KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.11.2015–08.11.2015
CHP’den seçim yasağı ihlali
Cumhuriyet halk partisi Cumartesi günü Saat 18:00 de başlayan seçim yasaklarını ihlal etti.
Vatandaşlar bu duruma, kul hakkı yiyenlerden hesap soracağız diyenler, diğer adayların
haklarını yiyor” diyerek tepki gösterdi.
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Siyasi partilere 31 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de itibaren siyasi yasak uygulanmıştı.
Yasak kapsamında herhangi bir şekilde propaganda yapmak, afiş, broşür dağıtmak,
yasaklanmıştı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhuriyet Meydan’ındaki yaşanan demokrasi
şöleni sonrasında bütün siyasi partiler bayrak afiş ve flamaları seçim yasağı sebebiyle
kaldırdı. Seçim yasağını görmezden gelen Cumhuriyet Halk Partisi ise Cumhuriyet
Meydan’ında bulunan Kılıçdaroğlu afişlerini kaldırmadı. CHP Kayseri Milletvekilli Adayı
İbrahim Bahçecioğlu afişleri de seçim yasağının başladığı zaman yerlerinden sökülmedi.
Vatandaşlar ihlale tepki gösterdi
Vatandaşlar yaşan bu seçim ihlaline tepki gösterirken “bir kural vardır. Herkes için geçerlidir
bu kurallar. CHP neden kendini ayrı tutuyor. Ya bütün partiler kaldırmalı, ya da bütün partiler
asmalı. Kul hakkı yiyenlerden hesap soracağız diyenler, diğer adayların haklarını yiyor”
şeklinde konuştu.
Haber-Foto: Veli Göğebakan, Taha Tayfun Bağcı (ÖZEL HABER)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15715.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Son sözü halk söyleyecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mehmet Miraboğlu İlköğretim Okulu'nda oyunu
kullandı. Kayseri'de huzurlu bir seçim dönemi geçirildiğini belirten Başkan Çelik, "Herkes
söyleyeceğini söyledi, son sözü halk söyleyecek" dedi ve seçimlerin şehrimiz ve ülkemiz için
hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gültepe Mahallesi'ndeki Mehmet Miraboğlu
İlköğretim Okulu'nda saat 12.00'de oyunu kullandı. Başkan Çelik, oy vermek için annesi
Sevim Çelik, eşi İkbal Çelik ve oğlu Furkan Çelik ile geldi. Kendisi gibi oy kullanmaya gelen
vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çelik, oyunu 1248 nolu sandıkta kullandı.
Hayırlı olması dileğiyle annesi, eşi ve oğluyla oyunu kullanan Başkan Çelik, oy verdikten
sonra kısa bir açıklama yaptı. Kayseri'de huzurlu bir seçim dönemi geçirildiğini ifade eden
Başkan Mustafa Çelik, "Farklı görüşlerde insanlar var; ama herkes ortak bir noktada
buluşuyor ve bu ülkenin iyiliği için oy veriyor" diye konuştu. Seçim dönemi boyunca her
adayın söyleyeceğini söylediğini dile getiren Başkan Çelik, son sözü halkın söyleyeceğini
kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlar
getirmesini temenni etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15716.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Okul bahçesindeki plakasız araç polisi alarma
geçirdi
Kayseri’de oy verme işleminin devam ettiği Besime Özderici İlköğretim Okulu bahçesinde
bulunan plakasız otomobil polisi alarma geçirdi.
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Edinilen bilgiye göre Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde oy verme işleminin devam
ettiği Besime Özderici İlköğretim Okulu’ndaki görevliler bahçede park halinde bulunan
otomobilin plakasız olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine okul bahçesine çok
sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, otomobilin etrafına kimseyi yaklaştırmazken, otomobil
incelenirken sahibi araç başına geldi.
Otomobil sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15717.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Türkiye’de istikrar kazanmıştır
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda partililer ile birlikte seçim sonuçlarını takip eden Enerji ve
Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, alınan ilk sonuçları değerlendirerek, “Türkiye’de
istikrar kazanmıştır” dedi.
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İlk sonuçların gelmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, alınan ilk sonuçlara göre Türkiye’de istikrarın
kazandığını dile getirdi Yıldız, “1 Kasım seçim sonuçları Kayserimize ve ülkemize hayırlı
olsun. Tabii ki şu anda bir şey söylemek için erken ama ilk sandıkların açılıyor olması
Türkiye’de istikrara olan özlemin, büyümeye olan özlemin bir kez daha vurgulanmasıyla
sonuçlandığı görülüyor. Şu anda açılan sandıklar bu saat itibariyle yüzde 55’ler civarında.
Kayseri’de aldığımız sonuç bizim tahmin ettiğimiz sonuç olduğunu söylemem lazım.
Beklediğimiz rakamlar bu civarlardaydı. Yine de 1 saati beklememiz lazım. Açılan
sandıkların daha da netleşeceğini 19.30 gibi daha da netleşeceğini öngörüyoruz. Ama belli ki
Türkiye’de istikrar kazanmıştır, istikrar kazanacaktır. Türkiye’de güvenliğin kendisine
özgürlük alanlarını bıraktığı bir yapı oluşmaktadır. Bundan dolayı vatandaşlarımız bugün
görevlerini yerine getirmişlerdir. Biz vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
AK Parti Kayseri milletvekili adayları da İl Başkanlığı’nda seçim sonuçlarını takip etmeye
devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15718.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

“PKK, Güneydoğu’yu yaşanmaz hale getirdi”
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, “PKK’nın çözüm sürecini bitirmesiyle
başlayan saldırılar sonrasında Güneydoğu Bölgesi’ni yaşanmaz hale getirdi” dedi
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Mazlumder Kayseri Şubesi tarafından istişare ve bilgilendirme kahvaltısı düzenlendi.
Öğretmen evinde gerçekleşen toplantıya, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve Mazlumder

üyeleri katıldı. Mazulumder’in tanıtım kaydının dinletilmesinin ardından konuşan
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, “Bizim gibi düşünmeyen kardeşlerimiz de var.
Onlar da bu ülkenin insanları. Nasıl ki onları bizim yok sayma hakkımız yoksa onların da bizi
yok sayma hakları yok. Birlikte yaşayacağız. Hazirandan beri memleketimiz ciddi sıkıntılar
çekiyor. Özellikle terör örgütü PKK’nın çözüm sürecini bitirmesi ve Ceylanpınar’da 2
polisimizi şehit etmesiyle başlayan saldırılar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni yaşanmaz hale
getirdi. Ne yazık ki başka bölgelerdeki bazı vatandaşlarımız hiç empati kurmuyor. Bölgede
yaşayan arkadaşlarla konuşuyoruz. Onlar diyorlar ki; her gün gelip PKK tehdit ediyor. Evini
bize açacaksın diyor. Açacaksın ki ben senin evine yerleşeyim. Polise askere senin evinden
kurşun atayım diyor. Açmayacak mısın evini bize? O zaman kız çocuğun yarın evde
olmayacak. Yarın dükkânın yok. Yarın erkek çocuğun dağa gidecek. Buyur açma sen bilirisin
diyorlar” ifadelerini kullandı.
Haber-Fotoğraf: Bünyamin Gültekin, Taha Tayfun Bağcı (Özel haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15719.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Kayseri adliyesine ilk seçim torbaları geldi
Kayseri’de oy kullanım işleminin sona ermesiyle birlikte yapılan ilk sayımlar sonrasında ağzı
mühürlenen oy torbaları Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı.
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Kayseri’de saat 17.00 itibariyle oy kullanımının sona ermesiyle birlikte, sandık görevlileri
tarafından yapılan ilk sayım sonrasında, oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Kayseri Adalet
Sarayı'nda bulunan Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15720.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Bu sefer farkı açmış gibi görünüyoruz
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, “Bu sefer farkı biraz daha açmış gibi görünüyoruz” dedi.
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Milletvekili adayları ve partililer ile birlikte AK Parti İl Teşkilatı’nda seçim sonuçlarını takip
eden AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden bu seçimde farkı biraz daha açtıklarını
söyleyerek, “Bugün iki aylık bir sürecin sonucunda tekrar seçim sonuçları için bir araya
geldik. Yüzde 88 oranında açılan sandıkların şuan için 7-1-1 görünüyor. İnşallah kalan yüzde
11 oyu da bu sonuç devam ederse 7-1-1 ile kapatırız diye düşünüyorum. Şuan için iyi
gidiyoruz. Ayrıca yurt dışından gelen oyların da bize katkısı olacağını düşünüyorum. Büyük
bir ihtimalle 7-1-1’i alırız diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun yüzde 65-66'lar civarında
oy alacağımızı düşünüyorum. Bu da bizim için, Kayseri için bir başarıdır. Bu bizim il
yönetimimizin üçüncü seçimi. Bu üç seçimde de tüm ilçelerde bütün ilçeleri toplarsak
Büyükşehirde 17 ilçenin 17'sinde öndeyiz. Bu sefer farkı biraz daha açmış gibi görünüyoruz.
İnşallah Rabbim utandırmaz. Bize ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15721.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

AK Parti büyük çoğunluğunu aldı
Genel seçimlerde oy kullanımının tamamlanmasının ardından yapılan sayımlarda kesin olmayan
sonuçlara göre AK Parti Kayseri'de oyların büyük çoğunluğunu aldı.
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Kayseri'de şu ana kadar yapılan sayımlara ve kesin olmayan sonuçlara göre Kayseri'nin 16
ilçesinde oyların yüzde olarak dağılımları şu şekilde:
Melikgazi: AK Parti yüzde 66.58, MHP yüzde 17.89, CHP yüzde 11.82, HDP yüzde 0.95
Kocasinan: AK Parti yüzde 65.69, MHP yüzde 17.26, CHP yüzde 12.67, HDP yüzde 1.44
Talas: AK Parti yüzde 59.9, MHP yüzde 21.99, CHP yüzde 14.75, HDP yüzde 1.03
Özvatan: AK Parti yüzde 56.14, MHP yüzde 29.62, CHP yüzde 11.92, SP yüzde 0.23
Hacılar: AK Parti yüzde 81.62, MHP yüzde 11.56, CHP yüzde 4.93, SP yüzde 0.3
Bünyan: AK Parti yüzde 63.05, MHP yüzde 25.08, CHP yüzde 8.23, SP yüzde 0.72
Develi: AK Parti yüzde 72.2, MHP yüzde 17.39, CHP yüzde 8.11, SP yüzde 0.47
İncesu: AK Parti yüzde 61.98, MHP yüzde 20.3, CHP yüzde 9.77, HDP yüzde 2.99

Felahiye: AK Parti yüzde 52.4, MHP yüzde 23.28, CHP yüzde 20.73, BBP yüzde 2.81
Sarıoğlan: AK Parti yüzde 59.82, CHP yüzde 18.52, MHP yüzde 17.84, SP yüzde 0.97
Pınarbaşı: AK Parti yüzde 49.9, MHP yüzde 26.56, CHP yüzde 18.39, HDP yüzde 1.59
Tomarza: AK Parti yüzde 67.42, MHP yüzde 17.82, CHP yüzde 12.04, SP yüzde 0.42
Sarız: AK Parti yüzde 42.44, MHP yüzde 25.73, CHP yüzde 19.46, HDP yüzde 9.91
Akkışla: AK Parti yüzde 50.57, MHP yüzde 23.35, CHP yüzde 21.6, BBP yüzde 0.19
Yeşilhisar: AK Parti yüzde 62.16, CHP yüzde 18.18, MHP yüzde 16.52, SP 0.47
Yahyalı: AK Parti yüzde 80.61, MHP yüzde 12.17, CHP yüzde 4.42, SP yüzde 0.86
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15722.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Kayseri 'Ak Parti' dedi
1 Kasım seçimleri sonrasında Kayseri’de 2 bin 882 sandıkta oy kullanıldı. Toplam 908 bin 971
seçmen sayısının olduğu Kayseri’de resmi olmayan sonuçlara göre katılım oranı yüzde 82.54 olarak
gerçekleşti.
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Buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri’de yüzde 65.56 oranında oy alarak 7
milletvekili çıkartırken, MHP yüzde 18.35 oy ile 1, CHP yüzde 12.23 ile 1 milletvekili
çıkardı.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tüm ilçelerde birinci parti olarak çıktığı gözlenirken,
Kayseri’nin Hacılar ilçesi yüzde 81.43 oy oranı ile ilçeler arasında ipi ilk sırada göğüsleyen
ilçe oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre Kayseri'nin ilçelerindeki oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
1- Melikgazi'de kullanılan oy sayısı: 326 bin 264, AK Parti: 218 bin 561, MHP: 57 bin 906,
CHP: 37 bin 858, HDP: 3 bin 990

2- Kocasinan'da kullanılan oy sayısı: 263 bin 446, AK Parti: 154 bin 889, MHP: 40 bin 854,
CHP: 30 bin 141, HDP: 3 bin 542

3- Talas'ta kullanılan oy sayısı: 79 bin 333, AK Parti: 46 bin 624, MHP: 17 bin 914, CHP: 12
bin 124, HDP: bin

4- Hacılar'da kullanılan oy sayısı: 8 bin 265, AK Parti: 6 bin 731, MHP: 959, CHP: 407, SP:
42

5- Akkışla'da kullanılan oy sayısı: 4 bin 55, AK Parti: 2 bin 51, MHP: 947, CHP: 876, HKP:
35

6- Felahiye'de kullanılan oy sayısı: 3 bin 436, AK Parti: bin 805, MHP: 802, CHP: 714, BBP:
24

7- Develi'de kullanılan oy sayısı: 38 bin 509, AK Parti: 27 bin 548, MHP: 6 bin 52, CHP: 3
bin 84, SP: 337

8- Tomarza'da kullanılan oy sayısı: 14 bin 51, AK Parti: 9 bin 253, MHP: 2 bin 511, CHP:
bin 643, BBP: 267

9- Bünyan'da kullanılan oy sayısı: 17 bin 37, AK Parti: 10 bin 657, MHP: 4 bin 220, CHP:
bin 624, SP: 145

10-Sarıoğlan'da kullanılan oy sayısı: 8 bin 946, AK Parti: 5 bin 352, CHP: bin 657, MHP: bin
596, SP: 87

11- Özvatan'da kullanılan oy sayısı: 2 bin 522, AK Parti: bin 488, MHP: 741, CHP: 299,
HKP: 17

12- İncesu'da kullanılan oy sayısı: 14 bin 533, AK Parti: 9 bin 338, MHP: 2 bin 921,
CHP: bin 406, HDP: 428

13- Yeşilhisar'da kullanılan oy sayısı: 10 bin 595, AK Parti: 6 bin 571, CHP: bin 929, MHP:
bin 767, SP: 64

14- Yahyalı'da kullanılan oy sayısı: 22 bin 890, AK Parti: 18 bin 446, MHP: 2 bin 786, CHP:
bin 12, SP: 200

15- Sarız'da kullanılan oy sayısı: 6 bin 118, AK Parti: 2 bin 593, MHP: bin 562, CHP: bin
163, HDP: 622

16- Pınarbaşı'nda kullanılan oy sayısı: 14 bin 276, AK Parti: 6 bin 999, MHP: 3 bin 854,
CHP: 2 bin 722, HDP: 285

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15723.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Doğan, doğum gününde oy kullandı
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan doğum gününde oy kullandı.
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1 Kasım 1961 doğumlu olan Doğan 55. yaşına girerken kullandığı oy için “inşallah bugün
ülkem için de yeni bir doğum günü, yeni bir dönem olur. Seçim sonuçlarının
başta Kayserimiz olmak üzere milletimiz ve İslam alemi için hayırlar getirmesini Rabbimden
diliyorum” dedi. Doğan, oyunu mahallesindeki Ali Rıza Özderici Anadolu İmam-Hatip
Lisesi’nde kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15724.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

İktidar davul çalınarak kutlandı
1 Kasım seçimleri sonrasında AK Parti'nin iktidara gelmesine sevinen vatandaşlar, zaferi
Cumhuriyet Meydanı'nda davul çalarak, halay çekerek kutladı.
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Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte
vatandaşlar kutlamaları AK Parti binası önünde gerçekleştirdi. Birçok vatandaş da ellerine
AK Parti ve Türk bayrakları alarak Cumhuriyet Meydanı'na koştu. Vatandaşlar burada davul
çalarak ve halay çekerek AK Parti'nin zaferini kutladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15725.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

PKK her zamankinden güçlü bir iradeyi
karşısında bulacaktır
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, seçimin sonuçlanmasının ardından yaptığı
açıklamada, “PKK her zamankinden güçlü bir iradeyi karşısında bulacaktır” dedi.
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Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, seçimin sonuçlanmasının ardından AK
Parti İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyerek, değerlendirmelerde bulundu. Yıldız,
“1.5 aylık kampanya döneminde Türkiye’nin geleceği 1 Kasım seçimlerinde bütün partiler ile
beraber yaptığımız bu çalışmada özellikle Kayseri için söylüyorum; son derece centilmence
ve Kayseri’nin rehavetine yakışabilecek bir tarzda bütün partiler davrandılar. Birkaç olumsuz
durumları da geçici olarak kabul ederek söylüyorum. Öncelikle bütün partilere teşekkür
ediyorum. Önemli bir teşekkürümüzü de vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ duyusu ile,
sezgisi ile ve bütün geliştirdiği kabiliyetleri ile beraber Türkiye’nin geleceğini, Türkiye’nin
istikrarını seçtikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Gönlünde olmadığı halde bütün tabanını HDP’ye oy vermeye zorlayanların, bu seçimde
kaybedenler olduğunu kaydeden Yıldız, “Bu oyların emanet oylar olmadığını hep beraber
biliyoruz. 7 Haziran seçimlerinde özellikle AK Parti’ye oy vermiş ama şu veya bu gerekçe ile
bir başka partide oy tercihini kullananlar, bugün kendimizi daha doğru anlattığımızda gerçek
AK Parti oylarına kavuşmuşlar. Bu seçimin kazanları ve kaybedenleri vardır ama sonuçta
Türkiye kazanmıştır. Kazananlar vakur bir duruşla Türkiye’nin geleceğine katkı koymaya
çalışanlardır. 7 Haziran seçimlerinden sonra vatandaşımız bir sınava tutuşmuştu. O sınavdan
geçenler olmuştur, o sınavı geçemeyenler olmuştur. Bu arada ‘AK Parti olmasın da ne olursa
olsun’ diyenler, kuralları ve kutsalları olmayanlar, gönlünde olmadığı halde bütün tabanını
HDP’ye oy vermeye zorlayanlar bu seçimde kaybedenler olmuştur” ifadelerini kullandı.
"HDP'Lİ SEÇMEN 'BEN OYU HENDEK KAZIN DİYE VERMEDİM' DEMİŞTİR"
Yıldız, “HDP’li seçmen ‘Ben bu oyu hendek kazın diye vermedim’ demiştir. 7 haziran
seçimlerinden sonra HDP’li seçmenler verdiğimiz oyların hendek kazılmasına ve ‘Bizim
hizmet götürdüğümüz alanların kesintiye uğramasına vermediğini’ söylemiştir. MHP’ye oy
veren kardeşlerimiz, ‘Her şeye hayır değil, istikrara evet’ demiştir. Bu çok önemli bir
ayrımdır. Bir işin nasıl olacağını tarif edenler ile bir ülkede nasıl olmayacağını anlatanlar
arasında ki fark vatandaşımız tarafından son derece net ortaya konmuştur. Terör ile kol kola
olanlar yani HDP bundan gerekli dersi almıştır. Türkiye’de kimlikler üzerine yapılan siyaset
aslında kazanamamıştır. Bizim bu sevincimizi şımarıklığa götürmeyeceğimizi ve yalnızca
hizmete layık olanın vatandaşımız olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. 7 Haziran
seçimlerinden bütün partiler mutlaka ders çıkartmıştır. Tabi ki AK Parti de dersini
çıkartmıştır. Bununla beraber 1 Kasım seçimlerine girmiştir. Hizmetler kaldığı yerden devam
edecektir. Hizmet Türkiye’nin büyümesine, hiçbir ayrım yapmadan bize oy veren, vermeyen
1 Kasım’dan önce bizi tercih eden, etmeyen herkes bu hizmetten payını alacaktır” şeklinde
konuştu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyleyen Taner Yıldız, “Terörle alakalı
konularda artık PKK her zamankinden daha güçlü bir iradeyi karşısında bulacaktır. Bununla
alakalı mücadele özgürlükler alanını daraltmadan mutlaka güvenlik ile alakalı konularda taviz
vermeden ve hiçbir geri adım atmadan, bu konuda rehavete kapılmadan aynı şekilde o da
devam edecektir. Bunu hep beraber görmüş olacağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15726.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Kartal kavşağında meydana gelen trafik kazasında
sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 38 GG 599 plakalı otomobil ile 07 SL
646 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile 155 polis
ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 yolcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15727.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Kayseri’de geçerli oy sayısı 806 bin 3 oldu
1 Kasım seçimlerinde 908 bin 971 seçmenden 816 bin 829’u oy kullanırken, 10 bin 470 adet
oy geçersiz sayıldı.
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İl Seçim Kurulu’ndan alınan bilgilere göre 908 bin 971 seçmenden, 816 bin 829’u oy
kullandı. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının toplam sayısı 806 bin 3 olarak
belirlenirken, itiraz üzerine geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulalarının toplamı ise 356,
geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplam sayısı ise 10 bin 470 olarak
belirlendi.

1 Kasım Pazar günü yapılan seçime katılan siyasi partiler ve aldıkları oyların sayısı ise şu
şekilde belirlendi:
Millet Partisi 356
Vatan Partisi 951
Cumhuriyet Halk Partisi 98 bin 655
Hak ve Özgürlükler Partisi bin 451
Saadet Partisi 6 bin 26
Demokratik Sol Parti 279
Demokrat Parti 790
Bağımsız Türkiye Partisi bin 29
Milliyetçi Hareket Partisi 148 bin 34
Halkın Kurtuluş Partisi bin 271
Liberal Demokrat Parti 234
Halkların Demokratik Partisi 10 bin 375
Büyük Birlik Partisi 7 bin 180
Adalet ve Kalkınma Partisi 528 bin 720
Komünist Parti 819
Doğru Yol Partisi 189
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15728.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Goji Berry bitkisi kanser tedavisinde etkili
oluyor
Kayseri'de Goji Berry bitkisi yetiştiren Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Nuh Mehmet Büyükberber, bitkinin
antioksidan yönünden zengin olduğunu söyleyerek, "Antioksidan maddeler kullanıldıkça vücutta ki
kanser oluşmasında azalma olduğu gözleniyor" dedi.
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Kayseri'de Hisarcık mahallesinde bulunan bahçede Goji Berry yetiştiren Dahiliye Uzmanı
Doç. Dr. Nuh Mehmet Büyükberber, Kayserili çifçilerin de Goji Berry'yi araştırmalarını
söyleyerek, hem ticari olarak kazanç sağlayacaklarını söyledi.
Dahiliye Uzmanı Doç Dr. Nuh Mehmet Büyükberber, “Goji Berry özellikle antioksidan bir
bitkidir. Vücuda zarar veren bir takım maddeler vardır. Bu maddeleri antioksidanlar dışarı
atarlar. Eper bu maddeler dışarı atılmazsa o vücutta kanser oluşmasına ve diğer
enfeksiyonların gelişmesine sebep olur. Bu yüzden antioksidan maddeleri bütün insanları
kullanmalıdır. Bu sadece Goji Berry için değil, birçok bitkide antioksidan vardır ama özellikle
Goji Berry’deki antioksidan miktarı diğer bitkilere göre en çok antioksidan içeren bir bitkidir.
Özellikle siyah Goji Berry’deki bbu oran daha da yüksektir. Özellikle bağışıklık sistemi

zayıflamış insanlarda bağışıklığı güçlendirmek için bu antioksidan maddelerin kullanımı
oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.
Büyükberber, "Antioksidan maddeler kullanıldıkça vücutta ki kanser oluşmasında azalma
olduğu gözleniyor. Diğer taraftan da enfeksiyonda ki sıkıntı azalıyor. Bu yüzden Goji
Berry’nin kullanılması gerekiyor. Özellikle antioksidan olması sebebiyle. Goji Berry bu
özelliğinden dolayı ömrü uzatıyor. Bu yüzden dolayı Goji Berry’e bütün dünya uzun ömür
bitkisi diyorlar. Bunun sebebi de yaşlılığı geciktirmesi ve insanları genç kılmasıdır" şeklinde
konuştu.
Orman Mühendisi Zafer Atilla da, “Goji Berry alternatif bir ürün olarak düşünebilir. Bitkinin
pazarı hazırdır. Goji Berry meyvesinin kilosu şuanda 80 ila 120 TL arasında değişiyor. Bizde
isteyen çiftçilerimizden anlaşmalı ürerim yapıyoruz. Özellikle aile işletmeleri, evinin önünde
3-5 dönüm arazisi olan ticari amaçlı üretimini yapabilir. Goji Berry dünya bilinen en yüksek
antioksidan oranı içerdiği için ev ihtiyacı için bile dikilmesini tavsiye ediyoruz. Türkiye’de
pek tanınmıyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15729.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Bağışlanan her organ, yeni bir hayat demektir
Kayseri Ticaret Odası ve Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 03-09
Kasım tarihleri arasında kutlanacak olan, “Organ Nakli Haftası” nedeniyle yazılı bir açıklama
yaptı.
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Hiçyılmaz, “Ülkemizde 65.000’e yakın kronik böbrek yetmezliği hastası, diyaliz cihazlarına
bağlı olarak yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. 2025 yılında bu rakamın 100 binleri bulacağı
söylenmektedir. Diyaliz hizmetleri böbrek hastaları için geçici bir çözüm olup bu hastalar için
kesin tedavinin ancak organ nakli ile gerçekleştirilebilmektedir. Kalp ve karaciğer nakli
bekleyen hastalar ise böyle bir imkâna sahip değillerdir ve uygun organ bulunamadığı
takdirde yaşamlarını kısa bir süre içinde kaybetmektedirler” diye konuştu.
Türkiye’de organ nakli konusunda önemli çalışmalar yapıldığını ancak organ bağışının dünya
standartlarının altında kaldığını belirten Hiçyılmaz, “Ülkemizde ve kentimizde çok sayıda
insan organ beklemektedir. Toplumumuzda ise organ bağışı konusunda yeterli duyarlılık
bulunmamaktadır. Organ bağışına dikkat çekmek ve toplumumuzu bilinçlendirilmesi
amacıyla Erciyes Organ Nakli Vakfı olarak çeşitli faaliyetler yürütmekteyiz. Tüm
vatandaşlarımızın organ bağışı konusunda hassasiyet göstermesini bekliyor ve vakfımıza
destek olmaları çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de 18 yaşını doldurmuş vatandaşların, organ ve dokularını ölümlerinden sonra
kullanılmak üzere bağışlamak istediklerinde tüm sağlık kuruluşlarına başvurabileceklerini
vurgulayan Hiçyılmaz, “Organ bağışı hastaların umut ışığıdır ve yaşam kalitesinin

arttırılmasındaki en önemli faktördür. Organ bekleyen her bir insanımıza umut ışığı olabilmek
hepimizin elindedir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15730.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Teşekkürler Melikgazililer
Emlak Vergisi ikinci taksitlerinin 1 ile 30 Kasım 2015 tarihleri arasında yatırılacağını
hatırlatan Melikgazi Belediye Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç 1 Ocak ile 31 Mayıs tarihleri
arasında yatırılması gereken emlak vergisi birinci taksitlerini yatıran mükelleflere de teşekkür
etti.
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Yatırımlara Kaynak
Belediye yatırım ve hizmetlerin temelini vergiler oluşturduğunu belirten Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, özellikle ilçe sınırları içerisinde tarla, arsa ve evleri bulunan mükelleflerin ödemiş
olduğu vergilerin yine hizmet olarak kendilerine geri yansıdığını kaydetti.
Kredi Kartı İle Ödemede Yaygınlık
Melikgazi Belediyesi olarak birçok ilk’i başlattıklarını kaydeden Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç, kredi kartı ve internet üzerinden vergi ödemeyi ilk kez başlatarak yeni bir hizmet
anlayışı getirerek hizmet kalitesini artırdıklarını söyledi.
İlk Taksitte tahakkukun % 92 Tahsil
Emlak vergisinin ödenmesi süresinde mükelleflere tahakkuk ettirilen verginin ilk taksidinin %
92 tahsil edilmiş olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, tahsil
edilen vergilerin % 55 ‘inin kredi kartı ile % 15’sinin internet üzerinden ödenmiş olduğunu
geri kalan % 30’sinin ise nakit olarak ödendiğini söyledi.
Vergiler Hizmet Olarak Geri Dönecek
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Emlak vergisini yatırarak vatandaşlık görevini yerine getiren
mükelleflere teşekkür ederek, bu vergilerin kendilerine hizmet olarak geri döneceğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15731.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

“Satranç temalı park istiyoruz”
Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri Temsilciliği ilginç bir imza kampanyası düzenledi.
“Kayseri’de Satranç Temalı Park İstiyoruz” İsimli imza kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi
gösterdi.
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Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri Temsilciliği geçtiğimiz gün internet
üzerinden “Kayseri’de de Satranç Parklarının Oluşturulmasını İstiyoruz. “ isminde bir imza
kampanyası başlattı. Gazetemize konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri Temsilcisi
Fuat Gençsoy, “‘Sokakta Satranç Var’ projesinin başlamasıyla, Kayseri’de de satranç
parklarının oluşturulmasını istiyoruz. Sporun yükselen eşsiz yıldızı satranç da sokaklardaki,
parklardaki yerini alacaktır. Tüm parklarda satranç sporu tüm etkinlikleriyle göz
kamaştıracak. Bu vesileyle tüm satranç sporcuları, antrenörleri, hakemleri, sevdalıları ve
gönüllüleri sokaklarda, parklarda, olacaklar. O park benim, o park senin, dede-torun,
öğretmen-talebe, antrenör-sporcu soluğu zevkle ve aşkla parklarda alacak. Satranç sporuna
dikkat çekerek özel ve güzel satranç parkları oluşturmak, buraları tüm sporseverler için cazibe
merkezi haline getirmek ve herkesin öyle veya böyle çağın en temiz ve popüler sporu
satrançla tanışmasına vesile olmak gurur vericidir” dedi.
“Kayseri’de şu an 8500 satranç sporcusu var”
Türkiye Satranç Federasyonu’nun bir kampanyası olan “Satrançla Büyüyorum” projesi
kapsamında Kayseri’de bulunan 54 anaokuluna satranç takımı dağıtacaklarını belirten
Gençsoy, Kayseri’de şu an 8500 satranç sporcusu olduğunu söyledi. Gençsoy, “Ana sınıfı
öğretmenlerine eğitim verdik. Anaokulu sınıflarında satranç eğitiminin başlamasıyla birlikte
bu sayı on binleri aşacaktır. Bu parklar, ilimizde çocuklarımızın, gençlerimizin özgürce
satranç oynayabilecekleri, daha nezih satranç turnuvalarının organize edilebileceği, aileleriyle
birlikte satranç parklarına gelerek birlikte zaman geçirebilecekleri, her yaş ve gruptan
insanların uğrak yeri olacaktır“ ifadelerini kullandı.
Gençsoy : “1200 imzaya ulaştık”
Düzenlenen imza kampanyasına gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyen Gençsoy ”
şuan 1200 imzaya ulaştık. İmza sayısı tahminimizin üstünde bir hızla artıyor. Bu imzalar ile
önümüzdeki günlerde büyükşehir belediyemizi ve ilçe belediyelerimizi ziyaret ederek
desteklerini isteyeceğiz” dedi.
Haber: Selda Avcı, Taha Tayfun Bağcı (ÖZEL HABER)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15732.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Üvey annenin cezası adli tıp raporuna göre
verilecek
Kayseri’de 3 yaşındaki üvey kızını döverek öldüren S.D.(18)’nin kaderini adli tıptan gelecek
rapor belirleyecek.
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1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu yargılanan sanık S.D. katılmadı.
Mahkeme başkanı adli tıp raporunun gelmemesi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Adli tıp raporundan çıkacak sonuca göre mahkeme, üvey anne S.D.'ye ya hapis cezası verecek
yada akıl hastanesinde tedavi edilmesi yönünde karar verecek.
2 Ekim 2012 tarihinde meydana gelen olayda S.D. 3 yaşındaki üvey kızı T.D.’yi altına yaptığı
için dövmüş ve T.D.’nin kafasını duvara çarparak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15733.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Gezi olaylarında gözaltına alınan 161 kişiden
28'i ceza aldı
Kayseri'deki Gezi eylemleri sırasında gözaltına alınan 161 sanıktan 28'ine 'Kamu görevlisine
direnme, mala zarar verme ve kamu malına zarar verme' suçlarından ceza verildi.
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8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan 161 sanığın büyük bir
bölümü katılmadı. Karar duruşmasında, sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek mahkemeden
beraatlarını istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerlerine atılı suçları işlemediklerini
belirterek, müvekkillerinin demokratik haklarını kullandıklarını ve bu nedenle suç unsurunun
oluşmadığını ifade etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılamada 28 sanığa 'Kamu görevlisine direnme, mala zarar verme
ve kamu malına zarar verme' suçlarından 5 ay ile 1 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.
Mahkeme, ceza alan sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını
verirken, 133 sanığın ise beraatine karar verdi.

Kayseri'de 1 Haziran 2013 tarihinde gerçekleşen Gezi olayları sırasında 161 kişi yakalanarak
gözaltına alınmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15734.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Milletimiz tercihini istikrardan yana kullandı
1 Kasım Milletvekili Genel Seçiminin sonuçlarını değerlendiren Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, milletin istikrardan yana tercih kullandığı
söyledi. Milletin barış, huzur ve güvenlik içinde yaşama arzusunu sandık aracılığı ile tüm
dünyaya gösterdiğini ifade eden Hiçyılmaz, “1 Kasım seçimi sonucunun ülkemize ve
milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.
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Herkesin seçim sonuçlarını iyi değerlendirmesini beklediklerini belirten Başkan Hiçyılmaz,
“Milletimiz, 1 Kasım’da yüzde 86 gibi büyük bir katılım oranı ile sandığa giderek oyunu
kullanmış ve istikrardan yana tavrını ortaya koymuştur. Son sözü milletimiz söylemiştir.
Herkes buna saygı duymalı ve seçim tartışmaları gündemden düşmelidir” diye konuştu.
İş dünyasının beklentilerini ve hedeflerini seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda dile
getirdiğini hatırlatan Hiçyılmaz, “2015 yılını seçim tartışmalarının gölgesinde geçirdik. 1
Kasım sonrasında artık milletimizin gündemi daha fazla kalkınma, istikrar ve huzurun devamı
olmalıdır. Türkiye’nin gündemi artık ekonomi olmalıdır. Ülkemiz insanlarını yüksek gelir
seviyesine taşıyacak ekonomik reformların bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Milletimizin daha yüksek refah seviyesine ulaşması, ihracatta, üretimde ve teknolojide 2023
yılı hedeflerine ulaşılabilmesi için el ele verilmesi önemlidir” şeklinde konuştu.
AK Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nu da tebrik eden Başkan Hiçyılmaz,
“Kısa süre içinde hükümet kurma çalışmaları sonuçlandırılmalı ve Türkiye kalkınma
hamlelerini gecikmeksizin yapmalıdır. Kurulacak 64. Hükümetin önünde önemli yapısal
değişiklikler bulunmaktadır. Üreticinin, tüccarın ve toplumun tüm kesimlerinin beklentilerinin
karşılanması da önem arz etmektedir. Türkiye’nin orta gelir tuzağına yakalanmadan kişi başı
milli gelirini kısa sürede 20 bin dolar civarına çıkarabilmesi ilk hedef olmalıdır” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15735.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Büyükşehir sosyal hayata renk katıyor
Büyükşehir Belediyesi Kasım ayında da birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirecek. Başkan
Çelik, Kasım ayında da her ilgi alanına hitap eden etkinlikler düzenleneceğini söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi Kasım ayında da tiyatrodan konsere, konferanstan gezi programlarına
kadar bir dizi etkinlikle sosyal hayata renk katmaya devam edecek. Kasım ayı kültür sanat
faaliyetleri 4 Kasım'da Selçuklu Müzesi'ndeki gezi ve atölye çalışmaları ile başlayacak ve bir
ay boyunca 28 ayrı etkinlik gerçekleştirilecek.
ÇOCUKLAR İÇİN DÖRT AYRI OYUN
Kasım ayında çocuklara özel dört ayrı oyun sahnelenecek. Geçen ay Bugs Bunny, Taş Devri,
Garfield gibi kahramanları çocuklarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayında da
çocukların beğeneceği oyunlar hazırladı. Kasım ayında "Pinokyo", "Küçük Balık Bambam",
"Komik Kurt ve Keçi Yavruları" ve "Rüzgarın Kumbarası" adlı oyunlar sahnelenecek.
ÜNLÜLER KAYSERİ'YE GELİYOR
Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı kültür sanat faaliyetleri kapsamında ünlü isimler
Kayseri'ye gelmeye devam edecek. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler ile Sefa Doğanay'ın
gösterilerinin yer alacağı Kasım ayında Yazar Ahmet Turgut ve Ünlü Piyanist Tuluyhan
Uğurlu da Kayseri'ye gelecek.
YAZARLIK OKULU BAŞLIYOR
Büyükşehir Belediyesi Kasım ayında ayrıca Yazarlık Okulu açacak. Edebiyata ilgi duyan ve
yazarlığa hevesli olan gençler Yazarlık Okulu'na katılarak kendilerini geliştirebilecek.
Yazarlık Okulu'na katılmak isteyenler 6 Kasım Cuma gününe kadar başvurularını
yapabilecek.
SELÇUKLU MÜZESİ ÇOCUKLARA TANITILACAK
4 Kasım Çarşamba gününden itibaren her hafta Çarşamba günleri çocuklar için Selçuklu
Müzesi gezisi ve atölye çalışmaları yapılacak. Anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine
yönelik etkinlikte müzeyi gezecek olan öğrenciler, hamur ve boya malzemeleriyle oyunlar
oynama imkanı da bulacak.
"ŞEHRİMİZE AYRI BİR GÜZELLİK KATACAĞIZ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gerçekleştirilecek olan kültür sanat faaliyetleri
ile şehre ayrı bir güzellik katacaklarını söyledi. Kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde bu ay
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın kış dönemi kurslarının açılacağını ve bu kurslarda
yeni sanatçılar yetişeceğini ifade eden Başkan Çelik, bu eğitimlerin yanı sıra Kayserilileri
kaliteli ve nitelikli etkinliklerle buluşturacaklarını belirtti. Yapılacak olan etkinlikleri
şehrimizin sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunacağını dile getiren Başkan Mustafa
Çelik, hizmet etme bilinciyle ücretsiz olarak sunulan etkinliklerin her yaşa ve her ilgi alanına
hitap edecek şekilde hazırlandığını kaydetti.
KASIM AYI KÜLTÜR-SANAT TAKVİMİ
TARİH PROGRAM YER SAAT
7 Kasım Ahmet Turgut İmza Günü ve Söyleşi Hunat Kültür Merkezi 13.00

8 Kasım Çocuk Tiyatrosu "Pinokyo" Şehir Tiyatrosu 12.00
8 Kasım Çocuk Tiyatrosu "Pinokyo" Şehir Tiyatrosu 15.00
9 Kasım Çocuk Tiyatrosu "Pinokyo" Şehir Tiyatrosu 11.00
9 Kasım Çocuk Tiyatrosu "Pinokyo" Şehir Tiyatrosu 14.00
10 Kasım Tuluyhan Uğurlu ile Atatürk'ü Anma Prog. ERÜ Sabancı Kültür Sitesi 19.00
12 Kasım Gölge Tiyatrosu-Cengiz Özek Şehir Tiyatrosu 11.00
12 Kasım Gölge Tiyatrosu-Cengiz Özek Şehir Tiyatrosu 14.00
13 Kasım Gölge Tiyatrosu-Cengiz Özek Şehir Tiyatrosu 11.00
13 Kasım Gölge Tiyatrosu-Cengiz Özek Şehir Tiyatrosu 14.00
13 Kasım Tiyatro "Hak Dostum Hak" Kültür Merkezi 19.30
14 Kasım Çocuk Tiyatrosu "Küçük Balık Bambam" Şehir Tiyatrosu 12.00
14 Kasım Çocuk Tiyatrosu "Küçük Balık Bambam" Şehir Tiyatrosu 15.00
15 Kasım Çocuk Tiy.-Komik Kurt ve Keçi Yavruları Şehir Tiyatrosu 12.00
15 Kasım Çocuk Tiy.-Komik Kurt ve Keçi Yavruları Şehir Tiyatrosu 15.00
16 Kasım Sağlıklı Beslenme-Diyetisyen Esra Kula Şehir Tiyatrosu 14.00
21 Kasım Kayseri Türküleri-Namık Kemal Bilgin Şehir Tiyatrosu 19.30
22 Kasım Fotoğraf Eğitimi ve Kapuzbaşı Gezisi
23 Kasım Konservatuvar Resim Sergisi Büyükşehir Bld. Sergi Salonu 13.30
23 Kasım Çocuk Tiyatrosu "Rüzgarın Kumbarası" Şehir Tiyatrosu 11.00
23 Kasım Çocuk Tiyatrosu "Rüzgarın Kumbarası" Şehir Tiyatrosu 14.00
24 Kasım Behzat ve Süheyl Uygur ile Müzikal Kültür Merkezi 19.30
25 Kasım Behzat ve Süheyl Uygur ile Müzikal Kültür Merkezi 19.30
26 Kasım Madde Bağımlılığı ile ilgili Konferans Şehir Tiyatrosu 14.00
27 Kasım Sefa Doğanay Gösteri Kültür Merkezi 19.30
29 Kasım Dance Of The Robots Kültür Merkezi 14.00
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15736.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

İncesu belediye meclisi toplandı
İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Kasım ayı
olağan 1. Bileşim toplantısı yapıldı.

03 Kasım 2015 Salı 11:13

İncesu Belediyesi Meclis Gündeminde 7 Asıl 2 adet Ek gündem olmak üzere toplam 9
gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Başkan Karayol İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların
İncesu’ya hayırlı olmasını dileklerinde bulundu. Karayol, Aralık ayı 1. Bileşim meclis
toplantısının tarihini meclis üyeleriyle belirleyerek Kasım ayı 1. Bileşim meclis toplantısı
oturumunu kapattı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15737.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

İstikrarın devamından memnuniyet duyuyoruz
ASKON Kayseri Şubesi, 1 Kasım milletvekili genel seçimini değerlendirdi. ASKON Kayseri
Şubesi tarafından yapılan değerlendirmede, "Öncelikle katılım ve huzur ortamında geçen bir
seçimin memnuniyetini yaşamaktayız.

03 Kasım 2015 Salı 11:16

Seçim sonuçları gösteriyor ki; Millet tek parti yönetimi ve istikrar iradesini güçlü bir şekilde
belirtmiştir, milletimiz uzlaşmadan uzak bir siyaset anlayışını kabul etmemiştir. Ülkemizin
kalkınması yolunda önemli bir dönüm noktası olan siyasi iktidarsızlık ortadan kalkmış ve
ekonomik reformların devam edeceğine inandığımız yeni bir dönem başlamıştır. Ekonomi
olarak baktığımızda ülkemiz son 8-10 ayını seçimler ve gereksiz sığ tartışmalarla harcamıştır.
Şimdi işimize gücümüze , ülkemize sahip çıkmamız gerekmektedir. İş dünyası istikrarın
devam edeceğini görmekten dolayı büyük bir mutluluk içerisindedir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15738.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Mustafa Boydak istikrar dedi
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak sosyal medyadan yaptığı açıklamada
istikrardan yana oy kullandığını söyledi.

03 Kasım 2015 Salı 13:50

Boydak Holding Başkan Vekilli ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak geçtiğimiz
gün 1 Kasım seçimleri ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yaptığı paylaşımda oyunun
rengini istikrar olduğunu belirten “Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yerine
getirdik; İstikrarın devam etmesi için. Bir kahveyi hak ettik. Kayseri ümitli ” dedi. Boydak’ın
bu paylaşımı Boydak’ın oyunu AK Parti’ye verdi yorumlarına neden oldu.
“Dargınlıklar geride kalmalı”
AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen kişi ve kurumların paylaşımlarını retweetleyen Boydak,
Seçim sonuçların netleşmeye başladığı sırada ise “Seçimler sona erdi. Artık huzur içinde

yaşayan bir Türkiye olsun inşallah Kırgınlıklar dargınlıklar geride kalmalı Her şey ülkemiz
için olsun” paylaşımında bulundu.
Haber: Veli Göğebakan- Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15739.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

1 Kasım genel seçim capsleri
1 Kasım genel seçimlerinde AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesiyle sosyal medya yıkıldı.

03 Kasım 2015 Salı 13:59

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15740.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Ak Parti'de pastalı kutlama
AK Parti Kayseri teşkilatı, 1 Kasım seçimleri sonrasında kesin olmayan sonuçlara göre alınan
rekor oyun ve başarının sevincini pasta keserek kutladı.

04 Kasım 2015 Çarşamba 10:21

AK Parti Kayseri il yönetimi, 1 Kasım seçimleri sonrasında ilk il yönetim kurulu toplantısını
gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'inde katıldığı yönetim kurulu
toplantısında, 1 Kasım seçimleri sonrasında, Kayseri'de alınan rekor oyun ve başarının
sevincini üzerinde, 'Yeni Türkiye Yolunda 65.5 Rekoru Hayırlı Olsun' yazılı pastayı keserek
kutladı.
Toplantıda konuşan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 1 Kasım seçimlerinde, Pınarbaşı ve
Sarız ilçeleri hariç tüm ilçelerde büyük başarı elde ederek, yüzde 50'nin üzerinde oy
aldıklarını söyledi. Pınarbaşı ilçesinin yüzde 49'larda, Sarız ilçesinin de yüzde 42'lerde
kaldığını sözlerine ekledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, seçim dönemi yapılan çalışmayı Kayserili
esnafa benzeterek şunları söyledi:

" Kayserili esnaf işini boş bırakmaz. Muhakkak dükkanda bir şeyler ile uğraşır. Bir şeylerle
uğraşırken, o malın üzerine emek siner. Emek sinince de, Allah da bereketini gönderir. Yan
komşun boş dururken, pat diye bir müşteri gelir. Sen o günü, o ayı ve o yılı kurtarırsın. İşte bu
başarı boş durarak, kolay kazanılmış bir başarı değil. Gece gündüz çalıştınız. Kadın kolları,
gençlik kolları, Seçim Koordinasyon Merkezi ve ana kademe çok iyi çalıştı. Çok şükür
milletvekili adaylarımız arasında da çok iyi bir uyum vardı. Bunun verdiği bereketle de sonuç
olarak bu zaferi de beraberinde getirdi.
Her şeyin başı, Allah bu dirliğimizi ve beraberliğimiz bozmasın. Hep beraber oldukça, şahsi
hesap peşinde koşmadıkça, yaptığımız hesabın hepsi bu millet, bu vatan ve bu ümmet olduğu
sürece Rabbim de bu başarıyı her zaman bizlere verir. Hepinize yaptığınız çalışmalardan
dolayı teşekkür ediyorum. Yine hep beraberiz."
Konuşmaların ardından il yönetimi tarafından hazırlanan ve üzerinde, 'Yeni Türkiye Yolunda
65.5 Rekoru Hayırlı Olsun' yazılı Ak Parti ambleminin olduğu pastayı, İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve İl Kadın Kolları Başkanı
Sevilay İlkentapar kesti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15741.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Büyükşehir'den eğitime bir destek daha
Yaptığı hizmet ve yatırımların yanı sıra eğitime verdiği destekle de dikkat çeken Büyükşehir
Belediyesi, bu konuda yeni bir yatırıma daha imza atacak.

04 Kasım 2015 Çarşamba 10:36

Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Üniversitesi'ne 500 kişilik kız öğrenci yurdu
yapılacak.
Her fırsatta eğitime vurgu yapan ve önceliklerinin geleceğimiz olan gençler olduğunu ifade
eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye olarak eğitime vermiş oldukları
desteği sürdüreceklerini belirtti. "Belediyeler olarak 'görevimiz değil' demeden halkın
talepleri ne yöndeyse bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz" diyen Başkan Çelik, halen
yaptırmakta oldukları beş ayrı okulun yanı sıra pek çok okulun bakım ve onarımını
üstlendiklerini hatırlattı.
Eğitime destek için yeni bir yatırıma daha imza atacaklarını vurgulayan Başkan Mustafa
Çelik, Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisine 500 kişilik kız öğrenci yurdu yapacaklarını dile
getirdi. Yurt projesi içerisinde yüzme havuzu ve sosyal tesisler de bulunacağını ifade eden
Başkan Çelik, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili Erciyes Üniversitesi ile protokol
imzalanacağını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15742.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Spor ve sporcuya Melikgazi’den destek
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor ve sporcuya büyük önem
verdiklerini çünkü bir toplumun kültür, edebiyat, sanat ve spor gibi yatırım ve hizmetlerin o
toplumun bir kaynaştırıcı ve birlikteliğine katkısı olduğunu bildirdi.

04 Kasım 2015 Çarşamba 10:40

Malzeme, salon ve madde destek…
Gerçekleştirerek spor etkinliği ile seyirci değil sporcu yetiştirilmesine katkı sağladıklarını
ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,Melikgazi Belediye Meclis kararı ile Bedensel
Engelliler ve Spor kulübüne bir sezon boyunca maddi destek sağlayacaklarını belirtti.
sivil toplum kuruluşlarına verdiğimiz önemin bir ifadesidir…
Spora yapılan yatırım ve hizmetin sağlıklı bir nesil için şart olduğunu iştirak edeceğini
vurgulayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
“Melikgazi Belediyesi tarihine, kültürüne, sanatına, eğitimine, sporuna ve bölgesel
zenginliğine sahip çıkan, koruyan ve kollayan bir belediyedir. Bunu her fırsatta söylüyor ve
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile tescil ediyoruz. Bu etkinliğimiz ile spor hayatımızda yer
alan ve bölgesel çalışmaları ve etkinlikleri ile bizi temsel eden sporcularımız, spor
kulüplerimizi destekliyor, malzeme yardımında bulunuyor ve maddi destek sağlıyoruz.
Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’nün 2015-2016 sezonu spor faaliyetleri için
nakdi yardımda bulunacağız. Bu çalışma aynı zamanda Melikgazi Belediyesinin Sivil toplum
Kuruluşları ile ortak bir çalışması ve projesi olarak gerçekleştirilecektir. Bu bizim sivil toplum
kuruluşlarına verdiğimiz önemin bir ifadesidir”
Sporculara özel yatırım ve hizmetler ile…
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel ve bölgesel özelikle ata sporlarına ve bedensel özürlü
sporculara her zaman destek sağlayacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15743.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Yahyalı’da hastane sorunu çözülüyor
Yahyalı halkının yıllardır sıkıntısını çektiği hastane ve uzman hekim sorunu çözüme
kavuşuyor.

04 Kasım 2015 Çarşamba 10:46

İlçede hastane sorununu çözüme kavuşturmak için başlatılan, Yahyalı Devlet Hastanesini D
sınıfından C sınıfına atlatarak, yatak kapasitesi ve uzman doktor sayısını artıracak olan ek
hizmet binası inşaatında sona yaklaşıldı.
Ek hizmet binasındaki yapılan çalışmaları yerinde görmek için Yahyalı Devlet Hastanesine
giden Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk binada
incelemeler yaptı.
İnceleme sırasında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalar yapan Yahyalı Kaymakamı
Metin, ek binanın yapımında destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, hastanenin hizmet
kalitesinin giderek arttığını söyledi. Kaymakam Esen; “Devlet Hastanemize ek hizmet
binasının yapımını tamamlamak üzereyiz. Bundan yaklaşık 3 ay önce Belediye Başkanımızla
beraber Hastane Baş Hekimimiz Aykut Beyi ziyarete geldiğimizde, hastanedeki hizmet
standardının yükseltilmesi için ek hizmet binaya ihtiyaç olduğunu öğrendik. Belediye
Başkanımız da Necati Kurmel Beyi arayarak durumu anlatınca, Necati Bey de himmet
göstererek buraya katkıda bulunacağını söyledi. Onun üzerine biz hızlı bir şekilde çalışmalara
başladık. Kamu Hastaneleri Birliği bize bu ek hizmet binasıyla ilgili bir proje çalışması yaptı.
Gerekli idari işlemler yapıldıktan sonra proje ortaya çıktı. Prefabrik bir proje olmasını
önemsedik, çünkü hem alan anlamında bir sıkıntımız vardı, hem de Devlet Hastanemizin,
önümüzdeki yıllarda ilçemize yakışacak bir şekilde başka bir yere yapılması planlanıyordu.
Biz bu yeni Devlet Hastanesi yapılıncaya kadar hizmet standardın daha iyi olması açısıyla
böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk.” dedi.
Ek bina inşaatının %90’ lar seviyesine geldiğini belirten Yahyalı Kaymakamı Metin Esen
konuşmasına şöyle devam etti. “ Eski hizmet binasında idari hizmetlerin yürütüldü birimleri,
yemekhanesini, mutfağını, eczanesini, çamaşırhanesini ve arşivini bu binadan çıkartılarak
yeni hizmet binasına taşınacak. Sonra buradaki kalan alanları da sağlık hizmeti alan yataklı
hizmet birimine, yoğun bakıma ve polikliniklere dönüşümünü sağlayacağız. Yani bir anda
hastane yatak kapasitesini iki katına çıkacak, aynı zamanda hastanemiz yoğun bakıma
kavuşmuş olacak. Evet bu mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Ek binamızın maliyeti yaklaşık olarak
600.000TL’ye mal olacak. Bize bu mutluluğu yaşatan en başta Necati Kurmel Beye, Yahyalı
Taşıyıcılar Kooperatifine, ilçemizde yatırımda bulunan enerji şirketlerimize, katkıda bulunan
Yahyalılı hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu desteklerinin devamını
bekliyorum. Kamu, Devlet, Vatandaş işbirliğiyle çok güzel, örnek bir çalışma oldu.
Hayırseverlerimizin böyle bir binayı kazandırmış olması, çok güzel. Binanın
tamamlanmasıyla, devletimiz geriye kalan araçları tamamlayacak. Hastanemizin sınıfı da
değişiyor. Buna bağlı olarak da sunacağımız hekimlerin sayısı ve çeşitliliği artacak. Bazı
hekimler için buradan vatandaşlarımızın Develi’ye, Kayseri’ye gitmesini de inşallah önlemiş
olacağız.” diye konuştu.
Yahyalı’da hayırseverleri ile ünlü bir ilçe olduğuna vurgu yapan Yahyalı Belediye Başkanı
Esat Öztürk’te açıklamasında Yahyalı Belediyesi’nin her an her yerde göreve hazır olduğunu,
bu ilçe için taşın altına ellerini her zaman koyacaklarını söyledi. Başkan Öztürk “
Hayırseverleriyle ünlü Kayseri’mizin hayırseverleriyle ünlü Yahyalı’mızda iş adamlarımızın
ek binamıza, buradaki eğitim kurumlarına katkıları oldu şüphesiz. Biz o iş adamlarımızla
gurur duyuyoruz, dua ediyoruz. Allah ticaretlerini kazançlı etsin. Hastane ile sıkıntımızı,
kendisi de Yahyalılı olan, Necati Kurmel Amcamıza anlatınca, kendisinin de sıkıntılarını çok
iyi bildiği için hastanemize ek bina için 350.000 TL lik bir miktar bağış yaptı. Tabi buradaki
iş adamlarımıza da söyledik onların da katkıları oldu. Ben özellikle hastanemize katkılar
veren Esat Keskinkılıç Amca ve çocukları İhsan ve Abdullah Beylere teşekkür ediyorum. Çok
güzel ultrason cihazını hastanemize kazandırdılar. Gözle ilgili sıkıntımız vardı muayene
konusunda onu da iş adamlarımızla paylaşarak çözüme kavuşturduk. Burada eczacılarımızın
da katkısı var. Hep beraber, bu ilçe de iş birliği içerisinde kurumlar birbirine yardımcı olursa,
bereketin olacağını ben her zaman söylüyorum. Burada sağ olsun koordinatör olan mülki

amirimiz, diğer kurumlarımızla birlikle koordine yapıyorlar. Belediye olarak bizim zaten
görevimiz hizmet. Hizmet sektörüyüz biz. Hastanemizin ek binasını incelemek için buraya
geldik. Kaymakamımızla, Başhekimimizle, Hastane Müdürümüzle ve teknik elemanlarımızla
bir inceleme yaparak, kış gelmeden yapacaklarımızı belirledik. Biz belediyeler her yerde diye
düşünüyorum. Doğanlara beşiğiz, ölenlere mezarız. Belediye olarak diğer kurumlara
elimizden gelen katkıyı vermek, bizim birinci görevimiz.
İlçeye yapılacak yeni Devlet Hastanesi konusunda da bilgiler başkan Esat Öztürk, 12500 m²’
lik bir alana yeni bir hastane yapılması için çalışmalar başladığını, Devlet Hastanesinin
yeriyle ilgili bakanlıklar arası yazışmaların devam ettiğini ve bunu da takip ettiklerini ifade
etti.
Yahyalı Devlet Hastanesi Baş Hekimi Mehmet Aykut Yıldırım’da yeni ek binanın hizmete
girmesiyle birlikte hastane yapılacak değişikler hakkında bilgiler verdi. Başhekim Yıldırım
“Hastanemizde fiziksel bakımdan ciddi aksaklıklar mevcuttu. Sağ olsun Kaymakamımız ve
Belediye Başkanımız sayesinde ve hayırseverlerin organizasyonunda bu eksikliklerin büyük
bir kısmını gidermiş olduk. Bu yenilenme ile hastanemizde ciddi bir yatak artışı olacak. Şuan
mevcut tescilli olan 25 olan yatak kapasitemiz 56’ya çıkacak. Bunun yanında 4 yataklı yoğun
bakıma kavuşmuş olacağız. Tabi bu yenilenme sebebiyle hastanemizde kadro değişikliği de
personel açısından revizyon oldu. Özellikle Uzman Doktor sayımız 4 iken bu yenilenmeyle
beraber personel dağılım cetvelinde mevcut Uzman sayımız 9’a çıktı. Özellikle Ortopedi, Göz
Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz ve Üroloji anlamında uzman hekim kadrosuna kavuşmuş
durumdayız. Artık bu saatten sonra hastanemize ataması olduktan sonra İnşallah
hastanemizde hizmet vermeye başlayacaklar. Ayrıca Acilde de toplamda pratisyen hekimimiz
4 iken yeni atamayla beraber 8 pratisyen hekime kavuşmuş olduk. Diğer sağlık hizmeti
alanında çalışan sağlık memuru, hemşire, tıbbi hizmet alanında çalışan personelinde sayısında
da bu yenilenmeyle beraber artış olacak inşallah. Bu gelişmelerden oldukça bizi mutlu etti.”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15744.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Çolakbayrakdar, 'hakimiyet'i yeniledik'
Yenilik rüzgarlarıyla her mahalleye yeni yeni hizmetler kazandıran Kocasinan Belediyesi
önemli geçiş güzergahlarından Hakimiyet Caddesi'ni de yeniledi.

04 Kasım 2015 Çarşamba 10:51

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, önemli ulaşım arterlerinden Hakimiyet
Caddesi'ni de yenilediklerini söyledi.
Ulaşımı rahat, güvenli ve akıcı hale getirmek için yeni yol açma, mevcutları da yenileme
çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar," Vatandaşa söz
verdiğimiz acil işleri kış başlamadan tamamlamak için çok hızlı bir biçimde çalışmalara
devam ediyoruz. Nil, Dicle, Tortum, Aras, Zap, Kanlıca ve Orhan Gazi başta olmak üzere

yoğun ve önemli ulaşım arterlerini yeniledik. Yoğun ve yorulan caddelerimizi bütün alt
yapısıyla birlikte yenilemeye devam ediyoruz. Yenileme çalışmalarının son halkası Hakimiyet
Caddesi oldu" dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, Hakimiyet Caddesi'nin yoğun bir nüfusa sahip; İstasyon- Yeni ŞehirBeşparmak-Barbaros-Turgut Reis Mahallelerini birbirine aktaran önemli ve stratejik bir geçiş
güzergahı olduğunun altını çizerek," Çok kısa bir sürede Hakimiyeti yeniledik. Bin 100 metre
uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki Hakimiyet Caddesi'nin yenilenmesi için 1 milyon lira
harcadık. Fen İşleri Müdürlüğümüz burada 18 bin ton temel dolgu malzemesi, 3 bin 500 ton
taş mastik asfaltla kullandı. Asfaltla birlikte 2 bin 500 metre bordür, 4 bin 500 metrekare
kilitli parke döşendi. Oldukça geniş ve kullanışlı hale gelen Hakimiyet Caddemizde
otoparklar ve çocuk oyun alanları da yenilendi. Vatandaşlarımız güle güle kullansın, Allah
kaza bela vermesin” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15745.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Çelik kasa hırsızları topallayınca yakayı ele
verdi
Kayseri’de 3 ayrı iş yerinin çelik kasasını keserek 56 bin TL değerinde senet ve nakit para, 8
bin 500 dolar ile çek çalan zanlılar, güvenlik kameralarına yakalandı. Kameralara yakalanan
ve hırsızlığı gerçekleştirirken tanınmamak için kafasına çorap geçiren zanlılardan biri
topallayınca yakayı ele verdi.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde son iki ayda 3 ayrı iş yerine giren
hırsızlar, çelik kasaları spiral makinesi ile keserek 56 bin TL değerinde nakit para ve senet, 8
bin 500 dolar ve çok sayıda çek çaldı.
İş yeri sahiplerinin yaptığı şikayet sonrasında Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nin
deneyimli ekipleri tarafından bölgede bulunan tüm güvenlik kameraları incelendi.
Çelik kasa hırsızlarının bir otomobille gelerek yaptıkları hırsızlık sonrasında güvenlik
kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlılardan kafasına çorap geçiren birinin
topallaması üzerinde durdu.
Kafasına çorap geçiren ve topallayarak yürüyen zanlı üzerinde yoğunlaşan ekipler, daha önce
hakkında hırsızlık suçundan işlem yapılan 52 yaşındaki Ö.D.’ye ulaştı. Zanlının, 51 yaşındaki
arkadaşı R.K. ile hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği bildirildi.
Zanlıların, olayda kullandıkları araçta yapılan aramalarda, aracın bagaj kısmında zeminin
altına gizlenmiş 3 bin 80 TL para, bir miktar döviz ve şüphelilerin olayda giydikleri giysiler
ele geçirildi.

Yetkililer gözaltına alınan zanlıların yapılan sorguları sonrasında nöbetçi mahkemeye sevk
edildiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15746.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

AK Parti’nin vaatlerinin takipçisi olacağız
1 Kasım Genel Seçimlerinde MHP’nin Kayseri 3’ncü sıra adayı olan Süleyman Korkmaz,
“AK Parti’nin millete verdiği sözleri yerine getirip, getirmediğinin de takipçisi olacağız” dedi.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz, 1 Kasım seçim
sonuçları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, millet iradesine herkesin saygı duyması
gerektiğini belirterek, “Türkiye olağanüstü koşullarda bir seçime girmiştir. Devlet imkanlarını
sonuna kadar kullanan AKP zihniyeti, yalan edebiyatına yine korku edebiyatını da ekleyerek,
vatandaş üzerinde baskı oluşturmuş ve kendilerinin de beklemediği bir oy oranına
ulaşmışlardır.” dedi.
1 Kasım seçimlerinin ardından açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Süleyman
Korkmaz, seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
7 Haziran seçimlerinin ardından AKP’nin, MHP’ye yönelik karalama kampanyalarını hayata
geçirdiğini ve toplumu yanıltmak içinde havuz, deniz medyası ve kalemşörlerini kullandığını
belirten Korkmaz, “Seçim süreci her alanda adaletsiz bir ortamda gerçekleştirilmiştir. AKP
devlet imkanlarını fütursuzca kullanmış, vatandaş üzerinde baskı oluşturmak için her yolu
denemiştir. Bu seçim süreci kan ve gözyaşından kimlerin nemalandığını da ortaya koymuştur.
‘400 vekil olsa bunlar olmazdı’ , ‘Bombalar patladı oyumuz artı’ söylemlerine seçim sonrası
‘Artık şehit gelmeyecek’ gibi söylemlerde eklenmiştir. Yani AKP kan, gözyaşı ve korku
edebiyatı ile halkın sağlıklı tercih yapabilmesine engel olmuştur. Ülkeyi kaosa karanlığa
sürükleyerek koltuğunu sağlamlaştırmanın ama bunu yaparken de ahlakı, adaleti, hukuku,
anayasayı çiğnemekten de geri adım atmamıştır.” diye konuştu.
1 Kasım sonrası oluşan tabloda, halkın iradesine saygı duyduklarını da ifade eden Korkmaz,
“Milletimiz iradesini ortaya koymuştur. Bundan sonraki süreçte seçilen isimlerin millete
hizmet için çalışacaklarını düşünüyoruz. Yeni dönemde yemin edip, çalışmalarına başlayacak
vekillere başarılar diliyorum. Ülke genelinde tek başına iktidar olan, Kayseri’de de yeniden 7
vekil çıkaran AKP, umarız bundan sonra vatandaşlarımızı oyalamaz. Çünkü AKP’nin artık
mazereti kalmamıştır. Bu seçim önceki seçimlerden farklı bir atmosferde
gerçekleşmiştir. Hızlı tren, metro, sulama kanallarının yapımı gibi projeler inşallah bu kez
hayata geçirilir, verilen sözler tutulur. Bunun yanında yine bizden kopyaladıkları emeklilere,
asgari ücretlilere, esnafa, işçiye yönelik vaatlerde de AKP yönetimi sözlerini tutar. Ve
insanların beklentilerini boşa çıkarmaz” dedi.

Açıklamasında seçim sürecinde canla başla çalışan MHP İl Başkanı Baki Ersoy başta olmak
üzere teşkilata, adaylara da teşekkür eden Milletvekili Korkmaz, “Seçimler, makamlar,
mevkiler gelir geçer esas olan geride hoş bir seda bırakmaktır. Bizler devletimizin bekası,
milletimizin birliği ve dirliği için canımızı verecek kadar bu milletin sevdalısı ve fedaileriyiz.
Bu dün de böyleydi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır.” şeklinde konuştu.
MHP Milletvekili Süleyman Korkmaz, şunları söyledi: “Hiçbir zaman makam ve mevki
kaygısı taşımayan Ülkücü Hareket'in bir neferi olarak davamızın, partimizin ve milletimizin
yanındayız, milletvekili seçilince nasıl şımarmadıysak seçilemediğimizde de nefis
yapmıyoruz. Nefsimize ağır gelenin hakkımızda hayırlı olmasını diliyorum. Bizim davamızda
yılgınlığa yer yoktur, yılmadan, yorulmadan necip milletimize Cenab-ı Allah'ın rızasını
gözeterek hizmet etmek adına elimizden geleni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Seçim
sonuçlarının kaosa, iç karışıklık var ekonomik buhrana sebebiyet vermemesini, hırsızlıkların,
vurgunların, yalanların, talanların, zulümlerin, haksızlıkların son bulmasını Cenab-ı Allah'tan
niyaz ediyorum. Kim bu millete hizmet için bir çivi bile çakarsa Allah ondan razı olsun.
Kayseri'nin yıllardır alamadığı hizmetler var, milletimizin tek başına iktidar yetkisi verdiği
AKP'nin de bu anlamda Kayseri halkına ve milletimize seçim vesilesiyle verdiği sözler
var. Bu sözlerin de takipçisi olacak, ülkücü duruşumuzdan da asla taviz vermeyeceğiz. Bu
çerçevede seçim çalışmaları süresince maddi ve manevi desteğini bizlerden esirgemeyen
vatandaşlarımıza dost ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15747.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

20 yaşındaki genç kendini asarak intihar etti
Kayseri’de 20 yaşındaki bir genç kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.
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Edinilen bilgiye göre Mimarsinan Dere Mahallesi, Rüzgarlı Caddesi üzerindeki ikamette
meydana gelen olayda R. Ö. (20) isimli genç tavanda bulunan doğalgaz borusuna kendisini
kemer ile asarak intihar etti. Gencin yakınlarının fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay
yerine giden polis ekipleri evde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından gencin cesedi
otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15748.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

O fotoğrafın hikâyesi
Üzerinde “Artık yeter!” sloganı yazan ve Bahçeli’nin resminden dolayı 1 Kasım akşamından
itibaren sosyal medyada yeniden gündeme gelen bu çarpıcı fotoğrafın hikâyesini Kayseri
Gündem Okuyucuları için yazdık…
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Tarih 17 Mart 2014. Otuz Mart yerel seçimleri öncesinde partiler son sürat çalışıyorlar. O
dönem Kayseri İl Merkezinde miting yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilçelerde
küçük mitinglerle yetiniyor.
Felahiye mitingi öncesi propaganda amaçlı ilçeye doğru yol alan MHP İl Başkanlığı’na ait bu
otobüs 3,5 metrelik uyarı levhasına rağmen demiryolu köprüsüne dalınca bu tarihi fotoğraf
ortaya çıkıyor.
Üzerinde “Artık yeter!” sloganı yazan ve Bahçeli’nin resminden dolayı 1 Kasım akşamından
itibaren sosyal medyada yeniden gündeme gelen bu çarpıcı fotoğrafın sahibi ise Kayserili
gazeteci Demet Öztürk. O zaman DHA’da çalışan ve halen emekliliğin tadını çıkartan Öztürk,
fotoğrafının yeniden gündeme gelmesinden mutlu. Öztürk, bu fotoğraf ve haberin o tarihte
Sözcü Gazetesi’nde yayınlandığını da belirtiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15749.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

İstikrar geldi, esnaf güldü
1 Kasım seçimlerinden tek başına hükümet çıkması esnafın yüzünü ilk günden güldürmeye
başladı.
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1 Kasım seçimleri öncesinde gazetemiz muhabirlerine “kan ağlıyoruz, iş yok” şeklinde
konuşan Kayserili esnafların istikrarın sağlanmasıyla birlikte yüzleri gülmeye başladı.
Bilindiği gibi 7 Haziran seçimlerinde hükümetin kurulamamış olması dolar, Euro, altın ve
gayrimenkulde artışa sebep olmuştu. Bu durumdan en fazla etkilenen küçük esnaflar, evlerine
zarar ederek döndüklerini söylemişlerdi.

1 Kasım seçim sonuçlarının açıklanması ardından, istikrarın sağlanmış olmasıyla Dolar Euro
ve altında yaşanan düşüş esnafı sevindirdi. Kazancılar Çarşısı esnafları “çok şükür belirsizlik
sona eriyor. İlk günden işlerimizde kıpırdanmalar oldu. İnşallah bundan sonra da
satışlarımızda artış bekliyoruz” söyleminde bulundu.
Haber – Fotoğraf: Selda Avcı – Erdal Ceylan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15750.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Şeker pancarına rekor fiyat Kayseri’den geldi
Pancar üreticisinin dört gözle beklediği ve 2014 yılında 157,5 lira olan şeker pancarı taban
fiyatı 2015 yılında 16 polar için ton başına 190 TL olarak açıklanması Kayseri Şeker pancar
çiftçilerine ayrıca bir sevinç yaşattı.
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Yaptığı yatırımlarla pancar çiftçisinin gelirini artırarak, yüzünü güldüren Kayseri Şeker’in
Türk Şeker’in belirlemiş olduğu taban fiyatından 10 TL fazla fiyat vereceğini Kampanya
açılışında belirtmişti.
Konu ile ilgili olarak Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay
yaptığı açıklamada; "Kayseri Şeker olarak 4.5 yıldan beri her zaman söylüyoruz; Çiftçimize
alın terinin karşılığı, hakkı ile ödenecek. Bu çerçevede 2015-2016 dönemi için 10 lira fazla
uygulamasını gerçekleştirerek Türk Şeker’in belirlemiş olduğu 190 TL/Ton taban fiyatından
10 TL fazla fiyat vermek suretiyle Kayseri Şeker Pancar çiftçisinin üretmiş olduğu pancarını
16 polar için 200 TL /ton’ dan alacaktır. 61. Dönem kampanya açılışımızda söz vermiştik.
Sözümüzde duruyoruz çiftçimiz için hayırlı olsun" dedi.
Kayseri Şeker 2014-2015 Kampanya döneminde yaklaşık 9 Bin çiftçi ile pancar ekimi
sözleşmesi yapmış olup toplamda beklenen 2 Milyon 200 Bin ton pancar hasadı sonrasında
430 Milyon TL Pancar bedeli ödemesi yapacağı ve bu ödemelere temiz pancar ve erken
söküm primleri de eklendiği takdirde, bölge ekonomisine katkısı bakımından pancar çiftçisine
ödenecek miktarın yaklaşık 450 Milyon TL’yi bulacağı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15751.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

İlim Hikmet Vakfı’ndan aşure ikramı
İlim Hikmet Vakfı’nda geleneksel olarak yapılan aşure ikramı vakıf binasında gerçekleştirildi.
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İlim Hikmet Vakfı 2 Kasım Pazartesi günü yaklaşık bin kişiye aşure ikramında bulundu. Tüm
halka açık olarak gerçekleştirilen aşure ikramı, hazır paketler şeklinde de sunuldu.
Aşure ikramının ardından hanımların her ay gerçekleştirdiği “Bayanlara Özel Çay Saati”
programı yapıldı. “Çay Saati”ne konuşmacı olarak katılan İHH Yetim Birimi Sorumlusu
Hatice Kurt, aşurenin tarihi geçmişi ve öneminden bahsettikten sonra Çay Saati’nin bu ayki
konusu olan “Yetim” üzerine konuştu. Kurt, “Yetime sahip çıkmak sadece Müslümanın değil,
vicdan sahibi herkesin üzerine düşen bir yükümlülüktür. Sadece yakın çevredeki yetimler
değil, tüm dünya yetimleri sorumluluklarımız altındadır. Toplumda gelişmişlik arıyorsak önce
yetime sahip çıkıp çıkmadığına bakmamız gerekir” diyerek konuşmasını tamamladı.
Programın sonunda aşure ikramında bulunuldu.
Haber/Fotoğraf: Selda Avcı-M. Safa Asaroğlu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15752.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Kayserispor taraftarına büyük jest
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayserispor taraftarına büyük bir jest yaparak,
Antalya deplasmanına gidecek olan taraftarlar için iki otobüs tahsis etti.
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Yaptığı açıklamalarında spora ve sporcuya her zaman destek olmaya çalıştığını söyleyen
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden
Kayserispor'un taraftarlarına da destek verdi. Ligin alt sıralarından kurtulmak için mücadele
eden Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor'un
taraftar desteğini de arkasına alması için gereken destek Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu'ndan geldi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, deplasmana gidecek
olan taraftarlar için iki otobüs tahsis etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Antalya deplasmanında tribün desteği önemli.
Bizlerde yerel yöneticiler olarak Kayserisporumuza destek vermeliyiz. İnşallah uğurlu geliriz.
Kayserispor, Antalya'dan üç puanla döner" dedi.
Palancıoğlu'nun bu örnek davranışı spor camiyasından da olumlu destek aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15753.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Kayseri kendi insanlarını marka yapamadı
Son beş yılın en fazla okunan yazarı Sinan Yağmur ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik.
Söyleşimizde Kayseri’nin kültür faaliyetleri ile ilgili eleştirilerde bulunan Yağmur, ‘Pastırma
ve sucuğunu marka yaptığın gibi bu toprağın insanlarını da marka yapman lazım’ dedi.
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Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Geçtiğimiz ay Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen 2. Kitap Fuarı’nın ardından bir
araya geldiğimiz Sinan Yağmur ile Kayseri ve tasavvuf üzerine konuştuk. Gerçekleştirdiğimiz
söyleşide Yağmur, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi ile ilgili serzenişte
bulunurken, Kayseri’nin kendi kültürel değerlerini yeterince tanıtamamasından dem vurdu.
Kayserililerin kitap fuarına olan ilgisini nasıl buldunuz?
Kayseri, Selçuklulardan da önce bir ilim-kültür yuvasıydı. Kayseri, Türkiye’de en çok
medrese ve tekkeye sahip, ilmi çalışmaların yapıldığı zengin bir kültüre sahip.
Bursa ve İstanbul, Osmanlı döneminde kitaba ve kültüre daha fazla aşina olmuştur. Ama daha
da geçmişe giderseniz Kayseri bu manada öncü bir şehirdir. Eğer Kayseri’de Moğol istilası
sonucu medrese ve kütüphaneler yıkılmasaydı, belki de kültürel manada bugün Türkiye’de
ikinci veya üçüncü sıraya gelebilirdi. Herkes Kayserilileri iyi ticaret yapan, fakat okumayı
sevmeyen insanlar olarak biliyor ki bu çok yanlış bir kanaat. Kayseri çok okumayı da
seviyor.
Kayseri bunu neden yapamıyor?
Kayseri’ye gelen bir yazar, Kayserililer için, ‘akla para vermezler’ diye bir tabir kullanmıştı.
‘Kayserililer kafası çalışmayanı okuturlar’ diye de bir tabir var. Ancak kültür ayrı bir şeydir.
Kültür yeme-içme gibi bir ihtiyaçtır. Kayserililer bu anlamda kültüre düşkündür. Halkın bu
ihtiyacına ve iştahına kurumların cevap vermesi lazım. Kültürel etkinlikler; sinema
çalışmaları, sanat, tiyatro, kitap vb. topyekûn kültürü kastediyorum. Bu bakımdan Kayseri çok
kısır. Erzurum, Trabzon ve Malatya’nın gerisinde kaldı. Malatya bundan 4 sene önce bir kitap
fuarı yaptı. Dünya bu fuarı konuştu. Kayseri bunu neden yapamıyor? Tabi bunun cevabını
kültürden sorumlu birimler verecek.
Kayseri’nin Erciyes’i, Seyyid Burhaneddin’i, Mimar Sinan’ı, Yahyalı’lı Hasan Efendisi var.
Her bölge ve ilçesinde bir Allah dostu, bir bilim adamları ve bir gönül adamları var. Kendi
toprağından Cumhurbaşkanı çıkarmış. Türkiye’nin stratejik olarak en önemli yerlerinden
biri… Başkente yakın. Türkiye’deki birçok zengin işadamı Kayserili… Ama Kayseri bu kadar

zengin potansiyeli içerisinde kültürel faaliyetler ve ürünler çıkarmada çok geri kalmış. 40
çeşit yemek yapacak malzemeniz var. Ama yumurta kırıp yemeyi karın tokluğu sanıyorsunuz.
Kayseri’ye yıllardan beri geldiğim için olaya bu açıdan bakıyorum.
‘Kayseri’nin kültür anlayışına hayret ediyorum’
Kayseri gerçek potansiyelini yansıtmıyor mu?
Acaba, canım kim uğraşacak gibi bir şey mi var? Bilemiyorum. Ortada bir eksiklik bir sıkıntı
var. Seyyid Burhaneddin’i duyuramamışlar. Bu bir hata! Eğer Seyyid Burhaneddin
hazretlerinin kabri Kayseri dışında bir şehirde olsaydı, şu anda dünyaya tanıtılmıştı.
Onun mezarının ve türbesinin olduğu mekan, düğünlerden sonra gidilip fotoğraf çekilen bir
yer olarak akıllarda tutuldu. Kayseri sınırlarının dışına çıktığınızda bu değerli zatı tanıyan
yok. Dolayısı ile İzmir’deki ve Trabzon’daki adam, Seyyid Burhaneddin’i tanımıyorsa ne
suçu var. Pastırma ve sucuğunu marka yaptığın gibi bu toprağın insanlarını da marka yapman
lazım.
Ben Kayseri’deki kültür anlayışına da hayret ediyorum. Kayseri valileri geçmişten bu yana,
valilik olarak üzerine düşenleri fazlasıyla yaptı. Valilik açısından herhangi bir sıkıntı yok.
Ama yerel yönetimlerde sıkıntı var. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Bey’i çok
severim. Büyüğüm ve abimdir. Kayseri sevdalısı birisi. Ama yalnız. Birçok şeyden de haberi
yok.
Mevlana’nın bir sözü var: ‘Bir çiçek açmakla bahar gelmez. Diğer çiçeklerin de açması
lazım.’ Mustafa Çelik Bey bu manada bir şeyler yapmak istiyor ancak yalnız kaldı. Kültür
Dairesi ise tam bir soru işareti! Kayseri yazarlar Birliğ ise tabeladan ibaret bir dernekten
öteye varamamış.Türkiye’de okunma rekorları kıran son beş yılın en çok okunan ‘Aşkın
Gözyaşları’ serisi 40 milyon kişi tarafından okundu, tiyatrosu yapıldı, sinemaya aktarılıyor.
‘Ne kabahatim olduğunu söylesinler’
Siz ‘Aşkın Gözyaşları 5’i Seyyid Burhaneddin olarak yazacaktınız. Neden yazmadınız?
Bunun sözünü verdim. Kitaplarımın arkasında yazıyor. ‘Aşkın Gözyaşları 5’, Seyyid
Burhaneddin olacaktı. Altı; Sultan Veled, Yedi; Yunus Emre… Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Dairesi gönlümü kırdığı için Seyyid Burhaneddin’den vazgeçtim. Dedim ki;
madem bu şekilde bir muamele gösteriyorsunuz! Kusura bakmayın!
Gönül ehlinin kalemi kırılırsa, gönlü de kırılır, kalem yazmaz, dil lal olur. Peki, Sinan
Yağmur’un gönlü niye kırılır? Ben naz mı yapıyorum? Yıllardır Kayseri kültürüne hizmet
ediyordum. Kayseri’de son 5 yılda 70’e yakın okulda ücretsiz söyleşiler yaptım. Her yıl 6-7
kez Kayseri’ye geldim. Hiçbirinden 1 kuruş ücret almadım. Bunun yanında Konya’dan
arabama atladım ve kendi masraflarımla Kayseri’ye geldim. Kayseri’nin evladıyım,
damadıyım. Burada akrabalarım, kayınvalidem, bacanağım, öğrencilerim, sevdiklerim var.
Konaklama da istemedim. Kendi evime gelmiş rahatlığıyla geliyorum, programımı yapıp
gidiyorum.
Bundan 2 yıl önce yapılan Seyyid Burhaneddin sempozyumunda, çalışmalarında ondan bir
cümle dahi bahsetmeyen kişiler çağrıldı da, 7 kitabında Seyyid Burhaneddin’den bahseden
Sinan Yağmur’u çağırmadılar. Gönül bağı ile Kayseriliyim, kan bağı ile Kayseriliyim. Benim
ne suçum var. Bana, ne kabahatim olduğunu söylesinler.
Kayseri ticari aklına ters bir durum
Size bunun gerekçesini söylediler mi?
Gerekçesini de söylemiyorlar. Bunu Kültür Dairesi için söylüyorum. Valilik ve Milli Eğitim
Müdürlüğü ile ilgili benim herhangi bir rahatsızlığım yok. Kitap fuarına da Valilik ve Milli
Eğitim Müdürlüğü sayesinde geldim. Onlar, Sinan Yağmur’u kitap fuarında istiyoruz
demişler. Kayseri Valiliği istiyor, Milli Eğitim istiyor fakat Kültür Dairesi’ndeki arkadaşlara
ne oluyor. Bana karşı bir rahatsızlıkları mı var?
Dışarıdan yüklü paralarla yazarlar getiriliyor, uçak ve konaklama masrafı sağlanıyor. Kayseri
Kültür etkinliği için bir yazarın buraya gelişi 10 bin TL rakamına kadar ulaşırken, hiçbir ücret

talep etmeyen Sinan Yağmur’u neden çağırmıyorsunuz? Bu Kayseri ticari aklına da ters bir
durum. O davet ettikleri edebiyatçılardan hangisi kaçı Kayseri’nin sokağını semtini tanımış ve
tanıtmış. Eserlerinde bir cümlecik dahi hiç Kayseri’den bahsetmişler mi?
Bundan aylar önce Kayseri’de ‘Yazarlar Okulu’ yapılacağını duyduğumda danışmanım
aracılığıyla ücretsiz bir şekilde bu etkinliğe gelmek istediğimi ve gönüllü olduğumu söyledim.
Bize verilen cevap; ‘Sinan Yağmur’u düşünmüyoruz’ oldu. Demek ki gönüllerine
girememişiz. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi’ne gücendiğimden dolayı
‘Aşkın Gözyaşları 5 Seyyid Burhaneddin’ kitabından vazgeçip, bu finali de kapatıp, final olan
7’nciyi 5’e çektim. Bu kültür dairesindeki sorumlu kişiler olduğu sürece artık hiçbir eserimde
Kayseri’den bahsetmeyeceğim.
Yazdıklarımdan rahatsız olabilirler
Kayseri’de bu manada daha önce husumet yaşadığınız biri var mı?
Konya’da yaşıyorum. Kayseri’de herhangi bir kimseyle husumet yaşayacak bir durumum
olmadı. Kültür dairesine atanan arkadaşı da tanımıyorum. İsmini ilk defa duydum. Sinan
Yağmur gelmesin diye aleyhimizde çalışacak kimse yok. Belki yazdıklarımızdan rahatsız
olmuşlardır. Tasavvuf yazdığımızdan belki rahatsız olmuşlardır. Belki ergen yazılarından
hoşlanıyorlardır. Belki de şov amaçlı bir şey düşünüyorlardır.
Kayseri’ye yüksek maliyetli bir şekilde çağırdıkları yazarlarla ilgili benim şöyle bir teklifim
var; ‘Erkilet, Mimar Sinan, Argıncık, Belsin, Hisarcık, Ali Dağı ve Talas’ın en ücra köşesine
kadar sokak sokak, mahalle mahalle nerede tekke var, nerede kütüphane var, yemek
kültüründen tarih ve coğrafi kültüründen Kayseri ile ilgili bağımsız 3 kişi bizi sınava tabi
tutsun. Kayseri noktasında yüzde elli oranında onlara fark atacağımı iddia ediyorum.
Kayseri’de benim iskeletim yaşamıyor. Benim yüreğim Kayseri’de yaşıyor. Ama birileri
iskeleti ile yaşar Kayseri’de… İnsanları tasavvufa yönlendirmede Şems’i, Mevlana’yı
hatırlatmada katkımı bilen Kayseri’nin vefakâr insanı içerisinden çıkmış, Seyyid Burhaneddin
ahlaklı, Mevlevi yürekli cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’dür. Cumhurbaşkanlığı veda
resepsiyonuna edebiyat ve yazar namına davet edilenlerden bir tanesi de benim.
Gül ailesine bu durumu ilettiniz mi?
Bu küçük bir meseledir. Oraya taşımak istemedim. Abdullah Gül Bey, derin ve mütevazı bir
insandır. Bir derdiniz olduğu zaman da dinler. Onu rahatsız etmek istemedim. Bundan bir yıl
önce rahmetli ağabeyimi kaybettiğimde bayramın ikinci günü bayram yoğunluğuna rağmen
Abdullah Gül Bey, arayıp bana taziyelerini iletti. İşte gerçek Kayserililik budur. Gerçek
Kayserili, Kayserililerin halinden anlar.
Ben 2004 yılında ‘Tennure Ateş Hz. Mevlana’yı yazdığımda okuyan herkes şunu söyledi,
‘Seyyid Burhaneddin Kayserili mi? Mevlana’nın hocası mı? Türbesi Kayseri’de mi?’ öğrenip
gelenler oldu. Çünkü 30 sayfada Seyyid Burhaneddin hazretlerini yazdım. Diğer eserlerimde
de yazdım. Ayrıca müstakil olarak hayatını biyografik bir roman olarak yazacaktım. Örneğin
bu romanı 200 bin kişi okudu. 200 bin kişi Seyit Burhaneddin ile ilgili bilmediği bir şey varsa
öğrenecekti. Kayseri kültür ve ekonomisine katkı sağlayacaktı.
Bir gönüllü isek bazı şeyleri içimize atmamız gerekir. İki yıl öncekini içime attım. İkincisini
de atabilirdim. Ama burada Şems damarım uyandı.
Biraz açabilir miyiz?
Bir Mevlevi’nin iki damarı vardır. Biri Mevlana gibi mütevazi ve mülayim. Diğeri de Şems
gibi bir haksızlık olduğunda yumruğu masaya vurmaktır. Şems hazretleri mizaç olarak Hz.
Ali ve Hz. Ömer’e benzer. Mevlana hazretleri de mizaç olarak Hz. Osman ve Ebubekir
efendilerimize benzer. Hz. Osman’ın gösterdiği bir tepki ile Hz. Ömer’in gösterdiği tepki
arasında farklar olduğunu görüyoruz.

Bazı durumlarda susarsınız, sabredersiniz, Hamuş olursunuz. Ama belli bir noktadan sonra
sesinizi çıkartırsınız.
Söyleşimizin 2. Bölümü yarın…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15754.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Milletvekillerimizi tanıyalım
Gerçekleşen 1 Kasım seçimleri sonrasında mecliste Kayseri’yi temsil edecek 9 milletvekilli
belli oldu. AK Parti Yüzde 65,31 oy ile 7 Milletvekilli çıkarırken, Milliyetçi Hareket Partisi
18,05 ile 1 Cumhuriyet Halk Partisi ise 12,35 oy ile 1 milletvekilli çıkardı.
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Gerçekleşen 1 Kasım seçimlerinde Kayseri’den Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gidecek 9
milletvekilli belli oldu. AK Parti 7 Haziran seçimlerindeki oy oranını Yüzde 13,19 artırarak
65,31 oy ile 7 Milletvekilli çıkardı. Milliyetçi Hareket Partisi ise Kayseri’de büyük bir düşüş
yaşadı. MHP, 7 Haziran’da oy oranı 27,8 iken 1 Kasım’da 18,4’e düştü. MHP Kayseri’de bu
sonuçlara göre 1 milletvekilli çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi ise Oylarında ciddi bir
değişiklik yaşamazken 12,35 oy ile 1 milletvekilli çıkardı.
İşte Kayseri’yi temsil edecek milletvekilleri;
Mehmet Özhaseki (AK Parti)
1957 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Daha sonra
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. O
günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda
kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Buradan mezun olduktan
sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı. Avukatlık yapmadı. Tekstil üzerine iş
yapan aile şirketinin başına geçti. 1994'e kadar Tekstil Ticareti ile iştigal etti.1980 sonrasında
10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. 27 Mart 1994 mahalli
seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na
getirildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
oldu.28 Mart 2004 yerel seçimlerinde rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’na seçilen Mehmet Özhaseki, geliştirdiği Kayseri Modeli Belediyecilik ile
Türkiye’ye örnek oldu.29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ve 30 Mart 2014 seçimlerinde aday
olup, 4. ve 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Özhaseki 5. kez üst üste
Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.
Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinden 350'nin üzerinde üyesi olan Tarihi Kentler
Birliği'nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını yapan Mehmet Özhaseki, TKB'nin
yurtiçinde ve yurtdışında kurumsal kimlik kazanmasında ve yurt çapında birçok tarihi eserin
ayağa kaldırılmasında büyük rol oynadı. Özhaseki, Ak Parti'den milletvekilliği adaylığı için
10 Şubat 2015 tarihinde büyükşehir belediye başkanlığından istifa etti. AK Parti Yerel

Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 4 çocuk
babası olan Başkan Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.
TANER YILDIZ (AK Parti)
3 Nisan 1962 tarihinde Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi’ne bağlı Devecipınar Kasabası'nda
dünyaya geldi.[1] Lise öğrenimini Kayseri Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.[1] Kayseri Elektrik
Üretim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ’ın Yönetim Kurulu
Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.2002 genel seçimlerinde AK Parti'den Kayseri
milletvekili adayı oldu, 22. Dönem ‘de TBMM'ye girdi. Başbakan Erdoğan'ın enerji
danışmanlığı görevini yürüttü. 1 Mayıs 2009'da 60. Hükümet'te gerçekleşen kabine değişikliği
sonucu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini Mehmet Hilmi Güler'den devraldı.
Yıldız, 1 Aralık 2009 tarihinde hükümetin nükleer santral projesine karşı yaptığı eylemlerle
kamuoyu gündemine sık sık gelen Greenpeace'in Akdeniz ofisini ziyaret etti.[3] Kendisine
Nükleer ile Yaşamaya Hazır mısınız? Şeklinde bir tişört de hediye edilen Yıldız, böylece
Greenpeace Türkiye Ofisi'ni ziyaret eden ilk bakan oldu. Evli ve 4 çocuk babasıdır.
Mustafa Elitaş, (AK Parti)
Mustafa Elitaş, 5 Şubat 1957'de Kayseri'de doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı
Nuriye'dir. Ekonomist ve Sanayici; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve
Maliye Bölümünü bitirdi. Sanayici olarak iş hayatını yürüttü. Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi oldu. Kayseri Sanayici ve İşadamları Derneği (KAYSİAD)
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Mülkiyeliler Birliği Kayseri Şubesi Kurucu Üyeliği
görevini üstlendi.22 ve 23. Dönem Kayseri Milletvekili. İyi düzeyde İngilizce bilen Elitaş,
evli ve 4 çocuk babasıdır.
İsmail Tamer (AK Parti)
İsmail Tamer, 10 Ağustos 1956'da Sivas Şarkışla Maksutlu köyünde doğdu. Babasının adı
Namık Kaya, annesinin adı Fatıma'dır. Tıp Doktoru; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini
bitirdi. Genel cerrahi uzmanı oldu. Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri Tabipler Odası Başkanlığı
görevlerinde bulundu. Özel hastane kuruculuğu ve başhekimliği, Kayseri Devlet Hastanesi ve
Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürüttü. Özel Acıbadem ve Kayseri
Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptı. Sivaslı Dernekler Federasyon
Başkanlığında bulundu. Almanca bilen Tamer, evli ve 2 çocuk babasıdır.
HÜLYA ATÇI NERGİS (AK Parti)
1967 Pınarbaşı doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Pınarbaşı da tamamladı. 1990 yılında
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık stajını Kayseri yaptıktan
sonra Pınarbaşı ilçesinde serbest avukatlık yapmaya başladı. Halen serbest avukatlık
yapmaktadır. 2001 yılında çeşitli illerde AK Parti teşkilatlarının kuruluşlarında görev aldı.
2002 yılında Kocaeli AK Parti Kadın Kolları Başkanı oldu. 2007 yılına kadar devam etti.
2007 yılında milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından
başkanlık ve yöneticilik yapan Nergis evli ve 3 çocuk annesidir.
İsmail Emrah Karayel (AK Parti)
İsmail Emrah Karayel (d. 1978, İstanbul, Türkiye), Talebe Birliği Federasyonu 60. ve 61.
dönem Genel Başkanı. Kayserili bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1978 yılında İstanbul'da
doğmuştur. Annesinin adı Hatice babasının adı Yaşar'dır. İlkokulu Fatih İlkokulu'nda
tamamlamıştır. Ortaokulu ve lise ikinci sınıfa kadar liseyi İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde
okumuştur. Gelenbevi Lisesi Mezunudur. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde tamamlamıştır. Avukatlık stajını bitirdikten sonra Amerika'da İngilizce eğitimi
görmüş ve Kent State University'de Ceza Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Akabinde
ikinci yüksek lisansını İngiltere'de Canterbury şehrinde University of Kent'de Uluslararası
Ticaret Hukuku alanında tamamlamıştır. Avukat olan Karayel, halen Kocaeli Üniversitesi'nde
Özel Hukuk Alanında Doktora yapmaktadır. Birlik Vakfı Gençlik Kulübü (Genç Birlik)

Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Evli ve bir çocuk babasıdır. Talebe Birliği
Federasyonu Genel Başkanlığına III. Genel Kurulda oy birliğiyle seçilmiştir. 05 Mayıs 2013
tarihinde oy birliğiyle yeniden Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığına seçilmiştir.
SAMİ Dedeoğlu (AK Parti)
1953 yılında Develi'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Develi'de, lise eğitimini Kayseri'de
tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1984
yılından beri İstanbul'da sahibi olduğu inşaat şirketinde faaliyet gösteriyor. Fazilet Partisi ve
Saadet Partisi yönetiminde görev aldı. Has Parti kurucularından olan Dedeoğlu evli ve 4
çocuk babasıdır.
Yusuf Halaçoğlu ( MHP )
10 Mayıs 1949'da Adana Kozan'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümünü bitirdi. Doktorasını aynı üniversitede yaptı. İstanbul Üniversitesinde 1983'te
doçent, 1989'da profesör oldu. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür
Yardımcılığı görevini yürüttü. Rektör Yardımcılığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
görevlerine getirildi. Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanlığı ve Stratejik Araştırmalar
Müdürlüğü yaptı. Rusya Tabii Bilimler Akademisi üyesi, Uluslararası Türk Dünyası
Akademisi, CIEPO, Beynelmilel Gündoğar Halklarının Medeni Mirasını Araştırma Devlet
Enstitüsü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulları üyesi, Ahilik Araştırma
Vakfı Danışma Kurulu Başkanı ve Osmanlı Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu üyesidir.
Yayınlanmış 21 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.24. dönemde Akdeniz İçin
Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu üyesi oldu. Çok iyi düzeyde Osmanlıca
ve orta düzeyde Fransızca bilen Halaçoğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Çetin Arık (CHP)
1971 yılında Kayseri’nin Sarız ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Sarız’da okudu. Tıp
Fakültesini kazandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra yine ilk tercihi
olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’nda
Araştırma Görevlisi olarak hizmete başladı. Oradaki görevini bitirdikten sonra kısa bir süre
Kayseri Doğum Evi’nde çalıştı. Daha sonra özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı olarak çalışmaya başladı.
Haber: Veli Gögebakan - Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15755.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Radyoterapide en donanımlı kamu hastanesine
dönüştü
Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’ne kanserli hastalarda ışın tedavisinde kullanılan
son teknoloji ürünü radyoterapi cihazları alındı.
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Radyoterapi ile kanser tedavisini büyük oranda kolaylaştıran ve Türkiye’de sayılı merkezlerde
bulunan Trubeam STx ve Unigue cihazlarıyla bölümde hasta tedavisine başlandı.
ERÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Soyuer
yaptığı açıklamada, hastaneye maliyeti yaklaşık 20 milyon TL’yi bulan yeni teknoloji ürünü
cihazlarla radyoterapide Türkiye’nin en donanımlı kamu hastanesi haline geldiklerini
kaydetti. Prof. Dr. Soyuer, “Dünyada teknolojik alanda baş döndürücü gelişmeler tüm
sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe son sistem cihazların kullanımını neredeyse zorunlu
kılmaktadır. Radyoterapi ve radyocerrahide dünyada kullanımına yeni başlanan ve bizim de
bölümümüze kazandırdığımız son teknoloji ürünü TrueBeam ve Unigue cihazları buna en iyi
örnektir. Radyoterapi alanında ileri teknoloji ürünü bu cihazlarla bölümümüzde hasta tedavi
edilmeye başlanılmıştır. Bu iki yeni cihazın hizmete girmesiyle Görüntü Klavuzluğunda
Radyoterapi (IGRT), Rapidark, Volümetrik Ark Terapi (VMART), Stereotaktik Radyocerrahi
(SRS), Stereotaktik Radyoterapi (SRT) Stereotaktik Vücut Radyoterapisi (SBRT) ve kemik
iliği transferine hazırlık aşamasında sıkça kullandığımız tüm vücut ışınlamalarında yeni
cihazlardan faydalanacak olmamız, tedavi kalitesindeki artışa ilave olarak, hasta sayısı ve
çeşitliliğinde de ciddi artışa neden olacaktır. Özellikle hastalarımızda bir veya birkaç
fraksiyonla, kısa sürede, güvenli ve yüksek konformal tedavi imkanı veren SRS, SRT, SBRT
tekniklerinin kullanılabilir olması bir grup hastada cerrahiye alternatif olarak ışın tedavisi ile
tedavi imkanına ve tedavi kalitesinin artmasında kayda değer teknik gelişme ve uygulamalara
yol açacaktır” dedi. Açıklamasında ışın tedavisinde SRT ve SBRT tekniklerinden da bahseden
Prof. Dr. Soyuer, “Stereotaktik Radyocerrahi (SRS) kötü huylu tümörlerde (beyin metastazları
ve pineal gland tümörlerinde), iyi huylu tümörlerde (menengiom, akustik nörinom (vestibüler
şıvannom), hipofiz adenomu, trigeminal nevralji, sfenopalatin nevralji, kronik cluster
başağrısı, arteriovenöz malformasyon, kavernöz malformasyon, glomus jugulare
(paraganglioma) epilepsi ve kanser ağrısı tedavisinde başarı ile cerrahi dışı yöntem olarak
kullanılmaktadır.Stereotaktik Vücut Radyoterapisi (SBRT) ise, prostat kanserinin tedavisinde,
erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde, akciğer metastazlarında, karaciğer kanseri
ve karaciğer metastazlarının tedavisinde, cerrahi evreyi aşmış pankreas tümörlerinde
akciğerin yeniden ışınlanmasında, kemik metastazlarında, tekrarlayan baş-boyun
kanserlerinde artan sıklıkta kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Soyuer,
TrueBeam STx ve Unique cihazları ile kanser tedavisinde tümörlü dokuların daha rahat tedavi
edilebildiğini de söyledi. Prof. Dr. Soyuer, “TrueBeam STx ve Unique cihazlarının bir diğer
özelliği diğer cihazlara nazaran tümör dokusunun daha rahat görüntülenip daha rahat ışın
verilmesi, tümörlü hücrenin etrafındaki normal dokuların zarar görmemesidir. Böylelikle
kanserde ışın tedavisi direk tümörlü hücreye uygulandığından ve tümörlü hücrenin
çevresindeki normal dokular hasara uğramadığından yan etkisiz tedavi başarı oranı da
artmaktadır” dedi.
Prof. Dr. Serdar Soyuer, daha önceden günde ortalama 80-90 hastaya tedavi verdikleri
radyoterapi ünitelerinde, yeni cihazlarla birlikte bu sayıyı 140’a kadar çıkartacaklarını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15756.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Kimya laboratuvarında güvenli çalışma
teknikleri anlatıldı
ERÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
tarafından ‘Kimya Laboratuvarlarında Güvenli Çalışma Teknikleri konulu konferans
düzenlendi.
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Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta ERÜ Teknoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Şahin, öğrencilere laboratuvarlarda çalışma teknikleri
hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Şahin, başarılı olmada en önemli faktörün insanın kendisi
olduğunu vurgulayarak, laboratuvarlarda çalışma yapacaklar için güvenli ve sağlıklı çalışma
ortamının sağlanması gerektiğini vurguladı.
ERÜ Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Şahin, güvenlik ve
sağlığın olmadığı bir yerde elde edilen başarının da önemsiz olduğunu öğrencilere aktardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15757.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Kayseri pancar kooperatifi yönetim kurulu
başkanı Hüseyin Akar
Kayseri Şeker’in sözleşmeli şeker pancarı üretimi yaptığı bölgelere ziyaretlerini sürdüren
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şeker Pancarında Polar
oranının milli ekonomiye yansımasının küçümsenemeyeceğini açıkladı.
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Akay; Şeker pancarının fiyatının belirlenmesinde şeker oranının önemli bir ölçü olduğuna
dikkat çekerek, "Ülkemizde Şeker pancarı taban fiyatı Türk Şeker tarafından 16 polar esasına
göre belirlenmektedir. Kayseri Şeker Fabrikası da ona göre fiyatını belirlemektedir.

Türk Şeker tarafından belirlenen taban fiyatı üzerine ilave verenler var buna benzer değişik
uygulamalar yapılıyor. Tabi şeker oranının yüksek olması aslında en fazla arzu edilen bir şey,
şeker oranı yükseldikçe bundan hem fabrika hem de çiftçi faydalanıyor" diye konuştu.
Akay, "Mesela 100 ton pancar işleseniz şeker oranınız yüksek olursa 16 ton şeker elde
edebiliyorsunuz. Ya da şeker oranınız düşük olursa 14-13 tona kadar düşebiliyor. Bu tabi
ekonomik bir kayıp bu ekonomik kayıp meydana gelince hem çiftçiyi etkiliyor, hem de
fabrikaları etkiliyor.
Kayseri Şekerin toplam şeker kotası 310 bin tondur. Eğer işlediğimiz pancar 16 polara göre
olursa, bu 310 bin tonu çıkarabiliyoruz. Polar oranı %17 olursa o zaman 20 bin ton daha fazla
şeker elde etme imkanımız oluyor. Bu 20 bin ton şeker günümüzün parasıyla 53 milyon gibi
bir paraya tekabül ediyor. Bu kaybın yarısı çiftçiden yarısı da fabrikadan gidiyor. Bunun için
şeker oranının yüksek çıkması, hem çiftçi hem de fabrika açısından değerli ve önemlidir"
ifadesinde bulunarak şunları söyledi:
"Bu konuda alınması gereken tedbirler açısından tohum, gübre, ekim, sulama ve ilaçlamaya
çok özen gösterip dikkat etmek gerekiyor. Özellikle şeker oranının düşmesini etkileyen
hastalıklar var bu hastalıklar çıkmadan çiftçimizin tedbir alıp ilaçlaması gerekiyor. Fakat bunu
bütün çiftçilerimizin yapma imkanına sahip değiller. Çünkü pancar belirli bir seviyeye
geldikten sonra, içine traktör girecek olursa pancarın ezilerek zarar görmesini sağlıyor. Bunun
içinde ince tekerlekli traktörlerle bu ilaçlamanın yapılması gerekiyor. Tabi şimdi bütün
çiftçilerimizin elinde böyle bir imkan yok. Bu nedenle de biz bu konuya çok önem verdiğimiz
için, önümüzdeki sene bütün ilaçlama işini Kayseri Şeker Fabrikası üstlensin diye bir karar
aldık. Yönetim kurullarımız değerlendirdi. Bu karara önümüzdeki sene temin edilecek
makinalarla uygulayacağız. Belli ilaçlarla hastalıklarla ilgili ilaçlamaları da bedelsiz
yapacağız. Diğerleri ile ilgili de bir fiyat maliyet alma söz konusu olacak. Bu şekilde bir
mücadeleyle biz şeker oranını yükseltme gibi bir mücadele elde etmeye çalışacağız.
Şeker pancarı çok hassas ve nazlı bir bitki çocuk gibi bakım istiyor çiftçimizin de buna özel
itina göstermesi gerekiyor ama sonucunda da kazandırıyor. Çiftçilerimize soruyorum herkes
tonajdan memnun. 5 buçuk ton esasına göre ekilen tarlalarda şimdi 7 buçuk 8 ton pancar
üreten çiftçilerimiz var bu verimi artırdığımızın bir ifadesidir. En önemli eksiğimiz şu an
şeker oranının artırılması eğer bunu da artırırsak biz şeker pancarı tarımında Avrupa
seviyesine gelmiş oluruz.
Bizim çiftçilerimiz zaten hem çalışkan hem de bilinçli, nereden ne kazanacaklarını çok iyi
biliyorlar. Mesela 3 sene önce maus yoktu biraz sorunlar yaşanıyordu şuan çiftçilerimizin hem
işini hem masraflarını azalttı."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15758.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Himalaya tuzlarına ilgi artıyor
Kayseri’de bir esnaf tarafından satılan ve çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği söylenen Himalaya
Tuzları’na ilgi gün geçtikçe artıyor.
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Himalaya Tuzları’na, hem görselliği hem de insan sağlığına faydalı olduğu söylenmesi
nedeniyle vatandaşların ilgisi giderek artıyor. Gırtlak kanseri, astım, bronşit, solunum yolları
enfeksiyonu gibi birçok hastalığa iyi geldiğini ifade edilen esnaf Abdullah Ayhan, Himalaya
Tuzları’nın diğer tuzlara göre farklı bir yapıda olduğunu söyledi. Ayhan, “Pakistan’dan gelen
Himalaya tuzlarını halkımıza arz ediyoruz. Pakistan’dan gelen Himalaya tuzları diğer
tuzlardan fosil ömrü olarak biraz daha farklı bir yapıya sahip. Etki alanı da diğer tuzlara göre
daha fazladır. Birçok alanda kullanılıyor diş macunundan sabununa, buz dolabı deep
frezelerinden antibakteriyel Himalaya tuzları olarak da üretiliyor. Bunlar hava içerisindeki
nem oranını azalttığı için havadaki mikrobiyel ürünleri yok ediyor. Gırtlak kanserinden astım,
bronşit, solunum yolları enfeksiyonları ve bir çok hastalığa da deva oluyor. Bu etkileri
bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Şuanda da dünyada en çok kullanılan doğal Himalaya
tuzları. Odalar içine görsel açıdan lamba ve tuz lambaları şeklinde de servis ediyoruz.
Vatandaşlarımız yeni yeni bilinçlenmeye başladı” şeklinde konuştu.
Abdullah Ayhan, her bütçeye uygun Himalaya Tuzları’nın bulunduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15759.html
Erişim Tarihi: 05.11.2015

Ruhsat ve denetim müdürlüğü dijital arşiv
sisteminde
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak e-devlet
bilgi akışı kapsamında tüm birimlerin bilgisayar sisteminde çalıştığını ve bilgilerin dijital
sistem ve arşiv üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi.
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e-devlet Melikgazi’de tamam…
Melikgazi Belediyesi’nde çalışan tüm büro memurlarının bilgisayarı bulunduğunu dolayısıyla
bilgisayar kullanımı % 100 olan, nadir belediyeler arasında yer aldıklarını belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi’nde emlak, çevre temizlik, ilan reklam, planlama,
muhasebe, imar, imar planlama, fen işleri gibi birimlerin bilgisayar ortamında hizmet
sunmaktadır. Tüm birimlerin iş ve işlemleri dijital arşivde depolanmakta ve
yedeklenmektedir. En son olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün verileri, bilgileri ve tüm
çalışmaları dijital arşive yüklenmiştir. Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan 18 bin 240
işyeri, 320 sanayi ve fabrika, 34 depo, 78 finans merkezi, 128 fırın ve ekmek ürünleri satış
merkezi ve 14 sera ve çiçekçi gibi ticari faaliyet gösterenlerin tüm bilgileri dijital arşive
alındı. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde iş yerlerinin sicil ve ruhsatlarına artık dokunmatik
ulaşılmakta ve anında işler yerine getirilmektedir.” dedi.
Hizmeti zamanında sunmak…
Mahalle muhtarlarına bilgisayar verdiklerini ve mahalle bilgilerinin e-devlet sistemi

kapsamında bulunduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, referans belediye
olmanın şartlarından birinin de hizmeti zamanında sunmak olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15760.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

Lojmanlar ve arsası pazarlığa kaldı
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Farabi Caddesi’nde bulunan lojmanlar ve arsasının
satışını içeren ihale pazarlığa kaldı.
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Belediye Encümen Salonu’nda 5 firmanın katılımıyla gerçekleşen 8 milyon 528 bin lira
muhammen bedelli ihale, katılan firmaların verdiği tekliflerin hadde layık olmaması nedeniyle
pazarlığa bırakıldı.
Hobi Çiftlik Evleri, Has Çelik, Erkut İnşaat, Zadeler Ortak Girişimi ve Güneş Beton’un
katılımıyla gerçekleşen ihalede Erkut İnşaat’ın en son olarak verdiği 14 milyon 200 bin liralık
teklif, ihale komisyonu tarafından yeterli görülmedi.
İhaleye önümüzdeki hafta Çarşamba günü aynı saatte devam edilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15761.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

Genç kaymek’ten imece usulü aşure
Genç KAYMEK eğitimin yanı sıra sosyal etkinliklere de imza atmaya devam ediyor.
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Genç KAYMEK öğrencileri imece usulü aşure yaparak kursiyerlere ve vatandaşlara ikram
etti.
Genç KAYMEK İhtisas Merkezi öğrencilerine, değerler eğitimi dersinde Muharrem ayının
önemi hakkında bilgi verildi. Muharrem ayı ve bu ay içerisinde yapılan aşurenin anlamı
hakkında bilgilendirilen öğrenciler, aşurenin malzemelerini evlerinden getirerek kendi
aşurelerini kaynattılar.

Genç KAYMEK öğrencileri tarafından imece usulü yapılan aşure KAYMEK kursiyerleri ile
vatandaşlara ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15762.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

İmkansızlıklar kader değil
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kocasinan ilçesinde bulunan
Gaziosmanpaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine ’İmkansızlıklar Kader Değil’ konulu söyleşi
bulundu.
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Söyleşide konuşan Çandıroğlu, " Kendinizi rüzgara bırakmayınız, rüzgara direnmeyi
öğrenmeliyiz. Birilerinin ne dediği değil, sizin ne düşündüğünüz önemli" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ’İmkansızlıklar Kader Değil’ konulu
söyleşide öğrencilere kendi hayatından kesitler anlattı. Okumanın önemine değinen
Çandıroğlu, "Maddi ve manevi yokluklar sizleri hayattan koparmasın. Kendinize hedef
koyun. Bu açıdan inanmak çok önemli. Yaratılış olarak bir birimizden farkımız yok.
İmkansızlık kader değildir. İnancın üstünde hiçbir irade yoktur. Aradaki açığı çok çalışarak
kapatabiliriz. Donanımlı olmak zorundayız. Toplumda fark yaratmak zorundayız. İnsan
’yapamam’ dediği zaman yapamaz. Bu noktada mesele bitmiştir. O açıdan okuyarak
kendimize hedefler koyarak hayata devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.
Çandıroğlu ayrıca, "Ülkenize hizmet sevdasında olmak zorundayız. Kendinizi rüzgara
bırakmayınız, rüzgara direnmeyi öğrenmeliyiz. Birilerinin ne dediği değil, sizin ne
düşündüğünüz önemli. Mazeretlerin arkasına sığınmamalıyız. Emek hiçbir zaman karşılıksız
kalmaz. Hayata kendiniz yön verin. Nasıl yaşamak isterseniz onu yaşarsınız. Anne ve
babalarınızı bu konuda suçlamayınız. Sosyal faaliyetlerin içinde bulunmalısınız. Kısacası
hayatı tek başına yaşamayı öğrenmek zorundayız” diye konuştu.
Öğrencilerle söyleşisinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, okulda görev yapan
öğretmenlerle bir süre sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15763.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

Öğrencilere nasıl başarılı olunacakları anlatıldı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen konferansta öğrencilere iş hayatında nasıl
başarıya ulaşabilecekleri anlatıldı.
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ERÜ Mühendislik Fakültesi tarafından ‘İş Hayatında Nasıl Başarılı Olunur’ konulu konferans
düzenlendi. ERÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa katılan
öğrencilere, konuşmacılar tarafından mezun olunduktan sonra iş hayatına atılımları ve nasıl
başarıya ulaşabilecekleri konusunda bilgiler verildi.
Konferansta ÇİNKOM A. Ş. Fabrika Müdürü Ali Kulak ve Kalite Yönetimi ve
Dökümantasyon Eğitmeni Menekşe İkbal iş hayatında edindikleri tecrübeleri mühendis
adaylarına aktardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15764.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

Taner Yıldız eski görevine mi dönüyor?
Twitter fenomeni Başkentçi yaptığı paylaşımda Kayseri Milletvekilli Taner Yıldız'ın tekrar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacağını söyledi.
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AK Parti'nin derin kulis bilgilerine sahip olan ve yapmış olduğu açıklamaların genellikle
doğru çıkmasıyla yerel seçimlerden bu yana Sosyal medya da fenomeni olan “Başkentçi“
Kayseri Milletvekilli Taner Yıldız’ın tekrar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacağını iddia
etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı olacagı iddia edilen Mehmet Özhaseki için ise açıklama
yapmayan Başkençi , AK Parti yönetim kadrosunun da değişeceğini belirtti.
Başkentçi’nin açıkladığı diğer bakanlıklar ise şöyle ;
Ekonomini Bakanlığı: Ali Babacan
Adalet Bakanlığı: Bekir Bozdağ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Faruk Çelik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: M.Mehdi
Eker
Milli Eğitim Bakanlığı: Nabi Avcı
Orman ve Su işleri Bakanlığı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanlığı: Mehmet Müezzinoğlu
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Akif Çağatay Kılıç
Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek
Ekonomi Bakanlığı: Nihat Zeybekçi
Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı: Fikri Işık
İçişleri Bakanlığı: Efkan Ala
Kalkınma Bakanlığı: Cevdet Yılmaz
Ulaştırma Bakanlığı: Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Ömer Çelik
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: Nurettin Canikli
Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu
Avrupa Birliği Bakanlığı: Volkan Bozkır
Başbakan Yardımcısı: Binali Yıldırım
Başbakan Yardımcısı: Tuğrul Türkeş
Başbakan Yardımcısı: Cemil Çiçek
Haber: Selda Avcı – Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15765.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

Boydak’a göre gülen insanlık sevdalısıymış!
Fetullah Gülen’in resmen “kırmızı bültenle aranan terörist' listesine girmesini sosyal
medyadan eleştiren Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak, FETÖ liderini “barış, ve
insanlık sevdalısı” ilan etti.
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Devletin kademelerine yerleştirdiği kişiler ile 17 - 25 Aralık’ta darbe girişiminde bulunan
Paralel Örgüt'ün lideri Fetullah Gülen, resmen 'aranan terörist' listesine girdi. Geçtiğimiz
günlerde içişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Aranan Teröristler” resmi internet sitesinde
“kırmızı liste” kategorisine Fetullah Gülen’in fotoğrafı da konulmuştu. “FETÖ / PDY Terör
Örgütü” ibaresi ile fotoğrafı yayınlanan Gülen’in bulunduğu listede PKK, IŞİD, DHKP-C gibi
örgütlerden dolayı aranan birçok isim bulunuyor.
“Gülen Barış, ve insanlık sevdalısı”
Gülen’in terör örgütü listesine alınmasının ardından Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Memduh Boydak, sosyal medyadan tepki gösterdi. Paralel yapıya yakınlığıyla bilinen
Boydak, Kayseri'de yapılan paralel operasyon çerçevesinde gözaltında alınmış. Savcının adli
kontrol kararı ile serbest bırakmıştı. Paralel yapı sevdasından vazgeçmeyen Boydak sosyal

medya da FETÖ lideri Gülen’i “ Barış, hoşgörü, diyalog, insanlık sevdalısı” ilan etti. Boydak
paylaşımında Gülen’in “terörist Müslüman olamaz” dediğini belirtti. Boydak “ Müslüman
terörist olamaz. Terörist ise Müslüman olamaz diyen barış, hoşgörü, diyalog, insanlık
sevdalısı F.Güleni terörist ilan etmek! Çok üzücü” ifadelerine yer verdi.
Haber : Veli Göğebakan – Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15766.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

“İstikrarsızlık hepimizi etkiledi”
1 Kasım Genel Seçimlerinde elde edilen sonuçlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgun harputlu, 7 Haziran sonrasındaki
istikrarsızlıktan herkesin nasibini aldığını söyledi. Olgun harputlu, 4 yıl boyunca herhangi bir
seçimin yapılmayacak olmasının da iş dünyası için büyük bir avantaj olduğunu kaydetti.
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MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu 1 Kasım Genel Seçimlerinin
sonuçları ile ilgili gazetemize değerlendirmede bulundu. Başkan Olgunharputlu, yaptığı
değerlendirmede vatandaşın 7 Haziran seçimlerinde hükümete biraz daha ılımlı ve paylaşımcı
olması noktasında bir ders verdiğini söyleyerek; “AK Parti 7 Haziran sonrasında çok daha
başarılı bir iş yaptı. Tüm muhalefet ile görüştü. Muhalefet ile ortak paydada buluşmayı
denedi. Vatandaş da bunu gördü. Muhalefetin, uzlaşmaz tavrını da gördü. Sonuç itibariyle 7
Haziran seçimlerinden sonra bir hükümet kurulamadı. Hükümetin kurulamayışı ekonomiyi ve
istikrarı olumsuz bir şekilde etkiledi. Bizim üyelerimiz de dahil olmak üzere tüm işadamları
bu durumdan kendi payına düşenleri aldı. Hükümet kurulamayınca erken seçim kararı alındı.
Erken seçimde de yine partiler kendi vaatlerinden bahsettiler. Partiler, ekonomik, sosyal ve
siyasi olmak üzere ayrı ayrı vaatlerde bulundu. Vaatlerin bir kısmı gerçekleşmesi mümkün
olmayan vaatlerdi. Çok yüksek rakamlar konuşuluyordu. Ama asgari ücret burada çok büyük
bir etken oldu” dedi.
4 yıl boyunca herhangi bir seçim olmayacağını hatırlatan Başkan Olgunharputlu, bunun iş
dünyası için önemli bir avantaj getireceğini kaydetti. Asgari ücrette yapılacak olan artışı da
değerlendiren Olgunharputlu, "Asgari ücretteki artış, istikrar ve güven ortamından gelecek
olan avantajın yanında çok küçük kalacaktır. Biz bu avantajı seçim gecesinde görmeye
başladık. Seçim gecesi piyasalar açılmadan TL, uluslararası piyasalarda Dolar ve Euro
karşısında inanılmaz derecede değer kazandı” ifadelerini kullandı.
Haber: Bünyamin Gültekin (Özel Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15767.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

Penguen bu defa muhalefeti ti’ye aldı
Haftalık mizah dergisi Penguen neredeyse ilk defa Erdoğan’sız bir kapakla çıktı. Penguen,
sürekli seçim kaybetmelerine rağmen hiç istiflerini bozmayan üç muhalefet partisinin
liderlerini eleştirdi.
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Sürekli olarak hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren kapaklarla
çıkan haftalık mizah dergisi Penguen bu defa muhalefeti ti’ye aldı. Son yıllarda neredeyse
Erdoğan'sız kapak yapmayan Penguen belki de bir ilke imza atarak 3 muhalefet liderini
eleştirdi.
Penguen'de nadir görülen muhalefet kapağı sosyal medyada da geniş yankı bularak sıkça
paylaşıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15768.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

Devletin parasıyla, devlete düşmanlık
Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Paralel Yapı’ya ait dershanelerin, devletten teşvik
alarak temel liseye dönüştüğünü söyledi. Bu okullarda devlete düşman nesillerin
yetiştirildiğine dikkat çeken Kalkan, ‘Siz hem devlete düşmanlık edeceksiniz. Hem de
devletten teşvik alacaksınız” dedi.
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Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Enderun FM’de Bünyamin Gültekin’in
sunuculuğunu yaptığı ‘Misafir Odası’ programına konuk oldu. Programda çarpıcı
açıklamalarda bulunan Kalkan, Kayseri’de Paralel Yapı’ya ait dershanelerin, devletten teşvik
alarak temel liseye dönüştüğünü söyledi. Bu okullarda devlete düşman nesillerin
yetiştirildiğine dikkat çeken Kalkan, ‘Siz hem devlete düşmanlık edeceksiniz. Hem de
devletten teşvik alacaksınız” dedi.
Kalkan, “Paralel Yapı geçtiğimiz yıl MEB’e bağlı okullarımızda hafta sonu verilen
destekleme kurslarına öğrenciler gitmesin diye velileri yönlendiriyordu. Amaç dershanelerin
devam etmesiydi. Bu kurslar, 9 lira olunca da arkadaşlarımız çok tercih etmiyorlardı. Hem
hafta içinde hem de hafta sonu okulda olacaklardı. Ama şuanda 18 liraya çıkınca

arkadaşlarımız hafta sonu kurslarında da görev almaya başladı. Şu anda okullarımızın
tamamında destekleme kurslarımız devam ediyor” diye konuştu.
Paralel Yapı’nın Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) değişmez gündem maddesi olan terörle
mücadelenin ‘iç ve dış güvenlik tehdidi’ bölümüne yerleştirildiğini hatırlatan Kalkan, “Şu
anda Kayseri’deki Paralel Dershanelerin tamamı temel liseye dönüştürüldü. 1-2 tanesi
haricinde temel liseye dönüştürülen okulların devletten teşvik aldığını biliyoruz. Siz hem
devlete düşmanlık edeceksiniz. Hem de devletten teşvik alacaksınız. Bunun önleminin
alınmasını istiyoruz. Şu anda da Paralel Yapı’ya ait okullarda 113 bin civarında öğrencilerinin
olduğu söyleniyor. Yine devletin parasıyla, bu okullarda devlete düşmanlık ediliyor. Yeni
dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda önlem alması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Haber: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15769.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

“Pastırma yazı” bitiyor
Kayseri’de etkili olan “pastırma yazı” önümüzdeki günlerde etkisini kaybetmeye başlayacak.
Bir süredir 18-19 C civarında seyreden sıcaklıklar Pazar gününden itibaren 13 C’ye düşerek
mevsim normallerine dönecek.
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Şehrimizde bir süredir etkili olan sıcak ve güneşli hava hafta sonu etkisini kaybederek yerini
daha serin bir havaya bırakacak. Pastırma ve sucukların kuruması için en uygun hava dilimi
olduğundan halk arasında “pastırma yazı” olarak da bilinen sıcak hava dalgası hafta sonundan
itibaren değişecek. Bir süredir 18-19 derece civarında seyreden sıcaklıklar Pazar gününden
itibaren 13 C’ye düşerek mevsim normallerine dönecek. Bu durum en çok güzel havayı fırsat
bilerek parkları ve piknik alanlarını dolduran Kayserilileri üzecek. Kayseri Meteoroloji Bölge
Müdürlüğü’nden aldığımız bilgilere göre ‘Pastırma yazı’ 7 Kasım Cumartesi gününe kadar
17-18 derece civarında seyredecek.
Pastırma yazı yahut sıcakları
Pastırma sıcakları diye isimlendirilen mevsimsel sıcaklık değişikliği genellikle sonbahar
aylarında görülmektedir. Yılın Ekim ayı sonu ile Kasım başlangıcında görülen ve birkaç gün
ile bir hafta arasında değişebilen sıcaklıklara verilen isimdir. Sonbahar ve kış mevsimi içinde
bir kaç kez değişik zamanlarda görülebilir.
HABER YORUM/Mustafa AKIŞ
Gıda sektörünü ilgilendiren haber (!)
Bu özel haberimizi güzel karelerle süslemek için görevlendirdiğimiz stajyerimiz Metin
Yiğit’e isteğimizi uzun uzun anlattıktan sonra şu cevabı aldık: “Tamam abi ben Pastırmacılar
Çarşısı’na gidiyorum.” Biz gülmekten kırılırken bir arkadaşımız da meslektaşımız Selda
Polat’ın “Pastırma Yazı” ilgili başından geçen şu anekdotu aktardı:

“Eras Medya Grubu bünyesinde bulunan Erciyes Televizyonu, ana haber spikeri Selda Polat
pastırma yazı ile ilgili bir haber yapmak için kolları sıvamış. Birkaç inceleme ve araştırmadan
sonra sıra Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nü arayıp bazı bilgileri almaya gelmiş.
İşte size Selda Polat ile Meteoroloji Bölge Müdürü M. K. arasındaki diyalog...
- Efendim iyi günler! Ben Erciyes Televizyonu’ndan Selda Polat. Bir haber yapıyorum da,
bilgi almak için sizi aradım.
- Buyurun hanımefendi! Bizi ilgilendiren bir konuysa elbette seve seve yardımcı oluruz. Konu
neydi?
- Efendim, Pastırma Yazı ile ilgili bir haber yapıyoruz. Bu pastırma yazında sıcaklar neden
artar. Neden pastırma yazı denilmiş?
- Hayır bizi ilgilendiren bir konu değil ki bu, daha ziyade gıda sektörünü ilgilendirir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15770.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

İslamsız bir tasavvuf oluşturulmak isteniyor
Dün ilki yayınlanan söyleşimizde Sinan Yağmur’un Kayseri’nin kültür politikası ile ilgili bazı
eleştirilerine yer vermiştik. Söyleşimizin ikinci kısmında ise Yağmur’un tasavvuf hakkında
bazı uyarılarını dinledik. Tasavvuf ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulunan Yağmur, İslamsız
bir tasavvufun oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.
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“Rüyayı gösteren de kalemle yazdıran da Allah”
Biraz da eserleriniz üzerine konuşalım istiyorum. Sizin tabirinizle her şey bir rüya ile başladı.
Daha sonra yazdığınız eserlerinizde de benzer olaylar yaşandı mı?
İnsanlar rüyaları basit, gereksiz ve rüya üzerinden yapılan bu tür çalışmaları saçma
görebilirler. Ama unuttukları bir şey var. Rüyaların içerisinde hikmetler ve himmetler vardır.
Bunu rüyayı gören bilir. Hz. Peygamber Efendimize rüya yolu ile de vahiy gelmiştir. Birçok
peygamber ve Allah dostu gördüğü rüya ile sırlar dünyasına açılmış, yolu aydınlanmış
gitmiştir. Rüyalar, aslında bizim farkında olmadığımız işaretlerin yön levhasıdır. Rüyayı
gösteren de kalemle yazdıran da Allah.
1984 yılında asla tasavvufa ilgisi olmayan, Mevlana’yı hiç duymamış, Konya’yı da
Türkiye’de yüzölçümü olarak tanıyan ama yerini dahi bilmeyen genç bir imam hatip lisesi
öğrencisiydim. Gördüğüm rüya ile Konya’nın kıvılcımı kalbime düştü. Konya’da yaşamaya
karar verdim. Bu şehre gidişim Mevlana’yı tanımama ve Mevlana yoluna girmeme yol açtı.
Ardından yıllarca yapılan araştırmalar bir kitap haline geldi.
Allah murat ederse, kişi mermer taşa geçirir dişini
“Rüyayı gösteren de kalemle yazdıran da Allah” dediniz. Bu ‘yazdıran’ kelimesi yanlış
anlaşılabiliyor. ‘Yazdıran’dan sizin kast ettiğiniz ne?
Sahiplenme ve ben egosunu kırmak için bir tasavvuf söylemi bu. Şöyle anlatayım; sizin
cebinizde paranız var. Karnınızı çok iyi bir şekilde doyurmaya niyetlisiniz ve buna gücünüz

de var. Satın aldığınız malzemelerle kendinize ve dostlarınıza ziyafet vereceğinizi söylediniz.
Bütün her şeyi yapıp, hazırladınız. Sofra kuracakken telefonunuz çaldı. Babanız kalp krizi
geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Siz de hastaneye gittiniz. O yemeği yiyebildiniz mi? Allah
dilemediği sürece o yemeği yiyemezsiniz. Bizim kastımız budur. Allah; ‘Ben dilemediğim
sürece, siz dilemeyi de beceremezsiniz’ diyor.
“Allah murat etmezse kişinin işini muhallebi yerken kırar dişini, Allah murat ederse kişinin
işini mermer taşa geçirir dişini...”
Kibrin olduğu yerde sizi şeytan bekler
Bu röportajı okuyan bütün kardeşlerime özellikle söylüyorum; Allah’a iman etmenin birinci
yolu Er-Rezzak’tan geçer. Onun Er-Rezzak olduğunu bilmeyip geçim sıkıntısı veya korkusu
çeken ve ne yapacağız diyenin imanı yoktur. İman Rezzak’tan geçer. Dağdaki böceğin, yerin
altındaki solucanın rızkını düşünen Allah, benim rızkımı ayarlamaz mı?
Bir de ‘Yürü ya kulum’… Cenab-ı Allah, hepimize yürü ya kulum diyor. Miskin miskin
yatıyorsan, koşanın rızkını niye kıskanıyorsun. Sen de koş! Koşmadığın gibi, koşana da çelme
takıyorsan, şeytanla kol kolasındır. Şeytanın amacı Adem’e ve Ademoğullarına çelme
takmaktır. Bugün şeytanlaşmış insanların amacı kim öndeyse bir bahane bulma… Bu hasedin
şirke doğru gittiği bir bataklıktır. Tasavvufta da şöyle bir söz vardır; hasetle başlayan kibre
gider. Kibrin olduğu yerde sizi şeytan bekler.
İslamsız bir tasavvuf oluşturmak istiyorlar
Son zamanlarda Batı’nın İslam’ı Hz. Mevlana üzerinden tanıdığını görüyoruz. Bunu bir
tehlike olarak görenler var. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bunun bir içteki, bir de dıştaki yansıması var. Dıştaki yansımasından başlayalım; siz birlik,
huzur, dirlik ve secde kardeşliği içerisinde yaşayan bir toplumu mahvetmek, parçalamak
isterseniz saldıracağınız ilk cephe o insanları bir arada tutan değerlerdir. Bugün bizim
toplumumuzda tasavvuf ve tasavvuf erenleri bizi bir arada tutan bir değerdir. Bunlardan
dünyada en çok bilineni Mevlana olduğu için oradan başlıyorlar. Onu Kur’an dışı bir insan
haline getiriyorlar. İnsanları böyle tanıtmaya çalışırsanız tasavvufu da insanları Kur’an’ın
özüne çağıran bir edep yolu değil de popüler bir kültür gibi gösterirseniz, sapla samanı
karıştırırsanız, vatandaşın gözüne de çer çöp batar. Bundan 100 yıl önce Avrupalılar, Vatikan,
Amerikan Kilisesi ve Tel Aviv Üniversitesi bir araya geldiler ve böyle bir proje çıkarttılar.
Bugün dünyadaki projeler anlık projeler değil ki… 50-100 yıl önce yapılmış projelerdir.
Mevlana’dan sonra sıra bir başkasına gelecek. İnsanların güveneceği kaleleri yıkarsanız,
savrulursunuz.
İçerideki sıkıntı ne; tasavvufu sosyetik bir öğretiye dönüştürelim. Yani içi boşaltılmış,
ibadetsiz, İslamsız bir tasavvuf. Namaz yok, oruç, yok. Kalbim temiz ya ibadet etmesem de
olur! Herksin kalbi temiz! Kimin kalbi pis ki? Bir tek senin mi kalbin temiz! Laf mı bu?
Tasavvuf bir Kızılırmak’tır. Denizin kendisi değildir.
Tasavvuf, yoga gibi bir şeye mi dönüşüyor?
Evet, öyle bir dönüşüm var. Daha büyük bir tehlike: ruhsal danışmanlık. Sonra 2 bin Eurolara
kalp gözü açma seansları… Bunları yapanları halkımız iyi biliyor. Bugün üfürükçülüğe ve
muskacılığa karşı çıkanlar, niye İstanbul’un merkezinde gönül gözü açma seanslarına karşı
çıkmıyorlar. Buralara doktorlar, mühendisler, bilim adamları yani eğitimli insanlar gidiyor.
İçinde Kur’an ve Resulullah olmayan hiçbir şey tasavvuf değildir. Tasavvuf vahiyden
beslenir. Vahiy denizdir, okyanustur. Tasavvuf bu denize akan bir nehirdir. Kızılırmak bir
deniz değildir. Denizden beslenir. Tasavvuf bir Kızılırmak’tır. Denizin kendisi değildir.
Denizin kendisi Kur’an’dır. Öyle bir tasavvuf olduğu için Anadolu ve Balkanlar
Müslümanlaştı. Gönüller fethedilerek gidildi. Cihat, kılıç ve silah ile yapılan değildir.
Haksızlığa karşı ortadaki kötülüğe karşı ‘emri bil maruf nehy-i anil münker’i yapabilmek için
gönül fethi ile yapılan gönül hareketidir. Önce yürekler fethedilir.

Hz. Ömer döneminde bir İslam komutanı Hz. Ömer’e bir mektup yazar; Efendim falan yeri
fethettik. Mısır’a doğru gidiyoruz. Mısır’ı da fethedebilir miyiz? Hz. Ömer, hemen cevap
yazar; ‘Mısır’ın gönlünü fethetmeden Mısır’a girerseniz, Mısır’ı fethedersiniz ama
Müslümanlaştıramazsınız. Sakın ha! Önce gönülleri fethedin.’
“Müslüman’a güvenilmediği yerde Kıyamet kopmuştur”
Hz. Resulullah’a kıyametin ne zaman kopacağı sorulur. Resulullah’ın kıyamet ile ilgili
söylediği şudur; ‘Müslüman’a güvenilmediği yerde kıyamet zaten kopmuştur.’ Müslüman
odur ki, elinden gelene dilinden gelene, kalbinden gelene güvenebileceğindir. Şimdi elimiz
kirli, kalbimiz kirli, dilimiz kirli… Müslüman beddua ediyor, haset ediyor. Onun için gönlü
de İslam olan Yusuf İslam diyor ki; ‘Kur’an’ı okumazdan önce ben Müslümanları görseydim.
Müslüman olmazdım.’
Müslümanlar, yürüyen, konuşan Kur’an olmadığı sürece işimiz zor. Kur’an-ı Kerim bir
hikaye kitabı değildir. Kur’an-ı Kerim; aşkın imanı, imanın aşkı olan bir kitaptır. Taptuk
Emre’nin, Yunus Emre’ye söylediği bir sözle söyleşimizi sonlandıralım; ‘Ey Aşık; aşkı aşk et,
namazı aşk et, Kur’an-ı aşk ile hatmet. Aşk (Allah sevdası) yoksa, Resulullah hasreti yoksa
kıldığın namazda senin, okuduğun Kur-an’da senin, tuttuğun oruçta senin! Allah’ın değil.’
Yine geldik sözün özüne. Her şey Allah’ın. Yediren, içtiren, konuşturan O. Mevlam ne
eylerse güzel eyler. Görelim neyler. Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi bu sözü söylerken neyi
kastetti? Müslüman’ın derdi, nerde hangi ihaleyi kazanacağım değil, hangi imanı nerede
kurtaracağım olmalı. İhale, imanın önüne geçmişse, konuşmaya gerek yok.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15771.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

Sarmısaklı ’da feci kaza : 2 ölü 13 yaralı
Kayseri Sarmısaklı Mahallesinde, belediye otobüsüyle tır kafa kafaya çarpıştı. Edinilen
bilgilere göre feci kazada 2 ölü 13 yaralı var.
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Sivas karayolunun Sarımsaklı köyü yakınlarında meydana
geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 ZY 456 plakalı TIR ile 38 LN 641 plakalı otobüsün
çarpışması sonucu Zümrüt Ulusoy (77) ile Ömer Taştan (65) hayatını kaybederken, 12 kişi de
yaralandı. Yaralılar vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla
Kayseri’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer, kazayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15772.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

Kayseri şeker çiftçilerini banker ediyor
Şeker Pancarının ekiminden sökümüne kadar her aşamasında çiftçilerle bir araya gelmeyi
gelenekselleştiren Kayseri Şeker yöneticileri Kasım ayının ilk günlerinde Pancar söküm
günlerinde Develi ve İncesu İlçelerinde pancar çiftçileri ile buluştu.
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Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve beraberindeki Kayseri
şeker yöneticilerinin İncesu ve Develi İlçesi Aygözme, Tonbak ve Zile köylerindeki pancar
sökümü yapılan tarlalarda Pancar ekicileri ile bir araya geldi.
Başkan Akay, pancar ekicileri yanı sıra Develi ve Yahyalı nakliyecileri Kooperatiflerinin
Başkan ve üyeleri ile de bir araya gelerek nakliyecilerin karşılaştıkları sorunları dinleyip
şoförler ve pancar çiftçilerine baklava ikramında bulundu.
Başkan Akay’ın tarlada söküm, Maus ile yükleme ve fabrikaya taşınması aşamalarını yerinde
inceleyerek bilgi alması, çiftçileri ve nakliyecileri memnun etti.
İncesu -pancar ekicisi Osman Yüzükırmızı, "Kayseri Şeker’e ekim yapan bölgelerde pancara
rağbet artıyor. Kayseri Şeker’in pancar çiftçisine destekleri ve verdiği pancar paraları
sayesinde çiftçiyi banker etti" dedi.
Develi -Zile Pancar ekicisi Ali Alay ise, "Şeker pancarı çocuklarımızın geleceği oldu. Bu sene
230 dekar pancar ekimi yaptık. Bu sene Dekara 11 ton alıyoruz. Tonu da 200 lira olunca
bizleri daha çok mutlu etti. Pancar çiftçisin alım gücü ve itibarı da artmış durumda. Önceden
halk arasında parası olanlara Almancı derlerdi şimdi ise pancarcı diyorlar" ifadesinde
bulundu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Develi İlçesindeki
pancar sökümü esnasında, pancar ekicileri tarafından oluşturulan tarla silolarının her geçen
gün yaygınlaşmaya devam ettiğini ve bu uygulamanın da randevulu sisteme büyük katkısı
olduğunu belirterek bundan sonra sökülen pancarların hepsi bu şekilde sökülecektir. Mausla
yükleme yapmak hem çiftçimiz için hem de bizim için kolaylık olmuştur. Bunun gelişmesi ve
yaygınlaşması lazım.’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15773.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

Doğalgaz “Kayseri İe zirvede” sloganı ile
Erciyes’te
Kayserigaz, “Doğalgaz Kayserigaz İle Zirvede” sloganıyla Kayseri’nin en büyük
projelerinden olan, Erciyes Dağı Master Projesi’ne değer katacak Erciyes Dağı Oteller
Bölgesi’ne çevre dostu doğalgaz arzını sağladı.

06 Kasım 2015 Cuma 09:54

Erciyes Dağı Oteller Bölgesi’nde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Erciyes A. Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes’in Master Planı ile farklı bir görünüme
kavuştuğunu söyleyerek, “2005’ten itibaren Büyükşehir Belediye’mizin başlatmış olduğu
belki de dünyada tek olan Erciyes Master Planı ile Erciyes’imiz çok farklı bir görünüme
kavuştu. Neredeyse her yıl Erciyes’te yeni bir gelişime sahne olmuş. Biz de bunlara şahitlik
ediyoruz. Burada Büyükşehir Belediye’mizin himayesinde muhtemelen bütün halkımızın
kenetlendiği en önemli projelerden bir tanesi Erciyes. Bu uğurda da devletimizin ve
belediyemiz takdire şayan bir çaba sarf ediyorlar. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan sayın
başkanlığımızın önderliğinde Erciyes’i dünya çapında bir kayak merkezi yapmak için elinden
gelen gayreti gösteriyor. Dünyada belki örnekleri var ama böylesine zor bir noktada Erciyes’e
doğalgazın gelmesi kullanılması ve işletmecilerimizin hizmetine sunulması herhalde çok
rastlanılan bir örnek değil” dedi. Programda konuşan Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir
Bora ise, zorlu çalışmaların ardından Erciyes’e doğalgazı getirdiklerini vurgulayarak, “Biz bu
çalışmaya başladığımızda bu kadar zorlanacağımızı tahmin etmemiştik. Bizim bitirme
takvimimiz öndeydi ama Erciyes’in hem iklim hem jeolojik koşulları bizi zorladı.
Beklentimizden daha dirençli bir dağ çıktı. Ama çalışma arkadaşlarım, taşeron firmalarımız
çok güzel bir çalışma gerçekleştirerek doğalgazı bu zirveye ulaştırdılar. Artık bu bölgedeki
tüm oteller, tesisler doğalgazı kullanabilir halde. Artık bugünden sonra vakit kaybetmeden
doğalgaz dönüşümü için gerekli faaliyetleri, projelendirmeleri yaparlarsa biz de hızlı bir
şekilde onların doğalgaz kullanımını hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş oluruz” diye konuştu.
BAŞKAN ÇELİK: “ERCİYES KIŞ SPORLARI MERKEZİ DOĞALGAZIN GELMESİYLE
YENİ BİR DEĞER KAZANMIŞ OLDU”
Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, doğalgazın
gelmesi ile Erciyes Kış Sporları Merkezi’nin yeni bir değer kazandığını vurgulayarak “Hep
söylenir ‘yol ve su medeniyettir’ diye. Daha sonra elektrik icat edilince ‘yol ve elektrik
ilerledikçe medeniyet gelişir’ diye söylenir. Tabi daha sonraları haberleşme teknolojilerinin
gelişmesiyle birlikte internet ve telekom altyapıları da bu medeniyet göstergeleri arasına girdi.
Ama asıl ısınma amaçlı kullanılacak bu doğalgaz da son dönemlerde olmazsa olmazlar
arasına girdi. Artık bir yerleşim bölgesinde gerek iskan amaçlı gerekse ticari ya da diğer
turizm amaçlı olsun o bölgede ulaşım imkanları, yol, elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz
var ise o bölgenin kıymeti artıyor. Bu alanda bizim de üzerinde durduğumuz Kayserimizin
yeni bir ekonomik değeri olan Erciyes Kış Sporları Merkezi doğalgazın gelmesiyle yeni bir
değer kazanmış oluyor. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaların ardından Başkan Çelik ve davetlilerin meşale yakarak açılışı
gerçekleştirdi. Daha sonra davetliler yakılan ateş başında sucuk ekmek yedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15774.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

Hizmet – Iş sendikasından anlamlı yardım
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesine bağlı Melikgazi Belediyesinde talihsiz bir kaza sonucu
yaşamını yitiren Ali Şeyhalio’nun ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 25 Bin Türk
Lirasını teslim etti.

06 Kasım 2015 Cuma 10:02

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 2,5 yıldır tüm üyelerine sosyal
proje kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Hizmet - İş Sendikası Şube
Başkanı Serhat Çelik konuyla ilgili açıklama da bulunarak, “22.06.2015 tarihinde trafik kazası
sonucu hayatını kaybeden Ali Şeyhalio’nun ailesine girişimlerimiz sonucu sigortadan
aldığımız 25 Bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu paralar ailelerin acılarını
azaltmayacaktır. Fakat geri de bırakmış oldukları ailelerinin ve yakınlarına az da olsa bir
ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah dan rahmet geride
kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum. Maalesef iş kazaları hayatımızın ve ülkemizin acı
bir gerçeği keşke bu kazalar hiç yaşanmasa. Allah Kayseri’ye hizmet eden ve alın terini akıtan
çalışanlarımızı kazalardan belalardan korusun. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. Bu
olay da son olur” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15775.html
Erişim Tarihi: 09.11.2015

Önce aile
Ailelerin daha huzurlu ve mutlu olması için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi Eğitim
Faaliyetleri (BEF) bünyesindeki Huzur Çınarı’nın aile seminerleri devam ediyor. Aile
seminerlerinde bu ay "Ailede Mahremiyet ve Merhamet" konusu ele alındı.

06 Kasım 2015 Cuma 10:26

Huzur Çınarı, değerler eğitimi kapsamında, ailede dokuz temel değeri baz alarak seminerler
düzenliyor. İl Müftülüğü ile birlikte düzenlenen seminerler her ay sekiz farklı KAYMEK
tesisinde aynı andan gerçekleştiriliyor. Huzur Çınarı tarafından düzenlenen seminerlerde bu
ayın konusu "Ailede Mahremiyet ve Merhamet" konusu oldu.
KAYMEK tesislerinden Göznuru tesislerinde düzenlenen seminere konuşmacı olarak
Melikgazi Müftülüğü Vaizelerinden Nurcan Coşkun katıldı. Coşkun mahremiyet ve
merhametle ilgili dinimizin gerekleri hakkında bilgiler vererek seminere katılan bayanların
sorularını cevaplandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15776.html
Erişim Tarihi: 09.11.2015

Memduh Büyükkılıç’a ziyaret
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürü Murat Eskici, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç‘ı ziyaret ederek spor ve sporcuya yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı
teşekkür etti.

06 Kasım 2015 Cuma 10:30

Sporun ve sporcunun adresi ve destekleyicisi…
Melikgazi Belediyesinin spora yapmış olduğu yatırımların örnek olduğunu inşa ettiği spor
salonları sahalarının şu anda hizmet verdiğini ifade eden Kayseri Gençlik Hizmetleri ve İl
Spor Müdürü Murat Eskici, özellikle ilçe sınırları içerisinde yer alan bütün semtlerde spor
alanı ve sahaları inşa etmesinin büyük bir hizmet olduğunu söyledi.Kayseri Gençlik
Hizmetleri ve İl Spor Müdürü Murat Eskici, ziyarette şu açıklamalarda bulundu;
“Gerçekleştirilen çalışma ve yatırımlardan ayrıca kurumumuzun çalışmalarına vermiş olduğu
her türlü destek ve katkılarından dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç’a teşekkür ederiz.”
Spora yapılan yatırımlar birlik ve beraberliği artırır…
Belediye olarak ilçe sınırları içerisindeki tüm semtlerde spor ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamaya
çalıştıklarını, özellikle spor alanları, spor aletleri, basketbol sahaları, çevre düzenleme
çalışması gibi hizmetleri tereddütsüz yerine getirdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç
“Melikgazi Belediyesi olarak her sporcunun, spor camiasının ve spora destek verenlerin
yanında olduk. Destek ve hizmetlerimiz bunların birer kanıtıdır. İlçe sınırları içerinde 48 ayrı
bölgede açık alan basketbol sahası, 54 alanda açık alan spor aletleri ve 12 ayrı spor salonu, 14
okul sporu salonu inşa ettik, Melikgazi Belediyesi olarak şehrin fiziki yapısı yanında eğitim,
sağlık ve spor yaşamını önemsiyor ve değer veriyoruz “ dedi.
Hizmetlerinden dolayı plaket verdiler.
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürü Murat Eskici, Başkan Büyükkılıç’a spor
alanında birlikte bir spor organizasyonları yapmak istediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15777.html
Erişim Tarihi: 09.11.2015

İş makinesi bahçe duvarını yıktı 2 otomobilde
hasar oluştu
Kayseri’de iş makinesinin çalışırken yıktığı istinat duvarı altında kalan 2 otomobil zarar
gördü.

06 Kasım 2015 Cuma 10:51

Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerinde çalışma yapan iş makinesi
bahçenin istinat duvarını yıktı. Yıkılan duvar altında kalan 2 otomobilde maddi hasar
oluşurken, olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis bölgede
inceleme yaptı. Otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15778.html
Erişim Tarihi: 09.11.2015

Sözünü verdiğimiz hangi taahhütname varsa

onu

gerçekleştireceğiz
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yaptığı basın açıklamasında seçim
sonuçlarını değerlendirerek, “Sözünü verdiğimiz hangi taahhütname varsa onu
gerçekleştireceğiz. Kimsenin tereddüttü olmasın" dedi.

06 Kasım 2015 Cuma 12:17

Parti binasında yapılan basın açıklamasına eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı
Avşar Aslan katıldı. Seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan AK Parti İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden, “Bugün bütün ilçelerimizi dolaşarak teşekkür ziyaretimizi
yapıyoruz. Alınan seçim sonuçlarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı.
Taner Yıldız ise “1 Kasım seçimlerinin Kayseri'mize ve ülkemize hayırlar getirmesini
temenni ediyorum. 1 Kasım seçimlerinde AK parti büyük bir zaferle çıktı. Bu seçimin asıl
kazananı milletimiz, vatandaşımız olmuştur. Vatandaşlarımız sağduyusuyla buna karar
vermiştir. 2 Kasım sabahında bütün vatandaşlarımız belli bir huzurla uyandı. Bunların
içerisinde MHP CHP ve HDP’ye oy verenlerde vardır. Milletimiz istikrardan yana tercihini

yaptı. Alınan bu oylar emanet oylar olmayıp gönülden verilen oylar oldu. Bu seçim siyasetçiyi
eğiten bir seçim olmuştur” diye konuştu.
Yıldız ayrıca, “Özellikle bütün teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Kayserimizde bu seçimi
gayet iyi yönetmişlerdir. Bundan sonra çok iş az laf dönemi başlamıştır. Türkiye’nin
reformları bütün 13 yıllık hafızası ile birlikte devam edecektir” şeklinde konuştu.
Sözlerini sürdüren Yıldız, “Sözünü verdiğimiz hangi taahhütname varsa onu
gerçekleştireceğiz. Kimsenin tereddüttü olmasın. Herkes getirilen hizmetten fazlası ile
yararlanacaktır. Bu bir ekip işi benin olmadığı bizin olmadığı bir AK Partin bahsediyoruz. Biz
kültürünü bırakmadıkça AK Partinin başarısının devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15779.html
Erişim Tarihi: 06.11.2015

Melikgazi ziyareti
Erciyes Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Mustafa Uzaslan, Mehmet Saraç, Yaşar Köletelioğlu, Üstün Tuncer ve Hacı Mercan
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek belediyenin insan
sağlığına ve sağlık tesislerine yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

06 Kasım 2015 Cuma 12:26

Kayseri, belediye yatırımları ile bölge şehri oldu…
Erciyes Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Melikgazi
Belediyesince Kayseri sanayisine, eğitimine, sporuna, kültürüne ve sağlık sektörüne yönelik
özel yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Erciyes Organ Nakli Vakfı adına teşekkür ettiğini
söyledi.Kayseri’de ilk organ nakli 1994 yılında gerçekleştirildi…Erciyes Organ Nakli Vakfı
Yönetimi ile her zaman birlikte ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını ve beraber projeler
üreteceklerini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi Mesleki Oda,
Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ve istişare içerisinde çalışıyor. Bunun olumlu
sonuçları ilçe halkına hizmet olarak yansımaktadır. Erciyes Organ Nakli Vakfı Yönetimi ile
ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu ortak çalışmalar ile Kayseri’de organ bağışına yönelik
yeni bir etkinlik ve yeni bir kampanya ile Kayserili hemşehrilerimize özel seminerler
düzenleyeceğiz. Ayrıca Meslek Eğitim Kurslarımızda yine ortak çalışmaları
değerlendireceğiz. Her türlü toplantı, seminer ve eğitim kurumlarımızdaki öğrencilerimize
organ nakli hakkında bilgilendirici ve bilinçlendirici açıklamalarda bulunacağız. ” dedi.
Erciyes Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Yönetim Kurulu
Üyelerinden gerçekleştirilecek olan yatırım ile projeleri hakkında bilgiler aldıklarını ifade
eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Erciyes Organ Nakli Vakfı Yönetim Kuruluna başarılar
dilediğini ve bu ziyaretlerinden de son derece memnun olduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15780.html
Erişim Tarihi: 09.11.2015

Mhp İl Başkanı Baki Ersoy, Mhp Genel Başkanı
Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi
ziyaret etti.

06 Kasım 2015 Cuma 12:30

Baki Ersoy, Ziyaret sonrasında yaptığı açıklamasında, "Hepinizin malumu olduğu üzere aziz
milletimiz kendi iradesini temsil edecek vekilleri belirlemek amacıyla 1 Kasım günü sandık
başına gitti.
Resmi olmayan sonuçlara göre AKP sandıktan tek başına iktidar olarak çıktı. Tüm politikaları
iflas etmiş, yolsuzlukları ayyuka çıkmış, vatana ihanetleri deşifre olmuş, yalan ve aldatmaları
bizzat kendi ağızlarından itiraf edilmiş bir partinin iktidar yetkisiyle ödüllendirilmesi akıl ve
mantıkla izahı olmayan, incelenmesi gereken bir husustur. Türk milleti, adına istikrar denen
büyülü sözün peşine takılmış, 7 Haziran sonrası uygulanan korku politikasına esir edilmiştir.
Millet iradesine saygılıyız ama şantaj siyasetinin herkesi baskı altına aldığının da farkındayız"
dedi.
Ersoy, "Seçim sonuçlarına göre Türkiye’yi 4 yıl boyunca yöneteceği bilinen AKP’nin Türk
milletinin hayrına icraatlara imza atmasını umsak da tek başına yetkisi alır almaz yaptığı
açıklamalardan görüyoruz ki AKP, buzdolabındaki çözüm sürecini ısıtıp tekrar önümüze
koyarak PKK’nın güçlenmesine hizmet edecek, Yeni Anayasa ve Başkanlık hevesiyle
bölücüleri sevindirecektir. Ama üzülerek ifade ediyorum ki AKP’ye verilen destek istikrarı
getirmeyecek, geçen yılları mumla aratacak felaketlere davetiye çıkaracaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi dik duruşunu koruyarak, milli ve manevi değerlere sahip çıkarak ve
en önemlisi 7 Haziran sonrası sandıktan çıkan iradeyi kabul etmeyip tekrar seçimi dayatan
zihniyetin algı operasyonlarına rağmen, oy ve milletvekili sayısı olarak bakıldığında
yüzlerimiz gülmese de her zaman doğruları savunacak, hainleri emellerine ulaştıramayacak
bir çoğunlukla Türkiye Büyük Millet Meclisindeki yerini almıştır. Bu açıdan MHP’nin duruşu
Türk milletinin çıkarlarını savunmak adına çok önemlidir" ifadesinde bulunarak açıklamasını
şu şekilde sürdürdü:
"Bu saatten sonra bizlere düşen görev, Türk milletinin bizlere layık gördüğü görevi başarı ile
yerine getirmek, iktidar partisinin vaatlerini yerine getirip getirmediğini denetlemek, Türk
milletinin çıkarlarını sesimiz çıktığı kadar haykırmaktır.
Bununla beraber aziz milletimizin gönlünü fethedecek seferberliği bugünden başlatmak,
önümüzdeki seçimlerde iktidar yetkisini verecek çoğunluğu Milliyetçi Hareket saflarına
katmaktır.
Bu hedeflere ulaşmak için en önemli aşılması gereken engel partimizi hedef alan kuşatmayı
bertaraf etmektir.
Hatırlayınız, 7 Haziran - 1 Kasım arasında Türkiye’de yaşanmadık rezalet, planlanmadık
kumpas, oynanmadık oyun kalmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin zayıflaması,
kaybetmesi ve hatta baraja takılması maksadıyla bir çok siyasi tezgah icra edilmiştir.

Bu saldırıların hedefinde olan Liderimiz Devlet Bahçeli dün olduğu gibi bugünde alçakça
saldırıların ve kara propagandanın hedefidir. Türk milliyetçilerin Lideri, Genel Başkanımız
Sayın Devlet Bahçeli ilkelerimizden ödün vermeden, inandığımız doğrulardan sapmadan
sadece doğruları ve Türk milletinden yana olan tezlerini savunarak doğru yolda yürümektedir.
Milliyetçi Hareket’in liderini hedef alıp başla gövdeyi kopararak yok etmek isteyen her türlü
gafilin partimize gönül vermiş insanımız farkındadır.
Dün olduğu gibi bugünde, yarında Türk milletinin huzur ve refahından başka bir şeyi
düşünmeyen Liderimizin yanında durarak sabırla, özveriyle, inanmış bir yürekle
görevlerimize devam edeceğimizi bildirmek isterim.
Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi; vatan ve millet sevdamızda en ufak bir eksilme
olmadan, saflarımızda en küçük bir bozulma yaşanmadan çelikten bir iradeyle Türkiye’nin
hak, hukuk ve tarihi çıkarlarını savunmaya samimiyetle devam edilecektir.
Bizim doğrularımız Türk milletinin doğrularıdır. Türk milleti de Milliyetçi Hareketin
doğruları savunmaktan şaşmayacağını bilmekte ve bu doğrultudaki inancını korumaktadır.
Unutmamak gerekir ki bir doğru bin yanlıştan büyüktür. Bizim doğrularımız milletimizin ve
ülkemizin geleceği için ortaya konulan ilkelerin ta kendisidir. Ülkemizin kurtuluş
mücadelesinde ortaya koyduğu ilkeler ne idiyse, MHP’de bugün o ilkelerin savunucusu
olmuştur. Kıyamete dek de o ilkelerinden ödün vermeyecektir. Sandıklardan çıkan sonuçlar
bizim doğruları savunmamızdaki azmimizi kırmayacak, karamsarlığa itmeyecektir. Yayında
gerilmiş ok misali dik duracak, Türk milliyetçilerinin üzerinde oynanan oyunları
hedefimizden şaşmadan bozacağız.
Biz dün de hırsıza, rüşvetçiye, PKK açılımı yapanlara, hukuksuzluk yapanlara, Türklük
düşmanlarına “Hayır” dedik, elbette yarında “Hayır” diyeceğiz. Biz makam ve saltanat
peşinde koşan parti olsaydık, ilkeleriyle değil menfaatleriyle hareket eden bir parti olur,
milletin geleceğini düşünmeden herşeye “Evet” derdik… Bizim ödediğimiz siyasi bedeller
millet içindir, vatandaşımız içindir.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl teşkilatı olarak yılmayacağız diyerek ettiğimiz yemine
sadık kalacak ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin izinden yürümeye devam edeceğiz.
Bizim bu konudaki kararlılığımız, Kürşat’ın 40 çerisiyle birlikte Çin seddi önünde gösterdiği
cesaretin timsalidir. Bizim kararlılığımız, Alparslan’ın Malazgirt’te Bizans’a diz çöktürdüğü
kararlılıktır. Bizim kararlılığımız 7 düvele Çanakkale’yi dar eden kuva-yi milliye
kararlılığıdır. Bizim kararlılığımız “yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz” diyen Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün kararlılığıdır.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin kararlı duruşuna iman ederek, 1 Kasım öncesi sergilenen her
türlü alavereye dalavereye kanmayıp, 1 Kasım günü sandıkta oyları ile Türklüğün namus
mücadelesinde yanımızda olan, ülkenin geleceği için bizleri destekleyen tüm Kayserililere
teşekkürü borç bilirim.
Tüm imkansızlıklara rağmen üç hilali Erciyes’in zirvesine dikmek için varlıklarını ortaya
koyan teşkilatımızın değerli yöneticileri, milletvekili adaylarımız ve aziz dava arkadaşlarım
sağ olsunlar, var olsunlar.
Yüce Allah bizleri son nefesimize kadar ülkülerimizden, ilkelerimizden ve Türk milletine
mensubiyet şuurundan ayırmasın.
“Bitti” diye ellerini ovuşturanlar bir kez daha düşünsünler...
“Zafer kazandık” diye sevinenler Damat Ferit’i bir kez daha gözden geçirsinler...
Milletimizin başına “çözüm süreci” çorabını örmeye çalışanlar, başkanlık hevesiyle yanıp
tutuşanlar kursaklarında kalacak heyecana son bir kez daha odaklansınlar...
Sefer bizden, zafer Allah’tan!"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15781.html
Erişim Tarihi: 09.11.2015

Otomobil ile tramvay çarpıştı
Kayseri’de otomobil ile tramvayın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında maddi hasar
oluştu.

06 Kasım 2015 Cuma 12:37

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı Park Caddesi üzerinde Talas - Cumhuriyet
Meydanı seferini yapan tramvay ile A. K.’nin sürücüsü olduğu 38 YH 670 plakalı otomobil
çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken otomobil ve tramvayda maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken tramvay yolu trafiğe kapandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15782.html
Erişim Tarihi: 09.11.2015

Kayseri amatör camiası yemekte bir araya geldi
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu toplantısı camianın önde gelen
isimlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
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Yemekli toplantıya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Futbol
Federasyonu Kayseri Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, AGÜSpor Kulüp Başkanı ve ASKF
Başkan Yardımcısı Ömer Yağmur, Kayseri Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkan
Yardımcısı Mehmet Aşık, TFFHGD Kayseri Genel Merkez Üyesi Ömer Faruk Ocak,
TFFHGD Kayseri Şube Başkanı Fahri Aksoy, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkan Çetin Topuz,
Kayseri İl Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hakem Atama Sorumlusu Demirel
Yurtseveryener, Kayseri İl Disiplin Kurulu Başkanı İhsan Demir, Kayseri Saha Komiserleri
Derneği Başkanı Şinasi Acar ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim üyeleri
ve amatör spor kulüplerinin yöneticileri, antrenörler, hakem, gözlemci ve temsilciler katıldı.
Toplantıda konuma yapan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa
Soykarcı, amatör camia içindeki birlik ve beraberliğin bozulmasına izin vermeyeceklerini
söyledi. Soykarcı, ''Bu isimler onurlu bir görevi yerine getirmektedirler. Gençlerimizi kötü
alışkanlıklardan kurtarıp spor sahalarına çekebilmek adına büyük bir mücadele veriyorlar. Bu

yaptıkları özverili davranış için başkan ve yöneticileri tebrik ediyorum. Birlik ve
beraberliğimizin asla bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz bir aileyiz'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15783.html
Erişim Tarihi: 09.11.2015

Hastalıklarda ilk 48 saat çok önemli
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Erdal Cahit Topcu “Havaların soğumasıyla birlikte
salgınlar halinde gördüğümüz hastalıkların en önemli sebepleri okullardır. Hastalıklar
çocuktan çocuğa bulaşmaktadır. Okullarda ortamın nemlendirilmemesi en önemli etkendir”
dedi.
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Op. Dr. Erdal Cahit Topcu okulların açılmasıyla birlikte salgın hastalıkların görülme oranında
artış olduğunu vurgulayarak “ Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte üst
solunum yolları yani kulak, burun, boğazla ilgili hastalıkların sıklığında artış görülmektedir.
Bu dönemde özellikle soğuk algınlığı, grip, bademcik enfeksiyonları, boğaz enfeksiyonları,
kulak iltihaplarının sıklığında artış görmekteyiz” ifadesini kullandı.
Grip ve soğuk algınlığı hastalıklarının farklı olduğunu ve birbiriyle karıştırılmaması
gerektiğini ifade eden Topcu, “Soğuk algınlığıyla gribi birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor.
Genelde soğuk algınlığıyla grip birlikte zannediliyor. Fakat ikisi farklı şeylerdir. Öncelikle
etkenleri farklıdır ve tedavi yöntemleri farklıdır. Soğuk algınlığında çok tipik bir özellik
boğaz ağrısı olur. Çok hafif bir ateş, eklem ağrısı, baş ağrısı ve vücutta kırgınlık hali
olabiliyor. Ama gripte bu olay daha şiddetli olarak görülüyor. Gripte farklı olarak boğaz ağrısı
olmaz, ateş çok daha yüksek olur” şeklinde konuştu.
Topcu, ilk önlemin aşı yaptırarak alınabileceğinin altını çizerek “Grip teşhisi koyduğumuz
kişilerde, risk faktörü olan kişilerde mutlak olarak grip aşısı önerilmektedir. Grip aşısı
özellikle 65 yaş üstü kronik hastalıklar dediğimiz kalp, böbrek, akciğer hastaları, küçük
çocuklar, kreşe giden çocuklar, okula yeni başlayanlarda ve 2 yaş altı çocuklarda grip aşısı
önerilmektedir. Tek doz olarak yapılır ve her sene ayrı bir aşı olarak yapılır” dedi.
Hastalık belirtilerinin görülmesinden sonraki 48 saatin önemini vurgulayan Topçu sözlerini şu
şekilde sürdürdü:
“Yine nezle, grip hastası olanlarda sıvı alımının çok iyi yapılması gerekir. Özellikle sigaralı
ortamdan uzak durmak ve hava kirliliğinin engellenmesi gerekir. Meyve ve sebze ağırlıklı bir
diyetin yapılması önerilmektedir. Bademcik enfeksiyonları ve faranjit dediğimiz hastalıklar
çok görülmektedir. Eklem ağrılarına neden olan eklem ağrılarının olduğu ve bademciklerin
çok büyüdüğü ileride romatizma dediğimiz duruma neden olabilen bir hastalıktır. Bu durum
çocuklarda çok sık görülebiliyor ve özellikle aynı ortamda kalan kişilerin hapşırması
sonucunda çevredeki diğer kişilere bulaşıcılık gösterebilir. Bunun engellenmesi için en güzel
yöntemlerden biri bulunduğumuz ortamın havasının nemlendirilmesi ve özellikle
temizlenmesidir. Sık sık havalandırmak çok önemlidir. Özellikle toplu yaşanan bir ortamda

bir çocuğun hastalanması tüm çocukların hastalanmasına neden olabildiği için öğretmenlere
çok iş düşmektedir. Yine kulak iltihapları çok sık görülen durumlardır bu dönem içerisinde.
Ağrı ve ateşe neden olabilen bir durumdur. 3 veya 4 evreden sonra kulak zarının delinmesine
gidebileceği için çok sık olarak kulakta duyma kaybı, ağrı veya ateşi olan çocukların bizlere
gelmesi gerekmektedir. Laranjit dediğimiz ses kısıklıkları, faranjit dediğimiz boğaza takıntı
hislerinin çok olduğu bir dönemdir. Salgın hastalıkların en önemli sebebi okullardır.
Hastalıklar çocuktan çocuğa bulaşmaktadır. Okullarda ortamın nemlendirilmemesi en önemli
etkendir. Temizlik ve havalandırmaya fazla önem gösterilmemesi bu bulaşıcı hastalıkların
sebebi oldu. Bunların dışında çok nadir gördüğümüz fakat görüldüğünde tüm sistemi
etkileyen bir durumda hava değişimleriyle ani işitme kaybı dediğimiz sabah kalktığımızda
işitme kaybı dediğimiz durumlar. Yüz felci dediğimiz fasiyal sinir dediğimiz yüzü innerve
eden sinirin ödemlenip şişmesiyle ortaya çıkan yüz felçlerinin olduğunu görüyoruz. Bu
hastalıkların çok sık görülmese de bu dönemde olduklarını bilmek 48 saat içerisinde hemen
kulak burun boğaz hekimlerine başvurmak gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu hastalıkların
ilk 48 saatte geri dönüşümünün olduğunu işitme kaybının düzeldiğini ve yüz felcinin çok
çabuk iyileştiğini görüyoruz. Hastalıklarda ilk 48 saat çok önemli. Daha uzun sürede
gelindiğinde bu durumların geçmediğini görüyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15784.html
Erişim Tarihi: 09.11.2015

Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi son
yolculuklarına uğurlandı
Kayseri’de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zümrüt Ulusoy ve Ömer
Taştan kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

06 Kasım 2015 Cuma 13:25
Hunat Caminde kılınan cenaze namazına hayatını kaybeden Zümrüt Ulusoy (77) ve Ömer
Taştan’ın (65) yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından
Zümrüt Ulusoy ve Ömer Taştan Kocasinan ilçesine bağlı Barsama mahallesindeki aile
mezarlığında toprağa verildi.
OLAY GÜNÜ
Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Sivas karayolunun Sarımsaklı köyü yakınlarında meydana
geldi. 38 ZY 456 plakalı TIR ile 38 LN 641 plakalı otobüsün çarpışması sonucu Zümrüt
Ulusoy (77) ile Ömer Taştan (65) hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar
vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri’deki çeşitli
hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15785.html
Erişim Tarihi: 09.11.2015

