bezeyip iyi bir çevre oluşturmaya çalışacağız. Şimdiden hayırlı olmasını
diliyorum, bize destek veren öğrenci arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini
kullandı.
Ağaç Kulübü öğrencileri de Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek," Hem
ağaçlandırma çalışması, hem yeşil alan gayreti, hem de bize verdikleri bu imkandan dolayı
çok mutluyuz. Desteğimiz devam edecek" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13115.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Aysel Büyükbaş'a Yahyalı'da yoğun ilgi
Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Aysel Büyükbaş, Yahyalı ilçesinde kadın
seçmenlerle bir araya geldi.
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İlçede düzenlenen kermesi ziyaret eden Büyükbaş, kadınların dertlerini dinledi. İlçe sakini
kadınlarla bire bir sohbet eden Büyükbaş, kadın sorunlarına çözüm getirecek ve kadın
haklarını iyileştirecek tek siyasi partinin Saadet Partisi olduğunu ifade etti.
Kadınların desteğiyle mecliste kadın haklarını savunacak kadın bir milletvekilinin şart
olduğunu ifade eden Büyükbaş'a, ilçe halkı teveccüh gösterdi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13116.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Türkiye AB'ye güç katacak
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Milan
Jazbec'i makamında kabul etti.
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Başta AB ilişkileri olmak üzere ekonomik ve kültürel alanda işbirliğinin ele alındığı ziyarette
konuşan Başkan Çelik, Kayseri'nin Türkiye'deki diğer şehirlerden hep önde olduğuna vurgu
yaparak, "Kayseri, Anadolu'nun tam ortasında, 6 bin yıllık tarihi boyunca önemli ticaret
yollarının kavşak noktasında yer almış büyük bir şehir. Ticaret ve endüstride ileri seviyedeyiz.
Bunun yanında şehrimizin gelişimine büyük katkı sağlayan 4 üniversitemiz var. Kayseri'de,
tıpkı Avrupa'da olduğu gibi insan unsuru ön planda tutularak şehir planlaması yapılıyor. Bu
nedenle Türkiye'deki diğer şehirlerden hep önde gitmişizdir" dedi.
"TÜRKİYE AB'YE GÜÇ KATACAK"
Başkan Çelik ayrıca, Türkiye'nin AB'ye güç katacağını ifade ederek, "AB, Türkiye'ye lazım,
Türkiye AB'ye lazım. Türkiye, AB'ye güç katacaktır. Önyargılardan, gizli ajandalardan
kurtulup iyi niyetle çalışmak lazım" diye konuştu.
"KAYSERİ İLGİMİ ÇEKİYOR"
Sloven Büyükelçi Milan Jazbec de konuşmasında Kayseri'ye bunun 4. gelişi olduğunu ifade
ederek, "Burada hem Slovenya'yı hem de AB'yi temsilen bulunuyorum. Kayseri'de 9 tane
fahri konsolosumuz var. Buradaki ekonomik gelişmeler ve üniversiteler çok ilgimi çekiyor.
Özellikle Abdullah Gül Üniversitesi, yapmış olduğu araştırmalardan dolayı çok önemli. ABTürkiye ilişkilerinin gelişimi için her iki tarafın da daha çok çalışması gerekir" dedi.
Ziyarette günün anısına Başkan Çelik tarafından Büyükelçi Jazbec'e bezemeli bir cam vazo
hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13117.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Oylarımızla iktidarı belirleyeceğiz
Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) desteklediği Milli İttifak adayları 8.
Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliğine katıldı ve Hastane Caddesi esnafını ziyaret etti.
Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Duran Soyuğur, "İnşallah oylarınızla iktidarı
belirleyeceğiz” dedi.
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SP ve BBP'nin 7 Haziran genel seçimleri için oluşturduğu Milli İttifak adayları, seçim
çalışmaları kapsamında 8. Uluslararası Öğrenci Buluşmasını etkinliğine katıldı. 8. Öğrenci
buluşmasında açılış kurdelesini kesen Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Duran
Soyuğur ve beraberindeki adaylar, daha sonra çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerin bulunduğu
stantları gezdi. Adaylar daha sonra seçim çalışmaları kapsamında Hastane Caddesi esnafını
ziyaret etti.Ziyarette konuşan SP Kayseri Milletvekili Adayı Duran Soyuğur, "Çözüm Saadet
başka bir şey değildir. Biz bir sürü hastane açtık. Kayseri’de 22 tane özel hastane var.
İçerisinde kullanılan alet, edevatların hepsi yurtdışından geliyor. Bunları değiştirecek olursan
çoğunun gücü yetmeyecek. Bunların hepsi yer değiştirecek. Yabancının eline geçecek. Bugün
görünen iyi hava yarın aleyhimize dönecektir. Özelleştikten sonra bunlar hastaneleri
istedikleri şekilde kullanacaklar. Girebilir miyiz? Yoksa giremez miyiz? Oda ayrı bir soru

olarak kalacak. Bu nedenle seçimlere çok az bir süre kaldı. İnşallah oylarımızla da iktidarı
belirleyeceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13118.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Hukuk sistemimiz doğru değil
Kayseri Küçük Millet Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapılırken, toplantıda CHP, MHP ve
Anadolu Partisi Milletvekili adayları yer aldı. Toplantıda konuşan MHP Grup Başkanvekili ve
milletvekili adayı Yusuf Halaçoğlu, “Türkiye’nin çektiği en büyük sorunlardan bir tanesi
hukuk sistemimizin doğru olmamasıdır” dedi.

10 Mayıs 2015 Pazar 17:14

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya, MHP Grup Başkanvekili ve
milletvekili adayı Yusuf Halaçoğlu, CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, CHP Milletvekili adayı
Ayhan Gülsoy, Anadolu Partisi Milletvekili adayı Oluş Molu ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan MHP Grup Başkanvekili ve milletvekili adayı Yusuf
Halaçoğlu, “Aslında ülkemizde 4 önemli problem var. Bunlardan birtanesi hukuk sistemimiz.
En başta gelen konulardan birtanesi budur. İkinci insan hakları, üçüncüsü ekonomi,
dördüncüsü de eğitimdir. Aslında Türkiye’de çok iyi yetişmiş insanlar var. Ancak iyi yetişmiş
insanları kendi layık oldukları yerlere atamayan yürütme unsurlarının aslında başarıya
ulaşmalarını beklememiz mümkün değil. Zira 76 milyonluk bir camia içerisinde eğitim
sistemin yetişmemiş insanlar olduğunu iddia etmek sanıyorum ki abeslikten başka bir şey
değil. Tabi ki pek çok iyi yetişmiş insanlarımız var. Bu insanların liyakat sahibi olarak layık
oldukları yerlerde istihdam edilip edilmemesinden sorun doğmaktadır. İnsanların herhangi bir
sorunlarını mahkemede görülürken o mahkemeye inanmamaları o mahkemenin adil bir karar
verdiğine kanaat getirmemeleri o toplum içerisinde dayanışmayı ve devlete bağlılığı ortadan
kaldırır. Bugün Türkiye’nin çektiği en büyük sorunlardan birtanesi hukuk sistemimizin doğru
olmamasıdır. Zaten bir kamuoyu araştırması yapıldığında mahkemede problemi olan insanlar
adil bir hukuk sistemimizin olmadığını söyleyeceklerdir. Nitekim ilginçtir ki Asliye Hukuk,
Sulh Hukuk Mahkemelerinde davaların sonuçlarına inanmadıkları için insanlar bir üst
mahkemeye başvurmaktadırlar. Böyle bir ortamda ülkeyi doğru yönetmek mümkün değildir”
diye konuştu.Halaçoğlu ayrıca, “Bir ülkede insanlar yaşar ve ülke yönetimler insanlar için
vardır. İnsanlık ile ilgili meseleler de sırf birileri istiyor diye düzenleme yapılmaz. Yani
Avrupa Birliği istiyor diye İnsan Hakları ile ilgili ‘iyileştirme’ yapıyoruz diyemezsiniz. Kendi
insanımızın hak ve hukukunu gözetmeyen bir devlet zaten başarıya ulaşamaz. Son zamanlarda
çıkartılan birtakım yasalar insanların iletişimdeki birtakım hak ve hukukunu ayaklar altına
alan hukuka başvurmadan 48 saat gözaltında tutabilen, telefonları dinlenebilen bir sonuç
ortaya çıkarmıştır. Böyle bir durumda sizin kendi insanlarınız siyaseten de olsa bir korku
içerisinde dururlar. Konuşmaktan korkarlar. Doğru bir eleştiriye girmekten korkarlar. Böyle
bir ortam sanıyorum ki insan haklarına hükümeti yönetenlerin bakış açısını ne derece sonuç

çıkaracağını ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.CHP Milletvekili adayı Ayhan Gülsoy ise,
“2015 Türkiye’sine baktığım zaman Türkiye’de eksik olan ne? diye kendime soruyorum.
Buna cevap olarak ağzımdan tek bir sözcük çıkıyor. O da vicdan. Vicdan yoksa orada ne
adalet ne de ahlak kalır diye endişe ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal devlet ilkesine
inanan, sosyal demokrasiyi benimseyen aynı zamanda tarihten aldığı bir sorumluluğu da
üzerinde taşıyan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan çağdaş, sosyal devlet ilkesini
benimserken diğer yandan da ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunmak zorundadır. Atatürk
devrim ve ilkelerine sahip çıkmak zorundadır. Bu iki kulvarda mutlaka üzerine düşen görevi
yapacaktır” ifadelerini kulandı.Gülsoy ayrıca toplantıya katılanlara Cumhuriyet Halk
Partisinin seçim vaatlerini anlattı.Anadolu Partisi Milletvekili adayı Oluş Molu da, “Anadolu
Partisinde yurt sevgisi ve ulus sevgisi var. Anadolu Partisinde insanlar bir şey yapmak istiyor.
İnsani değerler artık yozlaşmış durumdadır. İnsan olmanın temel kuralı bilinçli olmaktır. Bu
açıdan bilinçli olmalıyız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13119.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kayseri'nin ticaretine katkı sağlıyoruz
Slovenya Ankara Büyükelçici Prof. Milan Jazbec ve beraberindeki heyet Kayseri Ticaret
Odası (KTO) Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı'yı makamında ziyaret etti.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KTO Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı,
"Kayseri Anadolu’nun ortasında bir sanayi şehridir. Çok eski bir geçmişi vardır. Bu Kaniş
Kitabelerinde de görüldüğü gibi hali hazırda orada çanaklardan bulunan kitabelerde ticaretin
çok önemli olduğu tespit edilmektedir. Cumhuriyet yıllarından sonrada Kayseri hızla
sanayileşmeye önem vermiş ve bugün üç tane sanayi bölgemiz ve bir tanede serbest bölgemiz
olmak üzere dört tane sanayi bölgesi kuruluşumuz vardır. Ticaret odamız ise 17 bin üyesiyle
Kayseri’nin en büyük sivil örgütüdür. 40 tane meslek komitesi içermektedir. Bu her bir
meslek komitesi içerisinde ayrıca birden fazla meslek olabilmektedir. Bu 17 bin üyemizle
Kayseri’nin
ticaretine
katkı
sağlıyoruz"
ifadelerini
kullandı.
Ziyarette konuşan Slovenya Ankara Büyükelçisi Prof. Milan Jazbec ise, "Burada hem Avrupa
Birliği hem de Savonia’yı temsilen buluyoruz. Kayseri’ye dördüncü gelişim ve artık kendimi
evde hissediyorum. Bugün sizinle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İki ülke
arsındaki ilişkiler gerçekten çok önemli ve bu ilişkinini de özellikle dinamik bir ilişki
olduğunu düşünüyorum. Bunun da geliştirilmesi için Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım
sürecine daha fazla destek olması gerektiğine Türkiye’nin de reformlar açısından daha hızlı
çalışması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda KTO Başkan Yardımcısı Hasnalçacı, Büyükelçi Jazbec'e mantı ve pastırma
hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13120.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Özhaseki'nin acı günü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki'nin 86 yaşında hayatını kaybeden dayısı defnedildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki'nin hayatını kaybeden 86 yaşındaki dayısı Hamdi Menfaatli, defnedildi. İkindi
namazına müteakip kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı
Mustafa
Palancıoğlu,
merhumun
yakınları
ve
vatandaşlar
katıldı.
Hamdi Menfaatli'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13121.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Sarız'a 17 milyonluk yatırım
Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarız'da düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreni ile
başta Kadın ve Gençlik Merkezi olmak üzere toplam maliyeti 17 milyon lirayı bulan bir dizi
yatırımın temeli atıldı, yapımı tamamlanan yol ve camilerin açılışı yapıldı.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
ile bir önceki büyükşehir belediye başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mehmet
Özhaseki'nin yanısıra çok sayıda davetli ve kalabalık bir halk topluluğunun katılımıyla
düzenlenen törenle Kadın ve Gençlik Merkezi'nin temeline ilk harç konuldu.
Program kapsamında ayrıca Gerdek Mağara ve Çavdar Mahalleleri ile Şarlak Mezrası içme
suyu şebekesinin ve Sarız Merkez, Kırkısrak, Kuşçu ve Damızlık Mahalleleri mini futbol
sahalarının yapımına başlandı. Bunların yanısıra Yeni Mahalle'de yaptırılacak olan parkın da
temeli atıldı. Törende ayrıca Sarız-Kuşçu ve Tekneli-Cesurlar Mahalleleri arası yol açılışı ile
Damızlık ve Merkez camilerinin açılışı gerçekleştirildi.
"GÖNLÜMÜZDE BAKANLIK YATIYOR"
Törende ilk konuşmayı yapan Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, bugün milletvekili
adayı olan Mehmet Özhaseki'nin bakan olmasını istediklerini belirterek, "Sarız'a yapılan
işlerde en büyük destekçimiz olan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Sarız
göç veriyor. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'ten hem de gönlümüzde
bakanlık yatan Mehmet Özhaseki'den özellikle istihdama yönelik projelerde katkı bekliyoruz"
dedi.
"İNSAN ODAKLI HİZMET ÜRETİYORUZ"
Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de insan odaklı iş
yaptıklarına vurgu yaparak, Bir yere bir yatırım yaparken, bir hizmet götürürken insan odaklı
iş yapıyoruz. Bunu iki anlamda söylüyorum. Birincisi; yaptığımız iş, ortaya koyduğumuz
yatırım halkın ihtiyacını karşılıyor mu, insanlar tarafından kullanılıyor mu? Ölü yatırım
denilen, trilyonlarca para harcayıp yapıldıktan sonra kullanılmayan, çürümeye terk edilen, atıl
vaziyette kalan bir yatırım için para harcamıyoruz. İkinci olarak da; siyasi kimliğini
bakmaksızın insan olduğu için, vatandaş olduğu için herkese hizmet ve yatırım getirmeye
çalışıyoruz. Hangi siyasi partiye oy verirse versin, Büyükşehir Belediyesi sınırlarında olan
herkese en güzel, en iyi hizmeti vermeyi kendimize vazife sayıyoruz. Çünkü biz partilere
değil sizlere hizmet ediyoruz" dedi.
"20 YILDA ANCAK YAPILIRDI"
İlçelerle il merkezi arasındaki farkın kapanması için büyük bütçeler ayırdıklarının altını çizen
Başkan Çelik, bu durumun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini kaydederek, "Şehir
merkezindeki yaşam standardını ilçelere de yansıtarak, aradaki farkı kapatmak ve başta
altyapı ve sosyal kültürel imkanlar açısından herkesin mutlu olmasını sağlamak için çaba sarf
ediyoruz. Bunun için de 500 milyon liralık yatırım bütçesinin 250 milyon lirasını ilçelerimize
ayırdık. İlçelerimizdeki yaşam standardı belli bir seviyeye gelene kadar bu tablo devam
edecek. Sarız'da yapılan işlerin toplam yatırım bedeli de 17 milyon lira. Bu kadar yüksek
bedelli bir yatırımı Sarız Belediyesi kendi imkanlarıyla ancak 20 yılda yapabilirdi" diye
konuştu.
"SARIZ'A YENİ MÜJDELER"
Başkan Çelik konuşmasında ayrıca Sarız için iki yeni müjde daha verdi. İstek üzerine 10 bin
m² daha kilitli parka döşeyeceklerini açıklayan Başkan Çelik, ayrıca tam donanımlı bir cenaze
yıkama
aracını
da
önümüzdeki
ay
Sarız'a
göndereceklerini
söyledi.
"ALLAH'IN RIZASI, İNSANLARIN DUASI"
Törende son olarak kürsüye gelen bir önceki büyükşehir belediye başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili adayı Mehmet Özhaseki de "Sarız'ın benim gönlümde ayrı bir yeri var.
Yıllar boyunca gönül bağım hiç kesilmedi. Sizleri Allah için çok seviyorum" diyerek
başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Siyaset uzun soluklu bir iş. Siyaseti dürüstçe yapmak ve
sadece hizmeti düşünmek lazım. Siyasette bugün ne derseniz o, yarın karşınıza çıkar.
İstekleri, sigara paketinin arkasına yazıp gitme dönemi bitti. Bu işi Allah'ın rızası, insanların
duası için yapmak lazım" diye konuştu.

Konuşmasında birlik beraberliğin önemine de vurgu yapan Başkan Özhaseki, 21 yıl hizmet
ettikten sonra başı dik olarak belediyeden ayrıldığını kaydederek, "Belediye başkanlığım
döneminde elimden gelen tüm güçle şehrim için çalıştım. Bu bizim işimiz değil hesabı
yapmadım. 21 yılın ardından da başım dik olarak ayrıldım, dualar alarak gittim. Siyasi
kimliğinden dolayı kimseyi dışlamadım. Siyaset hizmet için yapılır. Böyle yaparsanız Allah
da size yardım eder. İlçelerimiz az imkanlarla çok iş yapmak istiyor. Bu da ancak el birliği ile
olur. Büyükşehir Belediyesi işte bu imkanı sağlıyor. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bu
birliktelik, böyle güzel yatırımlara vesile oluyor. İlçelere zengin ortak geldi. Büyükşehir
Belediyesi, 500 milyonluk yatırım bütçesinin yarısını ilçelere ayırdı. Bu yıl için ilçelerde tam
250 milyon liralık yatırım yapılacak. Bu çok büyük rakam" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13122.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Ahi Evran'ın prensiplerini gelecek nesillere
aktarmalıyız
10 Mayıs 2015 Pazar 17:31

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan yaptığı
açıklamada, "Her yıl Ekim ayında kutlanan Ahilik Haftası kutlamaları bu yıl Ticaret
Bakanlığı tarafından alınan kararla 11-17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde 81 ilde
dolu dolu kutlanacak. 16 Mayıs Cumartesi günü hükümet ve devlet yetkilileri, Türkiye Esnaf
ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Ticaret ve Sanayi Odaları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla
Kırşehir de kutlanacaktır" dedi. Yazılı açıklama yapan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, "Besmele ile açılır dükkanımız Ahi Evran'dır
pirimiz üstadımız. Ahi Evran esnafların piri, ustasıdır. 1200'lü yıllarda İran'ın Hoy şehrinden
ailesi ile birlikte Kayseri'ye gelmiş ve Dericilik (Debbağlık) işi ile uğraşır. Esnaflara eğitim,
kalite, orta sandıklara çok önem vererek sanat ve ticaretin Türklere geçmesinde çok emek sarf
etmiştir. Ahi Evran sadece bir sanatkar ustası değil aynı zamanda Allah dostuydu.
Namazlarını zaman zaman Ahi Evran zaviyesi yanındaki Kakırdak Camiinde, zaman zaman
da Battal Camiinde kıldığı bilinirmiş. Osmanlı Devletinin kuruluşunda da görevler almıştır.
Kayserili hocası Kirmaninin kızı Fatma Bacı ile evlenmiş Fatma Bacı da Kadınlar kolunu
örgütleyerek Kadınlar Çarşısını açmıştır. Ahi Evran'ın yaptığı deriler aranan çok rağbet gören
deriler olup yabanlı pazarında çok rağbet görürmüş. Kaliteli mal imalatı, pabucunun dama
atılması ve kalitesiz üretim yapan sanatkarın belli bir süre cezalandırılması uygulamasını
getirmiştir" ifadelerini kullandı.Alan ayrıca, "Türkiye de ilk Esnaf ve Sanatkarlar müzesi
Kayseri'de açılmıştır. Ahi Evran'ın zaviye olarak kullandığı, Talas Yolu üzerindeki yer
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından restore edilerek müze olarak
kullanılmak üzere Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine cüzi bir rakamla kiraya verildi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Genel Başkanı Kadir Akgül'ün
maddi destekleri ve Kayseri halkının bağışlarıyla müzemiz açılmış, haftanın 7 günü Talas
Yolu Seyyid Burhanettin Türbesi karşısında hizmet vermektedir" dedi.Sözlerini sürdüren

Alan, "Her yıl ilimize hizmet etmiş hayır sahipleri ve belediye başkanlarımız ile esnaf ve
sanatkarlarımız arasından yılın Ahilerini seçtik. Bir dönem Kayseri de seçilen İlin Ahisi
Türkiye'de de yılın ahisi seçildi. Yıllar itibariyle seçtiğimiz yılın Ahileri şunlardır;
1. 1998 Yılı Ahi Babası : Nuh Mehmet Baldöktü
2. 2001 Yılı Ahi Babası : Mehmet Özhaseki
3. 2002 Yılı Ahi Babası : Bekir Yıldız
4. 2003 Yılı Ahi Babası : Ahmet Hamdi Gül
5. 2004 Yılı Ahi Babası : Kadir Has
6. 2005 Yılı Ahi Babası : Hacı Boydak
7. 2006 Yılı Ahi Babası : Rıfat Hisarcıklıoğlu
8. 2007 Yılı Ahi Babası : Saffet Arslan
9. 2008 Yılı Ahi Babası : Memduh Büyükkılıç
10. 2009 Yılı Ahi Babası : Ali Rıza Özderici
11. 2010 Yılı Ahi Babası : Abdurrahman Kiraz
12. 2011 Yılı Ahi Babası : Ahmet Karaduman
13. 2012 Yılı Ahi Babası : Ali Hasköse
14. 2013 Yılı Ahi Babası : Mahir Solak
15. 2014 Yılı Ahi Babası : Abdullah Özdinbeyazıt
16. 2015 Yılı Ahi Babası : Mustafa Dinçel."
'Ahi Evran'ı geri getiremeyiz ama prensiplerini gelecek nesillere aktarmalıyız' diyen Alan,
"Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Ahi Evran'ın çok kıymetli sözleri vardır. 'Eline,
Diline, Beline Sahip Ol', 'Eline Sahip Ol Ölçüde Tartıda Hata Yapma, Beline Sahip Ol
Başkasının Namusuna Bakma, Diline sahip Ol Yalan Söz Söyleme Gıybet Yapma' diyerek
öğütler vermiştir. Bu sene Yılın Ahisi saatçi ve fenni gözlükçü esnafı Mustafa Dinçel
seçilmiştir. Ahilik kaftanı 13 Mayıs akşamı Kadir Has Kompleksinde yapılacak Ahilik
kutlamalarında giydirilecektir. Ahilik Haftası kutlamalarında emeği geçen herkese teşekkür
ederim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13123.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Büro Memur-Sen'de Cevdet Çetinkaya dönemi
Büro Memur-Sen Kayseri Şubesi’nin 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Cevdet
Çetinkaya başkanlığa seçildi.

10 Mayıs 2015 Pazar 17:33

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurulda konuşan Büro Memur-Sen
Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Büro Memur- Sen artık Kayseri’de ve Türkiye’nin bütün
illerinde tek başına şube olma onurunu yakaladı” dedi.
Yazgan, "İnşallah bu sene 55 bin gibi bir üyeyle yeniden yetkili sendika olma hedefini
yaşıyoruz. Bir taraftan üç yıl üst üste yetkili sendika olurken diğer taraftan da kurumsallaşma
adına önemli adımlar attık. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Büro hizmet kolunda çalışan
üyelerimizin yaralanacağı Ankara’da bir misafirhane projemiz bulunmaktadır. Hizmet
kolumuzla 57 kurum var. Bu kurumların on biri Bakanlık yani kabine ve Bakanlar Kurulu
bizdedir. Diğer hizmet kurumlarına baktığımız da bir veya iki bakanlık şeklinde yer
almaktadır. Biz üç yıl üst üste yetki aldıysak Büro hizmet kolunda ve Memur- Sen’in 11
sendikasının on birinin de yetkili olmasını sağladıysak hakikaten Büro Memur-Sen’in siz
değerli üyelerimizin, delegelerimizin ve il teşkilatlarımızın bu anlamda büyük emekleri
vardır" ifadelerini kullandı.
2 liste halinde gidilen kurulda, Cevdet Çetinkaya Büro Memur-Sen Kayseri Şube
Başkanlığına seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13124.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Kadınlar Basketbol Ligi’nde Şampiyon
Galatasaray Odeabank
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-off final 4. maçında Galatasaray Odeabank, Abdullah
Gül Üniversitesi’ni (AGÜ) 55-65 mağlup ederek 2014-2015 sezonu şampiyonu oldu.
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GALATASARAY ODEBANK’TA BÜYÜK SEVİNÇ
Play-off serisinde durumu 3-1’e getirerek sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray
Odebanklı oyuncular ve teknik ekip, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Düzenlenen kupa
töreninde Galatsaray Odebank Takım Kaptanı Nevriye Yılmaz şampiyonluk kupasını, Kayseri
Valisi Orhan Düzgün ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay’ın elinden
aldı.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Fatih Söylemezoğlu xx, Özlem Yalman xx, Aydın Karaçam xx
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ: Pnar xx 7, Whalen xxx 19, Sinem x 2, Wright xx 6,
Sanders xxx 17, Mazic x 2, Marginean x, Esra x 2
GALATASARAY ODEABANK: Prat xxx 14, Bone x, Ayşegül xx 6, Nevriye xxx 15,
Dobljevic xxx 13, Constance Lyt xxx 12, Şebnem xx 3, Bahar x 2
1. PERİYOT: 6-17 (Galatasaray Odebank lehine)

DEVRE: 26-28 (Galatasaray Odebank lehine)
3. PERİYOT: 44- 50 (Galatasaray Odebank lehine)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13125.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

İnciroğlu Otomotiv BMW kullanıcılarına servis
hizmeti vermeye başladı
Borusan Otomotiv yetkili bayisi İnciroğlu Otomotiv, BMW ve MINI kullanıcılarına servis
hizmeti vermeye başladı. İnciroğlu Otomotiv uzman, sertifikalı kadrosu 5 bin metrekarelik
servis alanı, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla BMW ve MINI markalarına hizmet
vermeye başladı.
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İnciroğlu tarafından satış ve servis hizmetlerini sürdüreceği, toplamda 8 bin 250 metrekare
kapalı, 4 bin 750 metrekare açık alana sahip tesis, arıtma, geri dönüş sistemleri ve güneş
enerjisi ile ‘Yeşil Tesis’ olarak hazırlandı. Borusan Otomotiv tarafından sertifikalandırılmış
İnciroğlu uzman servis ekibi, ileri teknoloji servis ekipmanları ile donatılan tesiste koşulsuz
müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermeye başladı. Açılışa Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Çelik, burada sergilenen otomobiller hakkında bilgi aldı.
Yapılan açılışın ardından servisten ilk aracı Şükrü Kaya aldı. Açılışta konuşan BMW Genel
Müdürü Orhan Cansın, bugüne özel elektrikli ‘Yeşil Araçları’ sergilediklerini söyleyerek,
“Bugün Borusan Holding ile açılışımızı düzenledik. Güzel bir organizasyon yaptığımızı
umuyorum, misafirlerimizi eğlendireceğimizi umuyorum. Şuanda içeri girdiğimizde tek bir
aracımız var, dışarıda da bir aracımız var. Bunlar elektrikli araçlar. Tesisimiz ‘Yeşil Tesis’.
Bugüne özel sergilediğimiz araçlar ‘Yeşil Araçlar’. Bu şekilde bir organizasyon yaptık”
ifadelerini kullandı. İnciroğlu Otomotiv’de BMW ve MINI satış ve servis hizmetlerinin
yanında BMW Premium Selection - Onaylı Kullanılmış Otomobil Satışı, BMW ve MINI
modelleri için aksesuar satışı gerçekleştirilirken, 800 metrekarelik alanda oto kuaför hizmeti
de verileceği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13126.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Ak Parti'nin tozuna bile yetişemezler
AK Parti Kayseri 3. Sıra Milletvekili Adayı Yaşar Karayel, Kocasinan ilçe teşkilatı tarafından
düzenlenen, Mayıs Ayı İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.
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İl binasında düzenlenen toplantıya, Yaşar Karayel'in yanı sıra, İL Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, Milletvekili Adayı Aydın kalkan, Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe yönetim kururlu üyeleri, muhtarlar ve partililer
katıldı.
Diğer danışma toplantılarından farklı bir formatta yapılan, Mayıs Ayı Kocasinan İlçe
Danışma Meclisi Toplantısında, teşkilat mensuplarının talep ve önerileri dinlendi. Teşkilat
mensuplarının taleplerinin dinlenmesinin ardından konuşan, AK Parti Kayseri Milletvekili
Adayı Yaşar Karayel, " CHP ve MHP'nin boş vaatler peşinde koştuğuna bakmayın. Bunlar,
AK Parti'nin tozuna bile yetişemez" dedi.
AK Parti'nin bir dava partisi olduğuna da değinen, Karayel, şunları söyledi:
"Adımız ne kadar AK Parti olsa da, biz bir dava partisiyiz. İnancımız ve imanımızın gereği
memleket sevdalısı insanlar olarak, hep birlikte yükü omuzluyoruz. AK Parti, Türkiye'nin her
tarafında birinci parti. CHP ve MHP'nin 42 ilde ortalama oylarına topsanız, yüzde 5 oy
çıkmaz. Her şeyden önce, Türkiye partisi değiller. Onun için adamlar vaat ediyor. Adamlar,
AK parti'yi yıkabilmek için cenneti bile vaat edebilir. Onların ne vaat ettikleri değil, bizim ne
yaptığımız önemli. CHP ve MHP'nin Sivas'tan öteye gittikleri falan yok. En güçlü oldukları
illerde bile gülünecek haldeler. Her kes maaşlara zam ve ikramiye vaadi yapmaya devam
etsin. Ortada bir gerçek var. Türkiye bütçesine baktığımız zaman 8.5 milyon emeklimiz var.
Maaşı 1100 liranın üzerinde olanlara, her hangi bir katkı vermedik. Eskiden 4 çalışanımız 2
emekliye bakıyordu, şimdi 2 çalışanımız 4 emekliye bakıyor. Eğer dengeler bir kere
bozulursa, Türkiye yeniden Çiller ve Demirel dönemine gider. Hani 2 anahtar sallayıp, bir ev,
bir araba diyorlardı ya. Ne oldu? İkisi de perişan oldu. 40 yaşında emekli edip, süper
emeklilik diyorlardı. Ne oldu? Hatırlayın o günleri. Bizler yaptığımız işin doğru olduğuna
inanıyoruz. Doğru bildiğimiz işleri yapmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak, hiç bir zaman
yalan yanlış konuları seçim yatırımı olarak görmedik. Doğru olanı yapmaya devam ediyoruz.
Bizim için önemli olan, kimin ne dediği değil, bizim ne yaptığımız. Bizler, AK Parti Kayseri
İl ve ilçe teşkilatları olarak, gereğini yapıyoruz. Vaat ettiğimiz değil, yaptığımız işler var.
Hangi ilçeye, hangi köye gittiysek, el emeğimiz, alın terimiz var. Yolu, suyu, parkesi olmayan
hiç bir köyümüz yok. Köylerde internetimiz çekmiyor, cep telefonumuz ara sıra çekiyor gibi
konularla karşılaşıyoruz. Artık iş buralara kadar gelmiş. AK Parti çıtayı çok yükseltti. O boş
vaatlerde bulunanlar, AK Parti'nin tozuna bile yetişemezler. Bizim, Kayseri'de hedefimiz 9-0.
Bizler, bu hedefimize ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13127.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Meclise girdiğimizi göreceksiniz
Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) nin genel seçimler için oluşturduğu Milli
İttifak, Kayseri’de ‘Sevgi Yürüyüşü’ yaptı. Saadet Partisi Milletvekili Adayı Adnan Coşkun “
Allah nasip ederse Saadet Partisinin barajı geçtiğini ve meclise gireceğini göreceksiniz” dedi.
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Saadet Partisinin çatısı altında giren ve Büyük Birlik Partisinin destek verdiği Milli İttifak
adayları seçim çalışmaları kapsamında Kayseri’de ‘Sevgi yürüyüşü’ düzenledi. Cami Kebir
Camisinden dualarla başlayan yürüyüş 27 Mayıs Caddesinden devam ederek Kayseri kent
meydanına kadar devam etti.
Yürüyüşte konuşan Saadet Partisi Milletvekili Adayı Adnan Coşkun “Bizler Büyük Birlik
Partisi sevenleri Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşları Muhsin Yazıcıoğlunu o dağda bırakanlar
değil onun adını kullananlar değil onu samimiyetle sevenler ve Necmettin Erbakan Hocamın
öğrencileri gömleğini değiştirenler değil hala davasının yürütülmesini samimiyetle sürdüren
arkadaşlar bizler omuz omuza verdik. Milli İttifakımızı kurduk. Saadet Partisi logosu altında
seçimlere giriyoruz” dedi.
Coşkun “ Şuanda geldiğimiz nokta da bölücülük, soysuzluk, yolsuzluk, hukuksuzluk,
ahlaksızlık bunların hiçbirinin vebalinin altında kalkamayacak duruma geldiler. Bizim Büyük
Birlik Partisi ve Saadet Partisi ile günlerdir iç içeyiz. Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum.
Ensar ile muhacirin buluşması kucaklaşması gibiyiz. Aramızda şükürler olsun bu güne kadar
en ufak bir sıkıntı olmamıştır. Rabbim müsaade ederse Muhsin Başkan ve Erbakan Hocamızın
gönül arkadaşları bu seçimde onları meclise sokacaklar. Allah nasip edecek ve 8 Haziran da
bu meydanda Milli İttifakın barajı geçtiğini, meclise girdiğini bu milletin desteği ile
göreceksiniz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13128.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Anneler Günü'nü şehitlikte kutladılar
Şehit aileleri Anneler Günü'nü Kartal Şehitliği'nde kutladı.
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Anneler Günü nedeniyle Kayseri'deki Kartal Şehitliği'ne gelen anneler, yavrularıyla bir kez
daha hasret giderdi. Kartal Şehitliği'nde çocuklarının mezarlarını temizleyen anneler dualar
etti. 18 yıl önce şehit olan Piyade Er Turgay Basın'ın annesi, "O bize gelemedi, biz ona
geldik. Şehit 18 yıl önce şehit oldu. 18 yıldır oğluma olan duygularım hiç değişmedi. daha
dün gibi hatırlıyorum. Güler yüzlüydü oğlum. Onun güler yüzünü özledim" diye konuştu.
Anneler Günü'nde şehit ailelerini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri
Derneği Kayseri Şube yönetimi de yalnız bırakmadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13129.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

HDP seçim bürosuna saldırı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçim bürosuna saldırı
düzenlendi.
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Alınteri Caddesi üzerinde bulunan
HDP seçim bürosuna, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.
Olayın meydana gelmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk
incelemelerde sert cisimlerle büronun camlarının kırıldığı tespit edilirken, seçim bürosunda
maddi hasar oluştu. Polis, yapılan incelemelerin ardından, saldırının kim ya da kimler
tarafından düzenlendiğini belirlemek için çalışma başlatıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13130.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

MHP’ye katılan 714 kişiye rozetleri takıldı
MHP’ye katılan 714 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı.
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MHP Melikgazi ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen törene MHP İl Başkanı Baki Ersoy,
MHP Milletvekili adayları Yusuf Halaçoğlu, Hasan Ali Kilci, Eser Türkistanlı Saka, Mehmet
Özmen ve Mete Taştan ile çok sayıda partili katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan MHP İl
Başkanı Baki Ersoy, “Ülkemizin durumu iyi değil, ekonomik bir çöküm yaşıyoruz. Buna
sebep olanlar sırça saraylarda lüks içinde yaşıyorlar. Bu saltanatı hep beraber bizler yıkacağız.
Huzurunuza helal lokma yemiş adaylarımız ile birlikte geldik. Bize omuz verin iktidar yapın.
Bu seçim döneminde sloganımız şu, ‘Bu devir bitecek bu devri bitireceğiz size devlet
sözü’dür. MHP saflarına katılan gönüldaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Çocuklarımızın
geleceği için MHP’yi iktidar yapmak zorundayız. Çünkü bizim gidecek başka vatanımız yok,
burayı terk etmeyeceğiz. Ya sev ya terk et. Bu gün 7 Haziran’da bir seçim yok, bölünme veya
böldürmeme var. Biz ülkemizi böldürmek istemiyoruz. 7 Haziran’da ne yapıp edip MHP’yi
iktidar yapmamız lazım bunun için de gece gündüz çalışmamız lazım. Bunu sadece bir rozet
olarak görmeyin bu taktığınız bir şeref nişanesidir” dedi.
MHP 2. sıra milletvekili adayı Hasan Ali Kilci, ise, “Biz MHP’li milletvekilleri olarak
başkalarının yapamadıklarını eleştirmek yerine kendi programımızı halkımızla paylaşmak
istiyoruz ancak yeri geldiğinde cevap vermek zorunda kalıyoruz. AKP’nin 15 yıldır
yapamadıkları projeler için önümüzdeki dönem içinde yapma kandırmacasına gidiyorlar.
Bizim eleştirimize cevap vermeye çalışıyorlar.
MHP’nin açıklamış olduğu program Türkiye’nin yaşadığı bütün sıkıntıların reçetesidir. 15
yıldır Kayseri’ye hızlı tren ile ilgili çivi çakamadılar, projeyi programa aldıramadılar.
Havaalanı ne Kayseri’ye yakışan bir havaalanı ne de Kayseri’nin yükünü kaldırabilen bir
havaalanı. Hiçbir iyileştirme yapamadılar. Bunu da biz yapacağız. MHP Türkiye’yi
yönetmeye hazırdır ve 7 Haziran bunun başlangıç noktası olacaktır.” diyerek AK Parti’yi
eleştirdi.
MHP 1. Sıra milletvekili adayı Yusuf Halaçoğlu da, “Birileri tutmuş MHP’nin engellenemez
yükselişini engellemek adına ‘MHP, HDP ile koalisyon yapacak’ diyor. Dünya tersine döner
ama bu olmaz. Biz koalisyon falan yapmayacağız. Biz tek başımıza iktidar olacağız. Bunu
söyleyenler korkmaya başladılar. Kim yolsuzluk yapmışsa, kim hata işlemişse, halkın
ekmeğini
yemişse
muhakkak
Yüce
divan’a
çıkacaktır”
diye
konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından MHP İl Başkanı Baki Ersoy ve Milletvekili adayları
tarafından 714 kişiye rozetleri takıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13131.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Uçurtmalar gökyüzünü süsledi
Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Uçurtma ve Bahar Şenliği'ne
çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.
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Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirdiği 5. Geleneksel Uçurtma ve Bahar Şenliği renkli
karelere sahne oldu. Gesi Mesire alanında gerçekleştirilen uçurtma şenliğine Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve 18 öğrenci gurubuyla birlikte bin'e yakın öğrenci
katıldı. İlk olarak Öğretmenleri eşliğinde etkinliğe katılan öğrencilerin uçurtmaları, Melikgazi
Belediyesi yetkilileri tarafından dağıtıldı. Ardından kısa süre içerisinde uçurtmalarını
hazırlayan çocuklar, yarışma için uçurtmalarını havalandırdı. Yediden yetmişe herkesin
gönlünce eğlendiği şenlikte, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Halk Oyunları ekibinin
folklor oyunları izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Yarışmada birinci olan Hasan Yılmaz'a
Melikgazi Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi. Şenliğe katılarak uçurtma uçuran
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ta, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada,"
Bugün etkinliğimizin selameti açısından güzel bir hava var. Bahar şenliğine yakışacak bir
hava var. Buralar çocuklarımızla cıvıl cıvıl şenlenince de ayrı bir güzel oldu. Az önce de
söyledim, yavrularımızın annelerinin anneler gününü kutluyoruz. Bugün ayrıca Dünya
Temizlik Günüdür. Temizlik önemli değil önemli olan kirletmemektir. Temizlemek maddiyat
isteyen bir durum ama kirletmemek bedava. Elinizdekini atmadığınız zaman kirlenmiyor. Bu
bir şeyi gerektirmiyor. Sadece çöp kutusuna atacaksınız. Ya da dönüşüm paketlerine
atacaksınız. Ama kirlenince hem çevre kirleniyor. Hem de hastalık saçıyor. Hem de
kirlenmesi pahalı oluyor. Bu paralar hepimizin cebinden gidiyor"ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13132.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

İşçiler, asgari ücret zulmüyle inlemektedir
Tüm Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Celal Adıgüzel, bağlı bulundukları Tüm-İş
Konfederasyonun 1. Olağan Genel Kurulunu 17 Mayıs Pazar günü Kayseri’de yapacağını
bildirdi.
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Adıgüzel, "Türk işçisi sendikasız, iş güvenliğinden yoksun, asgari ücret zulmüyle inim inim
inlemektedir. Sendikalı olanlarda da durum çok iç açıcı değildir.147 sendikanın 98’i barajı
geçemediği
için
toplu
sözleşme
yapamamaktadır"
dedi.
Tüm Petrol-İş Sendikası toplantı salonunda Tüm-İş Konfederasyonuna bağlı sendika
başkanlarıyla bir araya gelerek basın açıklaması yapan Tüm Petrol-iş Sendikası Genel
Başkanı Celal Adıgüzel önemli açıklamalarda bulundu. Adıgüzel, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz yıl bir cemaat teşekkülü olarak kurulan Aksiyon-iş konfederasyonunu saymazsak
bağımsız sendikaların bir araya gelerek kurduğu Tüm-İş Konfederasyonu 36 yıl sonra bir ilki
başarmıştır. Yaklaşık üç yıl önce başlayan kuruluş çalışmaları, oldukça zorlu bir süreç
sonunda Türk işçisini yeni, dinamik, ilkeli bir çatıya kavuşturdu. Konfederasyonumuz geçim
sıkıntısıyla ezilen işçilere yeni bir soluk olmak için var gücüyle çalışacak. Açıklanan 2015

Ocak istatistiklerinde kayıtlı işçi sayısı 12 milyon 180 bin 945 kişi, 147 sendikaya üye toplam
işçi sayısı ise sadece 1 milyon 297 bin 464 dür. Buda oran olarak yüzde 10.65’tir. Kamuda
işçi olanları çıkarırsak bu oran özel sektörde yüzde 3’e kadar düşmektedir. Görülen bu acı
tablo Türk işçisinin sendikasız olduğu gerçeğini bir tokat gibi yüzümüze çarpmaktadır. Türk
işçisi sendikasız iş güvenliğinden yoksun, asgari ücret zulmüyle inlemektedir. Sendikalı
olanlarda da durum çok iç açıcı değildir.147 sendikanın 98’i barajı geçemediği için toplu
sözleşme yapamamakta ve bu durumun değişmesi için hiçbir çalışmada yapılmamaktadır.
Mevcut konfederasyonlar yeterli olmamakla ve maalesef tüm işçileri kapsayan bir alan
oluşturamamaktalar. Tüm-İş Konfederasyonu işte tam da böyle bir ortamda işçi sınıfının
kanayan yaralarına merhem olmak için kuruldu. Geleceğe ışık tutacak projelerimizle, inançlı
kadrolarımızla tarihe adımızı yazdırmak için yola çıktık. İşte bu motivasyonla yapacağımız ilk
genel kurulumuzda tüm işçi arkadaşlarımızı davet ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13133.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Çiftçilerden şükür duası
Kayseri Şeker’in pancar ekimi yaptığı bölgelerde son yılların en yağışlı dönemlerinden biri
yaşanıyor. Yağışların beklenenin üzerinde devam etmesiyle birlikte çiftçiler “şükür” dualarını
da ihmal etmiyorlar.
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Ebiç Muhtarlığı tarafından Kocasinan Müftülüğünün katkılarıyla şükür duası etkinliğine
organize edildi.
Ebiç köyünde yapılan yağmur duası organizasyonuna Kayseri Pancar Kooperatifi yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Genel
Müdür Yardımcılarından Osman Canıtez ve Kayseri Şeker Birim Müdürleri ile ziraat ekibi
tam kadro katıldı.
Organizasyon sonrasında teşekkür konuşması yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Şükür duası organizasyonunda emeği geçen Ebiç Muhtarlığı
ve Çiftçileri, ile yardımcı olan duaya iştirak eden herkese teşekkür etti.
Başkan Akay ayrıca; Anneler günüyle de ilgili olarak da “Bizim için Anneler yılın her
gününde çok değerli ve çok kıymetlidir. Peygamberimizin ''Cennet anaların ayağı altındadır”
buyurduğu gibi annelerimiz her zaman başımızın tacıdır. Bütün Annelere çocuklarının
mürüvvetini görmelerini temenni ediyorum. Allah gölgelerini üzerimizden eksik etmesin”
dedi.
Program sonrasında şükür duasına iştirak edenlere Ebiç Muhtarlığı tarafından etli bulgur
pilavı ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13134.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Türk Sağlık-Sen'den Anneler Günü Etkinliği
Türk Sağlık-Sen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğine MHP
Milletvekili adayları da katıldı.
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Tuana restoranda düzenlenen etkinliğe MHP Milletvekili adayları Mehmet Özmen, Eser
Türkistanlı Saka ve Sevim Koçyiğit ile çok sayıda Türk Sağlık-Sen üyesi katıldı. MHP
Milletvekili adayı Eser Türkistanlı Saka, kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak, MHP'nin 7
Haziran seçimlerinde açıkladığı seçim beyannamesinde kadınlara büyük haklar verdiğini
söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından Türk Sağlık-Sen Kayseri Şubesi tarafından annelere çeşitli
hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13135.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

