KAYSERİ HABER ARŞİVİ
05.10.2015–11.10.2015
"Sahaya inme zamanı geldi ve geçiyor"
Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Mehmet İncialan, "Spor da bu şehre
hizmettir. Sayın Vali, Büyükşehir belediye başkanı ve Melikgazi belediye başkanı için sahaya
inmek zamanı geldi ve geçiyor" dedi.

05 Ekim 2015 Pazartesi 10:50

Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü İncialan, "Kayseri-ErciyessporAdanasspor maçı tam bir rezalet olmuştur. Hakemin uydurduğu ikinci penaltı zaten zayıf olan
takımın tüm direncini kırmış ve sahipsiz Erciyesspor rakibine adeta boğdurulmuştur"
ifadesinde bulunarak şunları söyledi:
"Maçın hakemi sayın Öğretmenoğlu bu penaltının görüntülerini seyrettiği zaman hemen
hakemliği bırakmalıdır. Bu kararından dolayı özür dileyip istifa etmeyecekse, başka nasıl bir
hata yapmasını bekleyecektir?
Şehrin atanmış ve seçilmişleri derhal bir araya gelerek bu takımın kötü gidişinin durdurulması
için adım atmalıdır. Spor da bu şehre hizmettir. Sayın Vali, Büyükşehir belediye başkanı ve
Melikgazi belediye başkanı için sahaya inmek zamanı geldi ve geçiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15300.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Erciyes Cup sona erdi
Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup AGÜ Spor ve İstanbul Üniversitesi arasında oynanan
karşılaşma ile sona erdi.
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Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde 2-4 Ekim'de gerçekleşen Erciyes Cup'ta, AGÜ Spor,
Adana ASKİ, Samsun Canik Belediye, Yakın Doğu Üniversitesi, Mersin Büyükşehir
Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi takımları mücadele etti.
Erciyes Cup'ta son karşılaşma AGÜ Spor ile İstanbul Ünivrsitesi arasında oynandı.
Karşılaşmayı İstanbul Ünversitesi 61-80 kazandı. Karşılaşmada İstanbul Üniversitesi'nden 23
sayı atan Kübra Dicle en değerli oyuncu seçilirken, turnuvaya katılan takımlara plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15301.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Kazayı gördü telefona sarıldı
Kayseri'de 7 kişinin yaralandığı trafik kazasını görenler olay yerinde toplanırken, bir genç
olan biten her şeyi cep telefonu ile kaydetti.
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Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Anayurt Mahallesi'nde meydana gelen trafik
kazasında, 38 RA 202 plakalı minibüs ile 38 AB 061 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazayı
gören meraklı vatandaşlar olay yerinde toplanırken, polis ekipleri ise ambulanslar gelene
kadar önlem aldı.
Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen meraklı kalabalık kaza yerinden ayrılmazken,
meraklı bir gencin kazazedelerin kaldırılması sırasında kaza yapan araçları cep telefonuyla
kaydetmesi dikkat çekti. Yaralılar, ambulanslarla Kayser Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15302.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Sümer Lisesi Mezunları ‘Mezunlar
Buluşmasında’ bir araya geldi
Kayseri Sümer Lisesi mezunları bu yıl 6’ıncısı düzenlenen ‘Sümer Lisesi Mezunları
Buluşması’ etkinliğinde bir araya geldi.
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Kayseri Sümer Lisesi mezunları, Sümer Lisesi Mezunlar Derneği Tarafından bu yıl 6’ıncısı
düzenlenen ‘Sümer Lisesi Mezunları Buluşması’nda’ bir ayara geldi. Bu etkinliklerde okul
çağlarındaki heyecanı yeniden yaşadıklarını belirten Sümer Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı
Yasemin Aydoğan “ 6’ıncısını gerçekleştirdiğimiz mezunlar günümüzü her yıl coşkuyla birlik
beraberlik çatısı altında kutluyoruz. Bizim mezunla günümüz tüm seneleri kapsıyor. Hepimiz
burada çocukluk günlerimize dönerek aynı coşkuyla aynı heyecanla birbirimizle
kucaklaşıyoruz, sohbetler ediyoruz” dedi.
Her sene olduğu gibi bu sene de 40’ıncı yılını dolduran mezunlara plaket verdiklerini ifade
eden Aydoğan, “Mezunlar derneğinin en büyük amacı okulun başarısına destek vermek bu
konuda da ilk devlet lisesi olduğumuzu düşünüyorum. 25 başarılı öğrenciye burs verdik ve
bundan sonraki hedefimiz 30 öğrenciye burs vermek. Bundan sonra da bu gayretimiz devam
edecek. Tabi ki tüm Sümerlilere görev düşüyor biz yönetim kurulu olarak sadece başı
çekmekteyiz. İnşallah bundan sonra da her zaman okulumuzun yanında olacağız” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15303.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Kayserisporlulardan TFF’ye tepki yürüyüşü
Kayserispor taraftarları, maçlardaki hakem hatalarına tepki olarak 8 Ekim Perşembe günü
'Federasyona Tekpi Yürüyüşü' yapacak.
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Kapalı Kale grubu tarafından düzenlenen 'Federasyona Tepki' yürüyüşünde, taraftarlar 8 Ekim
Perşembe günü Kayseri Valiliği önünde toplanacak. Grup sosyal medyada vatandaşlara
çağrıda bulunurken, yapacakları yürüyüş ile son haftalarda Kayserispor'un maçlarında
yaşanan hakem hatalarını protesto edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15304.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Develi'de voleybol turnuvası düzenledi
Develi Belediyesi 3. Ligde mücadele edecek olan Develi Belediyesi Voleybol Kulübünün
performansını artırmak için Develi İlçe stadyumunda voleybol turnuvası düzenledi.
Turnuvaya Sahabiye Spor ve Nevşehir'den Ürgüp Kapadokya Gençlik ve Spor Kulübü
takımları katıldı.
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Develi halkının büyük ilgi gösterdiği voleybol turnuvasında ilk maç Develi Belediye SporÜrgüp Kapadokya Gençlik ve Spor Kulübü arasında yapıldı. Maçı Develi Belediye Spor 2-0
kazandı. İkinci maç ise yine aynı şekilde 3 set üzerinden Sahabiye Spor ile Ürgüp Kapadokya
Gençlik ve Spor Kulübü arasında gerçekleşti. Bu maçın galibi ise 2-0 lık üstünlükle Sahabiye
Spor oldu. Final Maçı ise 5 set üzerinden yapıldı. Develi Belediye Spor ile Sahabiye Spor
arasında yapılan maçı Sahabiye Spor kazandı. Voleybol turnuvasında 1. Kayseri temsilcisi
Sahabiye Spor 2.Develi Belediyesi Voleybol Kulübü 3. ise Ürgüp Kapadokya Gençlik ve
Spor Kulübü oldu. Turnuva sonunda Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar takımlara
hediye takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15305.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Argıncıkspor-Argıncık Esnaf: 9-0
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin güçlü ekibi Argıncıkspor, aynı semtin takımı
Argıncık Esnafspor'u 9-0 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek puanını 9'a yükseltti.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Erol Eroğlu *** Birtan Ekren *** Kübra Kızılin ***
ARGINCIKSPOR U19: Necati Aslan *** Ahmet Kepenek *** Erol Nadi Dikici *** Kaan
Aşık *** Yavuz Selim Kılıçaslan *** Umutcan Yılmaz *** (Dk.55 Mustafa Örnek ***)
Menduk Çökük *** Mustafa Şafak *** Kerem Göçek *** Bahattin Baydemir *** (Dk.70
Mahmut **) Fatih Çetinalp ** (Dk.40 Furkan ***)
ARG. ESNAFSPOR U19: Eray Eratik * Ali Birçek * Yusuf Boran * (Dk.70 Doğan *)
Mehmet Faruk Medet * Umut Can Şenel * Mustafa Pelen * Seffan Karasu * Okan * (Dk.46
Mustafa *) Emre Sallanbaş * Şamil Genel * Okan Kürşat Taştan * (Dk.80 Mehmet Can *)
GOLLER: Dk.1.60 Kerem Göçek, Dk.3 Bahattin Baydemir, Dk.29 Mustafa Şafak, Dk.52.78
Menduh Çökük, Dk.67 Mustafa Örnek, Dk.64 Ahmet Kepenek, Dk.83 Kaan Aşık
(Argıncıkspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15306.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Belsin Gençlik- Erkiletspor: 1-0
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma yarışı veren Belsin
Gençlikspor, 20. dakikada Sercan'ın attığı tek gol ile Erkiletspor'u 1-0 yenerek büyük moral
buldu.
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STAT: Sümer Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Eyüp Temir * Mehmet Selvi ** İlhan Alkış **
BELSİN GENÇLİKSPOR U19: Kazım Altıntaş *** Abdulkadir Karakaya *** Ömer
Öztırpan *** Batuhan Şimşek *** Kahraman Yurday *** Yaşar Alak *** Arif Yaman ***
Ömer Faruk *** Volkan Efe *** Sercan Lazoğlu *** Hakan İlhan ***

ERKİLETSPOR U19: Mustafa Umut Mete ** Burak Demirbaş ** Saffet Yıldız ** Doğukan
Bozkurt ** Hasan Göğerçin ** Görkem Çetin * Volkan Güleser * Furkan Aydın * (Dk.46
Yusuf Eroğlu *) Turan Derecik * Kazım Çelik ** Alihan Okur * (Dk.46 Hasan Öztaş *)
GOL: Dk.20 Sercan Lazoğlu (Belsin Gençlikspor U19)
KIRMIZI KARTLAR: Sercan Lazoğlu (maç sonu) Ömer Öztırpan (maç sonu) (Belsin
Gençlikspor U19) Yusuf Eroğlu (maç sonu) (Erkiletspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15307.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Buğdaylıspor- Kocasinan Gençlik:3-1
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde son haftalarda aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat
çeken Buğdaylıspor, oynadığı maçta Kocasinan Gençlikspor'u 3-1 yenerek yükselişini
sürdürdü.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Osman Baruk *** Mustafa Kalaycı *** Burçak Gök ***
BUĞDAYLISPOR U19: Mehmet *** İbrahim Çalış *** Oğuzhan Kalem *** İsmail
Aslankoç *** Ubeydullah Gün *** Osman Karapınar *** Enes Gaygısız *** Enes Malik
Mazlum *** Alperen Dönmez *** Hamit Çetinkaya *** Cavit Erdoğan ***
KOCASİNAN GENÇLİKSPOR U19: Burak Akdemir * Burak Yıldız * Musa Kümüş *
Batuhan Öztürk * Hakan Sapsız * Onur Dikmen * Okan Duran * Uğur Coşkun * Burhan
Selim Ceylan * Ahmet Soyak * Mehmet Çolakoğlu *
GOLLER: Dk.17 Hamit Çetinkaya, Dk.60 Enes Malik Mazlum, Dk.74 İsmail Aslankoç
(Buğdaylıspor U19) Dk.79 Hakan Sapsız (Kocasinan Gençlikspor U19)
KIRMIZI KART: Dk.90+2 Ahmet Soyak (Kocasinan Gençlikspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15308.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Develispor - Sağlıkspor: 4-4
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 4. haftasında Tomarza İlça Stadı'nda oynanan maçta
Develispor ile Sağlıkpor 4-4 berabere kaldı. Bu sonuç ile birlikte Sağlıkspor ligde ilk kez
puan kaybetmiş oldu.
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STAT: Tomarza İlçe Stadı
HAKEMLER: Erhan Güneş ** Rıza Öztürk ** O.Burak Hattatioğlu **
SAHA KOMİSERİ: İbrahim Karakoçluoğlu
DEVELİSPOR: İlyas Çakır * Fırat Daş *** Ferdi Daş ** (Dk. 58 Mustafa Demirci **)
Kerem Özdemir *** Ali Törk *** Safa Şimşek ** Yılmaz Aylan ** A.İhsan Sertdemir **
Y.Emre Özkara ** Kemal Taşdelen ** (Dk. 65 Ahmet Sarı ** ) Bekir Acır ***
SAĞLIKSPOR: Eren Ülker * Cuma Uluçay ** Erdem Temir ** Şükrü Göğerçin ** Gökhan
Dursun ** Alperen Hüseyin Yalçın ** (Dk. 70 Arif Toy *) Turgut Altınkapı *** Mesut
Yılmaz ** Murat Mağara *** Bayram Erdem *** Burak Çakmak ** (Dk. 66 Harun Çetin
***)
GOLLER: Dk. 9 Y.Emre Özkara. Dk. 17 Ali Törk, Dk. 90+6 Bekir Acır, Dk. 90+8 Yılmaz
Aylan (Develispor) Dk. 13 Burak Çakmak, Dk. 66 Murat Mağara, Dk. 90+5 Harun Çetin, Dk.
90+9 Y.Emre Özkara ( Sağlıkspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15309.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Hacılar Erciyes-Tomarza Belediye: 5-4
Kayseri U-17 Futbol Ligi'nde oynanan ve tam 9 golün atıldığı maçta Hacılar Erciyesspor
güçlü rakibi Tomarza Belediyespor'u 5-4 mağlup etti.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı
HAKEMLER: Mustafa Büyükbahçeci ** Mumammet Fevzi Türkmen ** Büşra Andaç **
SAHA KOMİSERİ: Mustafa Irmak

HACILAR ERCİYESSPOR U17: Hakan Cankı ** Erkan Kabakçı ** Musa Can Çevik **
Yusof Alıcı *** Adem İbrahim Albayrak ** (Dk. 52 Alper Bağcı *) Talha Ejderoğlu **
Yusuf Deveci **** (Dk. 62 Hacı Berkant *) Serdar Çevrim ** Ali Bağcı ** Zekeriya Demir
** Ahmet Emre Rıhtım ***
TOMARZA BELEDİYESPOR U17: Battal Gazi * (Dk. 54 Doğukan ** ) Turan Akman **
Mustafa Kara ** Mert Celayir *** Mehmet Işık ** Fatih Güneş *** Hakan Gazcıoğlu ***
H.İbrahim Güney ** M.Emin Selim ** Özgür Elkıran **
GOLLER: Dk. 3.5.53 Yusuf Deveci, Dk. 25 Yusuf Alıcı-penaltıdan, Dk. 80 Ahmet Emre
Rıhtım ( Hacılar Erciyesspor U17). Dk. 36 Mert Celayir, Dk. 62 ve 80+2 Fatih Güneş, Dk. 67
H.İbrahim Güney ( Tomarza Belediyespor U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15310.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Kafkasspor-İncesu Erdemspor: 4-2
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Kafkasspor, ligin
4. haftasında kendi sahasında konuk ettiği İncesu Erdemspor'u 4-2 mağlup ederek yoluna
namağlup devam etti.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Resul Özdemir ** Ahmet Pakırcı *** Mustafa Göksu ***
KAFKASSPOR: Özkan Aktunç *** Muhammed Gönen *** Burak Ekinci *** Ekrem Gül
*** Fırat Durkut *** Ufuk Akgöl *** (Dk.85 ahmet *) Eser Şengül **** İsmail Arslan ***
Bekir Böke *** Onur Ekinci *** Sabri Doğan ***
İNCESU ERDEMSPOR: Hakan İpiçürük * Uğur Arslan * Atila Ülker * Furkan Başarır *
Tarık Çetin * Kenan Demirkapı * Sinan Yıldırım * Bekir Uçar * Fatih İlboğa ** Oğuzhan
Çoban *
GOLLER: Dk.18.45 Fatih İlboğa (İncesu Erdemspor) Dk.25 Bekir Böke, Dk.40.88 Eser
Şengül, Dk.73 (p) Onur Ekinci (Kafkasspor)
KIRMIZI KART: Dk.80 Ali İğde (İncesu Erdemspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15311.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Yeni Esenspor - Himmetdede: 3-1
Kayseri Süper Amatör Küme'de formda takımı Yeni Esenspor, ligde galibiyet yüzü
göremeyen rakibi Himmetdede'yi mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
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STAT: Sümer Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı ** Burak Bulut *** Suat Alptekin ***
YENİ ESENSPOR: Salih Aslantaş *** Uğur Özdemir ** (Dk.75 Ramazan Sinanoğlu *) Fatih
Aslan ** Emre Alkınoğlu *** Fatih Kılıç *** Şahin Kol *** Yücel Hüyük *** Orhan Yılmaz
* (Dk.61 Ali **) Yusuf Yanar **** Yunus Emre Güven *** Erhan Şimşek ***
HİMMETDEDESPOR: Taha Nevruz * Rıdvan Dökmez * Mehmet Ali Tanrıkulu *** Sezgin
Kirtik * Eren Keleş ** İsmail Çoban ** Zekeriye Kartal * Kubilay Külhancıoğlu **
Hüsamettin Olgun * (Dk.60 Bekir **) Ferdi Yıldırım ** Semih Taş ** (Dk.76 İsmail *)
GOLLER: Dk.79.90+2 Yusuf Yanar, Dk.86 Emre Alkınoğlu (Yeni Esenspor) Dk.83 Mehmet
Ali Tanrıkulu (Himmetdedespor)
KIRMIZI KART: Dk.87 Fatih (Y. Esen)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15312.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Mustafa Kamalak 7 Ekim'de Kayseri'de
Saadet Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkanı
Mustafa Kamalak'ın 7 Ekim tarihinde aday tanıtım toplantısına katılmak için Kayseri'ye
geleceğini açıkladı.
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Saadet Partisi Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan, 1 Kasım 2015 seçimlerine
en iyi şekilde hazırlanan Saadet Partisi 4 Ekim Pazar günü Türkiye’nin en büyük kapalı spor
salonu olan Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda görkemli ve heyecanlı bir aday tanıtım
şöleni gerçekleştirmiştir" dedi. Arıkan, "Partimizin Ankara’da düzenlediği Aday Tanıtım
Toplantısı on binlerce partilimizin katılımıyla büyük bir heyecan ve coşku içinde adeta gövde
gösterisi halinde gerçekleşmiştir.Arena büyük bir heyecana sahne olurken, Genel Başkanımız

Prof. Dr. Mustafa Kamalak’ın konuşması salonu coşturdu. 85 seçim bölgesinden 550
milletvekili adayımızın hazır bulunduğu salonda, 1 Kasım seçimlerinin startı verildi" diyerek
şu şekilde konuştu:
"Saadet Partisi Kayseri Milletvekili adaylarını tanıtım şölenimiz 7 Ekim Çarşamba günü saat
19.00’da Kadir Has Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. Genel Başkanımız Prof. Dr.
Mustafa Kamalak’ın katılımları ve Sanatçı
Ammar Acarlıoğlu’nun heyecan dolu ezgileri ile adeta bir şölen havasında gerçekleşecek olan
Aday Tanıtım Toplantımıza tüm halkımız davetlidir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15313.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Çelik “ Taşeron işçilerin tamamına kadro
verilmeli”
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Serhat Çelik taşeron şirketler hakkında son gelişmeleri değerlendirerek bilgiler verdi.
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Konuşmasında taşeron şirketlerde çalışanların sorunlarının bir an önce düzeltilmesi
gerektiğini ve bütün taşeron çalışanlara kadro verilmesini istediklerini söyleyen Çelik şu
şekilde devam etti, “ Ülkemizin ve çalışma hayatımızın en önemli sorunlarından birisi taşeron
işçiliktir. Modern köleliğe dönüşen taşeron işçilik kamu ve özel sektörde her geçen gün
yayılmaktadır. Çalışma hayatımızın dengelerini bozmakta ekonomik ve sosyal tahribata yol
açmaktadır. Bu yüzden 24 Ocak 2014 tarihinde Ankara da 5 bin kişiyle gerçekleştirdiğimiz
Hizmet - İş Sendikası kuruluş yıldönümünde startını verdiğimiz sendika seni korur - hakkın
bize emanet temalı çalışma bugün meyvelerini vermeye başlamıştır. Yaklaşık 2 - 2,5 yıl önce
taşeron arkadaşlarımızı üyeliğe başladığımızda kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin ve toplu iş
sözleşmesinden doğan farkların asıl işveren tarafından ödeneceğine dair yönetmelikler
yayınlanmamıştı. Ama çok şükür bugün toplu iş sözleşmemizin önünde her hangi bir engel
kalmamıştır. Yıllık ücretli izin ve kıdem tazminatımızla ilgili her hangi bir sorunumuz
kalmamıştır. 1 Kasım 2015 tarihinde ki genel seçimler için siyasi partilerin seçim
beyannameleri bizim için çok önemlidir. Taşeronlar asgari ücretle ilgi vaatleri takipçisi
olacağız. Taşeronla ilgili sorun bugünün sorunu değil yaklaşık 30-40 yıla yakın bir sorunun
çözüm arifesindeyiz. Bizim mücadelemiz kamuda çalışan taşeron işçilerin tamamının kadroya
alınmasıdır. Çünkü bu sistem bizim çalışma hayatımıza uyan bir sistem değildir. Biz komşusu
açken kendisi tok yatan bizden değildir buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Kamuda aynı işi
yaptığımız sabahtan aksama kadar beraber çalıştığımız alın teri döktüğümüz işler için birine
senin ücretin asgari ücret diğerine de senin ücretin geçinebileceğin bir rakam denmesi
maalesef iş barışını ve sos yo ekonomik düzenimizi bozmaktadır. Bu çalışma sistemi
komşumuzun aç yatması değil aynı işyerinde aynı işi yaptığımız arkadaşımızın aç kalmasına

vesile olmaktadır. Yine peygamber efendimiz (s.a.s) işçinin alın teri kurumadan hakkını verin
diye buyurmuştur. Aynı işi yapan arkadaşımızın alın teri karşılığı birine asgari ücret reva
görülürken diğerine senin alın terinin karşılığı geçinebileceğin bir rakam denmesi bizim ne
inancımıza ne kültürümüze ne örfümüze ne de adetlerimize uymaktadır. Bu yüzden biz
kamuda çalışan taşeron işçilerin tamamına kadro verilmesini istiyoruz ve seçim
beyannamelerinde bildirilen kadro vaatlerinin takipçileri olacağız.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15314.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Talaslılar "Dünya Yürüyüş Günü"nde yürüdü
alas'ın önemli sosyal projelerinden "Sağlıklı Yaşam Projesi"ne katılan vatandaşlar, "4 Ekim
Dünya Yürüyüş Günü"nde 5 kilometrelik parkurda ter attı.
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Ali Dağı eteklerindeki Yamaçparaşütü İniş Alanı'nda kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimden
vatandaş, kayıt masasında yürüyüş için kayıtlarını yaptırdıktan sonra harekete geçti. Parkur
Bahçelievler Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Talas girişi, Atatürk Bulvarı, Cemil Baba
Caddesi, Tepebağlar Caddesi, Komando Caddesi ve tekrar başlangıç noktasını kapsadı.
5 kilometre boyunca tempolu yürüyüşün ardından 1,5 ay önce başlayan proje hakkında
değerlendirmelerde bulunan vatandaşlardan kimi şimdiye kadar 2, kimi de 6 kilo verdiğini
söyledi. Üç ay boyunca sürecek "Sağlıklı Yaşam Projesi" kapsamında "Obeziteye Dur De"
sloganıyla hareket eden vatandaşlar, projeyi başlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu'na teşekkür etti.
Başkan Palancıoğlu, sağlıklı yaşam için obeziteye karşı başlattıkları savaşta toplumun her
kesiminden yoğun katılımın olduğunu belirterek, sporun ve sağlıklı beslenmenin önemine
dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15315.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Kaymek ile kültür sanat günleri sürüyor
ayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi'nin (KAYMEK) 4 bin eserlik dev
sergisi Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde devam ediyor. Halkın büyük ilgi gösterdiği
sergide birbirinden farklı etkinlikler de yapılıyor. Bu arada TRT Çocuk Kanalı da KAYMEK
Sergisi'nde çekimler yaptı ve Genç KAYMEK öğrencileri ile röportajlar gerçekleştirdi.
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Anadolu'nun en büyük sanat merkezi olan KAYMEK, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde
görülmeye değer bir sergi açtı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla açılan sergi
halkın büyük ilgisiyle karşılaştı. Sergi, birbirinden güzel yaklaşık 4 bin eserin yanı sıra her
gün farklı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Serginin ikinci gününde isteyen herkese
ücretsiz ahşap boyama eğitimi verildi. Ahşap boyama eğitimine özellikle gençler büyük ilgi
gösterdi. İkinci günün bir başka etkinliği ise Goncagül Tiyatrosu'nun gösterisi oldu. KaragözHacivat ve bir dizi gösteri sanatından örnekler sunan Goncagül Tiyatrosu oyuncuları
izleyicilerden büyük alkış aldılar. Günün bir başka etkinliği ise Sufi Mehter konseri oldu.
Konserde birbirinden güzel ilahiler seslendirildi.
Öte yandan KAYMEK Sergisi'ne TRT Çocuk Kanalı da ilgi gösterdi. TRT Çocuk
programcıları KAYMEK Sergisi'nde Genç KAYMEK öğrencilerinin katılımıyla uzun bir
çekim ve röportajlar yaptı.
KAYMEK'in bu yıl 12.'si Gerçekleştirilen Geleneksel Sergisi 10 Ekim Cumartesi gününe
kadar devam edecek. Sergi süresince Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde şu etkinlikler
yapılacak:
6 Ekim Salı
Saat 14.00 Kağıt Rölyef Eğitimi
Saat 18.00 Dr. Semin Güler Oğurtan'ın Katıldığı 'Aile' Semineri
7 Ekim Çarşamba
Saat 14.00 Ebru Eğitimi
Saat 17.00 Gölge Gösterisi (Game Of Gölge)
Saat 18.00 Ramazan Varol'un Katıldığı Seminer
8 Ekim Perşembe
Saat 14.00 Koza Nakışı Eğitimi
Saat 17.00 Gölge Gösterisi (Game Of Gölge)
Saat 18.00 Psk. Mehtap Kayaoğlu'nun Katıldığı 'Mutluluk Terapisi' Semineri
9 Ekim Cuma
Saat 11.00 Keçe Nakışı Eğitimi
Saat 14.00 Ömer Faruk Elmas'ın Kum Sanatı Gösterisi
Saat 17.00 Gürsel Yalçın'ın Sprey Boya Gösterisi
Saat 18.00 Hattat Yusuf Şükrü Şafak'ın Katıldığı Seminer
10 Ekim Cumartesi
Saat 12.00 Rabia Brodbec'in Katıldığı 'Ağla' Konulu Seminer
Saat 14.00 Ömer Faruk Elmas'ın Kum Sanatı Gösterisi

Saat 16.00 Takı Tasarımı Eğitimi
Saat 20.00 Mevlana Nar-ı Aşk Tiyatro Gösterisi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15316.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

İlçeler vaaz ve irşad istişare toplantısı yapıldı
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven başkanlığında ikinci 6 aylık İlçeler Vaaz ve İrşad programı
istişare toplantısı yapıldı.
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Toplantıda konuşan İl Müftüsü doç. Dr. Güven “Sadece cami vaazları ile yetinilmemeli,
gidilen ilçe, kasaba ve köylerde ki Kur’an Kurslarında ve okullarda programlar yapılmalıdır.
Gidilen ilçe, kasaba ve köylerin sosyal, kültürel ve ekonomik durumları dikkate alınarak
ihtiyaç merkezli sohbetler yapılmalıdır.” dedi.
Güven, Vaizlerden Vaaz ve İrşad hizmetlerini yürütürken karşılaşılan problemleri dinledi ve
çözüm önerileri üzerinde vaizlerle istişarede bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15317.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Cami ve gençlik buluşmasının 12.'si yapıldı
2014 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası teması olan" Cami ve Gençlik " kapsamında,
gençlere cami merkezli bir hayat tarzı kazandıracak çalışmalar yapılması, birlik ve beraberlik
mekânı olan camilerde gençlerin ibadetlere katılımını teşvik etmek amacıyla Hunat Camii’nde
“Gençlerle Sabah Namazı Buluşması” programı yapıldı.
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Hunat Camisinde düzenlenen programa gençlerin katılımı yoğun oldu. Sabah Namazı sonrası
cemaate İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven hitap etti. İlahi, kaside ve zikir sonrası program, İl
Müftüsü Güven’in dua yapması ile program son buldu. Program sonrası cami çıkışında çorba
ve çay ikramı yapıldı.

Sabah namazı buluşmaları İl Müftülüğünün organizesinde her ayın ilk Pazar günü rutin bir
şekilde yapılmaya devam edecek. "Cami ve Gençlik" buluşması çerçevesinde bir sonraki
buluşma, Kasım ayında gerçekleştirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15318.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Özhaseki: Hiç bir zaman aldatan olmadık
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki AK Parti Genel Başkanı Ahmet
Davutoğlu’nun AK Parti’nin Seçim Beyannamesini açıklanmasının ardından sosyal medyada
muhalefete yüklendi.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekilli Mehmet Özhaseki Ahmet
Davutoğlu’nun partisinin Seçim Beyannamesinin açıklanmasının ardından beyannameyi
sosyal medya sitesi olan twitter da değerlendirdi. “Ne söz vermişsek yaptık, fazlasını yaptık,
eksiğini yapmadık. Yalpalamadık eğilmedik.” diyen Özhaseki Hiç kimsenin unutulmadığını
söyledi. Muhalefetin "nasıl olsa iktidar olamayacağız" düşüncesiyle hareket ettiğini belirten
Özhaseki; “Ayakları yere basmayan vaatlerine kimse itibar etmiyor. Dün olduğu gibi söz
verdiklerimizden, vaat ettiklerimizden daha fazlasını yapacağız. Milletimiz bunu biliyor. Bize
inanıyor ve güveniyor. Milletimiz şunu çok iyi biliyor ki, biz hiç bir zaman aldatan olmadık.”
ifadelerini kullandı.
Haber: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15319.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

“Kafes” filmi beğenildi
Ülkücü gençliğin 12 Eylül’de yaşadığı sıkıntıları anlatan “Kafes filmi vizyona girdi.
Kayseri’de dört salonda birden gösterilen film büyük ilgi görüyor.
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Türkiye’nin birçok şehrinde kapalı gişe oynayan filmin yönetmeni Mahmut Kaptan.
Başrollerde İsmail Hacıoğlu, Nilay Duru, Şefik Onatoğlu ve Fırat Şahin oynuyor. Bektaş
Topaloğlu’nun senaryolaştırdığı filmin hikayesi ise, kendisi de bir 12 Eylül mağduru olan
yazar Lütfü Şahsuvaroğlu’nun aynı isimli eserinden alınma.
Çekimleri bir ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Kafes yönetmenin uzun metrajlı ilk sinema
filmi. Tamamı Ankara'da çekilen filmde mekan olarak Ulucanlar Cezaevi, Hamamönü,
Hacıbayram ve Gazi Üniversitesi kullanılmış.
Ağlatan sahneler
Dursun Önkuzu’nun işkenceyle şehit edilmesiyle başlayan filmde 12 Eylül’e giden kaotik
süreç, işkenceler ve Mustafa Pehlivanoğlu’nun idam edilmesi anlatıyor. Özellikle, temponun
giderek arttığı ikinci yarıda "Kafes" seyirciyi gözyaşlarına boğuyor.
Gösterildiği sinemalar
Beğenilen filmin Kayseri’de gösterildiği sinemalar ve seanslar şöyle;
Cinemarine (Garage): 18:00
Cinemaximum (Forum Kayseri): 11:45 - 14:15 - 16:45 - 19:15 - 21:45
Kasseria: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15
Onay Cinelux: 18:00
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15320.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Öğretmenlere atama müjdesi
AK Parti'nin 1 Kasım'da yapılacak Milletvekili
beyannamesinde, öğretmenlere müjde geldi.

Genel

Seçimi'ne

ilişkin

seçim
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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, ATO Congresiumda partisinin seçim
beyannamesini açıkladı.
AK Parti'nin seçim beyannamesinde, "nitelikli eğitim" başlığında, AK Parti iktidarları
döneminde eğitim alanında yapılanlar anlatıldı.
Bu dönemde eğitimin fiziki ve teknolojik altyapısının geçmişle mukayese edilemeyecek
oranda iyileştirilip geliştirildiğinin altının çizildiği beyannamede, tüm bireylerin eğitime
erişiminin sağlanması, fırsat eşitliğinin yakalanması, ders müfredatlarının çağdaş hale
getirilmesi ve eğitimdeki insan kaynaklarının nitelik, nicelik ve bölgesel dağılımında büyük
adımlar atıldığı ve önemli sonuçlar elde edildiği vurgulandı.
Eğitim sisteminde özgürlükler yönünde atılan adımların yanı sıra fiziki altyapı açısından da
önemli gelişmeler sağlandığına işaret edilerek, ortalama eğitim görme süresinın yetişkinler
için 2000'li yılların başında 5,5 yıl iken 2013 yılında 7,6 yıla çıktığı ifade edildi. Yeni gelen

neslin beklenen okullaşma oranının ise 14,4 yıla kadar yükseldiğinin bildirildiği
beyannamede, "Böylece mevcut okullaşma oranını yeni gelen nesilde iki katına çıkarmış
olacağız" denildi.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde artan öğrenci sayısına vurgu yapılarak,
okullaşma oranının da 80'den yüzde 107,3'e yükseldiği ifade edildi.
Milli Eğitim Bakanlığının toplam bütçesinin 8'e katlandığı 2002 yılında 7,4 milyar liradan
2015 yılında 62 milyar liraya çıkarıldığı belirtildi.
2002-2003 öğretim yılında yükseköğretimde örgün öğrenci sayısı 1,2 milyon iken 2013-2014
öğretim yılında bu sayının 2,6 milyona yükseldiğine işaret edilerek, yükseköğretimde brüt
örgün okullaşma oranının yüzde 19'dan yüzde 50'ye ulaştığı kaydedildi. 2002 yılında
üniversitelere aktarılan toplam ödeneğin 2,5 milyar lira iken 2015'de 18,3 milyar liraya
ulaştığı vurgulandı.
ŞUBAT'TA ATAMA MÜJDESİ
Eğitim fakülteleri ile diğer öğretmen adayı yetiştirilen yükseköğretim kurumlarının ve
formasyon programlarının öğrenci kontenjanlarını, öğretmen ihtiyaç analiz ve
projeksiyonlarını dikkate alarak belirleyeceğiz. Kamu Personeli Seçme Sınavında bütün
alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapacağız. Şubat döneminde öğretmen alımı
yapacak şekilde gerekli düzenlemeleri yapacağız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15321.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Lara Sanders sağlık kontrolünden geçti
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Gençlik ve
Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı’nın oyuncusu Lara Sanders Memorial Kayseri
Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
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Efor, EKG testinden geçen Sanders’in kan değerlerine bakıldıktan sonra akciğer filmi çekildi.
Sanders’i ortopedi, kardiyoloji, dahiliye doktorları da muayene etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15322.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Milletvekili Korkmaz: İsrafı sonlandıracağız
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz, partisinin seçim
bildirgesinin MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından kamuoyuna açıklandığını belirterek,
vatandaşlara seslendi. Korkmaz, “MHP’nin seçim bildirgesi, bazıları gibi seçimlik göz
boyama, ben, bizim oğlan ve yandaşlara özel değil, ülkeye, millete yani sorunların çözümüne
yöneliktir. MHP olarak, AKP’nin ben, bizim oğlan ve yandaşlarım A.Ş.’sini ortadan
kaldıracağız. ” dedi.
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MHP Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz, partinin Lideri Devlet Bahçeli tarafından
seçim beyannamesinin açıklandığını ve açıklanan beyannamenin de toplumda heyecan
uyandırdığını söyledi.
“İSRAFI, MAKAM SALTANATINI SONLANDIRACAĞIZ”
1 Kasım seçimlerine giderken MHP’nin seçim bildirgesiyle iktidara yürüyüşü başlattığını dile
getiren Korkmaz, “MHP toplumun tüm kesimlerinin sorunlarını biliyor ve çözümünü de
kamuoyuna anlatıyor. Projelerimizin kaynağı belli. Vatandaşımız merak etmesin. İsrafı,
makam saltanatını önleyip, hortumculuğa son vereceğiz. Kayıt dışı işlere izin vermeyeceğiz.
AKP’nin iktidarı döneminde vatandaşı unutup, kamu kaynaklarını yönlendirdiği ben, bizim
oğlan ve yandaşlarım A.Ş.’yi ortadan kaldıracağız. Kaynağı yıllardır hizmet bekleyen,
sorunlarla boğuşan milletimize sunacağız. Ülkenin ve kentlerin üzerindeki karanlık elleri
ortaya çıkarıp, kamu kaynaklarını heba etmelerinin, yetim hakkı yemelerinin, devleti zarara
uğratıp, ceplerini doldurmalarının hesabını soracağız. Vakit yaklaşıyor. 1 Kasım’da AKP
yaptıklarının hesabını verecek. Terörle yapılan kirli pazarlıkların hesabını soracağız. Hukuk
tanımaz düzeni ortadan kaldıracağız. Milli ve manevi değerlere zarar veren, devleti tahribata
uğratan bu zihniyetten, ülkeyi ve milleti kurtaracağız. Biz hazırız, projelerimiz hazır.
Milletimiz artık gerçekleri gördü. Hesap günü yaklaşıyor.” diye konuştu.
“HEP BANACILAR, 3 DÖNEM NE VERDİLER Kİ, ŞİMDİ NE VERECEKLER?”
Kayserililer’e de seslenen Korkmaz, “AKP’nin aday listesine bakın, yarısı yıllardır aday olan,
bu şehri yöneten isimler, diğerleri de ya ithal ya da Kayseri ile alakası olmayan kişiler. Şimdi
soruyoruz, Kayseri’yi bilmeyen bu kente ne verecek? Başka yerden umduğunu bulamayınca
Kayseri’ye gelip aday gösterilen bu kente ne verecek? Yıllardır şehri yöneten, oturdukları
koltuklara demir atan, bırakmamakta direnen. 3 yetmez hep bana, hep bana diyen kişiler 3
dönem ne verdiler ki, şimdi ne verecekler? İşte bunları vatandaşımız dikkate almalı ve
kararını vermeli. AKP’nin lotodan çıkan adayların bu memlekete fayda sunmayacağı da
ortada.” şeklinde konuştu.
“MHP, TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM SUNUYOR”
MHP’nin iktidar olması durumunda asgari ücretin 1400 TL’ye çıkarılacağını ifade eden
Korkmaz, partisinin bazı vaatlerini de şu şekilde açıkladı: “Büyükşehirlerde 100 TL ulaşım
yardımı ve evi olmayan vatandaşlarımıza da 250 TL kira yardımı yapacağız. MHP iktidarında
ayrıca her aileden bir kişiye iş ve iş bulana kadar da 700 lira destek vereceğiz. Muhtaç ailelere
hilal kart vereceğiz. Emekli aylığındaki eşitsizliği gideceğiz. Emekliye yılda toplam 2800 TL

destek ödeneği vereceğiz. Bunun yanında mazotu 1 lira 75 kuruştan vereceğiz. 120 bin
öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Böylece ataması yapılmayan öğretmenlerimizin de
kademeli olarak atamalarını gerçekleştireceğiz. Gazilere 3600 günde emeklilik hakkı
getireceğiz. Şehit yetimlerinin tamamına iş imkânı vereceğiz. Geçici işçileri kadroya alacağız.
Cemevlerine devlet yardımı yapacağız. Evleneceklere 10 bin lira iki yıl vadeli faizsiz kredi
imkanı sağlayacağız. Polislerin ek göstergesini 3600’e yükselteceğiz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15323.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Ziraat Bankası ATM’lerini yeniliyor
Ziraat bankası şehrin farklı yerlerindeki ATM’lerini yeniliyor. ATM’ler, eski çehresinden
kurtarılıp yeni bir görünüme kavuşturuluyor.
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Ziraat bankası son günlerde Kayseri’nin farklı bölgesindeki mevcut ATM’lerini yenilerek
yeni bir yüz kavuşturuluyor. Yenileme çalışmaları kapsamında eski ATM’ler yerlerinden
sökülerek getirilen yeni ATM’ler eski yerlerine monte ediliyor. Geçtiğimiz gün Cumhuriyet
Meydanı’ndaki ATM değişimini vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Değişen ATM’lerin
birkaç gün içerisinde faaliyete gireceği öğrenildi
Haber/Fotoğraf: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15324.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Ağırnaslı nineden dua
Kentin Ruhunda Mimarsinan konulu düzenlenen etkinlikte Ağırnaslı Makbule Öztürkkan nine
yaptığı konuşmada katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

06 Ekim 2015 Salı 11:08

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Garnizon Komutanı Hv. Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın ve
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Bölgesinde düzenlenen Kentin

Ruhunda Mimarsinan konulu etkinlikte bölge halkına yaptıkları ziyarette 90 yaşındaki
Makbule Öztürkkan ile sohbet ettiler.
Ağırnas Neslihan Parkında gerçekleştirilen Kentin Ruhunda Mimarsinan etkinlikte bölge
halkının yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Garnizon Komutanı Hv. Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın ve
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Bölgesinde düzenlenen tören
sonrası Ağırnas ve Bağpınar bölgesinde halkı ile sohbet ederken Ağırnas da oturan 90
yaşındaki Makbule Öztürkkan ninenin duası karşısında duygulu anlar yaşadılar.
90 yaşındaki Makbule Öztürkkan kendisine hal hatır soran Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Garnizon Komutanı Hv. Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç’a şunları söyledi:
“Allah Vatanımıza, milletimize, memleketimize dirlik ve düzen versin. Allah kazalardan,
belalardan korusun. Kanımız dökülmesin, bayrağımız inmesin. Vatanımız düşmanların eline
kalmasın. Her zaman beş vakit namazında hep dua ederim. Vatanımı, memleketimi çok
severim. Sizlerle iftihar ediyorum ”
Bu dua karşında duygulan protokol duygulu anlar yaşadı. Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç ise bu dua karşında söylenecek söz olmadığını belirterek ” Milletimizin
senin dualarına ihtiyacı var” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15325.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Elitaş: “ CHP muhalefetteyken bile mazot
fiyatlarına zam yapmıştır ”
Başbakan Başdanışmanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mustafa Elitaş, esnaf
ziyaretinde yaptığı açıklamada, “CHP daha iktidar olmadan muhalefetteyken mazot
fiyatlarına zam yapmıştır.
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Bundan önce yaptığı seçim beyannamesinde 1,5 lira olan mazotu 1,8 liraya çıkarmıştır” dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında yapılan esnaf ziyaretine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mustafa Elitaş, AK Parti Melikgazi İlçe
Başkanı Sami Kadıoğlu ve AK Parti Melikgazi ilçe teşkilatı katıldı. Ziyarette AK Parti
teşkilatı esnaftan 1 Kasım seçimleri için destek istedi. Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri
Milletvekili adayı Mustafa Elitaş, “Dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanımız Ahmet
Davutoğlu’nun öncülüğünde milletvekili adayları, il başkanları, belediye başkanları ve kadın
kollarının bulunduğu bir ortamda AK Partinin seçim beyannamesini kamuoyu ile paylaştı. O
beyannamede en dikkat çeken özelliklerden birtanesi insanoğlu doğduğu andan itibaren bütün
yaşamı boyunca AK Parti iktidarları döneminde dikkate alınan bir süreci takip eden yani

doğumdan ölüme kadar hükümetin gözetiminde olan bir beyanname ortaya koydu. Bugüne
kadar AK Partinin en önemli özelliklerinden birisi daha önceki iktidarlar devletin iktidarları
oluyordu. AK Parti 2002 yılından bu tarafa iktidar olduğunda milleti devlete taşıma
noktasında büyük bir gayret gösterdi. Devlet millet için vardır” diye konuştu.
AK Partinin seçim beyannamesine değinen Elitaş, “Bazı partiler AK Partinin seçim
beyannamesinde ortaya koyduğumuz emeklilere, asgari ücretlilere, çiftçilere, bütün toplum
kesimlerine verdiğimiz bu vaatleri iktidar olduğumuz takdirde yerine getireceğimizi
bildiklerinden dolayı açıkçası rahatsız olmuşlar. Bu rahatsız olmaları da demek ki seçim
beyannamesi kamuoyu nezdinde büyük bir karşılık olmasından dolayı rahatsız olduklarının
göstergesidir. Herkes kendi seçim beyannamesi üzerinden görüşlerini beyan eder ama takdir 1
Kasım’da sandığa gidecek arkadaşlarımızındır. Bu çerçevede iktidar olan ve iktidar olma
ihtimali en yüksek olan AK Partinin vaatleri kamuoyu nezdinden daha dikkate alınacaktır.
Çünkü bekara eş boşamak kolaydır. Biliyorsunuz yüzde 1’in altında oy alan siyasi partiler
‘asgari ücret 5 bin lira olacak’ diyordu, hiç inandırıcı değildi. Şuanda asgari ücretin bin 300
lira olacak diye Başbakanımız tarafından açıklanması kamuoyu nezdinde büyük bir karşılık
buldu. Biz bu karşılığın çok önemli olduğunu, hem emeklilerin hem asgari ücretlinin hem de
çiftçideki gübre ve yemdeki katma değer vergisinin sıfıra indirilmesi ile birlikte ekonomiye de
olağanüstü derecede katkı sağlayacaktır. Bunun piyasalara da fayda sağlayacağından dolayı
bu işi yaptık. Bunları hesaplayıp yaptık. Ekonomiyi herhangi bir zarara uğratmayacak şekilde
bu hesaplamalar yapılmıştır” şeklinde konuştu.
CHP’nin seçim beyannamesindeki mazot fiyatı ile ilgili de konuşan Elitaş, “Herkes kendi
seçim beyannamesini savunacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi bundan önce yaptığı seçim
beyannamesinde 1,5 lira olan mazotu 1,8 liraya çıkarmıştır. Muhalefetteyken zam yapmıştır.
Bunu da herhalde kamuoyu değerlendirip, görecektir. CHP daha iktidar olmadan
muhalefetteyken mazot fiyatlarına zam yapmıştır” ifadelerini kullandı.
AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu ise, “Melikgazi ilçesinde yaşayan halkımıza
seçim çalışmaları kapsamında ulaşmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda her insana
ulaşıp elini sıkmak, dertlerini dinlemek, bir eleştirisi varsa onlara cevap vermek ve
insanlarımızla her zaman beraber olmaktır. Kayseri’de olduğu gibi Türkiye’de biz kardeşliği,
beraberliği Melikgazi ilçe teşkilatı olarak ön plana çıkartıyoruz. Her zaman olduğu gibi
insanların tamamını kucaklıyoruz. Herkese kapımızı ve gönlümüzü açtık. Bu memleket için
biz yürümeye varız” diye konuştu.
Kadıoğlu ayrıca, “Melikgazi ilçe teşkilatı olarak seçim çalışmalarımız yoğun bir şekilde
devam ediyoruz. Sabah erken saatlerde başlayıp, gece 01.00’lere kadar çalışmaya devam
ediyoruz. Gitmediğimiz yer, açmadığımız kapı bırakmayacağız. İnşallah 1 Kasım
seçimlerinde halkımızın AK Partiye teveccühü olacaktır. Seçim beyannameleri de açıklandı.
Seçim beyannamesi birçok kesimi kucaklıyor. İnşallah vatanımız ve milletimiz için hayırlı
olur” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15326.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Yeşil Kırşehirspor:2 - Kayseri Yolspor:1
BAL Ligi 6.Grupta mücadele eden Kayseri Yolspor ligin 2.haftasında deplasmanda oynadığı
maçta Yeşil Kırşehirspor’a 2-1’lık sonuçla mağlup oldu ve lige mağlubiyetle başladı.
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STAT: Ahi Stadyumu Kırşehir
HAKEMLER: Rahmi Emrah Acar (Samsun), Osman Fidan (Sinop)
KIRŞEHİRSPOR: Serkan Kartal *** Harun Güler *** Hacı Ahmet Çelik *** Yiğit Alan,
Serhat Yelbaşı *** Ramazan Güler *** (Dk. 88 Erdal Akdoğan *) Abdul Razzak Omar ***
Onur Aksar *** (DK. 77 James Chıdumaga Ugwuoke **) Murat Çağlar ** Sinan Güneş ***
(Dk. 70 Ozan Efe **) Furkan Çırakoğlu ***
KAYSERİ YOLSPOR: Abdussemet Koyuncu * Aziz Çağlar Şahin ** (Dk. 81 Murat Şen *)
Emre Herdem ** (Dk. 89 Halil Yozgat *) Levent Karabacak * Ümit Al * Selim Yağmur **
Mahmut Karakaya ** Onur Kaya ** Ahmet Küçüktalaslı ** Mehmet Kındık ** Muhammed
Gökhan Ertürk * (Dk. 65 Ahmet Emin Ayata *)
GOLLER: Dk.35 (p) Hasan Güler, Dk.50 Murat Çağlar (Yeşil Kırşehirspor) Dk.84 Mahmut
Karakaya (Kayseri Yolspor)
KIRMIZI KART: Levent Karabacak (Kayseri Yolspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15327.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı Taner
Yıldız esnafları ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Taner Yıldız,
esnafları gezerek 1 Kasım seçimlerinde oy istedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Taner Yıldız,
AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı'nın etkinliğine katılarak Hastane Caddesi, Kurşunlu
Camii ve Çiçekçiler Sokağı'nda bulunan esnafları gezdi. Bakan Yıldız, sohbet ettiği

vatandaşların isteklerini kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Esnafları ziyaret eden Taner
Yıldız, bir ara vatandaşlar köfte ekmek de dağıttı.
Seçim ziyaretleri sırasında vatandaşlara gül de dağıtan Taner Yıldız, ziyaretler sonrasında
Kocasinan Belediyesi'nin meclis toplantısına katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15328.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

‘Kafes’e sahip çıkın
12 Eylül dönemini ülkücü gözüyle anlatan Kafes filmi ile ilgili gazetemize değerlendirmede
bulunan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, filme ilk olmasın dolayı önem verdiklerini söyledi.
Kayseri Alperen Ocakları İl Başkanı Mahmut Cömert ise Milliyetçi camiaya büyük bir görev
düştüğünü söyleyerek, filmi izleyerek sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.
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Lütfü Şehsuvaroğlu’nun ‘Kafes’ isimli kitabından esinlenerek çekilen ve Bektaş
Topaloğlu’nun senaristliğini üstlenip, Mahmut Kaptan’ın yönettiği Kafes filmi, yoğun bir ilgi
ile karşılandı. Dört hafta gibi kısa bir sürede çekilen ve kapalı gişe oynayan filmi dün
itibariyle 60 binden fazla kişi izledi. Kayseri’de sinema sektöründe ve milliyetçi camiada
filmin yankılarını dinledik.
“İlk olmasından dolayı önem veriyoruz”
Gazetemize açıklamada bulunan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy yaptığı
açıklamada 1980’leri anlattığı için 46 yıllık Ülkücü hareket için önemli bir film olduğunu
belirtirken; “Eksiklikleri tabi ki var lakin art niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Eksikleri, ilk
olmasından kaynaklanıyor. Teşkilatlarımıza izlemelerini tavsiye ediyoruz. Ülkücü hareketin
80’lerde yaşadıklarını hiç bir film anlatamazsa da bilmelerini istiyoruz. Özellikle
gençlerimizin bu filme gitmesini istiyoruz. 46 yılık bir hareket olarak malum dönem
dizilerinde ve filmlerinde hep sol ağırlıklı medya ve oyuncular yer aldı. Bundan dolayı
kendimizi ifade edemedik. Bu film 80’leri ülkücü hareketin gözünden anlatan bir ilk olması
sebebiyle önem veriyoruz.” İfadelerini kullandı.
Milliyetçi camiaya büyük bir görev düşüyor
Kafes Filmi ile ilgili olarak gazetemize konuşan Kayseri Alperen Ocakları İl Başkanı Mahmut
Cömert ise “Kafes, 1980 darbesini ülkücü camianın gözüyle anlatılan ilk film olması hasebi
ile büyük önem taşıyor. 1980 darbesi öncesi ve sonrası idealist gençlerin verdiği mücadeleleri,
yaşadıkları sıkıntı ve eziyetleri beyaz perdeye taşıyacak olan "Kafes" filmine gereken ilginin
gösterilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Kafes filmi aslında ülkücünün aşkını, heyecanını,
inancını, duygusal ve hassas yönünü anlatmaya çalışmış. Günümüze kadar o döneme ait
yapılan filmler sadece sol gözle anlatılmış ve ne yazık ki ülkücülerin aşağılanmaya çalışıldığı,
objektiflikten uzak filmlerdi. Aslında burada milliyetçi camiaya da büyük bir görev düşüyor.
Kendine ait yapımlara, emeklere sahip çıkamayan cenahın, sadece dil ile bir şeyleri ikrar
etmesini samimiyetsizlik olarak görüyoruz. Milliyetçilik belki de sadece kendine ait bir filmi

izlemektir. Kendini hatırlamak, unutmamak ve geliştirmektir. Üretemeyen, okuyamayan,
yazamayan, ortaya sığ eleştirilerden başka bir şey koyamayan milliyetçiliği kabul
etmiyoruz. Artık ülkücülüğü sokak kavgalarından, kuru sloganlardan kurtarmak gerektiğini
düşünüyoruz. Ülkücülüğü ait olduğu yere, Hoca Ahmet Yesevi’nin, Hacı Bektaşi Veli’nin,
Yûnus Emre’nin, Mevlana’nın, 1980’in ruhuna, ahlâkına kavuşturmak gerektiğine inanıyoruz.
Bizler biliyoruz ki bu yol haktır, bu yol muhabbet yoludur. Bizlerin o dönemde mücadele
veren, samimi ve ahlaklı gençlerden yana sıkıntısı yoktur. Bizler onlardan razıyız. Allah’ta
razı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle projede emeği geçen başta Lütfu Şehsuvaroğlu ağabeye
ve filmin bütün ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. “şeklinde konuştu
Filmle ilgili toplu bir organizasyon düşünüyoruz
Kayseri Ülkü Ocakları adına Kafes Filmi’ni değerlendiren Kayseri Ülkü Ocakları
Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Bulut, teşkilatlarımız bireysel olarak
filmi izlemeye gidiyor. Bizler de yönlendiriyoruz. Programlarımız çok yoğun, lakin biz de
İlerleyen günlerde Kayseri Ülkü Ocakları olarak filme toplu bir organizasyon yapmayı
düşünüyoruz.” Şeklinde konuştu.
Hangi görüşten olursanız olun bu filmi izleyin
Anadolu Sinemacılar Derneği Başkanı Akif Kaya da “12 Eylül’de yaşanan onca acı olay
bugüne kadar hep bir grup tarafından filme çevrildi. Karşıt düşünceler hep ezildi. Bu filmde
ise ezilen düşünceden olaylara bakılıyor. Yıllarca tek pencereden baktık. Sanırsınız ki, sadece
bir grup darbede zarar gördü. Gidin bu filme izleyin görüşünüz ne olursa olsun. Filmde
darbeciler dışında kimseye de hakaret edilmiyor. Gönül isterdi ki subaylar bu işin dışında
olsun ama 80’de payları büyük. Filmi izleyip de askeri günümüz askeri ile bir tutmayınız.
Asker de bizim polis de bizim gençler de... “ diyerek Kafes filmini değerlendirdi.
Haber: Bünyamin Gültekin-Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15329.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Yahyalı Belediyesi Ekim Ayı meclisi
Yahyalı Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısı, Belediye Meclis ve Toplantı Salonunda
yapıldı.
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplanan belediye meclisinde ikisi ek
olmak üzere 12 gündem maddesi görüşüldü.
Belediye Norm Kadrosunda kadro ihdası yapılması, Eş Başvuran olarak Avrupa Birliği
projesine katılımla ilgili temsil ve ilzam yetkisi verilmesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
tarafından yürütülmekte olan programla ilgili “Yeryüzünde Cennet Yahyalı’da Eko Turizm
Çalışmaları” faaliyeti ile ilgili Belediye Başkanına temsil ve ilzam yetkisi verilmesi, Çubuklu
mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmaları ile ilgili 6 adet bilirkişi seçimi yapılması,

İlyaslı, Kavacık ve Gazibeyli Mahallelerinde belirli parsel ve paftalarda uygulama imar planı
değişikliği yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporları görüşülerek karara bağlandı.
Ayrıca 2016 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi, 2016 Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri, 2016 Yılı
Ücret Tarifeleri, Senirköy mahalle sınırlarında düzenleme yapılması talebi, Çiğilli mahallesi
L34-C-13-D-1-B pafta, 1096 ada, 8, 10 ve 14 nolu parsellerde uygulama imar planı
değişikliği yapılması talebi incelenmesi için ilgili komisyonlara havale edildi.
Yahyalı Belediyesi’nin yürüttüğü Avrupa Birliği ve Oran Kalkınma Ajansı projeleri hakkında
meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Esat Öztürk, “ Yahyalı’da turizmin gelişimi ve doğal
güzelliklerimizin tanıtımı için önemli bir projemiz Oran Kalkınma Ajansı tarafından kabul
edildi. Projemiz şuan uygulama safhasında. Turizm için İkinci projemizde hazır. Yakında
başvurusunu yapacağız. İnşaallah Yahyalı’yı önemli bir Turizm Merkezi haline getirmek
istiyoruz, bunu başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15330.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Diş Hekimliği Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde 6. dönem mezuniyet heyecanı
yaşandı.
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Törenine ERÜ Vekil Rektörü Hamza Çakır, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Diş
Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Cem Gürgan ve Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı
Emrullah Maraş katıldı. Törende konuşma yapan ERÜ Vekil Rektörü Hamza Çakır mezun
olan öğrencilere hayatlarında başarılar dilediğini belirterek , “ İnanıyorum ki anne babaların
en mutlu anları bu an. Gençlere diyorum ki bu zamana kadar sizi yalnız bırakmayan anne
babalarınızı bu süreçten sonra da yalnız bırakmayın. Biz bir yandan doktoruz ama bir yandan
da insanız. O vasıflarımızın ve özelliklerimizi kaybetmeden, insanlığa hizmet etmenin en
şerefli meslek olduğunu unutmadan, empati yaparak, mesleğinizi icra etmenizi diliyorum.
Başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Cem Gürgan, ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin en
hızlı gelişen Diş Hekimliği Fakültesi olduğunun altını çizerek “Diş Hekimliği Fakültesi 2001
yılında kurulmuş olsa da 2005-2006 yılında öğrenci almaya başlayan genç fakültemiz aynı
dönemde kurulan veya daha eski olan diş hekimliği fiziksel ve akademik yapı olarak en hızlı
gelişen ve en çok tercih edilen fakültelerden biri olmuştur” dedi.
Velilere çocuklarının gelecekleriyle ilgili kaygılarının olmaması gerektiğini söyleyen Gürgan
“İnsana yapılan yatırım bir o kadar uzun ancak en önemli ve en pahalı yatırımdır. Büyük sabır
ve özveri isteyen bu yatırımı başarıyla tamamlayarak bugün meyvelerini almış
bulunmaktasınız. Emekleriniz için sizlere de teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş, Diş Hekimleri Odasının önemini ifade
ederek “ Yeni mezun olan arkadaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu hiç
unutmamaları gerektiğini belirtmek istiyorum. Diş Hekimleri Odası onların yasal örgütlü
kuruluşudur. Onlardan da odalarının yanında olmalarını bekliyorum. Odalarına üye olmalarını
ve yönetime talip olmalarını bekliyorum. Odalarına hizmet etmelerinin, mesleklerine hizmet
etmelerinin, meslektaşlarına hizmet etmelerinin dolayısıyla tüm insanlığa topluma hizmet
etmelerinin yolunun bu olduğunu bilmelerini istiyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15331.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Ak Partili vekil adayları Bünyan’da
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları İsmail Tamer ve Hülya Nergis Bünyan ilçesinde
temaslarda bulundu.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Tamer ve Hülya Nergis, 1 Kasım seçimlerinin
yaklaşmasıyla birlikte seçim çalışmalarına hız verdi. Seçim çalışmaları kapsamında Bünyan
İlçesi’nde esnafları ziyaret eden Tamer ve Nergis, esnaflarla sohbet ederek sıkıntılarını
dinledi. Hastanedeki hastaları da ziyaret eden adaylar, okullara giderek öğrencilerle de sohbet
etti. Çalışmaları değerlendiren AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Tamer, halkın
teveccühlerinin büyük oranda AK Parti’ye kaydığını söyleyerek, “Bugün seçim
çalışmalarımıza Bünyan ilçemizde başladık. Bünyan İlçe Başkanımız ve belediye başkanımız
ile birlikte esnaf ziyaretlerimizi yapıyoruz. Hastanedeki hastalarımızı ziyaret ettik. Güllüce
Mahallemizde Bünyan Belediyesi’nin yapmış olduğu Gül Park’ın açılışını yaptık. Son derece
olumlu. Halkın teveccühünün büyük bir oranda AK Parti’ye kaydığını gördük. Çok mutlu ve
memnun olduk. İnşallah yine 1 Kasım seçimlerinde Bünyan ve köyleri ile beraber gerekli
teveccühü gösterip yine AK Parti’yi birinci parti olarak iktidara getireceklerine inanıyorum.
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’nin
seçim beyannamesini açıklamasının ardından CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’in ‘7 haziran
öncesi kaynak nerede diye bağıran AK Parti'nin bu kısa sürede kaynağı bulması son derece
sevindirici’ açıklamalarına cevap veren Tamer, “Bundan önceki dönemlerde iktidar olanlarda
seçim yaklaştığı zaman seçim ekonomisi denilen bir kavram ortaya çıkmıştı. Bu kavram ne
olursa olsun ülkenin geleceği ile ilgili ülkenin ekonomisini bir tarafa bırakarak oy almak
uğruna bir takım seçim ekonomisi açıklarlardı. Dolayısıyla o bizim tevcih ettiğimiz bir
yöntem değildi. Evet kaynaklarımız var, kasalarımız dolu. Biz bunu har vurup harman
savuracak değiliz. Ama emeklilerimizin, çalışanlarımızın, asgari ücretlimizin durumunu
görerek zaten yapmış olduğumuz iyileştirmelere yeni bir iyileştirme getirdik. Bunun anlamı
budur. Yoksa bundan önce kaynak yoktu şimdi var diye bir şey yoktur. Biz her zaman
kaynaklarımızı söyledik. Har vurup harman savurarak değil, bu ülkenin kalkınması için ne
yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bizim kaynağımız vardı. Ama emekli

kardeşlerimizin ve asgari ücretlilerimiz ile birlikte engelliler ve gençler dahil olmak üzere
bunlara yeni yeni imkanlar sağladık. Bunun anlamı budur” şeklinde konuştu” ifadelerini
kullandı.
İsmail Tamer ve Hülya Nergis’in temaslarına Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ile
partililer de eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15332.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Gaziler, ecdadla buluşuyor
Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs ve Kore Gazileri ile gazilerimizin dul ve yetimlerini
Çanakkale'ye gönderdi. Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı,
Büyükşehir Belediyesi'nin gazileri onurlandırdığını belirterek teşekkür etti.
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Başta öğrenciler olmak üzere farklı grupları Türk tarihinin en önemli simgelerinden
Çanakkale'ye götüren Büyükşehir Belediyesi, bu önemli etkinliğe anlamlı bir grubu daha
ekledi. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Kayserili gaziler Çanakkale'de yatan
şehitlerle buluşacak. Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi önünden hareket eden heyette,
Kıbrıs ve Kore gazileri ile gazilerimizin dul ve yetimleri yer aldı.
Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Osman Balcı, düzenlenen Çanakkale turundan dolayı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti. Kıbrıs ve Kore gazileri ile dul ve
yetimleri olarak Çanakkale'de geçmişi yad edeceklerini ifade eden Balcı, "Büyükşehir
Belediyesi gazilerimizi onurlandırdı" dedi.
Geziye katılan gaziler de Çanakkale'de şehitlerini ziyaret edecek olmanın heyecanını
yaşadıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
Kayserili gaziler ile dul ve yetimleri Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde dualar ettikten sonra
Çanakkale'ye uğurlandılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15333.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Kazaya karışan halk otobüsü refüje çıktı
Kayseri'de otomobil ile çarpışan halk otobüsü refüje çıkarken, otobüsün içerisinde yolcu
olmaması olası bir faciayı engelledi.
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Edinilen bilgiye göre, Kartal Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.B. yönetiminde ki 38 AB
053 plakalı halk otobüsü, B.B. yönetiminde ki 50 FC 252 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile halk otobüsü yön levhalarını devirerek refüje çıktı. Kaza yerine gelen
polis ekipleri, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, seyir halinde
bulunan taşıtların kontrollü olarak geçmesine izin verdi.
Refüje çıkan halk otobüsünde maddi hasar meydana gelirken, halk otobüsünün boş olması da
olası bir faciayı engelledi. Kazaya karışan otomobil şoförü B.B. ile halk otobüsü şoförü M.B.
arasında tartışma çıkınca, polis ekipleri araya girerek tartışmanın büyümesini engelledi.
Öte yandan, kazada göğsüne darbe aldığını söyleyen halk otobüsü şoförü M.B., kontrol
amacıyla ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazaya karışan
otobüs ve otomobil olay yerine gelen çekicinin yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15334.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Başkan Çelik'ten mezarlıkta inceleme
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Asri Mezarlık'ta incelemelerde bulundu. Başkan
Çelik, yeni düzenlemelerin yapılacağı alanları yerinde gördü.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bürokratlarıyla birlikte Asri Mezarlık ve
çevresini gezdi. Yenilenmesi düşünülen mezarlık yolları ve çevre düzenlemesiyle ilgili
tespitlerde bulunan Başkan Çelik, çalışmalarla ilgili olarak bürokratlarından bilgi aldı.

Başkan Mustafa Çelik, mezarlık ziyareti sırasında Asri Mezarlık'ta mezar yeri açılabilecek
alanla ilgili de incelemeler yaptı. Mezarlık çevresini gezen Başkan Çelik, bu konuda detaylı
bir çalışma yapılmasını istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15335.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

İslam Birliği olsaydı kardeşlerimiz boğulmazdı
Kayseri’yi ziyaretinde gazetemize konuşan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan:
“Eğer Erbakan Hocamızın İslam Birliği projesi gerçekleştirilseydi ne Suriye’de ne Mısır’da
ne de Irak’ta bu iç savaş ve darbeler olmayacaktı. Müslüman kardeşlerimiz Akdeniz ve Ege
sularında boğularak ölmeyeceklerdi” dedi.
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Erbakan Vakfı Kayseri İl Başkanı Ahmet Çilsal’ın girişimleri ve Melikgazi Belediyesi
Memduh Büyükkılıç’ın katkılarıyla geçtiğimiz Cuma günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa yoğun bir katılım gerçekleşirken, açılışta iki isim
dikkat çekti. Bunlardan biri Necmettin Erbakan Hoca’nın siyasete kazandırdığı isimlerden
(Kendisi bizzat programda bunu dile getirdi) 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Erbakan
Hoca’nın oğlu Fatih Erbakan’dı. Fatih Erbakan’la park açılışından önce özel bir restoranda bir
araya geldik. Burada Fatih Erbakan ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Genel Başkanlığı’nın
yürüttüğü Erbakan Vakfı’nın kuruluş amaçlarını ve gündeme dair bazı sorular sorduk.
Erbakan sorularımıza samimiyetle cevap verdi. Siyasi geleceği ile ilgili yönelttiğimiz sorulara
ise biraz beklemede olacağının mesajını verdi! Seçimlerde AK Parti ve MHP’den bazı
tekliflerin de geldiğini kaydeden Erbakan, bunları nazikçe geri çevirdiğini söyledi. 17-25
Aralık operasyonları ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise suçun şahsiliğine vurgu yaparken,
suçluların karşılığının verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Erbakan Vakfı’nın kuruluş amacı nedir? Bu amaçlardan ne kadarını gerçekleştirmiştir?
Erbakan Vakfı, yeni bir dünyanın kurulması için gereken altyapı çalışmalarını yapmak ve
insanları, toplumu ve İslam alemini bu yönde yönlendirmek için kurulmuş bir vakıftır. Yeni
bir dünya, Erbakan Hocamızın 50 senelik mücadelesi boyunca ifade ettiği anlayıştır. Yani
kuvvetin değil hakkın üstün tutulduğu, adaletin hakim tutulduğu, herkes için refah, herkes için
hürriyet, herkes için izzet ve saygınlığın hakim olduğu, çifte standartların olmadığı, adil mal
dağıtımının olduğu bir saadet dünyasının kurulması için gereken altyapı çalışmalarını yapmak
üzere kurulmuş bir vakıftır. Bu çalışmalarda öncelikle Erbakan Hocamızın D8, D60
projelerinin, ikinci adım olarak İslam Birliği’nin kurulmasının ve tabiî ki Erbakan Hocamızın
önemli projelerinden faizsiz ekonomik sistem, adil ekonomik düzen projesinin yeniden ele
alınması ve bu projelerinin güncellenmesi ve sempozyumlarla, konferanslarla ve yapılacak
yayınlarla insanlığa duyurulması ve ulaştırılması çalışmalarını kapsıyor.
KKTC’de Milli duruş mesajını vereceğiz

Erbakan Vakfımızın bünyesinde ilim meclisimizi kurduk. Adil Düzen Projesinin
teorisyenlerinden Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamızın başkanlığında bu güne kadar Ankara ve
İstanbul’da çeşitli toplantılar yaptık. Erbakan Hocamızın Milli Görüşü, D8, D60, İslam
Birliği, Adil Düzen, İslam Ülkeleri ortak para birimi gibi önemli hayati projelerini çalışmak
ve güncellemek için ilim meclisimiz çalışmalarına başladı. Yine Erbakan Hocamız denilince
akla gelen Milli Görüş’ün olmazsa olmazı Kudüs davası ile ilgili Ankara’da, İstanbul’da ve
Trabzon’da 3 tane sempozyum gerçekleştirdik. KKTC eski Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu
Bey’in KKTC eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş Bey’in katılımıyla ve yine bu ayın
sonunda bu kez de Kıbrıs’ta bu sempozyumların 4.’sünü düzenleyeceğiz. Yine Derviş Eroğlu
ve Serdar Denktaş Bey katılacaklar. Rumlarla tek devlet olmaya hayır diye, Ada’da Türk
askerin varlığı devam etsin, KKTC ilelebet devam etsin, 74 Barış Harekatı’nda elde ettiğimiz
kazanımlar korunsun. Biz Rumlarla tek devlet olmaya karşıyız. Bağımsız cumhuriyetimizle
devam etmek istiyoruz diyen mili duruşa sahip, oradaki tüm unsurları bu ay sonunda inşallah
bu sempozyumda bir araya toplayacağız. Biz burada milli bir duruşu savunduğumuz mesajını
vereceğiz. İnşallah Allah hayırlı hizmetlerimizi daim etsin.
En önemlisi Erbakan Hoca’nın projelerinin yaşatılması
Kayseri’de siyasi parti nezdinde bazı girişimler olmuş ve Necmettin Erbakan isminin bir
cadde, bulvar, park v.b. bir yere verilmeye çalışılmıştı. Ama bu çaba olumsuz sonuçlanmıştı.
Erbakan Vakfı olarak girişimde bulundunuz ve park açılışı gerçekleşiyor. Bununla ilgili
duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim?
Kayseri’deki başkanımız Ahmet Çilsal Bey bu işe vesile oldu. Bunda en büyük emeği
geçenlerden birisi de sağ olsun Melikgazi Belediye Başkanımız… Hem Erbakan Vakfı
Kayseri Temsilciliğimize hem de Melikgazi Belediye Başkanımıza ayrı ayrı teşekkürlerimizi
sunuyorum. Çok önemli ve hayırlı bir hizmet. Fakat en önemlisi Erbakan Hocamızın
projelerinin ve isminin yaşatılması ve aktarılması… İnşallah bu parklara, caddelere ismi
verildiği gibi iyi niyetinin, fikirlerinin, Milli Görüş anlayışının da inşallah yaşatılmasına katkı
sağlanır diye ümit ediyorum.
AK Parti ve MHP’den teklif aldım
Hangi Partilerden adaylık teklifi geldi. Aktif siyasete ne zaman atılacaksınız?
Sizin de ifade ettiğiniz gibi çeşitli partilerden teklif geldi. Kendilerine de 7 Haziran seçimleri
öncesinde tekliflerinden dolayı teşekkür ettik. Bir açıklamamız oldu. Aslında 7 Haziran
seçimlerinde en uygunu olarak bağımsız bir aday durumunu düşünmüştük.
Bazı illerden teklif geldiğini de biliyoruz
Eve, birçok ilden de buradan aday olursanız memnun oluruz diye teklifler geldi. Erbakan
Hocamıza olan bağlılıklarından ve sadakatlerinden dolayı bize teveccüh gösterdiler. Ama
sonradan yapılan istişarelerden bunun da çok uygun olmadığını düşündük. Önümüzdeki
dönemde böyle bir çalışmanın yapılması için şimdilik bunu ertelemeye karar verdik. Artık ne
zaman olur bilemiyorum. Her zaman söylediğimiz gibi Cenab-ı Allah inşallah en uygun
zaman en uygun adımları atmayı nasip etsin. Hayırlı kararlar almayı nasip etsin inşallah.
Hangi Partilerden adaylık teklifi aldınız?
AK Parti ve MHP teklif etmişlerdi. Ama dediğim gibi biz bağımsız olarak girmeyi daha
uygun görüyorduk. Bu nedenle kendilerine teşekkür ettik. Sonradan bağımsız adaylıkla ilgili
yaptığımız istişarelerden sonra daha ileriki tarihlerde daha faydalı olacağı sonucu çıktığı için
onu da gerçekleştirmedik.
Erbakan Hocamızın imtihanı çok daha ağırdı
Erbakan Hoca döneminde, malum çevreler tarafından linç kampanyaları yürütülüyordu.
Benzer kampanyaların şuanda Cumhurbaşkanı Erdoğan için yürütüldüğünü görüyoruz. Bu
durum ile ilgili nasıl bir değerlendirmede bulunmak istersiniz?
Tabii Erbakan Hocamızın durumu çok farklıydı. Onun döneminde şartlar çok daha ağırdı. 4
partisinin üst üste kapatılması bunun yanında siyasi yasaklı hale gelmesi, siyasi hayatının

neredeyse yarısının siyasi yasaklı olarak geçirmesi… Tamamen haksız yere 1 trilyon veya
800 milyar olan bir partinin 1 senelik harcamasının 13-14 misliyle 4 trilyon olarak tamamen
haksız yere bir dava ile kendisine ödetilmesi, ödemek zorunda bırakılması gibi olayları
düşündüğümüz zaman şuandaki durumdan çok ağır, çok daha zor şartlarda Erbakan
Hocamızın mücadele ettiğini örmüş oluyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde 4 kere üst üste partisi
kapatılan bir siyasi lider görmeniz mümkün olmaz. Bu Erbakan Hocamızın başına gelmiştir
tabii kendisinin imtihanı çok daha ağırdır. Buna rağmen zor şartlar altında yapılabileceğin en
azamisini yapmak için gayret sarf etti. Elinden geleni ortaya koydu. Pek çok hayalleri,
projeleri, idealleri tamamlatılmadı. İnşallah kendisine yarım bıraktırılan projeler Milli
Görüş’ün 2. 40 yılında kendisinin arkasından samimi Milli görüşçülere tamamlamak, yerine
getirmek inşallah nasip olur diye dua ediyoruz ve gayret gösteriyoruz.
Ortada suç varsa bunun karşılığı verilmeli
17-25 Aralık süreci sonrası yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Suçun şahsiliği diye bir durum söz konusu… Belli bir grubun içerisinde, belli bir cemaatin
içerisinde bir takım yanlışlara tevessül etmiş kişiler çıkabilir. Bu her gruptan çıkabilir. Eğer
bir kimse suç işlemişse bu hukukun üstünlüğüne dayanarak, tamamen bağımsız ve adil bir
yargılama ile ortaya konulmalıdır. O suçu işleyenlerin tamamen kendilerinin bireysel olarak
cezalandırılması gerekir. Herhangi bir camiayı toptan ajan ilan etmek veya kötü bir pozisyona
sokmak uygun olmaz. Ama dediğin gibi devletin içerisinde bir yapı kurulmaya çalışıldıysa,
devletin içerisinde bir başka hiyerarşik örgütlenme kurulmaya çalışıldıysa da burada bağımsız
ve adil bir şekilde mahkemelerde yargılanarak ortaya konulması gerekir. Eğer ortada bir suç
varsa bunun karşılığının verilmesi gerekir.
Müslümanların, sınır kapılarındaki durumu içimizi yakıyor
Söyleşimizi sona erdirirken eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Çok teşekkür ederim. Güneydoğu’da yaşanan olaylar inşallah biran evvel son bulur. İslam
aleminin içerisinde bulunduğu bu perişan durum, hem iç savaşlar hem de katliamlar,
çatışmalar hem de bu son dönemde gördüğümüz mülteci krizi gerçektende Müslüman olarak
hepimizin yüreğini parçalıyor. Müslüman kardeşlerimizin Avrupa’da sınır kapılarında itilip
kakılması ve yerlerde sürüklenmesi gerçekten de içimizi yakıyor. Eğer Erbakan Hocamızın
İslam Birliği projesi gerçekleştirilseydi ne Suriye’de ne Mısır’da ne de Irak’ta bu iç savaş ve
darbeler olmayacaktı. Müslüman kardeşlerimiz Akdeniz ve Ege sularında boğularak ölmek
zorunda kalmayacaklardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15336.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Paralel-Doğan işbirliği
Aydın Doğan’ın kara kutusu olarak bilinen Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni
Ertuğrul Özkök, Paralel Yapı’nın kurumu olarak bilinen Melikşah Üniversitesi’ne konuk
oluyor.
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HDP’yi açıktan destekleyen ve yaptıklarını şirin gösteren yayınlarda bulunan Paralel Yapı’nın
her geçen gün yeni bir kirli ilişkisi ortaya çıkıyor. Son olarak Aydın Doğan’ın kara kutusu
olarak bilinen Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök Melikşah
Üniversitesi’ne konuk oluyor.
Ertuğrul Özkök, Melikşah Üniversitesi’nde 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek olan
"Köşeli Sorular" söyleşilerinin ilk konuğu olacak. İnteraktif sohbet şekilde olacak program
herkese açık olacak. Söyleşi kampüs içindeki Saffet Arslan Kongre Merkezi'nde saat 15:00'da
başlayacak.
Nitelikli yağma suçundan operasyon yapılmıştı
Hatırlanacağı üzere nitelikli yağma suçuyla yapılan soruşturma kapsamında Melikşah
Üniversitesi yönetici ve çalışanlarının adreslerine Kaçakçılık ve Organize Suçlar ekiplerince
baskın düzenlenmişti.
Operasyonda aynı zamanda Melikşah Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanı olan
TÜSİAD yönetim kurulu üyesi ve Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak'ın da aralarında
bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı.
Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak ve beraberindeki 6 kişi sağlık kontrollerinin
ardından ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15337.html
Erişim Tarihi: 07.10.2015

Kazakistan Kurban izlenimleri (3)
Gazetemiz yazarı Ahmet Taş Kurban Bayramı’nı Kazakistan’da geçirdi. Taş, Kazakistan
izlenimlerini Kayseri Gündem okuyucuları için kaleme aldı.
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26 Eylül Cumartesi Bayramın 3. günü
Bugün ilk işimiz dün aldığımız 14 hisse (2 sığır) kurbanı kesmek oldu. Öğle ezanı
okununcaya kadar kurbanları kestik daha sonraki 2 saat içinde de parçalama ve paylara
ayırmayı bitirdik. Akabinde payları dağıtım yerlerine ulaştırmaya başladık. Bugünkü payların
bir kısmını Alma Ata’nın doğusunda 1.5 saatlik mesafede olan Kayşugah şehrindeki
yetimhaneye götürdük.
Kayşugah şehri aynı adı taşıyan gölün kenarında kurulmuş güzel bir şehir. Burada devlete
bağlı olmayan tamamen hayırseverlerin desteği ile yürüyen 70 adet erkek yetim çocuğu ve
genci barındıran bir yetimhane var.
İlkokul 1. sınıf ayarındaki yetimler buraya alınıyor ve lise son sınıfa kadar burada eğitim ve
öğretimleri devam ettiriliyormuş. Önce okul idarecileriyle görüşüp hediyelerini takdim ettik.
Daha sonra öğrencilerle görüşüp bayramlaştık. Buraya ayırdığımız kurban paylarını teslim
ettik, okul hakkında bilgiler aldık. Vaktimiz az kaldığı için fazla kalmadan vedalaşıp ayrıldık.

Bu akşam bir davete icabet edecektik o sebeple Alma Ata’ya erken döndük. Alma Ata’lı olup
İstanbul’da Akabe vakfının Kur’an okullarında eğitim görmüş olan Yıldız kızımız ailesiyle
tanıştırmak için yemeğe davet etmişti. Onu kırmamak ve onore etmek için davetine icabet
ettik.
Yıldız kızımız gayretli pırıl pırıl Müslüman bir Kazak kızı. Bizi davetteki amacı babası, abisi
sultan ve annesiyle bizleri tanıştırmak, Türkiye hakkında sorular sormak, ailesine bilgiler
ulaştırmak idi.
Yemek boyunca Sultan kızımızın hem ailesi ile tanıştık hem de İstanbul’da eğitimini
tamamlayıp Alma Ata’ya döndükten sonra burada yapmak istediği eğitim çalışmaları
hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Daha sonra hep birlikte Alma Ata’yı kuşbakışı
seyretmek için Aladağların yamacındaki şehre çıkıp serin havada şehri seyrettik.
Bu akşam medeni bu Kazak ailesiyle geçirdiğimiz vakit çok hayırlı oldu diye düşünüyorum.
Biz onlara misafirperverlikleri için ve tanıştığımız için memnuniyetimizi bildirdik, onlarda
kendilerine zaman ayırdığımız için teşekkürlerini bildirdiler. Karşılıklı memnuniyet ile Yıldız
kızımızın ailesinden ayrıldık. Daha sonra Darhan’ın evine geldik. Gündüz bize hizmet eden,
kurbanların kesimine destek veren gençler orada imiş, onlara da teşekkür ettik. Evlerini bu
bayramda bizlere açan Kazakistan kurban faaliyetimizde bir merkez olarak kullandığımız
Darhan ailesine de 3 günden beri bize hizmet ettikleri için teşekkür edip Allah razı olsun
dedik. Bugün burada son günümüz idi. Nasip olursa gece saat 03.00’te evden ayrılıp
havaalanına geçeceğiz. Bu yüzden misafirhaneye dönüp yolculuk için hazırlığa başladık.
27 Eylül Pazar - Bayramın 4. günü
Bugün sabah 06.45’te kalkacak THY uçağına binip yola çıkacağız. Bu sebeple erkenden
hazırlıklarımızı tamamladık. Darhan’da bizimle beraber misafirhanede kaldı. Zira bizi
havaalanına o götürecekti. Sabah 04.30 da havaalanının yolunu tuttuk. Sabah namazını
havaalanının derme çatma mescidinde eda ettikten sonra uçağa geçtik ve 06.45’te havalanan
uçağımızla Türkiye’nin yolunu tuttuk. Uçakta oturduğum koltuk pencere kenarı olduğu için
uçsuz bucaksız Kazakistan topraklarını, kurumaya yüz tutmuş Aral Gölünü, Hazar Denizinin
Kuzey kıyılarını, yalçın kayalıklı gür ormanlı Kafkas Dağlarını, Karadeniz’i, Türkiye’nin
Kuzeyi Karadeniz’in güneyindeki Türkiye topraklarını kuşbakışı olarak dere tepe, çöl, orman
bitki örtüsü yönleriyle seyretme imkanım oldu.
5 buçuk saatlik keyifli bir yolculuğun ardından sabah 09.10’da uçağımız İstanbul Atatürk
Havaalanına indi.
2015 yılı Yardımeli Derneği Kurban organizasyonu ile birlikte Kazakistan’a gittiğimiz
Konyalı yol arkadaşlarım Bahri ve Ahmet Hamdi Beylere, İstanbul’dan katılan Mustafa
AYDIN Bey’e, ilgileri için çok teşekkür ediyorum. Kazakistan’da bize yardımcı olan Darhan,
Yargali ve arkadaşları ile Azize Hanım ve eşi Elmas’a, yetimhane sorumlusu bilge kadın
Amina Hanım’a, bizi misafir eden Yıldız kızımıza, babası, annesi ve abisi Sultan’a ilgileri
için teşekkür ediyorum. Bu yılki kurban organizasyonuna katılmama vesile olan Kayseri
temsilcilerinden Celil TEKCAN hocaya, Yardımeli’nin merkez yöneticilerinden Hasan
HAFIZOĞLU hocama da ayrıca teşekkürlerimi bildiriyorum.
Kazakistan, tevhidi düşünceye sahip, İslam’ı tebliğ etmeyi kaygı edinen Müslümanların asla
ihmal etmemeleri gereken bakir bir bölge ve toplum. Bu bölge asla ihmal edilmemeli, elden
gelen her türlü yardım buradan esirgenmemeli diye düşünüyorum.
2015 Kurban Bayramı ve faaliyetler İslam Ümmetine hayır, bereket ve güzellik getirsin.
Amin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15338.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

“10 Ekim’de başbakanımızı karşılayacağız”
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 10 Ekim Cumartesi günü Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun Kayseri’de miting yapacağını duyurdu.
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AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden yaptığı açıklamada, “Sahaya biz seçim
beyannamemizden 1 hafta önce inmiş olduk. 10 gündür aşağıyukarı sahadayız.
Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Dün Genel Başkanımız tarafından seçim beyannamemiz
açıklandı. Kayseri’de periyodik çalışmalarımızın dışında değişik çalışmalarımızı da
yapıyoruz. Belki fark ediyorsunuzdur hem evlerde hem sokaklarda hem esnafla hem de sivil
toplum kuruluşları ile ayrı ayrı 4 grup halinde dolaşıyoruz. Bütün adaylarımız sahadalar. AK
Parti olarak herkesin görüşünü almak ve elini sıkmak istiyoruz. Bunun içinde bu seçimde de
inşallah mümkün olduğunca çok kişiye hitap etmeyi, onların elini tutmayı istiyoruz. Bu
seçimi de inşallah bu şekilde sürdüreceğiz. Şuana kadar yapılan çalışmalardan çok
memnunum. İnşallah böyle devam eder. Kayserimizde inşallah huzur içinde bir seçim
tamamlanır diye temenni ediyorum" diye konuştu.
Özden ayrıca, "Kayseri’de bu il teşkilatı olarak bizim 5’inci mitingimiz olacak. 10 Ekim’de
saat 15.30’da Başbakanımızı inşallah Cumhuriyet Meydanında ağırlayacağız. Biz miting için
hazırlıklarımızı yaptık. Başbakanımızı en iyi şekilde karşılamayı ve Kayserililerin de bu
mitinge teveccüh göstereceğine inanıyoruz. İnşallah cumhuriyet Meydanında halkımızla
birlikte Başbakanımızı karşılayacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15339.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

Kocasinan Meclisi toplandı
Kocasinan Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirerek gündemindeki 21
asıl 2 ek olmak üzere toplam 23 maddeyi görüşerek karara bağladı.
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Kocasinan Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde Meclis Salonu'nda toplanıp gündemindeki
konuları görüşerek karara bağladı.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ın, Kocasinan Belediyesi'nin 2016 Mali Yılı Performans
Programı, 2016 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi, 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve 2016
Mali Yılı Gelir Tarifesi'nin detaylarıyla görüşülüp meclise rapor hazırlanmak üzere Plan ve
Bütçe Komisyonu'na havale edilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi.
Daha sonra Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı uygulama
esaslarıyla ilgili İmar Komisyonu Raporu'nu oylamaya sundu. Komisyon raporu da
oybirliğiyle kabul edildi. Başkan Çolakbayrakdar'ın, Alsancak Mahallesi'nin kuzeyinde
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen alanda uygulama imar planı revizyonu
yapılması başta olmak üzere diğer imar değişikliği taleplerini de görüşülmesi için İmar ve
Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesi teklifi de oybirliğiyle kabul edildi.
Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri toplantı çıkışında Belediyeye ziyarete gelen Enerji ve
Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız'la bir süre sohbet etti. Yıldız, trafo binalarının
yeraltına alınmasıyla ilgili dünyadaki son gelişmeler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.
Yıldız, hatıra resmi çekimi sırasında Ak Partili ve MHP'li meclis üyelerini tebrik etti. Hatıra
resmini ise Başkan Çolakbayrakdar çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15340.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

Gül Düzgün çocuklarla kahvaltıda bir araya
geldi
Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün çocuk evlerinde kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya
geldi.
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Yaşları 7 ile 17 arasında olan 75 çocuğun katıldığı ve çocuklara kahvaltı servislerinin bizzat
ev sahibi otelin yöneticileri tarafından gerçekleştirildiği kahvaltıya, Gül Düzgün’ün yanı sıra
Vali Yardımcısı eşi Selen Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Şerafettin Akyüz ve eşi
Emsal Akyüz, Çocuk Evleri Sorumlusu Sait Postallı, Kayseri Radisson Blu Genel Müdürü
Fercan Başkan, çocukların bakıcıları ve öğretmenleri katıldı.
Gül Düzgün, burada yaptığı konuşmada, çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, kahvaltıyı düzenleyen özel otel yöneticilerine teşekkür etti. Güzel bir ortamda
eğlenceli bir şekilde gerçekleşen etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Gül Düzgün, çeşitli
vesilelerle bir araya geldikleri çocuk evlerinde kalan çocuklarla böyle bir etkinlikte
buluşmanın önemine işaret ederek, çocukların her zaman destekçisi olmaya devam edecekleri
mesajını verdi.

Gül Düzgün, bir insanı yetiştirmenin, ona sevgi ve emek vermenin en güzel hayırlardan
olduğunu hatırlatarak, çocuk evlerinde kalan çocukların bu tarz etkinliklerle sosyal
aktivitelerin içinde yer almasının çocuklara büyük bir moral olduğunu söyledi.
Kayseri Radisson Blu Genel Müdürü Fercan Başkan ise çocuk evlerinde yaşayan
çocuklarımızın sosyal, kültürel ve psikolojik yönden kendilerini geliştirebilmesi, topluma
yararlı bireyler olarak yetişmesi için ellerinden geleni yapmaya her daim hazır olduklarını
belirtti.
Çocuklar için hazırlanan özel oyun ve eğlence bölmelerinde çocuklar gönüllerince eğlenirken,
doğum günü olan çocuklar için pasta kesildi ve kahvaltıya katılan çocuklara hediyeler verildi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15341.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

“Muhalefet başarısızlığa seviniyor”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, 5. Yerel
Yönetimler İstişare Toplantısını Afyon’da yaptı.
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Afyon’daki konuşmasında muhalefetin içinde bulunduğu duruma ilişkin önemli tespitlerde
bulunan Özhaseki, Türkiye’de başarısızlığa sevinen bir muhalefetin olduğunu söyledi ve 7
Haziran seçimlerinden başarısız çıkan muhalefetin öz eleştiri dahi yapmadığını belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, genel merkezdeki görevine başlar
başlamaz yerel yönetimleri bir araya getiren toplantılar yaptı. Yerel Yönetimler İstişare
Toplantısı’nın 5’incisi Afyon’da gerçekleştirildi. Afyon’un yanı sıra Konya, Bursa, Denizli
Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Karaman, Kütahya, Manisa, Uşak ve Muğla illerinin yerel
yöneticilerinin katıldığı toplantıya Orman ve Su İşler Bakanı Veysel Eroğlu da iştirak etti.
Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 7 Haziran
seçimlerini AK Parti dışındaki partilerin sağlıklı bir şekilde değerlendirmediğini söyledi.
İktidar olma isteğinden uzak muhalefetin 7 Haziran’da seçimleri kaybetmelerine rağmen
sevinçle karşıladıklarını dile getiren Özhaseki, “7 Haziran seçim sonuçlarına AK Parti olarak
sevinmedik. Vatandaşlarımız da sonuçtan memnun kalmadı. Ancak partimiz ve vatandaşımız
dışında herkes sonuçlara sevindi. Yüzde 12-13 oy alanlar sevinç gösterileri yaptı. Davul zurna
ile ortalıklarda gezdiler. Ana muhalefet partisi önceki seçimlere göre gerilediği halde
sonuçları sevinçle karşıladı. Bir gün olsun bu üç parti 'niye bu haldeyiz' diye düşünmedi. Hiç
kimse özeleştiri yapmadı. Ama biz iki aya yakın genel merkezde yapılan toplantılarda, bu
sonucu irdeledik. Sayın Genel Başkanımız başkanlığında toplandık ve teşkilatlardan gelen
raporları değerlendirdik. Biz neden tek başımıza iktidar olamadığımızın muhasebesini
yaparken, muhalefet müzmin muhalefet olarak kalmanın sevinci içindeydi. Dolayısıyla ülkeyi
yönetmeye talip tek partinin AK Parti olduğu bir kez daha görüldü” dedi.
“ÜLKEMİZ İÇİN KAYGI TAŞIYAN TEK PARTİYİZ”

7 Haziran seçimlerinden bu yana geçen sürenin ülkemiz ve milletimiz için kaygı taşıyan tek
partinin AK Parti olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Özhaseki, “Batılı gözüyle bakarsanız 7 Haziran seçim
sonuçları AK Parti için başarıdır. Üç dönem iktidar olan bir parti için yüzde 41’lik oy AB
standartlarında bir rekordur; ama bizim için öyle değil. ‘Niye yüzde 50'lerde olmadık' diye
sorgulamamız lazım. Hatta bizim oy potansiyelimiz yüzde 60-70’ler düzeyinde. Çünkü AK
Parti Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı hükümetlerini kurmuştur. Yeni AK Parti
hükümetleri ile tarihi başarıların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inancımız tamdır”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15342.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

Hizmetlere 20 milyonluk hibe ve gelir
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, göreve geldiği günden bu yana hazırlanan
projelere şimdiye kadar yaklaşık 20 milyonluk hibe ve gelir planlandığını açıkladı.
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Talas Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu
başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 17 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.
Gündem maddelerinin ardından konuşan Başkan Palancıoğlu, belediye olarak hazırlanan ve
uygulamaya başlayan büyük projelerle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan
Palancıoğlu, şuanda 4 önemli proje için hibe desteği aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Değerli arkadaşlar özellikle belediyemizin projeler birimi tarafından şuana kadar hazırlanan
projelerle ilgili aldığımız fonlardan bahsetmek istiyorum. Süleymanlı Mahallemizdeki 1
megavatlık güneş enerji santraliyle ilgili Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan 637 bin TL hibe
alıyoruz. Geriye kalan 3,5 milyon TL'yi kendimiz karşılayacağız. 6-7 yılda kendini amorti
edecek bir yatırım. Bu santralle belediyemizin yıllık yaklaşık 450 bin TL'lik elektrik giderini
karşılayacağız. Tablakaya Mahallemizdeki eski belediye binamızın restorasyonu için 295 bin
TL hibe bulduk. Yine Tablakaya'da sokak sağlıklaştırma projesi için 405 bin, 239 bin ve 50
bin TL ayrı ayrı hibe aldık. Ali Saip Paşa Konağı'nın restorasyonu için 453 bin TL, Akçakaya
Mahallemizde iki adet konut restorasyonu için 51 bin TL hibe aldık. Toplamda 2 milyon 132
bin TL'lik hibe desteği almış durumdayız. Bunun haricinde 2016 yılında taksitli olarak tahsil
edilecek arsa satışlarından 4,2 milyon TL alacağız. Öte yandan yaklaşık 2 milyon liralık
alacağımız var. Bir de sizlerin de Aralık ayında onayından geçirildikten sonra Yenidoğan
Mahallesindeki akaryakıt istasyonunun satışından 10 milyon liralık gelir elde edeceğiz. Genel
toplamda ise yaklaşık 20 milyon liralık gelir elde etmiş olacağız."
Meclis toplantısı, 8 Ekim Perşembe günü ikinci oturumu yapmak üzere sone erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15343.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

Kayseri’nin merkezinde meydana gelen yangın
korkuttu
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinden meydan gelen yangın
mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Çevre sakinlerinin haber vermesiyle kısa sürede
olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Yangının
söndürülmesinin ardından açıklama yapan itfaiye şefi olayın ciddi boyutlara ulaşmadan
engellendiğini belirterek “ Banyodaki elektrikli şofbende teknik bir arızadan dolayı yangın
meydana gelmiş. İlk müdahale mevcut bulunan insanlar tarafından gerçekleştirilmiş. Ekibimiz
de müdahale etti yangın tamamen kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri gerçekleştirildi”
dedi.
Yetkililer, çıkan yangınla ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15344.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

Kocasinan'dan Araç Filosuna 3.5 Milyonluk
Katkı
Yatırımlarına, projelerine ve programlarına hız kesmeden devam eden Kocasinan Belediyesi
kaliteli, verimli ve hızlı hizmet için araç filosunu genişletmeye devam ediyor.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmet alanının genişlemesiyle daha
kaliteli, verimli, etkin ve hızlı hizmet sunmak amacıyla belediye hizmet filosuna yeni araçlar
kattıklarını söyledi.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, 2015-2016 yılı çalışma programı çerçevesinde farklı
birimlerde ve işlerde kullanılmak üzere 3,5 milyon lira bedelle 25 yeni araç aldıklarını
belirterek," Deneyimli ve nitelikli personellerinin yanı sıra teknolojinin son imkanlarından da

yararlanıyoruz. 156 bin hektar alana sahip bölgemize, 384 bini aşkın vatandaşımıza daha
kaliteli, verimli ve hızlı hizmet vermek için her türlü donanımı sağlıyor, imkanlarımızı
seferber ediyoruz" dedi.
Göreve geldiklerinden beri Kocasinan Belediyesi'nin araç filosunu genişletip güçlendirmeye
devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar," Gelişen teknolojiyle geliştirilen yeni iş
makineleri sayesinde daha kaliteli, verimli ve hızlı çalışma imkanına kavuşup ciddi manada
zaman kazanıyoruz. Belediyemizin imkanlarını artırmak amacıyla işgücüne ve araç filomuza
önem veriyoruz. Yeni araçlardan ekskavatör ve yükleyiciler sayesinde zor ve zaman alan
işleri daha kolay ve kısa sürede yapıyoruz. Daha hızlı, kaliteli hizmet sunmak ve
vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırmak istiyoruz. Bu amaçla filomuza; 2 kamyon, 2
ekskavatör makinesi, 1 kepçe, 2 leoder, 1 silindir, 2, 4x4 jeep, 1 sepetli vinç, 6 pikap, 2 çöp
kamyonu, 1 vinç, 5 kamyonet olmak üzere toplam 25 araç kattık. Bunun yanında ihtiyaç
duyduğumuz 14 yeni iş makinesini de kiraladık. Bugün itibariyle filomuz 221 araca ulaştı”
şeklinde bilgi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15345.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

Hiçyılmaz seçim vaatlerini değerlendirdi
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, partilerin 1
Kasım seçim beyannamelerine ilişkin olarak, "Bin 300 TL vatandaşın geçinebilmesi için
yüksek bir rakam değil" dedi.
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KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, partilerin 1 Kasım Genel Seçimleri için verdikleri vaatleri
değerlendirdi. Hiçyılmaz, "Asgari ücreti, AK Parti'nin bin 300 TL’ye, Milliyetçi Hareket
Partisi'nin bin 400 TL’ye, Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin ise bin 500 TL çıkarma vaadi verdi.
Bu rakamların yeterli değildir. Çalışanların daha rahat bir ortamda yaşamalarını hedeflememiz
gerekir. Bin 300 TL asgari ücret insanların geçinebilmesi için çok yüksek bir rakam değildir.
Bin 300 TL uygulanmalıdır. Hatta eğer mümkünse bin 300 TL zaman içerisinde artırılmalıdır.
Fakat bunu yaparken maliyetlerin yükselmesi konusu da göz ardı edilmemelidir. Rekabetçi
ortamın sürdürülebilirliğini göz ardı etmemek gerekir. Bunları yaparken iş gücü maliyetleri
üzerine konacak olan bu yüklerin firmaların, fabrikaların, iş adamlarının iş yapamaz hale
gelmelerini önlemek bakımından da gayret göstermek gerekir" dedi.
Hiçyılmaz, "Prensip olarak çalışanların kendi yaşamlarını rahat bir ortamda idame ettirmeleri
için gereken parayı almalarının da esas alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan da
her üç partinin uygulayacağız dedikleri o asgari ücret politikalarının yapılmasını gereken
olduğunu düşünüyorum.

Bunda da hesabı yaparken iyi yapmaları gerektiğini ne özel sektörün ne de devletin herhangi
bir sıkıntıya girmemek adına bu hesapların iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15346.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

MAZLUMDER Şubeleri Kayseri’de toplandı
İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği MAZLUMDER’in genel yönetim
kurulu üyeleri ve şube başkanları 3 – 4 Ekim (Cumartesi, Pazar) günlerinde Kayseri Şubesinin
ev sahipliğinde bir araya gelerek gündemde olan konuları görüşüp karara bağladılar.
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Kayseri öğretmenevinde yapılan ve 2 gün süren toplantıya İstanbul, Bursa, İzmir, Sakarya,
Kocaeli, Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve Muş’tan GYK
üyeleri, şube başkanları ve genel merkez yöneticileri katıldılar.
3 Ekim Cumartesi saat 10.00’da başlayan ve 50’nin üzerinde üyenin katıldığı toplantının
başında Kayseri Şubesinin faaliyetlerini gösteren bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Açış
konuşmasını yapan Genel Başkan Ahmet Faruk ÜNSAL, ev sahipliği ve organize için Kayseri
Şubesine teşekkür etti, toplantının hayırlı olmasını diledi.
Toplantıda ilk sözü alan Kayseri Şube Başkanı Ahmet TAŞ, MAZLUMDER’in dernek içi
işleyişi, terörle mücadele konusundaki yaklaşımı, genel merkez ve şubelerin toplum ve sivil
toplum üzerinde bıraktığı algı ve bu konuda ortaya çıkan kaygılarını ve konuyla ilgili
tekliflerini dile getirdi. Bu konularla ilgili 24 Ekim Cumartesi günü Ankara’da olağanüstü bir
GYK toplantısı yapılması kararının alınmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine
geçildi.
Halen yürütülen kampanyalarla ilgili görevlilerin belirlenmesi, MAZLUMDER danışma
kurulunun oluşturulması, aralık ayında yapılacak insan hakları gecesi için hazırlık ekibinin
belirlenmesi, devlet koruması altındaki çocukların, yaşlıların ve kadınların maruz kaldığı
şiddet ve istismarlarla ilgili şubelerin çalışmalar yapması, özel sektörde bazı alanlarda devam
eden dini hürriyete yönelik baskılarla ilgili incelemeler yapılması, hasta tutukluların durumu
ve mültecilerin durumu ile ilgili yapılacak çalışmalar, basın özgürlüğüne yönelik saldırıların
ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmalar toplantıda görüşüldü ve gerekli kararlar alındı.
2 gün süren ve ilk bölümü 3 Ekim akşam saat 19.30’da sona eren toplantının ardından bir
kısım üyeler Kayseri’den ayrıldılar.
Birinci gün toplantısının tamamlanmasından sonra MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet
Faruk ÜNSAL, İstanbul Şube Başkanı Ramazan BEYHAN ve teşkilatlanma sekreteri İzzet
SALDAMLI’dan oluşan MAZLUMDER heyeti Kayseri Gönüllü Kuruluşlar temsilcileriyle
Kayseri Şube Başkanı Ahmet TAŞ’ın da katıldığı bir istişare toplantısı yaparak Kayseri
toplumunda ve Türkiye’de MAZLUMDER algısı hakkında karşılıklı görüş alışverişinde
bulundular.
MAZLUMDER’in Kayseri Şubesi’nin ev sahipliğinde yapılan GYK toplantısına katılanlar
için pazar günü kahvaltıyı müteakip saat 10.00’dan 12.00’a kadar ilahiyatçı ve
MAZLUMDER üyesi Rıza BOZDAĞ’ın rehberliğinde Kayseri şehir gezisi yapılarak

Selçuklu Müzesi, Kurşunlu Camii, Camii Kebir, Kapalı Çarşı, Vezir Hanı, Hunat Camii
ziyaret edildi. Hunat Kültür Merkezinde misafirlere çay ikram edildi.
Saat 12.00’dan sonra misafirler için Erciyes gezisi düzenlendi. Tekir Yaylasında dağ havası
teneffüs edip Erciyes hakkında bilgi verilen MAZLUMDER üyelerine öğle yemeği Erciyes’te
ikram edildi. Erciyes gezisi dönüşünde Kayseri’ye gelmenin hatırına bol bol pastırma, sucuk,
mantı alışverişi yapan misafirler adına konuşan Genel Başkan Ahmet Faruk ÜNSAL, Kayseri
Şubesine ev sahipliği ve organizasyon için teşekkür ederek memnuniyetini bildirdi. Kayseri
Şube Başkanı Ahmet TAŞ’ta yoğun bir katılımla Kayseri’ye gelen ve ev sahipliğinden
memnun kalan MAZLUMDER üye ve şube başkanlarını Kayseri de ağırlamaktan mutlu
olduklarını ve misafirlerini tekrar Kayseri’de görmeyi arzu ettiklerini bildirerek tüm
katılımcılara teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15347.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

SP’de hedef meclis grubu
Saadet Partisi Kayseri Milletvekilli Adayları Mahmut Arıkan ve Fatih Aydın gazetemizi
ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Arıkan; “Bireysel başvuru yoluyla mecliste grup kurmak
istiyoruz” dedi
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“70 bin oya ihtiyacımız var”
Saadet Partisi Milletvekili adaylarından Saadet Partisi Eski İl Başkanı 1. Sıra milletvekilli
Adayı Mahmut Arıkan ve Saadet Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve 2. sıra
milletvekilli adayı Fatih Aydın gazetemizi ziyaret ettiler. Ziyarette Konuşan Arıkan;
“Kayseri’den bireysel başvuru yoluyla vekil olabilmemiz için 65-70 bin oya ihtiyacımız var.
Geçen seçimde 25 bin adet oy aldık. Bu seçimde hedefimiz 80 bin oy. Şuanda Kayseri’de 4
bin tane gönüllü üyemiz var. Biz bu üyelerimize diyoruz ki, herkes 20 oy getirsin oylarımız 3
katına çıksın, ricamız bu yönde. Bireysel başvuru yoluyla mecliste grup kurmak istiyoruz.
Kurulacak bu grupta AK Parti’yi rahatlatacaktır.” ifadelerini kullandı.
Anayasaya bireysel başvuru yapacağız
Sessiz, farklı bir metotla ilerlediklerini belirten Fatih Aydın ise “Aday olduğumuz ilden eğer
vekil olabilecek kadar oy alırsak anayasaya bireysel başvuru yapacağız. Anayasa Mahkemesi
diyor ki sizin hakkınız gasp edilmiş, diyerek mazbatayı seçilen adayımıza veriyor. Biz bu
şekilde vekil çıkarabileceğimiz 20-25 tane il tespit ettik. Mecliste bu şekilde bir grup kurmak
istiyoruz.“ şeklinde konuştu.
Ziyarette gençlik üzerine açıklama yapan Aydın “Bizim partimizin başına gelen şeyler kolay
şeyler değil 4 kez kapatıldı. Paralel Yapıya bir iki operasyon yapıldı. Ortada cemaat falan
kalmadı. Bize sürekli operasyon yapılıyor. Biz milletin gönlünde hep varız. Biz millete yanlış
bir şey yapmadık. O yüzden biz hep varız. Hemen filizlenebiliyoruz. Hocamızın kaybından
sonra 4 yılımızı teşkilatlara ve eğitimlere ayırdık.” dedi.
“Genel Başkanımız aday ol dedi”

Ziyarette sorularımızı yanıtlayan Arıkan, seçimden sonra vekil olamazsa genel merkezde
görev alıp almayacağı ilişkin sorumuza “Her görevi yaparım aday olmam demiştim. Gelinen
süreçte Genel Başkanımız davet etti. Aday ol dedi. Biz de aday olduk. Farklı bir görev kararı
ise Kongre’de verilir.” şeklinde cevapladı.
Haber: Veli Gögebakan -Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15348.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

10 ton et imha edildi
Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar
Müdürlüğü Ekipleri tarafından bir TIR içerisinde ele geçirilen 9. 400 KG Mekanik Ayrılmış
Tavuk Eti İmha Edildi.
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Konuyla ilgili yazılı açıklama yayınlayan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan
Kayacan: “03.10.2015 tarihinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar
Müdürlüğü Ekipleri tarafından Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesinde bir TIR içerisinde
9400 kg. Tavuk Kıyma diye adlandırılan Mekanik Ayrılmış Tavuk Eti ( MDM) ürününe
rastlanmış olup gerekli belgeleri olmadığı için el konulmuştur. Melikgazi İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekimler tarafından yapılan incelemede
ürünün Yurtiçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkındaki yönetmeliğin
21. Maddesine aykırılıktan 03.10.2015 tarihinde hafta sonu olması nedeniyle yedi emine
alınan ürünler 05.10.2015 tarihinde imha edilmiştir” dedi.
Kayacan, Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliğine göre Mekanik ayrılmış Etlerin et ürünleri
imalatında kullanılması yasak olduğunu söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti; “Ayrıca
İhracat amaçlı üretilmiş olan mekanik olarak ayrılmış etlerin ve ürünlerinin, yurt içinde onaylı
işletmeler arası sevkiyatına ihracat yapılması kaydıyla izin verilmektedir.
Halk Sağlığının korunması için Müdürlüğümüzce Alo 174 Gıda Hattı ve diğer yollarla
yapılan ihbarlar değerlendirilmekte olup 7 gün 24 saat denetimlerimiz devam etmektedir.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15350.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

Garanti Bankası’ndan Kayseri Şeker Ziyareti
Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil ve Yönetim Kurulu Üyesi Javier Bernal Dionis,
Genel Müdür Yardımcıları, Kayseri Şeker Fabrikasını ziyaret ederek Başkan Hüseyin
Akay’dan Kayseri Şeker’in 4.5 yıl önceki hali ve bu günkü gelinen nokta hakkında bilgi
alışverişinde bulundular.
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Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, 4 buçuk yıl önce bataktaki bir fabrikanın
Kayseri’de vergi rekortmeni olması, Türkiye’deki 100 büyüklerin içerisine girmesi, Kurumun
zirveye taşınmasında izlenen yol, ekip çalışması, israfın önlenmesi, çalışana ve çiftçiye güven
duygusu verilerek kuruma sahiplenmelerinde izlenen yol ve yöntemleri yerinde inceleme
yapmak üzere üst düzey yöneticilerle Kayseri Şeker’i örnek kuruluş olarak ziyarette
bulunduklarını belirtti.
Kayseri Pancar Ekicileri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Bankacılık hizmetlerinde
geldiği nokta itibarıyla önemi her geçen gün artan Garanti Bankasının üst düzey
yöneticilerinin Kayseri Şeker’i ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akay,
Kayseri Şeker’in bugün geldiği nokta itibarı ile bütün sıkıntılarından kurtulmuş olduğunu ve 4
buçuk yılda yapılan çalışmaları, çiftçi, çalışan, nakliyeci ve yönetici dayanışmasının
örneklerini misafirlerine anlattıklarını belirtti.
Garanti Bankası Yöneticilerinin Kayseri Şeker’i ziyaret heyetinde ;Garanti Bankası Genel
Müdürü Ali Fuat Erbil, Yönetim Kurulu Üyesi Javier Bernal Dionis ,Genel Müdür Yardımcısı
ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Recep Baştuğ, Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü
Koordinatörü Burak Ali Göçer, Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Onur Genç, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Tüzün, KOBİ
Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, Krediler ve Risk Yönetim
Başkanı Ali Temel, Bölge Krediler Müdürü Oğuz Kaygısız, Orta Anadolu Bölge Müdürü
Burak Ülger, Kayseri Şube Müdürü Erhan Özerden oluştu. Ziyarette Kayseri Şeker Fabrikası
Genel Müdürü Levent benli de hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15351.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

Gençleri kışkırtıp, kamu düzenini bozuyor
İl Emniyet Müdürlüğü Bazı Basın-Yayın Organlarında Yer Alan ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’
Haberi ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.
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İl Emniyet Müdürlüğü, CHP üyesi olan ve daha önceden birçok suç kaydı bulunan Olcay
Büyükelbaşı’nın Cumhurbaşkanına hakareti nedeniyle gelen ihbarı değerlendirerek bir çay
bahçesinden alınıp götürülmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Yazılı olarak yapılan
açıklamada görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılarak Büyükelbaşı’nın, gençlere kışkırtıcı
sözler söylediği, gezi olaylarında da Talas Anayurt Mevkiinde gençleri örgütlediğine, kamu
düzenini bozmaya yönelik girişimlerde bulunduğuna dikkat çekildi.
Üç ayrı ihbar alındı
Emniyet’ten gelen açıklamada: “04/10/2015 tarihinde saat 21.35 sıralarında 155 Polis İhbar
Hattına Talas Selçuklu Evi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’a hakaret
edildiğine dair üç ayrı ihbar alınması üzerine olay yerine giden polis ekipleri biri şikayetçi
olmak üzere üç vatandaştan aldığı bilgiler doğrultusunda hakaret eden şahsı tespit etmiş ve
Polis Merkezine götürmüştür” denildi
Gezi olaylarında gençleri örgütledi
Görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılarak verilen bilgilerde ise Büyükelbaşı’nın,
Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler ettiği ve gezi olaylarında Talas’ta gençleri
örgütlediğine yer verildi. Emniyettin paylaştığı bilgilere göre görgü tanığı olayla ilgili
“04/10/2015 tarihinde saat 21.35 sıralarında Talas Selçuklu Evi önünde Olcay
Büyükelbaşı’nın bir grup gence hitaben "Şerefsiz Tayyip'in faşistliklerine boyun
eğmeyeceğiz, baş kaldıracağız, haydi toplanın harekete geçme zamanı, fakirin çocuğu şehit
oluyor, enerji bakanı taner yıldız eğer dürüstse kendi çocuğu şehit olsun" şeklinde gençlere
kışkırtıcı sözler söylediğini ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ettiğini duyunca hemen
Polis 155'i aradığını ve durumu bildirdiğini, Olcay Büyükelbaşı’nın gezi olaylarında da Talas
Anayurt Mevkiinde gençleri örgütlediğine, kamu düzenini bozmaya yönelik girişimlerde
bulunduğuna ve tam hatırlamadığım bir tarihte yine Selçuklu evi önünde otururken "A….
koyduğumunun Tayyip'i, bunu indireceğiz" dediğine de şahit olduğunu bunlardan dolayı
şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etti.
suçlamaları kabul etmedi
Olcay Büyükelbaşı İfadesinde suçlamaları kabul etmezken, Büyükelbaşı’nın Cumhuriyet Halk
Partisi üyesi olduğu, daha önceden tehdit, hakaret ve yüz kızartıcı suçlardan cinsel sarkıntılık
olmak üzere birçok suç kaydının bulunduğu ve olay esnasında da aşırı alkollü olduğu
belirtildi. Olcay Büyükelbaşı sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri sonucunda
çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol kararıyla salıverildi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15352.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

‘Türkçe konuşan ülkelerin ortak ordusu olacak
mı?’
Azerbaycan’da resmi temaslarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,
Trend Haber Ajansı’na yazılı bir röportaj verdi.
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Muhabir Rufiz Hafızoğlu’nun “Türkiye her zaman Dağlık Karabağ sorununun çözümü
yönünde Azerbaycan’ın haklı tutumunu destekledi. Dağlık Karabağ sorununun çözümü için
özellikle hangi ilkeler üstün tutulmalıdır ve sorunun çözümünün hâlen uzamasının başlıca
sebebi nedir” sorusuna Orgeneral Hulusi Akar, “Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan’ın
egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun
şekilde çözülmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği devam edecektir. Türkiye, toprak
bütünlüğü konusunda çifte standart kabul etmemektedir. Türkiye, uluslararası camianın
Ukrayna sorununda gösterdiği hassasiyeti, Yukarı Karabağ sorununda da göstermesini
beklemektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (‘Chiragov vd. v. Ermenistan’
davasında) Haziran 2015 ayında almış olduğu karar, Azerbaycan’ın tezlerinin haklılığını bir
kez daha ortaya koymuş, önemli bir dönüm noktası teşkil etmiştir. AİHM, Ermenistan’ın
haksız tutumunu tespit ettiği gibi, bu ülkenin sorundaki birincil sorumluluğu ilk kez hukuki
olarak ispatlanmıştır” yanıtı verdi.
“TÜRKİYE VE AZERBAYCAN, KADER BİRLİĞİ İÇİNDEKİ İKİ ÜLKEDİR”
Azerbaycan ve Türkiye’nin askerî alanda hangi ortak projeleri hayata geçirmeyi planladığı
yönündeki soru üzerine Akar, “Türkiye ve Azerbaycan, gücünü ortak bir tarih ve kültür
birliğinden alan sıkı bağlarla birbirine kenetlenmiş, geçmişte olduğu gibi bugün de kader
birliği içindeki iki ülkedir. Böylesine sarsılmaz bir temel üzerine kurulmuş ilişkilerimiz,
büyük bir aşama kaydederek bugün birçok alanda ‘stratejik ortaklık’ boyutuna taşınmıştır. Bu
kapsamda, Silahlı Kuvvetleri ilgilendiren konularda yürütülen iş birliği iki ülke arasındaki
ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bugün, TSK ile Azerbaycan Silahlı
Kuvvetleri arasında eğitim, tatbikat ve savunma sanayi alanlarında yakın bir iş birliği
yürütülmektedir. Bugüne kadar TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri sahip oldukları askeri
birikim ve tecrübeyi birbirleri ile koşulsuz olarak paylaşmışlardır. Bundan sonra da
paylaşmaya devam edeceklerdir. Bu kapsamda, Azerbaycan’da birlikte yapılan eğitim,
öğrenim, atış ve tatbikata ilaveten 7 binin üzerinde (7 bin 67) Azeri personel de TSK eğitim
ve öğretim kurumlarında eğitim ve öğretim görmüş halen 200’ün üzerinde (245) personel ise
eğitim ve öğretimlerine devam etmektedir. Ayrıca, icra edilen personel mübadelesi faaliyetleri
ile karşılıklı olarak tecrübe ve bilgi alışverişi yapılmakta ve bu sayede her iki ülkenin silahlı
kuvvetlerine mensup personelin birbirlerini daha iyi anlamaları ve ortak çalışabilirliklerini
artırmaları hedeflenmektedir. Bu iş birliği sayesinde aynı anlayış ve ruha sahip TSK ve
Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin ortak hareket etmesi ile sağlanan güven ve istikrar ortamı
yakın gelecekte daha görünür bir hal alacaktır” dedi.

“SAVUNMA SANAYİ ALT YAPISI OLUŞTURULMASI KONUSUNDA ÖNEMLİ
MESAFE KAT EDİLDİ”
Türkiye ve Azerbaycan’ın birlikte yaptığı tatbikatların bu ortaklığın iyi bir göstergesi
olduğunu anlatan Genelkurmay Başkanı Akar, “Son yıllarda iki ülkenin icra ettiği ortak
tatbikatlarda (TURAZ Kartalı, TURAZ Şahini ve Kara Kuvvetleri Ortak Tabur Görev
Kuvveti Tatbikatları) ulaşılmış olan eğitim seviyesi, mükemmel denilebilecek seviyede
uygulanan ortak çalışabilirlik ve kullanılan dil ile her iki ülke silahlı kuvvetlerinin bütün
unsurları arasında gösterilen yardımlaşma ve gayret bunun en büyük göstergelerinden biridir.
Son olarak savunma sanayi alanında, Türkiye’de modern bir savunma sanayi alt yapısı
oluşturulması konusunda önemli mesafe kat edilmiştir. Azerbaycan’ın da savunma sanayini
geliştirme çalışmaları yakından takip edilmektedir. Teknoloji transferi ile ortak üretim
modelinde her iki ülkenin savunma sanayi ihtiyaçlarının ortaklaşa karşılanabileceği ve iş
birliğinin arzu edilen seviyeye ulaşabileceği değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.
“TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELERİN ORTAK ORDUSU OLACAK MI ?”
Hulusi Akar, muhabirin, “Zaman zaman gündeme gelen konulardan biri de, Türk dilli
devletlerin ortak ordusu konusudur. Sayın Genelkurmay Başkanı, fikrinizce şu anki aşamada
Türk dilli devletlerin ortak ordusu yaratılması söz konusu mu?” sorusu üzerine ise şunları
kaydetti:
“Hâlihazırda Türk dilli devletlerin ortak ordusu teşkili konusunda bir çalışma
yapılmamaktadır.
Bununla birlikte, Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği
(FIEP) üyeliğinden elde edilen uluslararası tecrübelerden istifade ile Orta Asya ve Kafkas
ülkeleri Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri arasında ikili ve çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesi
maksadıyla, 2011 yılında uluslararası bir organizasyon kurulması çalışmaları başlatılmıştır.
Aynı tarih, kültür ve dil köklerinden gelinmesinden kaynaklanan yakınlaştırıcı etki, bu
ülkelerde bulunan askeri statülü kolluk kuvvetleri arasında dayanışmayı sağlayacak bir
birliğin teşkil edilmesini mümkün kılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye, Azerbaycan ve
Kazakistan arasında, Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilâtı’nın (TAKM)
kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”
“TÜRKİYE RUSYA’NIN IŞİD’E YÖNELİK OPERASYONUNA DESTEK VERECEK Mİ
?”
Muhabirin “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar
Esad’ın askerî yardım müracaatı ardından, Rusya Federasyon Meclisine ‘Yurtdışında Askerî
Operasyon’ tezkeresi sundu. Meclis tarafından tezkere oy birliği ile onaylandı. Çıkan
tezkerenin hemen ardından, Rusya Hava Kuvvetlerine ait güçlerin, Suriye’de IŞİD’e ait askerî
mevkileri bombaladığı bilgileri kamuoyuna duyuruldu. Türkiye, bu operasyona destek
sağlayacak mı?” sorusuna Orgeneral Hulusi Akar, şu yanıtı verdi:
“DEAŞ’ın Türkiye sınırına yakın faaliyetleri, Türkiye’nin güvenliğini ciddi şekilde
etkilemektedir. DEAŞ, PKK/PYD gibi terörist örgütler, Suriye ve Irak’taki istikrarsızlıktan
istifade ederek amaçlarına ulaşmak istemektedirler. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve
uluslararası hukuk çerçevesinde, DEAŞ ile mücadele koalisyonu harekâtına katkı ve destek
sağlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye, Koalisyon harekâtı için hava sahasını ve bazı üslerini
açmıştır. Ayrıca, DEAŞ hedeflerine hava taarruzlarına fiilen katılmaktadır. Türkiye, geçmişte
olduğu gibi bugün de terörün her türüyle kararlılıkla mücadeleye devam etmektedir. Türkiye,
DEAŞ ile mücadele etmenin, belirtilen terör örgütünü ortaya çıkaran şartları yok etmekten
geçtiğinin bilincinde olarak, demokratik, çok kültürlü bir Suriye oluşması için çabalarını
sürdürmektedir. Türkiye, Suriye krizinin başından itibaren, krizin en kısa sürede bitirilmesine
ve insani boyutuna öncelik vermiştir. Bu kapsamda, sığınmacılara, din, mezhep ve etnik
köken farkı gözetilmeksizin açık kapı politikası izlenmektedir. Türkiye’de şu ana kadar 66 bin
Suriyeli bebek doğmuş, 9 milyon tıbbi muayene ve 280 bin ameliyat yapılmış, 230 bin

Suriyeli çocuğa eğitim verilmiştir. Ayrıca, 460 bin Suriyeli çocuğun da yıl sonuna kadar
eğitim sistemine dâhil edilmesi planlanmaktadır. Türkiye, misafir ettiği yaklaşık 2 milyon
Suriyeli sığınmacı için, uluslararası toplumun katkıda bulunduğu 420 milyon dolara karşılık,
bugüne kadar yaklaşık 7 milyar dolar harcamıştır. Ayrıca, yabancı terörist savaşçılarla
mücadele kapsamında, Suriye krizinin başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişiye
giriş yasağı getirmiş, 2011-2015 yılları arasında 85 ülkeden yaklaşık 2 bin 100 kişi sınır dışı
edilmiştir. İlave olarak Türkiye, 911 kilometrelik Suriye sınırındaki yasa dışı geçişleri
önlemek için güvenlik tedbirlerini artırmış, bu kapsamda 25 taburdan oluşan yaklaşık 25 bin
askerî personeli sınır bölgesinde görevlendirmiştir. Sonuç olarak, Türkiye, ulusal güvenliğine
yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15353.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

Selda Avcı ile Aktarım Diyor Ki
Anason Çayının Faydaları
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Mısır, Yunanistan, Girit ve Asya’nın bazı bölgelerine özgü bir bitki olan anason ilk olarak
Mısırlılar tarafından işlenmiş ve çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Avrupa kıtasında ise ilk
olarak Roma döneminde Toskana bölgesinde işlenmiştir. Orta Çağ’da bu kıtada yaygınlaşan
anason, alkollü içeceklere, yemeklere, ete tat vermek ve sabun yapımı ile parfümlere güzel
koku vermek için kullanılmış.
Etkili bir balgam söktürücüdür.
Boğaz ağrılarını hafifletir.
Akciğerleri rahatlatır.
Soğuk algınlığının daha çabuk geçmesini sağlar.
Sinüzite iyi gelir.
Bronşit tedavisinde kullanılır.
Kolik tedavisine yardımcı olur Şişkinliği azaltır.
Hazımsızlığa iyi gelir.
Hıçkırıktan kurtulmak için kullanılır.
Anason Çayı Nasıl Hazırlanır?
Anason çayını bitkinin taze ya da kurutulmuş yaprakları ile tohumlarından hazırlayabilirsiniz.
Bir bardak anason çayı için 1 çay kaşığı kurutulmuş anason yaprağı veya 3 çay kaşığı taze
yaprak yeterlidir. Kaynamış suya bu miktarlarda anasonu atarak ateşi kapatın ve çayın 5-10
dakika demlenmesini bekleyin.
Eğer çayı kurutulmuş anason tohumlarından yapacaksanız 1 çay kaşığı tohumu havanda iyice
ezdikten sonra suya atın ve demlenmesini bekleyin. Uyku verdiği için yatağa girmeden önce
içilmesi tavsiye edilir.
Anasonun Sağlığa Faydaları

Anason tüm dünyada özellikle sindirim sorunları için geniş çapta kullanılan bir bitkidir.
Yemeklerden sonra içilen anason çayı sindirime yardımcı olarak hazımsızlığı ve şişkinliği
giderir. Geleneksel olarak öksürüğün tedavisinde ve ağız kokusuna karşı kullanılır. Ağız
hijyenini sağlamak için gargara suyu hazırlanabilir.
Anason yağı saçlarda bitlenmeye karşı etkilidir ve tarihte bu özelliği ile pek çok farklı
kültürde kullanılmıştır. Bağırsak iltihabının tedavisinde anason yağı oldukça etkilidir.
Anasonun Tarihi
Geçmişi 4000 yıl öncesine dayanan anason kullanımı ilk olarak Eski Mısır’da başlamış. Bitki
olarak çeşitli rahatsızlıklara karşı kullanılan bitki ilk olarak parfüm imalatında kullanılmaya
başlanmış. Anasonun kullanımıyla ilgili bulunan en eski yazılı belgeler bitkinin idrar
söktürücü ve sindirim sorunlarına karşı olarak kullanıldığı yönünde.
Antik Yunan’da ise ağrıları hafifletme, ağız kokusuna ve susuzluğa karşı kullanılmış. 1800’lü
yıllardan itibaren ise anason yağı koku imalatı, yemeklerde, alkollü içeceklerde, sabun ve
krem üretiminde kullanılmaya başlanmış.
Günümüzde ise ticari olarak içki üretiminde, öksürük şuruplarında, sakız, dondurma, tütün,
sabun, cilt kremi, diş macunu üretiminde kullanılmaktadır.
Anasonun Yan Etkileri
Anasonun yan etkileri konusunda bilimsel araştırma bulunamamasına karşın genel olarak
tüketilmesi güvenli bir bitki olarak kabul edilmektedir. Yine de yüksek tansiyonu bulunan
hastaların, hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınların anason çayı veya yağı kullanması
tavsiye edilmez.
Not: Kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15354.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

Selda Avcı’nın Mutfağı…
İçli Gözleme Tarifi
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000
Malzemeler:
1 adet kuru soğan
1 domates
Sıvı yağ
Kıyma
Tuz
Karabiber

Pulbiber
Hamuru için;
3 çay bardağı ılık su
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı şeker
1 çay kaşığı kuru maya
Aldığı kadar un
Yapılışı:
Hamuru yoğurup 10 dk. Dinlendirelim. İçi için soğanı küp küp doğrayıp kıymayla beraber
sıvı yağda kavuralım, rengi dönene kadar karıştırıp domatesi ekleyelim, baharatlarını atıp
karıştıralım, pişince ocaktan alalım biraz soğumaya bırakalım, ardından hamuru bezelere
ayıralım, ben 8 bezeye ayırdım unla beraber yuvarlak şekilde açıp sıvıya ile biraz yağlayalım.
Hamuru kenarlardan içe katlayıp içinden yerleştirelim, kalan kenarda hamuru üzerine kapatıp
yağsız tavada kızarana kadar orta ateşte pişirelim, pişince üzerine tereyağı sürelim afiyet
olsun.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15355.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

Kafes, bizim hikâyemiz
Kafes Filmi ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili
Op. Dr. Kemal Tekden, filmi çok değerli ve etkileyici bulduğunu söyleyerek: “Kafes, bizim
hikayemiz” dedi.
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Haber: Bünyamin Gültekin
AK Parti Kayseri Milletvekili Op. Dr. Kemal Tekden, 12 Eylül mağduru olan yazar Lütfü
Şehsuvaroğlu’nun aynı isimli eserinden uyarlanan ve 12 Eylül dönemini ülkücü gözüyle
anlatan Kafes filmi ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulundu.
Filmi çok değerli buluyorum
Tekden film ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “Değerli dostum Lütfü Şehsuvaroğlu’nun
Kafes adlı eserinin tekrar hikâye edilerek 2 Ekim’de vizyona giren sinema filmini dikkat
kesilerek seyrettim. Şehsuvaroğlu’nu bilen, yakından tanıyan ve uzun yıllar takip edenler;
filmin kurgusundan olay örgüsüne, diyaloglarından verilen mesajlarına kadar onun havasını
soluduğu, yetiştiği çevrenin izine kolayca ulaşırlar.
Filmi seyrederken, şahıslar kadrosunda “Şu kimdi?”, “Bu karakter kimi temsil ediyor?”
tarzında kısır soruların cevaplarını aramakla zihnimi meşgul etmedim. Bilinçli bir seyirci ve
dizi/sinema sektörüne de hizmet yapıcı bir gözle, diyalogların ve verilen mesajların peşinde
oldum. Hatıralara kazınmış o melun günleri bizzat yaşayan biri olarak söylüyorum: Tek
dertleri vatanı sevmek olan bir neslin sağ sol ayrımı yapılmaksızın nasıl heba edildiğini,
davalarını, fikirlerini, aşklarını ‘kafes’ler içinde tabir yerinde ise harcanmaya maruz

bırakıldığı anları günümüz gençliğine bir bir arz etmesi bakımından Kafes’i çok değerli
buluyorum” dedi.
Bir gençliğin albümü
Değerlendirmelerine filmin geçtiği dönem ve bugünün gençliği arasındaki farklılıklara
değine Tekden, filmde geçen bazı repliklere dikkat çekti. Tekden; “Söylemlerden,
sloganlardan beslenen, fikrî altyapılarını sadece hatıralarla oluşturmaya çalışan, arzularına
kavuşmak uğruna hırslarının mahkûmu olan günümüz gençliğinin şu diyaloglara dikkat
kesilmesi çok önemli:
Kavuşamazsan aşkın olur, kavuşursan vuslat olur. (İhsan Başkan)
Vatan için yaşamak da ölmek kadar değerlidir. (Mehmet Sipahi)
İntikam almak için bir çocuğu babasız bırakamazdım. (Mehmet Sipahi)
Hiç kimse dünyaya bir ideolojiyle gelmiyor. (Elif)
“Bir gün bu gözün görmez, hem kulağın işitmez,
Bu fırsat ele girmez, yalvar güzel Allah’a.” (Niyazi-i Mısrî)”
Tekden, bütün bunlar göz önüne alındığında Kafes’in kendisini büyük bir etki altında
bıraktığına şahit olduğunu kaydetti. Bazı kurgu zaafları ve eksikleri olmakla birlikte filmi
başarılı bulduğunu söyleyen Tekden, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sinkaflı sözlerden de hayli
rahatsız olduğumu da ifade etmek istiyorum. Çocukların ve ailelerin de seyretmeye geldikleri
böyle filmlerde bu tür sahneler yakışık almıyor.
Her şeyden öte, bir dava sahibi olmak, sadece söylemle değil yaşamak ve hizmet etmekle
mümkündür.
Hâsılı; kafes, bir gençliğin albümü… Kafes, bizim hikâyemiz…”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15356.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

Firavunlar varsa Musa’da olacak
Mirac Kültür Merkezi’nin Onursal Başkanı Furkan Yılmaz ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik.
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Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Neden Mirac:
Mirac kavramı inanç ve tarih kokar. Hareketli bir isimdir ve kutsaldır. Hem lügat hem
de ıstılahi olarak anlam yüklüdür. Bu anlamda islam’da insan, mekân ve zaman isimleri hep
bir değer ifade etmektedir. Yani isimler de israf edilmez….
Yolculuk ne zaman başladı:
Aslında Galu Bela da tüm yolculukların başladığı gibi. Ama yerküre ekseninde 01
Ocak 1994 günü olgunlaşan fikir ve düşünceler, kabına sığmayınca bir dergi ile “MİRAC
İslami Yükselişin Adı / Aylık İslami, Siyasi ve Kültürel dergi” adı ile toplumsal
kucaklaşmasını gerçekleştirdi. O günkü şartlarda adet olduğu üzere dergi etrafında islami bir

çalışma başlattık. Beş yıl süren dergi yolculuğu 28 Şubat sürecinde 1999 yılı sonuna kadar
devam etti. Ve dergiyi kapatmadı ama ara vermek zorunda kaldı.
Dergi çalışmaları yerini neye bıraktı:
Bir çıkış olması gerekti. Firavunlar varsa Musa’da olacak, Nemrutlar varsa İbrahim
kaçınılmaz olacak. Tüm arkadaşlara her zaman ve mekânda bunları söyledim. Bir
Müslümanın her şart altında- ki ne kadar olumsuz olursa olsun- yapacak bir şeyi vardır. Allah
varsa imkân da var. Güneş doğudan doğmaya ve Batıdan batmaya devam ettiği müddetçe;
Anneler doğum yapmaya muktedir oldukça yapacak çok şey var.
Yani:
2004 yılında Mirac Kültür Merkezi adında bir dernek kurduk. Derginin misyonunu
yüklenecek ve Sivil Toplum endeksli bir çalışma yapacak. Bazı arkadaşların mesafeli
durdukları “tabela” altındaki çalışma; aslında “tabelanın” tanınma ve bilinme rolünü
üstlenmesi bizim için bir toplumsal bir alan oluşturdu. Mirac Kültür Merkezinin bünyesinde;
Çocuk Kulübü; Gençlik Kulübü; Hanımlar Komisyonu; Ensar hanımlar komisyonu; diğer bir
ifade ile her yaş gurubuna hitap eden bir çalışma başlattık. Kısa zamanda da meyvesini verdi.
Medya ayağı ne oldu:
Dergi çalışmalarını; Radyo, Kitap, Dergi ve Gazete yazılarına dönüştürdü. Gündemi
yakalama, bilinç oluşturma noktasında bir ivme yakaladık. Tüm gelirleri Miraca ait olmak
üzere şu ana kadar 6 kitap yayınladık. Hepsi 3 ve 4. Baskılarını yaptı. Zaman zaman TV.
Programları, konferans ve seminerler de…
Toplumsal alanda neler yapılmakta:
Kitabın ve O’nun (cc) ekseninde son nebinin anlaşılması adına;“Büyüklerine saygı
için ayağa kalkan bir nesil” yetiştirilmesi ana müfredatımız. Karakter eğitimi, sosyo-psikoloji,
Arapca, Kur’an-ı Kerim, Tarih ve yaz okulları… Ümmet bilinci… Ve yalnızca Allah’a kul
olmak.
Mirac Hayatı nasıl algılar:
Hayat; İman ve başarıdır. Başarılı olmayan hayat yaşanmamış kabul edilir. Zaman ve
mekanın ruhu vardır. Zaman ve mekanın aktörü ise üretim ve başarıdır. Dolayısıyla
egemenler/başaranlar zamana rengini verir. Başarmaktan kastımız seküler bir başarı değildir.
İmanın rol aldığı ve kuşattığı değerler toplamıdır.
Dünya Müslümanlarını konuşacak olursak:
Dünya ve Müslümanlar; Müslüman birey olamaz yani hayatı bencil bir şekilde
değerlendiremez. Yerelde bulunan bir mümin küresel bakış açısı geliştirirken, küresel açıdan
bakan bir müminde yereli dikkate alır/almalı. Biz buna ümmet algısı ve ümmet bilinci
diyoruz. Ümmet bir vücut, organları ise tanışmak için var olan kavimler/uluslar. Kur’an-ı
Kerim yaklaşık 60 ayeti kerimede Ümmet kavramından bahseder. Allah (cc) kavimlerden
bahsetmez ama ümmet(ler)i anlatır. Dolayısıyla tüm Müslümanlara ümmet bilinci
çerçevesinde bakılmalıdır. Renklerin, dillerin ve coğrafyaların üstünlük veya farklılık nedeni
olamayacağıdır. Ama ümmet bilinci ben ümmetten yanayım diyen bazı çevreler tarafından
tahrip edilmektedir.
Örnek olarak:
Belki son 30 yıldır ortaya çıkan bazı örgütler ki İslami eğilimli yapılanmalar; İslami
kavramları zedelemektedir. Bu yapılanmaların çoğu ne şeri kurallar ne de sosyolojik ve
siyasal bilim açısından: İslami değerleri ve Müslümanları temsil etmekten yoksundurlar.
Sağlıklı inanç ve fıkıha sahip olmayan bu tür çıkışlar; Ümmet bilinci tahrip etmekte hatta yok
etmektedir. Müslümanlar şu sorunun cevabını bulmalılar; Müslümanlar neden kendi
yaşadıkları coğrafyaları terk edip batı ülkelerine göç etmektedirler?
Bu konuda önerileriniz:
Tabiki öncelikle asli kaynak olarak Kur’an ve sünnete vakıf olmak. Sonra icma ve
kıyas yardımcı kaynakların farkında olmak. Bunlarla birlikte ciddi anlamda Tarih ve sosyoloji

bilgisine sahip olmak. Tarih nerdeyse Kur’an’ın dörtte birini içermektedir. Kıssalar, kavimler,
toplumlar Kur’an’ın konusudur. Öyleyse tarih. Tarih yalnızca geçmişin konusu değil aslında
geleceğin ilmidir. Geleceği inşa etmenin bir tecrübesidir.
Müslümanların sorunlarını sıralayacak olursak:
Bilgi, birikim ve bilinç eksikliği çerçevesinde; Ümmet bilinci yokluğu. Çünkü ümmet
kavramı/hali; İslam coğrafyasının yer altı ve yer üstü kaynaklarının güce dönüşmesini ve
Müslümanlar arasında adil bir şekilde paylaşılmasını beraberinde getirir. Sorunların başında;
Ümmet bilinci, Tarih, Sosyoloji ve Üretim/ekonomi eksikliği yani tembellik…
Teşekkür ederim
Ben teşekkür ederim.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15357.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

AK Parti’nin emeklilere vaadlerini uzmanlarına
sorduk
Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şubesi Mali Sekreteri Dursun Şahin, AK Partinin
açıkladığı emekli zammının diğer partilere göre daha iyi durumda olduğunu söyledi.
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Haber/Fotoğraf: M. Safa Asaroğlu
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin 1 Kasım seçimleri için
hazırladığı seçim beyannamesinde her emekliye aylık 100 TL zam yapılarak yıllık net 1200
TL vereceklerini açıklamıştı. Kayseri Gündem gazetesi olarak AK Parti’nin emekliler için
vadettiği zammı, konunun uzmanlarına sorduk. Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şubesi
Mali Sekreteri Dursun Şahin yapılan zamla ilgili şunları söyledi; “AK Parti’nin açıkladığı
emekli zammı diğer partilere göre nispeten daha iyi görünüyor. Muhalefet partileri Kurban ve
Ramazan bayramlarında sadece ikramiye vereceğini vaat ediyor. AK Parti’nin ikramiye
zammı ile ilgili bir açıklaması yok”
Emeklilerin bu vaatlerin dışında beklentilerinin olduğunu da belirten Şahin; “Biz emekliler,
artışların Türkiye İstatistik Kurumu’nun vermiş olduğu enflasyon rakamlarından kurtarılıp
memur ve memur emeklilerine verilen zamlar gibi sözleşmeli olmasını istiyoruz. Seyyanen
zam olması lazım” ifadelerini kullandı.
Zam, memurları kapsamıyor AK Parti’nin emekli zam beyannamesinin, emekli memurları
kapsamadığına dikkat çeken Emekli Memur-Sen Başkanı Ömer Çakır ise “bu zam sadece
SSK ve Bağkur emeklilerini kapsıyor. Memur emeklileri buna dahil değil. Memurlar
zamlarını toplu sözleşme olarak alıyor. Temmuz ayında ek 100 lira seyyanen verildi” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15358.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

Kayseri’nin bilinmeyen lezzeti Necmettin
Kahvesi
Son zamanlarda dilden dile dolaşmaya başlayan Kayseri’nin bir markası olma yolunda
ilerleyen Necmettin Kahvesi’nin mucitleri Ebru Billur ve Betül Özer Gazetemize Necmettin
Kahvesi’nin bilinmeyenlerini anlattı.
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Söyleşi: Bünyamin Gültekin/Taha Tayfun Bağcı
Kayseri Denilince Akla gelen şeyler Erciyes, mantı pastırma, sucuktu. Bu listeye artık
Necmettin Kahvesi’ni de ekleyebiliriz. Kayseri’ ye gelen yerli yabancı turistlerin evlerine
dönerken yanlarına aldıkları Necmettin Kahvesi’nin Kayserili mucitleri Ebru Billur Ve kız
kardeşi Betül Özer İle Necmettin kahvesini Konuştuk. Gazetemize Necmettin Kahvesi’nin
bilinmeyenlerini anlatan Özer “Necmettin ismi kahve sevmeyen bir müşterimizin adı. Her iş
çıkışı geliyor. Biz de artık biraz kakao, süt tozu koyuyoruz sevecek mi diye derken belirli bir
karışım oldu. Sonrasında Necmettin Bey her gün gelip bu kahveyi içmeye başladı” dedi. İşte
Gazetemiz Muhabirlerinden Bünyamin Gültekin ve Taha Tayfun Bağcı’nın gerçekleştirdiği o
keyifli Röportaj:
Necmettin Kahvesi’nin ismini ilk duyanlar için biraz tuhaf geliyor aslında. Necmettin
Kahvesi’nin BİR hikâyesi var mıdır? Necmettin ismi nereden geliyor?
Bizim Necmettin adında bir müşterimiz vardı. Alpaslan mahallemizdeki kafemize sürekli
gidip geliyordu. Ahbap olduk. Ama kahve sevmiyor. Bizim orada da kahveden başka bir şey
yok. Her iş çıkışı geliyor. Biz de artık biraz kakao, süt tozu koyuyoruz sevecek mi diye derken
belirli bir karışım oldu. Sonrasında Necmettin Bey her gün gelip onu içmeye başladı. Biz
müşterilerimize bu kahveden hiçbir zaman vermiyorduk. Necmettin kahvesini 4 ay boyunca
Necmettin Bey’e ve Necmettin beyin yanında gelenlere ikram ettik. Sonra Necmettin Beyi’n
yanında bir başkasını getirdi. Böylelikle ‘Necmettin’ kulaktan kulağa yayıldı. Sonrasında
gelen herkes Necmettin kahvesi istedi. Bu nedenle kahvenin adı Necmettin kaldı.
Müşterilerimiz Sipariş verirken bir orta Necmettin, bir sade Necmettin demeye başladı.
Peki, ilk duyanların tepkisi nasıl oldu?
İsmi karıştıranlar çok oldu Necati diyen oluyor. Necmiye diyen oluyor. Sonra Necmettin
kahvesinin hikâyesini herkese anlatıyoruz. Biz bunun patentini aldık. Hatta o zaman da
korkttuk başkası alınmıştır diye. Necmettin kahvesi oturmuş bir kahve simi gibi. Ama kimse
de yoktu. Necmettin kahvesi bize yani Billur Kahvesi’ne ait olarak patentlenmiş oldu. Şuan
marketlerde ambalajları satışa çıkıyor. Artık herkes tanımaya da başladı. Hikâyesini bilenlerin
benim adıma da kahve yapın diye istekleri de oluyor. Geçenlerde bir bayan geldi. Hani ünlü
birini tanırsınız da görünce şaşırırsınız ya öyle bir tepki verdi. Bayan Necmettin beylerin bağ
komşusuymuş. Kahve almaya gelmiş. Görünce şaşırdı “Necmettin bizim bağ komşumuz
bizim oğlumuz bizim oğlan o yaa” diyor.
Biraz da içeriğinden bahseder misiniz Necmettin’i Necmettin yapan şey ne?

Başta da dediğim gibi Necmettin Kahvesi karışım olan bir şey tamamen kahveden oluşmuyor.
Necmettin’in içerisinde süt tozu, kakao var. Bir de onun kahvesi daha yumuşak. Ondan dolayı
çok böyle kahve tiryakileri değil de daha az kahve tüketenlerin içtiği bir kahve türü olarak
yerini aldı. Necmettin şuan menülerin içerisinde yer alan bir kahve...
Kaç şubeniz var?
Şuanda billur kahveye bağlı 2 adet kafemiz var. Ayrıca Talas Bahçelievler’de kuzenimizin bir
kafesi var. Yani merkez ve üretim hanemizle birlikte toplamda 5 şubemiz var.
Necmettin Kahvesini Kaç liraya içeceğiz peki?
Necmettin Kahvesi’ni sadece bizim şubelerimizde bulabilirler. Şuan için patenti sadece bizde
var. Biz de Müşterilerimize 5 TL karşılığında hazır bulabilecekleri gibi 27 Mayıs bankalar
caddesindeki şubemizde de kilosunu 30 TL’den satın alabilirler. Yapımı Türk Kahvesi gibi
olduğu için herkes evlerinde rahatlıkla yaparak tüketebilirler.
Necmettin Bey kafenize gelmeye devam ediyor mu?
Evet, sürekli gelir daha dün gelmişti hatta.
Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Okuyucular için firmamızı tanıtacak olursak biz 53 yıllık bir firmayız. Dedem kurmuş,
dedemden sonra babam, babamdan sonrada biz 3. Kuşak olarak devraldık. Alpaslan’daki
kafemizi açalı 4 yıl oldu. Şuan Köşk Mahallesi’ndeki şubemiz ise hizmete girdi. Ama resmi
açılışı daha yapmadık 17’sinde açılışımız olacak. Köşk Şubemizi 4 kız kardeş olarak
açıyoruz. Öyle de bir özelliği var. Necmettin kahvesi ise 4 yıllık bir kahve..
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15359.html
Erişim Tarihi: 08.10.2015

Suriye katliamının yeni sanığı Rusya
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Rusya’nın Suriye’deki saldırılarını ve hava sahamızı
tacizlerini kınadı.
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Haber: M. Safa Asaroğlu
Hilal-Der Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları sözcüsü
Ahmet Taş; ”Suriye’de 4 yıldan bu yana devam eden iç savaş son bir haftada Beşar Esed’in
yardımına koşan Rusya’nın katliamına sahne olmaya başladı. Kendi halkının katili Beşar
Esed’e destek için Suriye’ye yerleşen Rusya, başta Türkmenler olmak üzere muhalif
Müslümanlara hava bombardımanları ile katliamlar yapmaya devam ediyor.” dedi.
Son dört günde ciddi kayıpların olduğuna dikkat çeken Taş; ”Rus savaş uçaklarının
bombardımanları sonucunda şehirler, köyler harabeye döndü. Çoğunluğu Türkmen olmak
üzere 400’den fazla Suriye vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamda hızını alamayan Rus
uçakları Türkiye hava sahasını da ihlal ve savaş uçaklarımızı taciz ederek tehlikeli bir girişime
daha imza atmış oldu.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Taş, açıklamasının sonunda uluslararası kuruluşları göreve çağırarak şunları söyledi:
“Kayseri Gönüllü Kuruluşları olarak, Rusya’nın Suriye halkına karşı başlattığı acımasız
katliama çeşitli hesaplarla destek veren İslam ülkelerinin yöneticilerini şiddetle kınıyor,
hayatını kaybeden Suriye vatandaşı Türkmenler ve diğer Suriyelilere Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifalar diliyor, halen devam eden Rus saldırılarının ve katliamının bir an önce
durdurulması için Birleşmiş Milletleri, NATO’yu ve İslam İşbirliği Teşkilatını acil
müdahaleye davet ediyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15360.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

SP Genel Başkanı Kamalak'tan İl Başkanlığına
Ziyaret
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, SP İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek il
başkanı ve milletvekili adayları ile görüştü.
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SP Başkanı Mustafa Kamalak, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım
toplantısına katılmak için geldiği Kayseri'de ilk olarak il başkanlığını ziyaret etti. Burada SP İl
Başkanı Haşim Çelik, SP Kayseri 1. sıra Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan ve diğer
milletvekili adayları ile görüşen genel başkan Kamalak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15361.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Başkan Öztürk’ten teşekkür
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye hizmet binasında yapılan yenileme
çalışmalarına destek veren ARE Enerji ve Ayen Enerji firmalarına teşekkür etti.
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Are Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Canlı’ yı makamında ağırlayan Başkan Esat Öztürk,
belediye binasının dış cephe kaplamasını üstlenen Are Enerji firmasına teşekkür etti. Başkan
Öztürk “ Öncelikle İş adamımız ARE Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Beye hoş
geldiniz diyorum. Sağ olsunlar, ilçemize katma değeri olacak. Ben kendilerine bu
katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Yahyalı’mız, Enerji üssü oldu adeta.
HES’ de, RES’ de ve GES’ de üç konuda da Allaha hamd olsun bu ilçeye güzellik vermiş.
Keşfedilmemiş Cennet adeta Yahyalı’ mız. Yılda 140 Milyon megavat elektrik üretimi ile
inşallah Türkiye enerjisine katkıda bulunacaksınız. Bir katkıda ilçemize verdiniz, ben ondan
dolayı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ben Kayseri’de belediyecilik yapmış birisiyim.
Kurumsal kimliği olan kurumsal bir belediyede, belediyecilik yapmış bir kardeşinizim.
Dolayısıyla Yahyalıya geldiğimizde hizmet binamızın Yahyalıyı temsil etmediğini konusunda
kanaatimiz oluştu. Ve dolayısıyla buraya bir ilave katımız olmuş oldu. Ve ilave kattan sonra
cephe düzenlememiz gerekiyordu. Dış cephesiyle ilgili vermiş olduğunuz katkılardan dolayı
çok çok teşekkür ediyorum. Tabi bütçemizden de çıkmamış oldu. Böyle bir güzelliği belediye
hizmet binamıza vermiş olduğunuzdan dolayı yönetim kurulu üyelerine ve size de teşekkür
ediyorum. ARE Anonim şirketi rüzgâr enerjisi konusunda inşallah birçok daha güzellikler
katacağınıza hiç şüphesiz inanıyorum. Sadece belediyeye değil hastanemize de bir takım
katkılarınız oldu.” dedi.
Başkan Öztürk, bina tadilatına destek sağlayan Ayen Enerjiye de teşekkür etti. Başkan Öztürk
“Ayrıca bir teşekkürü de buradan Ayen Enerji’ye borç biliyorum. Siz belediyemizin dış cephe
güzelliğini yaparken, iç güzelliği de sağ olsun Ayen Enerjimiz vermiş oldu. Bu makam
odasını tefriş etmiş oldular. Ziyaretimize geldikleri zaman, başkanım buraya Bakan geliyor,
Millet Vekili geliyor, Yurt içinden ve Yurt dışından misafirlerimiz geliyor. Buranın düzenli
bir iç mimarisin olması gerekiyor dediler.” diye konuştu.
Are Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Canlı’ da yatırım yaptıkları bölgelerde bu tür
desteklerinin olduğunu, Yahyalı içinde önümüzdeki dönemlerde desteklerinin devam
edeceğini söyledi. Kadir Canlı; “Are Enerji olarak 45 megavat kurucu güçteki bu santralimiz
inşallah yıllık 140 milyon kilovatlık bir enerji üretecek. Bu 140 milyon kilovatlık bir enerji
Türkiye genelinde küçük sayılamayacak ölçekte bir enerji. Biz de Yahyalı da böyle bir
yatırım yapmaktan dolayı mutluyuz. Hatta ortaklarımızdan biri Yahyalı’ lı. İnşallah şuan
inşaatımız son hızıyla devam ediyor. Şuanda tribünlerimiz Almanya’dan yüklendi gemilere,
20 Ekim gibi saha da olacak montaja başlayacak. Trafo tesisimiz tamamlandı. Mayıs 2016 ‘
da tesisin tamamı devreye almış olacağız. Ancak sadece bununla kalmıyoruz. İnşallah
Yahyalı’ da 5 adet gözlem istasyonumuz daha var. Bunlarla ilgili başkanım tekrar ihale
hazırlıklarımız var. EPDK ile ilgili başvurularımızı yaptık, ihale için önümüzdeki ay açılacak.
İhalede Yahyalı’yla ilgili ilgimiz devam ediyor. Tabi bir taraftan yatırımcılar olarak
yatırımlarımızı yaparken kurumların, o bölgeninde sosyal ihtiyaçları olsun, bu tip ihtiyaçlarını
karşılıklı ilişkiler çerçevesinde yönetim kurulu bu konulara ılımlı baktığı için hallediyoruz.
Neticede bizde köylü çocuğuyuz. Yahyalı’ da kırsal kesim bu noktada böyle bir şeye vesile
olmaktan dolayı bizde mutlu olduk. Hüseyin Bey yönetim kurulu başkanımız, diğer yönetim
kurulundaki tüm arkadaşlarımıza ben de teşekkürlerinizi ileteceğim. Bizim için de iyi bir şey
oldu. Hastanemize bir takım katkılarımız oldu, bizim sosyal noktada da yatırım yaparken bu
tarz hareketlerimiz devam edecek.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15362.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Erciyes'e Ekim karı
Erciyes Dağı'nın 3 bin 200 metre ve zirvesi arasında bulunan bölgeye kar yağdı.
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Edinilen bilgilere göre, dün şehir merkezinde etkili olan yağmurlu havanın Erciyes'in 3 bin
200 metre yüksekliği ve zirvesi arasında kar şeklinde etkili olduğu öğrenildi. Erciyes Dağı'nın
Şeytan Deresi, Çoban ini ve Hörgüç kayası mevkiine tahmini olarak 5 santimetre kar yağdığı
bildirildi.
Erciyes Dağı'na yağan kar, şehir merkezindeki hava sıcaklığını da etkiledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15363.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Anbar'da 65 konutun temeli atıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel dönüşüm projesi kapsamında
Anbar mahallesinde başlatılan çalışma için 65 konutun temeli düzenlenen tören ile atıldığını
söyledi.
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Anbar Mahallesi’nde temeli atılan sosyal konutların temel atma törenine Kayseri
Milletvekilleri ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Av.
Mehmet Özhaseki, Kayseri Eski Milletvekilleri Yaşar Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı
Sami Kadıoğlu, Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ile muhtarlar
ve çok sayıda semt halkı iştirak etti.
Aziz Şehitlerimizin anısına İstiklal Marşı ve Dua sonrası başlayan törende; Semt halkının ve
kentsel dönüşüm istediklerini ve bu projeye sahip çıktıklarını yine bir çok ev sahibinin
gecekondularını kendilerinin yıktığını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Bugün
aslında 642 dairenin temelini atıyoruz. Ancak burada onları temsilen Anbar semtinde 2
bloktan oluşan ve her biri 120 m2 olan 65 dairenin temeli atmak için toplandık. Şimdiye kadar
3114 daire inşa ettik. Yine kentsel dönüşümde kullanmak üzere TOKİ’den 268, Bel-Sin’den
ise 100 daire satın alarak hak sahiplerine verdik. Anbar mahallesi bu kentsel dönüşüm ile

sosyal, ekenomik ve toplumsal değişime uğrayacaktır. Bir anda ahırları kaldıramazsınız.
Ancak yeni olarak açarak, kentsel dönüşüm projesini uygulayarak modern şehirleşmeyi
sağlayabilirsiniz. Belediye olarak yoları açıyoruz. Kentsel dönüşüm için yeni binalar
yapıyoruz. Semt pazaryeri inşa ettik. Çok amaçlı parklar yapıyoruz. Yani Anbar artık eski
Anbar Mahallesi değildir. Hayırlı olsun! Burada olduğu gibi hizmetler zincirini
tamamlayarak, her hafta bir tesisimizi bölge halkının hizmetine sunuyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik konuşmasında kentsel dönüşümün önemini
vurgulayarak yapılacak olan bu çalışmanın çok detaylı ve uzman bir kadroya gerek
duyulduğunu çünkü çalışmanın çok ekenomik, sosyal, toplumsal, çevresel gibi bir çok konuyu
kapsadığını kaydetti.
Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki konuşmasında Kayseri belediyelerinin geleceğe
yatırım yaptığını ve seçimlik değil halkın gerçek ihtiyaç ve taleplerini yerine getirdiklerini
belirterek şu açıklamalarda bulundu:
“1994 yılında belediyeler açısından bir dönem ve gelişim yılı olmuş ve Belediyeciğin adeta ne
olduğunu vatandaş bizlerin hizmetleri ile görmüş ve yaşamıştır. Belediyecilik hizmetleri ile
yerel kalkınma ve ile genel büyüme ve modern şehirleşme sağlanmıştır. İstikrar güveni, güven
yatırımı, yatırım ise kalkınmayı sağlamıştır. Özellikle son 15 yıldır sadece Anbar Mahallesi
değil, Melikgazi değil tüm Türkiye değişime maruz kalmıştır. Gelişen, büyüyen ve kalkınan
bir Türkiye de istikrar önemlidir. Bu kentsel dönüşüm Anbar Mahallesinin fiziki yapası kadar
sosyal yapısını da değiştirecek ve geliştirecektir. Emeği geçenleri kutluyorum ”
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte konutların temel atmasını
gerçekleştirdi. Açılış sonrası tüm katılımcılara muhallebi ikramında bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15364.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Avşar Aslan, “9’da 9 iddiası ile yola çıktık”
AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Avşar Aslan, Talas’ta esnaf ziyaretleri sırasında yaptığı
konuşmada, “Kayseri’de de bu açıdan 9’da 9 iddiası ile yola çıktık. İnşallah bunu başaracak
güçteyiz” dedi.
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Seçim çalışmaları kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve milletvekili adayı
Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Avşar Aslan ve AK Parti Talas ilçe teşkilatı
esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Avşar Aslan,
“Bugün Talas’ımızda esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşımızın bize teveccühü 7 Haziran’a
bakarak çok daha fazla. 1 Kasım seçimlerinde inşallah tek başına iktidar hedefliyoruz ve
iktidar olacağımıza da inanıyoruz. Kayseri’de de bu açıdan 9’da 9 iddiası ile yola çıktık.
İnşallah bunu başaracak güçteyiz” diye konuştu.
Aslan ayrıca, “Bu iş memleket, istikrar meselesi, bu iş ülke davası. Görüyorsunuz Ortadoğu
cadı kazanına döndü, Suriye’de bir istikrarsızlık var. Biz birlik ve beraberlik içinde tek vücut

olup bu milletimize hizmet etmek durumundayız. İnşallah memleketimizin geleceği için 1
Kasım seçimleri hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.
(OD-AÖ-Y)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15365.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Kayserigaz’dan 'bacalarınızı temizletin' uyarısı
Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte, Kayseri'nin günlük doğal gaz tüketim
miktarında artışın olması sebebiyle Kayseri gaz, kışı daha sıcak ve ekonomik geçirmek
isteyen doğal gaz kullanıcılarına hatırlatmalarda bulunuyor.
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Doğalgaz tüketiminin her geçen gün arttığı bu günlerde, Kayserigaz düzenli olarak montaj ve
imalatçı doğalgaz baca firmaları ile yaptığı toplantılara ağırlık vererek, vatandaşları almaları
gereken önlemler konusunda uyardı. Gerekli firmalarla düzenli aralıklarla toplantılar
düzenleyerek sektör değerlendirmesi yapan ve mevcut doğalgaz hizmetlerini maksimum
verimli seviyede tutan Kayserigaz, soğuk havaların kapıya dayanmasıyla birlikte yaptığı
toplantıların sıklığını artırmaya başladı. Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir BORA,
uygulanan hizmet ve servisleri gözden geçirerek genel bir durum değerlendirmesinde
bulundu.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir BORA, baca gazı zehirlenmeleri ve alınabilecek basit
önlemlerle vatandaşları baca temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti. Bacaların normal
soba, doğalgaz ya da katı yakıtlı olmasının fark etmediğini, vatandaşların yılda en az 1 defa
uzman kişilere temizletilmesi gerektiğini belirtti. Gereken önemin gösterilmediği takdirde
zehirlenme, yaralanma ve hatta can kaybı gibi ileri boyutlarda istenmeyen olaylarla
karşılaşabileceğinin altını çizen BORA, baca gazı zehirlenmelerinin temel nedenlerini şu
şekilde sıraladı:
• Doğalgaz yakıcı cihazlarının bağlandığı bacaların temizlenmemesi, bakımı yapılmaması
veya baca malzemelerinin zaman içerisinde deformasyona uğraması,
• Baca başlığı olmamasından dolayı rüzgârlı havalarda baca tepmesi olması ve yağmur
suyunun baca içerisine girerek baca malzemesine zarar vermesi,
• Baca sensörünün olmaması veya yetkisiz kişiler tarafından iptal edilmesinden dolayı
standartlarda belirtildiği görevini yapamaması ve dışarıya atılamayan baca gazının iç ortama
yayılarak risk oluşturması,
• Abonelerin yakma tesisinin bakımını, onarımını ve bacanın temizlenmesini yönetmeliklerin
gerektirdiği şartlarda ve zamanda yaptırmaması,
• Bacalı ve açık yanmalı cihazların kullanıldığı mahale açılmış olan ve havalandırma görevi
yapan menfezlerin sonradan iptal edilmiş veya kapatılmış olması,
• Doğal gaz kullanan abonelerin tesisata yönelik ve izinsiz olarak tadilat işlemleri yaparak
tesisatı uygunsuz hale getirmeleri,

• Baca yapımında kullanılan malzemelerin bacada meydana gelen yoğuşma suyunun baca
malzemesine zarar vermesi,
• Baca çekişinin bozulması ve baca gazının dış atmosfere tahliye edilememesi sonucu bacada
ve yakıcı cihaz davlumbazı etrafında yığıntıya neden olması,
• Abonelerin doğalgazlı yakıcı cihazlarının bakımını yaptırmamaları veya yetkisiz kişilere
yaptırmaları.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir BORA, kombi içerisindeki malzemelerin
bakımlarının aksatılmaması, menfezlerin ve bacaların kontrollerinin zamanında yapılması
hayati bir önem taşımakla birlikte, bu ekipmanların bakımlarının da kullanıcıların cebine
ekonomi olarak yansıdığını vurgulayarak kombi ve bacaların periyodik bakım ve kontrolleri
konusunda hassasiyetle durulması gerektiğinin altını çizdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15366.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Seçmen bilgi kağıtları dağıtılmaya başlandı
1 Kasım’da yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçmen bilgi kağıtları
muhtarlıklar tarafından dağıtılmaya başlandı.
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Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başlandığını söyleyen Sahabiye Mahalle Muhtarı Alim
Gerçel, “1 Kasımda yapılacak olan 26. Dönem milletvekili seçimleri için Yüksek Seçim
Kurulunca hazırlanan ve İlçe Seçim Kurullarınca muhtarlara dağıtmak üzere verdikleri
seçmen bilgi kağıtları iki gündür muhtarlıklarımızda dağıtıma açılmıştır” dedi.
Seçmen olan vatandaşların daha önce askı listelerinde isimlerini kontrol ettiklerini dile getiren
Alim Gerçel, “ Şimdi de hangi sandık ve okulda oy vereceklerini bu seçmen kağıtlarıyla
kolaylıkla bulacaklardır. Bunun için bütün seçmenlerimiz muhtarlıklardan seçmen bilgi
kağıtlarını almaları önemle rica olunur. Seçmen kağıtları seçim sonuna kadar dağıtılacaktır”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15367.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Uyuşturucu operasyonunda sahte kimlikle
yakalandılar
Kayseri'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
operasyonda, eroin, metamfetamin ve tüfeklerle yakalanan iki kişinin sahte kimlik kullandığı
belirlendi.
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Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.K. ve
M.D.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon çerçevesinde iki tüfek, afyon sakızı, 4 gram
eroin, 14 gram metamfetamin maddesi iki sahte nüfus cüzdanı ele geçirildiği kaydedildi.
Yetkililer gözaltına alınan iki kişi hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15368.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Özhaseki, yerel yönetimlerin nabzını tuttu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, belediyelerin
daha aktif, daha yatırımcı ve bu yolla kalkınmanın öncüsü olabilmeleri için 6 ayrı bölge
toplantısıyla AK Partili tüm belediye başkanlarını bir araya getirdi.
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Yerel yönetimlere Özhaseki damgasının vurulduğu toplantılara toplam 863 belediye
başkanının yanı sıra, AK Parti’nin ilgili yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis
üyeleri katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, MYK’daki
görevine başlar başlamaz yerel yönetimlere el attı ve birbiri ardına Yerel Yönetimler İstişare
Toplantısı yaptı. Ankara, Kocaeli, Erzurum, Kayseri, Afyon ve Elazığ’da yapılan istişare
toplantılarına AK Partili 18 büyükşehir, 30 il, 588 ilçe ve 227 belde belediye başkanı ile bu
belediyelerin meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, AK Parti il başkanları ve il
yönetimlerinin ilgili yöneticileri katıldı. AK Parti belediyeciliğinin ve dolayısıyla

Türkiye’deki yerel yönetimlerin başarı grafiğinin artırılması için tecrübelerini aktaran ve
katılımcıların görüşlerini alan Mehmet Özhaseki, dört ana başlıkta yerel yönetim anlayışının
nasıl olması gerektiğini anlattı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, belediye başkanlarından halkın içinde
olmalarını, gururdan ve kibirden uzak, mütevazı yaşamalarını, şan ve şöhretten uzak
durmalarını, lüks ve israftan kaçınmalarını istedi. Toplantılarda dünya ve Türkiye’deki yerel
yönetimlerin tarihi gelişimini aktaran ve belediyecilik anlayışının bugün hangi noktada
olduğunu ifade eden, yerel yöneticilerin değişime ayak uydurması gerektiğini vurgulayan
Mehmet Özhaseki, konuşmalarında genel siyasi değerlendirmeler de yaptı.
Yerel Yönetimler İstişare Toplantıları için gittiği illerde sivil toplum kuruluşları ve gönüllü
teşekküllerle de bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, halkın nabzını
tuttu. Özhaseki, belediye başkanlarından da sivil toplum kuruluşları ile sıcak ilişki kurmalarını
ve onlarla ortak projeler gerçekleştirmelerini istedi.
İstişare toplantılarıyla Kayseri’de ortaya koyduğu model belediyecilik anlayışını tüm
Türkiye’deki yerel yönetimlere aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri
Milletvekili Mehmet Özhaseki, 1 Kasım seçimlerinden sonra da istişare toplantılarını aynı
hızla devam ettirecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15369.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Kamyonetin zulasından 11 bin 850 paket kaçak
sigara çıktı
Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 25 bin 890 paket kaçak sigara ele
geçirilirken, operasyon çerçevesinde durdurulan bir kamyonette özel olarak yapılan zuladan
11 bin 850 paket kaçak sigara çıktı.
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Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ayrı operasyonda toplamda 25 bin 890 paket kaçak sigara ele
geçirildi. Operasyonda A.M.Ö., K.İ., E.K., S.K. ve yabancı uyruklu oldukları belirlenen
Y.A.H. ile F.M. yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan E.K.'nın kullandığı
kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramalarda kamyonetin alt kısmına özel olarak yapılan
zuladan 11 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan 6 kişi hakında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem
yapıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15370.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Develi'de Ak Parti istişare toplantısı yapıldı
Ak Parti Develi Teşkilatının, düzenlediği istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Ak Parti
Kayseri Milletvekili Adayı Sami Dedoğlu, Ak Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Develi
Koordinatörü Mehmet Karakaya, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ak Parti Develi
İlçe Başkanı Mehmet Durukan ve birçok partili katıldı. Toplantıda Ak Parti Develi İlçe
Başkanı Mehmet Durukan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Ak Parti Kayseri
Milletvekili Adayı Sami Dedoğlu konuşma yaptı.
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Ak Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan, "7 Haziran seçimlerinden önce biz gittiğimiz
her yerde Ak Parti tek başına iktidar olmazsa istikrar olmaz, altın, dolar, euro, faiz yükselir
geçim şartları zorlaşır dedik 7 Haziran seçimlerinden sonra halk olarak bunu yaşayarak Ak
Partisiz bu işin olmayacağını anladık. Sizde takdir edersiniz ki Ak Parti ile CHP'nin genleri
uyuşmaz, imam hatiplere karşı çıkan, başörtüsüne karşı çıkan, zorunlu din dersinin okullarda
okutulmasına karşı çıkan, rahmetli Menderes ve iki Bakanını asan CHP ile koalisyonu
kuramazdık. CHP ile Koalisyona sıcak bakamazdık. Ak Parti tabanı da sıcak bakmadı. MHP
ile Koalisyonu Ak Parti ve tabanı istemesine rağmen sayın Bahçeli'nin 7 Haziran seçimi
akşamı yaptığı açıklamada iktidar ortağı olmayacağını ve muhalefet olarak kalacağını eğer
hükümet kurulamazsa 15 Kasımda seçime gidelim açıklamasıyla aslında koalisyon
başlamadan bitmiş oldu. Koalisyon ortağı olmayan, azınlık hükümetinde olmayan, seçim
hükümetinde olmayan, MHP vatandaştan niye oy istiyor ben anlamıyorum"dedi
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayımız aynı
zamanda hayırsever iş adamı Sami Dedoğlu'na Develi halkının teveccühünü görüyoruz, 1
Kasım seçimlerinde Sami beyi meclise göndermek için var gücümüzle çalışacağız. Ülke
olarak çok kritik bir süreçten geçiyoruz. 1 Kasım bir seçim değil hakla batılın savaşıdır,
çocuklarımızın okullarda din derslerini görmeleri, başörtüleriyle okullara, devlet dairelerine
gidebilmeleri ve yatırımların devamı için 1 Kasımda Ak Partinin tek başına iktidara gelmesi
için gece gündüz çalışmamız lazım" diye konuştu.
Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı Sami Dedoğlu ise, "Develi halkının teveccühünü her
gittiğimiz yerde görüyoruz, her partiden kardeşlerimiz 1 Kasım seçimlerinde bizi
destekleyeceklerini söylüyor. Kayseri'nin her tarafında AK Parti'ye olağanüstü bir ilgi var.
İnşallah 1 Kasım seçimlerinde Türkiye tekrar Ak Parti iktidarına kavuşur istikrara kavuşur
şuandaki bize gelen veriler bu şekilde. Develi'ye bir çok hizmetin yatırımın gelmesine vesile
oldum, daha çok hizmet getirmek için Milletvekili adayı oldum. Develi'de iş sahasına
yatırımların artması için, üniversitemizin gelmesi için, sosyal yaşamın arttığı ve turizmin
artacağı bir Develi için Develi'yi Mecliste en güzel şekilde temsil etmek için bütün Develi
Halkının desteğini bekliyorum" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15371.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Lüks otomobilde uyuşturucu sevkiyatına gözaltı
Kayseri'de lüks bir otomobilde zulalanmış yüklü miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalanan
zanlı doktor kontrolünden geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından Kayseri-Malatya karayolunda yapılan uygulamada, bir otomobil durdurulmuştu.
Narkotik köpeği Sedef ile birlikte otomobilde yapılan aramalarda 6 kilo eroin ve 32 kilo
metamfetamin madesi ele geçirilmişti.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan İ.H. yapılan sorgusunun ardından doktor kontrolüne,
ardından nöbetçi savcılığa çıkarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15372.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Kamyon orta refüje devrildi: 3 yaralı
Kayseri ‘de kamyonun kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre; Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 EV 711 plakalı
kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca
çarparak devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık
ekipleri tarafından kamyondan çıkarılan biri çocuk 3 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak
tedavi altına alınırken, polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazanın meydana
geldiği yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15373.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Keykubat kapalı semt pazar yeri açıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi’nde yapımı
tamamlanan Keykubat Kapalı Semt Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi ile Güneş Enerjisi Depolama
Sistemi’nin, düzenlenen tören ile hizmete açıldığını söyledi.
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Keykubat Kapalı Semt Pazar Yeri, Sosyal Tesis ile Güneş Enerjisi Depolama Sistemi’nin
açılışı için düzenlenen törene Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayları Mustafa Elitaş, Sami Dedeoğlu, Kadircan Gökalp ,Ak Parti İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, KESOB Başkanı
Ahmet Övüç, Meyveciler Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekeriya Kaya, Melikgazi
Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ile muhtarlar ve çok sayıda semt halkı
iştirak etti.
Kapalı semt pazar yeri yenileme çalışmasını gerçekleştirirken aynı zamanda bir de sosyal
tesis, market ve kendi enerjisini karşılayan bir tesis yapmak istediklerini belirten Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç“ Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 21 pazar yeri bulunmaktadır.
Bunlardan 16’sı kapalı ve çok amaçlı semt pazar yeridir. Belediye olarak her gün yeni bir
tesisi ve hizmeti halkın kullanımına sunuyoruz. Çünkü belediyeler olarak kamu kurum ve
kuruluşları ile dayanışma içindeyiz. Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası ile ortak çalışmamız bu
mekânları şehrimize kazandırmaktadır. Hem halkamız temiz imkânlarda alışveriş
yapabilmekte hem de esnaf arkadaşlar nezih işyerleri ile daha rahat hizmet verebilmektedir.
Hizmetin en büyük dayanağı ve sebebi ise istikrardır. İstikrar; güveni, huzuru ve gelişmeyi
sağlamaktadır. Kayseri modeli bir belediye var ise bunda Kayseri Belediyelerinin birlik ve
beraberliği, istikrarlı yönetimi bulunmaktadır. Pazar yeri, sosyal tesis, market ve güneş enerji
sistemi semt halkına hayırlı olsun. Burada olduğu gibi hizmetler zincirini tamamlayarak her
hafta bir tesisimizi bölge halkının hizmetine sunuyoruz.” dedi.
Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, konuşmasında Kayseri Belediyelerinin 1994 yılından
itibaren Kayseri’de yatırım ve hizmet sunmaya başladığını çünkü hem merkez hem de ilçe
belediyelerinin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmasının güveni ile hizmete
odaklandıklarını, istikrarın öneminin bir kez daha bu yatırımlarda ortaya çıktığını söyledi.
Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Adayı Mustafa Elitaş ise kalkınmanın bir dönemsel hızı
bulunduğunu, buna göre tek başına gelen iktidar ve yerel yönetimlerin buna destek vermesi ile
şehirlerin adeta kalkınma hamlesi yaptığını buna da en iyi örneğinin Kayseri Belediyelerinin
oluşturduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte tesisin açılışını
gerçekleştirdi. Açılış sonrası tüm katılımcılara aşure ikramında bulunuldu. Protokol ve semt
halkı pazar yerini gezdiler, sosyal tesis binasında incelemelerde bulundular ve güneş enerji
sistemi hakkında bilgilendirildiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15374.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Tüketiciler Birliği’nden Türkçe kılavuz talebi
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin tüketicileri ve bakanlığı uyardı.
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Piyasada çok sayıda aracın Türkçe kullanım kılavuzu olmadığını belirten Şahin, “ Yürürlükte
bulunan kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliğe baktığımızda her türlü
elektronik eşya için kullanma kılavuzu düzenleme ve tüketiciye verilmesi zorunlu olduğunu
görüyoruz. Tanıtma ve kullanma kılavuzu yönetmeliğinin 5. Maddesinde bir mal ile o malı
kullanan tüketici arasındaki etkileşime aracılık eden her türlü dijital ortamda yer alan yazılı,
sesli ve görüntülü ifadelerin Türkçe olmasının zorunlu olduğuna hükmediyor” dedi. Şahin,
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nın bu araçları ve ithalatçılarını denetlemesi gerektiğini
vurgulayarak “ Bu konuda araç markası vermeyeceğim ama Türkiye yollarında kullanılan
araçların çoğunda dijital ortamda bulunan sesli ve görüntülü uyarılar ne yazık ki Türkçe değil.
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı bu konuyla ilgili bir kanun çıkartmış. Şimdi bu kanunu çıkartan
kendileri, yürürlüğe koyan da kendileri ama bu kanun ve yönetmeliğe uymayanda yine
kendileri. Bir yönetmelik hazırlamış ve yürürlüğe koymuşsanız bunun gereklerini yerine
getirmek zorundasınız” şeklinde konuştu.
Bakanlığın tüketiciyi mahkemeye yönlendirmeden önce kendi görevini yapması gerektiğini
ifade eden Şahin “Tüketici kanununun 74. Maddesi bu konuyla ilgili dava açma yetkisini biz
tüketici örgütlerine ve bakanlığa veriyor. Fakat bununla ilgili dava açıp uzun bir sürece yayıp
Türkiye tüketicisine saygısızlık etmeye devam etmenin bir anlamı yok. Bir yönetmelik
çıkartıp bunu da yerine getirmeyip işi mahkemeye bırakması büyük bir acizliktir dedi”
Toplantıda konuşan Tüketiciler Derneği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Fatih Güneş, Türk
tüketicilerin kullandıkları ayıplı mallar hakkında bilgi sahibi olamadığını belirterek “
Amerika’da ortaya çıkan bu araçların emisyon değerlerindeki yazılımsal değişiklikle ilgili
ortaya çıkan bu ayıpla ilgili birçok haber var birçok bilgi var. Araçların ayıplı olduğuyla ilgili
hemen dava açılabilir gibi bir yönlendirme var. Biz şuanda tam olarak kesinleşmiş bir dava
sürecinin olduğunu düşünmüyoruz. Biraz daha dikkatli davranmak gerektiği kanaatindeyiz.
Çünkü ülkemiz bir aracın emisyon değerinin ölçülmesi satın alınmadan önce bir problem var
mı diye bakma konusunda eksiğiz. Vatandaşımız bilmeden ayıplı mal kullanıyor olabilir. Bu
konuda bakanlığı göreve davet ediyorum” dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15375.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Tır’ın altında kalan genç hayatını kaybetti
Kayseri’nin Sarıoğlan İlçesi’ne bağlı Palas Mahallesi’nde meydana gelen kazada TIR’ın
dorsesinin altında kalan genç hayatını kaybetti.

08 Ekim 2015 Perşembe 18:47

Edinilen bilgiye göre Kayseri Caddesi hemzemin geçide yakın bölgesinde meydana gelen
kazada M. B.’nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen TIR’ın dorsesinin altına girdi.
Kazada, motorun arkasında oturan Ü. B. olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü
M. B. ise Gevher Nesibe Hastanesi beyin cerrahi yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi
altına alındı. Kazanın ardından Sarıoğlan Belediye ekipleri de olay yerine gelerek kurtarma
çalışmalarına katıldı.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ü. B.’nin askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.
Ü. B.’nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, ailesi, yakınları ve vatandaşlar
katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15376.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Asfaltta sonbahar çalışmaları
Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol yapım ve asfalt ekipleri, sezonun
kapanmasına az bir zaman kala planlanan son çalışmalarını hızlandırdı.
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Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, iyi bir yaz
sezonu geçirdiklerini belirterek, sıcak ve soğuk asfalt ile birlikte kilitli parke çalışmalarının
çok hızlı olduğunu söyledi. Başkan Palancıoğlu, son olarak Mevlana Mahallesi olarak bilinen
Anayurt'un ana arterlerinden Tamer Caddesi'nin bağlantı yolları ile Bahçelievler Mahallesi
Rüzgarlı1 Sokak'ın asfaltlandığını kaydetti.
Ekiplerin kaliteli ve modern bir yol yapmak için azami gayret gösterdiğini ifade eden Başkan
Palancıoğlu, "Havaların soğuyup sonbaharın kendini hissettirdiği şu günlerde fen işleri
müdürlüğümüz yol, asfalt ve kilitli parke gibi planlanan çalışmalarında sona geldi. Talas adeta

şantiye bir yaz mevsimini geride bıraktı. Aynı anda birçok noktada asfalt ve yol çalışmaları
sürüyor. Amacımız daha geniş, kaliteli ve modern yollarla ulaşımın hızlı ve verimli olmasını
sağlamak. Bu vesileyle üstün gayret gösteren personelimize teşekkür ediyor, görevlerinde
kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15377.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Başkan Gülcüoğlu'ndan yeni TOKİ müjdesi
Ankara’da T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yetkilileriyle bir araya gelen
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu müjdeyi verdi.
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Bünyan’a yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için Ankara’da temaslarda bulunan Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyanlıları heyecanlandıran bir müjde veridi. Başkan
Gülcüoğlu Bünyan yeni TOKİ konutları için önümüzdeki günlerde vatandaşlardan başvuru
toplayacaklarını söyledi.
Başkan Gülcüoğlu yaptığı değerlendirmede;” Daha önce adımlarını attığımız yeni TOKİ
konutları için T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yetkilileriyle bir toplantı
gerçekleştirdik. Bildiğiniz üzere daha önce hemşehrilerimizden bir ön talep formu topladık.
Daha sonra TOKİ konutlarının yapılması planlanan alanda jeolojik etütleri tamamladık.
İlçemizin çehresini değiştirecek bu projede hayli yol aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde
Bünyan yeni TOKİ Konutları için ev sahibi olmak isteyen hemşehrilerimizden başvuruları
toplamaya başlayacağız. Bünyanımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu; ilerleyen günlerde konuyla ilgili Bünyanlı vatandaşların ve
kamuoyunun detaylı bir şekilde bilgilendirileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15378.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

“2 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi"
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Taner Yıldız,
seçim çalışmaları kapsamında Yahyalı ilçesinde vatandaşlarla buluşarak, esnafı ziyaret etti.
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Partililerle buluşan Yıldız yaptığı konuşmada, “PKK terör örgütü tarihinin en büyük zayiatını
son 1,5 ayda verdi. 2 binden daha fazla terörist etkisiz hale getirildi. Ülke için uğraştık,
silahları bırakmaları için uğraştık ama kalkıp da 15 Temmuz’da ‘demokratik halk hareketi
başlamıştır’ diyorsa bizim ona kayıtsız kalmamız sözkonusu değildir” dedi.
Seçim çalışmalarını sürdüren - Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri
Milletvekili adayı Taner Yıldız, Yahyalı ilçesinde vatandaşlarla buluşarak, esnafı ziyaret etti.
Milletvekili adayı Yıldız, esnaftan 1 Kasım seçimleri için destek istedi. Ardından Yıldız, AK
Parti ilçe teşkilatında partililerle buluştu. Yıldız, partililere yaptığı konuşmada, “1 Kasım
seçimleri öncesinde sizlerle bir aradayız. Yahyalı Kayseri’de AK Partinin yükünü en fazla
taşıyan ilçelerimizden birtanesi. Kayseri ise ülkemizde AK Partinin yükünü en fazla taşıyan
illerimizden bir tanesi. O yüzden yalnızca parti açısından değil davamız açısından 1 Kasım
seçimlerinin önemi çok fazla. Her birinizin en ufak bir kırgınlığı varsa bunları geride
bırakacak, AK Partinin iktidar olması için elinden gelen tüm gayreti gösterecek” diye
konuştu.
Yıldız ayrıca, “Türkiye’nin etrafına bakın, bir ateş çemberi. Sıkıntının daha da arttırılmak
istendiği bir ortamdan geçiyoruz. Her zamankinden daha fazla AK Partiye ihtiyaç var. Bu
yalnızca partimizin meselesi değil, bu Türkiye’nin meselesi. O yüzden bu seçimlere çok daha
fazla önem vereceğiz. İllerin milletvekili sayısı ile alakalı çalışmalar yapıyoruz. Allah
verdiğinden geri koymasın deriz, bizim Kayseri’de 7-1-1 vekil sayımız vardı. Gerçekçi
olalım. En az 7 milletvekili çıkartmamız lazım. Eğer bizler 276’yı elde etmemiz gereken 1
Kasım seçimlerinde Allah vermesin 1 milletvekili sayısı ile kaybetsek buna hepimiz üzülürüz.
O yüzden eş dost akraba demeden, tanımadık demeden herkese mutlaka ulaşacağız. Herkese
AK Partiyi anlatacağız. Anlatacak çok şeyimiz var” şeklinde konuştu.
Sözlerini sürdüren Yıldız, “7 Haziran seçimlerinde bizlerin anlatmakta güçlük çektiği bazı
konular oldu. Vatandaşımıza ne anlatırsanız onu anlar. Vatandaşımız bize hep dürüst
davrandı. O verirken de vermezken de bunu hep hissettik. Çözüm sürecinde neler yaptık
bunları anlatacağız. ‘Analar ağlamasın’ diye yola çıktık. Türkiye’nin en büyük kamburu AK
Parti döneminde çıkmış bir PKK terör örgütü değil, 35 yıldan beri Türkiye’nin sırtından
inmeyen ve onu sürekli yıpratmaya çalışan bir terör örgütü. Biz ‘silahlarınızı gömün ve
silahlarınızı bir daha elinize almayın’ dedik. O zaman hatırlarsınız Kürtçe ile alakalı dil
kurslarının serbest bırakılmasını istediler. Dershaneler açıldı. Allah aşkına kim gitti
dershaneye. Dershaneler kapandı. Eğer bizim burada Türkiye’nin büyümesine, ilerlemesine
katkı koyacak bir şey varsa zaten vatandaşımız bunu tercih ediyor. Biz şimdi böyle yapınca
neyimiz eksildi ama ortada birliği sağlamakla alakalı bir mesafe katedildi” ifadelerini
kullandı.

Terör meselesine değinen Yıldız, “15 Nisan 2015’de seçimlerden önce silahları bırakmadılar.
Artık yapmamız gereken silahların bıraktırılmasıdır. Türkiye Cumhuriyetinin birliğine ve
beraberliğine kim destek veriyorsa o bizim yanımızdadır. Kim destek vermiyorsa o bizim
karşımızdadır. O yüzden bunları anlatacağız. PKK terör örgütü tarihinin en büyük zayiatını
son 1,5 ayda verdi. 2 binden daha fazla terörist etkisiz hale getirildi. Ülke için uğraştık,
silahları bırakmaları için uğraştık ama kalkıp da 15 Temmuz’da ‘demokratik halk hareketi
başlamıştır’ diyorsa bizim ona kayıtsız kalmamız sözkonusu değildir. Bunun cevabını hamd
olsun veriyoruz. Bununla alakalı alması gereken cevabı alıyorlar. Bunda kimsenin tereddüdü
olmasın. Biz bu ülkenin birliğine ve beraberliğine kast eden kim olursa olsun onun karşısında
olduğumuzu söylüyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15379.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Boşandığı eşinin oturduğu daireyi ateşe vererek
8. Kattan atladı
Kayseri'de 41 yaşındaki kadın, boşandığı eşinin oturduğu daireyi ateşe verdikten sonra 8.
kattan atlayarak hayatına son verdi.

09 Ekim 2015 Cuma 10:29

İddiaya göre eşi K.S.'dan bir süre önce boşanan 4 çocuk annesi 41 yaşındaki K.U.'nin, eski
eşinin Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi'ndeki Nazar Apartmanı'ndaki daireye
geldiği, okuldan dönen 13 yaşındaki E.S.'den dairenin anahtarını aldığı öğrenildi. 13
yaşındaki olu E.S.'ye para verip markete gönderen K.U.'nin kapıyı kilitleyerek daireyi ateşe
verdiği öğrenildi. 13 yaşındaki E.S'nin daireden kokular gelmesi üzerine babası K.S.'yu
aradığı ve polis ekipleri ile itfaiye ekiplerine haber verildiği bildirildi. 41 yaşındaki 4 çocuk
annesi K.U. daireyi ateşe verdikten sonra 8. kattan atlayarak hayatına son verdi.
Yapılan ihbar sonrasında olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay
yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, dairedeki yangına müdahale ederek kısa sürede
alevleri söndürdü. Yangını haber alan 41 yaşındaki K.U.'nın kızı Ş.S. ise annesinin hayatını
kaybettiğini öğrenince sinir krizleri geçirdi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15380.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Kocasinan Gül Park'ı açıyor
Farklı, İlk ve Yeni hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Kocasinan Belediyesi yine, yeni ve
prestij bir proje olan Gül Park’ı açıyor.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’ye renk katacak, bir ilk olacak
22 bin metrekare büyüklüğünde, 2,3 milyon liraya mal olan Gül Park’ı 17 Ekim 2015
Cumartesi günü saat 15’te hizmete açacaklarını söyledi.
Kocasinan’da kişi başına düşen yeşil alan miktarının çok üst düzeyde olduğunun altını çizen
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Biz; ‘Yeni Kayseri Kocasinan’da Kurulacak, Kocasinan,
Kayseri’nin Yeni Yüzü Olacak’ prensibiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yeşil
ve temiz bir Kayseri için elimizden geldiğince titiz ve özenli çalışıyoruz. Kocasinan’da park
alanı ve yeşil alan toplam miktarı 1 milyon 300 bin metrekareye yaklaştı. Gül Park da güllerle
ve orijinal bitkilerle donanmış farklı bir park olarak Kayseri’ye hizmet sunacak” dedi.
Çevre temizliğine ve yeşilin önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar,” Her zaman
yeşili sevip korumalıyız. Çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Biz böyle düşünüyoruz.
Gül Park yüzlerce çeşit bitki ve ağaç türünü bünyesinde barındıracak. Her yaştan insanın rahat
bir şekilde spor aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri çok fonksiyonlu, kapsamlı, eğlenme,
dinlenme ve sohbet mekanları olacak. Burada engelliler için spor alanları, spor yapamayanlar
için de yürüyüş yollarımız, çocuklarımız için etkinlik alanlarımız bulunacak” şeklinde
konuştu.
Kayseri için mis kokulu bir bahçe yaptıklarını vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar,”
Büyük boylu ağaçlar diktiğimiz Gül Park'ta vatandaşlarımız parkurda yürüyüşlerini
gerçekleştirirken karanfillerin, zambakların, sümbüllerin, leylakların arasında gezecek.
Çocuklarımız için en güzel oyun grupları, çocuk oyun alanları, oturma bankları, fitness alanı;
engelliler için oyun grupları, açık alan spor aletleri, basketbol ve futbol sahasıyla kafeterya
bulunmaktadır ” şeklinde sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15381.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

"Türkiye 2 Kasım'da mutlu bir güne
uyanacak"
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, seçim
çalışmaları kapsamında tramvayda seyahat edip vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Sivas
Caddesi esnafını ziyaret eden milletvekili adaylarına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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İlk olarak şehir içi ulaşımı sağlayan tramvayın Düvenönü Durağı'ndan binerek vatandaşlar ile
birlikte seyahat eden AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları İsmail Tamer ve İsmail Emrah
Karayel, burada vatandaşların sorunlarını dinledi. Milletvekili adaylarını tramvayda gören
vatandaşlarda şaşkınlıklarını gizleyemezken, sorunlarını aktardı.
Yıldızevler Durağı'nda inen Tamer ve Karayel, burada geçtiğimiz günlerde açılan alışveriş
merkezini gezerek bilgiler aldı. Burada ki esnafları tek tek gezen milletvekili adayları İsmail
Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı seçim
beyannamesinde esnafları ilgilendiren vaatler hakkında bilgiler aldı.
Ziyaretleri değerlendiren AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Tamer, halkın 7
Haziran'da ki seçim çalışmalarından daha fazla teveccüh gösterdiğini söyledi. Tamer, "Bugün
seçim çalışmalarımızı yine son surat devam ediyor. Kocasinan İlçe Başkanlığı’mızın
nezaretinde değerli başkanımız ile birlikte ve milletvekili aday arkadaşımız İsmail Emrah
Karayel ile birlikte Sivas Caddesi’ni ve alışveriş merkezini ziyaret ettik. Esnaflarımızı ziyaret
ederek onlarla dertleştik. Esnaflarımızın özellikle 7 Haziran’dan sonra düşmüş oldukları
sıkıntılarını dinledik ve ekonomik istikrarın bozulmasından sonra büyük bir ödeme zorluğu
içerisinde olduklarını anlattılar. İnşallah 1 Kasım seçimlerinde AK Parti yeniden tek başına
iktidara geldiği zaman esnafımızın zor günlerinin ortadan kalkacağına inanıyoruz" dedi.
Tamer, "Başbakanımızın açıkladığı seçim beyannamesinde pek çok eksik olan konuların
üzerine gidildiğini, seçim beyannamemizde belirtmiştik. Esnafımıza KOBİ’lerle birlikte yine
aynı şekilde emekli olan esnaflarımızın yüzde 10’luk sigorta borçlarını tamamen ortadan
kaldırdığımızı defalarca hatırlattık. İnşallah bu durumun 1 Kasım seçimlerine kadar
çalışmalarımız devam edecek. 1 Kasım’da da bugün görmüş olduğumuz gibi esnafımızda
büyük bir teveccüh göreceğiz. 7 Haziran seçimlerinde bu teveccühü görmüyorduk. Bizi seçip
Ankara’ya gönderirlerse tüm Kayseri halkının ve esnafının emirlerinde olacağını
bildiriyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Emrah Karayel de, "Kocasinan İlçe Başkanlığımız
ile seçim çalışmalarımızı sürdürdük. Seçim çalışmaları kapsamında bindiğimiz tramvayda
halkımızın teveccühü ile karşılaştık. Her kesimden genci ve yaşlısı ile bir araya gelme
fırsatımız oldu. Burada genç kardeşlerimize seçim beyannamemizde gençlerle ilgili olan
vaatleri anlattık. Emeklilerimize verilen müjdelerden bahsettik ve onlar bir kez daha mutlu
oldular. Halkımız AK Parti’ye oy vereceğini beyan etti ve bir kez daha teyit ettiler. ‘Siz merak
etmeyin, oyumuz AK Parti’ye’ dediler. 7 Haziran seçiminin neticelerinden sonra halkımız
istikrarın ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar gerekli olduğunu fark etti. Ekonomide ki

dalgalanmaların vatandaşın işine ve aşına kadar etki gösterdiğini anladı. Memleketimizde tek
başına iktidarın mühim olduğunu bir kez daha herkes anlamış oldu. inanıyoruz ki 1 Kasım
seçimlerinde AK Parti’miz büyük bir çoğunluk ile tek başına iktidara gelecektir. Bu konuda
sadece milletvekili adayları değil, ilçe başkanlarımız, gençlik kolu başkanlarımız da 1 Kasım
seçimlerinin ne kadar önemli olduğunun farkında. İnşallah sandıkların açılmasından sonra
oylara da sahip çıkmak anlamında da sandık çalışmalarımızı sonuna kadar yürütüyoruz.
İnşallah 1 Kasım akşamı ve 2 Kasım sabahı Türkiye çok mutlu bir güne uyanacak" diye
konuştu.
Milletvekili adaylarına eşlik eden AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ise,
"Vatandaşlarımız 1 Kasım’ı çok heyecanla bekliyorlar ve bize çok güzel teveccüh
gösteriyorlar. 7 Haziran’da gezmiş olduğumuz yine aynı bölgelerde seçim çalışmalarımızı
yapıyoruz. Tüm emeklilerimizin, çalışanlarımızın, gençlerimizin ve öğrencilerimizin
heyecanla 1 Kasım’ı beklediklerini görüyoruz. İnşallah verdiğimiz 2 milletvekilimizi geri
alacağız" şeklinde konuştu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15382.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Kayseri Erciyesspor, Timuçin Beyazıt ile anlaştı
PTT 1. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor'da istifa eden Alaattin Demirözü'nden
boşalan teknik direktörlük görevine Timuçin Beyazıt getirildi.

09 Ekim 2015 Cuma 10:40

PTT 1. Lig'de ilk 7 haftada sadece iki puan toplayan Kayseri Erciyesspor'da teknik direktör
Alaattin Demirözü hafta içinde istifa ettiğini açıklamıştı. Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü
Kaan Savruk, teknik direktör olarak Timuçin Beyazıt ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını
açıkladı.
Timuçin Beyazıt'ın Kayseri Erciyesspor'a kendi ekibi ile geleceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15383.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Açelya Akkoyun, Kayseri’de hamarat
hanımlarla buluşacak
Pril, Türkiye’nin hamarat hanımlarını arıyor! Bulaşıkta üstün formüllü Pril’in marka yüzü
Açelya Akkoyun,Kayserili hanımlarla buluşuyor…

09 Ekim 2015 Cuma 13:19

Hanımların bulaşıktaki ilk tercihi Pril, şimdi hamarat hanımlarla buluşmak için Pril Roadshow
etkinlikleri kapsamında ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret etmek üzere yola çıktı. Bu amaçla
özel bir araç hazırlayan Pril’in sıradaki durağı ise ülkemizin en güzel şehirlerinden Kayseri
olacak. Marka yüzü Açelya Akkoyun ile birlikte 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Kayseri
Forum AVM’de saat 15.00’te Kayserililerle buluşacak olan Pril, burada hamarat hanımlarla
birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirirken aynı zamanda sürpriz hediyeler de dağıtacak. Bu
heyecanlı serüveni Pril’in resmi Instagram hesabından takip edebilirsiniz
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15384.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Gözler Kayseri Gündem’de
Geçtiğimiz günlerde gazetemizde “SP’DE HEDEF MECLİS GRUBU” başlığıyla yayınlanan
haberimize bir ilgide Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak’tan geldi. Kamalak
Kayseri Ziyaretinde Kayseri Gündemi özel olarak inceledi.

09 Ekim 2015 Cuma 13:22

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi milletvekilli adaylarından Mahmut Arıkan ve Fatih Aydın
gazetemizi ziyaret etmişti. Ziyarette partilerinin 1 Kasım’da uygulayacağı stratejiyi anlatan SP
adaylarının bu açıklamalarını okuyucularımıza manşetten duyurmuştuk. Yayınlanan
haberimiz, SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın SP İl Teşkilatını ziyareti sırasında
Milletvekili adayı Arıkan tarafından Kamalak’a gösterildi. Gazetemizi inceleyen Kamalak ise
yayınlanan haberden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Kamalak‘ın gazetemizi incelediği an

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ali Göç’ün objektifine yansındı. Ali Göç’ün çektiği fotoğraf
Gözler Kayseri Gündem’de dedirtti.
Haber :Veli Gögebakan-Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15385.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

İtfaiye teşkilatı 301 yaşında
Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası
(Bem-Bir-Sen) Kayseri Şubesi, İtfaiye Haftası dolayısıyla kaynaşma ve dayanışma toplantısı
gerçekleştirdi.

09 Ekim 2015 Cuma 13:50

Haber/Fotoğraf: M. Safa Asaroğlu
Mehmet Yücel Tesisleri’nde düzenlenen yemekli programa, Kayseri Milletvekili Yaşar
Karayel, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, İtfaiye Daire Başkanı
Mustafa Metin Kızılkan, Memur-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan, Bem-Bir-Sen
Kayseri Şubesi Başkanı Mehmet Karakaş ve itfaiye çalışanları katıldı.2016-2017 yıllarını
kapsayan 3. dönem toplu sözleşmesinde itfaiye çalışanlarına büyük kazanımlar sağlandığını
belirten Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Karakaş; “En yüksek devlet memurunun aylığının 100
katı oranından başlayarak 2016 yılı için 83 bin 665 liradan başlayan oranlarda ölüm ve yüzde
25-75 oranlarında oluşabilecek engellilikte 16 bin 733 lira ile 62 bin 749 lira arasında
engellilik tazminatlarının ödenmesi de karara bağlandı. Bunlara ilave olarak itfaiye çalışanları
da tüm kamu çalışanları gibi görevi başında hayatını kaybederse ya da kalıcı engellilik
hallerinde vazife malulü sayılarak şehitlik haklarından yararlanacak ve bir yakının devlet
memuru olması sağlanacaktır. Ayrıca şehit ailelerine yapılan tüm indirim ve haklardan da
yararlanacaklar” ifadelerini kullandı.İtfaiye Daire Başkanı Kızılkan ise itfaiyecilerin
sorunlarına
değinerek
“Meslek
liselerinde
itfaiyecilik
bölümü
bulunmasına,
yüksekokullarından mezunlar verilmesine rağmen, itfaiyecilik halen kendi mesleki sınıfına
kavuşmuş değil. Yani itfaiyecilik meslekten sayılmamaktadır. İtfaiye teşkilatı mensuplarının
da tıpkı bir Silahlı Kuvvetler mensubu, Polis Teşkilatı mensubu gibi mesleki bir sınıfa
kavuşturulmasını ve yıpranma payı uygulamasından yararlanmasını istiyoruz.” dedi.
“Örgütlü toplum başımızın tacı”
İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 301. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programda son
konuşmayı yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de şunları söyledi:
“Sarı sendikacılık ve çetecilik bu memleketin başına bela olmuş ve hep gayrimeşru sistemleri
desteklemiştir. AK Parti başa geldiğinde sarı sendikacılığa ve çetelere son verdi. Sendikaları
işler hale getirdi. Onun için örgütlü toplumdan korkmuyoruz. Örgütlü toplum her zaman
başımızın tacı olmuştur.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15386.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Uzlaşmak zorundayız
Saadet Partisi Kayseri Milletvekilli Aday tanıtım programına katılmak amacıyla Kayseri’ye
gelen Saadet partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak: “Biz 78 milyon bu milletin evlatlarıyız.
Mutlak suretle bir uzlaşma yolunu bulmak zorundayız” dedi.

09 Ekim 2015 Cuma 13:54

Batı, mazlum milletleri soyup soğana çevirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak SP Kayseri İl Başkanlığı tarafından
düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Kadir Has Kültür ve Sanat
Merkezi’nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Programda konuşan SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak Türkiye ve
Ortadoğu’nun sıkıntılı dönemden geçtiğini söyleyerek, “Hem Türkiye’miz hem Ortadoğu çok
sıkıntılı dönemden geçiyor. Bir kısım kardeşimiz Akdeniz’in köpek balıklarına yem olurken,
bir kısım kardeşlerimiz sahile vuruyor. Batı mazlum milletleri, bilhassa İslam coğrafyasını
soydu soğana çevirdi. Bu kardeşlerimiz o yüzden Batı'nın sınırlarını zorlamaya başladı. Ama
bu çare değil. Değerli kardeşlerim çare sizlersiniz, Milli Görüş'tedir. Çareyi başka yerde
aramayın. ‘Milli Görüşçüyüm ama oyumu başka partiye vereceğim’ diyorsan Erbakan
hocamızın dediği gibi ‘palyaçosun’. Milli Görüşçüysen oyunu Saadet Partisi'ne vereceksin.
Namaz kılacaksan kiliseye değil camiye gireceksin” açıklamasında bulundu.
IŞİD ve PKK, küçük piyonlardır
Kamalak, Ortadoğu’da oynanan oyunlara dikkat çekerek; “IŞİD, PKK, PYD büyük oyunların
küçük piyonlarıdır. Bunları anlatın. Buna dur diyecek olan sizlersiniz. Eğer sizin
temsilcileriniz Meclis'e girmeyecek olursa emin olun yarınları daha kötü olur. 7 Haziran
seçimleri öncesinde de biz haykırdık. Dedik ki ‘Eğer Saadet Partisi Meclis'e girmeyecek
olursa bu seçimin hiçbir anlamı olmayacak’ dedik. ‘Çünkü Milli Görüş'ün yer almadığı bir
Meclis, Türkiye’nin hiçbir problemlerini çözemez’ dedik. Meclis 6 aydır tatilde. Bu ülkenin
hangi problemi çözüldü? Meclis çalışmıyor ki çözülsün, Meclis'in sadece maaşı çalışıyor.
Eğer önümüzdeki 24 günü hakkıyla değerlendiremeyecek olursak önümüzdeki günlerin
problemleri çok daha ağır olacak. 4 parti var Meclis'te. Bunların ikisi sözüm ona milliyetçi.
Bu iki parti iktidar olsa Türkiye’nin halini bir düşünün. Bir diğeri millet ile kavgalı. Şuan
iktidardaki partiye bakalım. Allah aşkına 13 yıl önce mi Türkiye daha huzurlu idi yoksa şimdi
mi daha huzurlu? 13 yıl önce mi PKK terörü daha azgındı yoksa şimdi mi? Şüphesiz şimdi
daha azgın. Milli Görüş’ün en ziyade desteklendiği yerler Türkiye’miz için bir sigorta olan
Doğu ve Güneydoğu yazık ki kanayan yara haline gelmiştir. Bu böyle gidemez” diye konuştu.
Programda milletvekilleri adına konuşan SP Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan ise
“Ülkemiz yangın yerine dönmüşken sessiz kalamayız. Şehit kanlarıyla alınan topraklar masa
başında kaybedilirken kirli oyuna giremeyiz. Türk-İslam coğrafyası kan gölüne dönmüşken
biz kenara çekilip bekleyemeyiz. 1 Kasım’da yapılacak olan seçimlerin ülkemize ve
milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Uzlaşma yolunu bulmak zorundayız

7 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen tanıtım toplantısının ardından Kamalak, dün basınla
sabah kahvaltısında buluştu. Buluşma programında gazetecilerden gelen soruları yanıtlayan
Kamalak; “Mecliste olmanız halinde herhangi bir partiyle koalisyona yapar mısınız?”
şeklinde sorduğumuz soruya geçmişten örnekler vererek cevapladı. Kamalak; “Saadet Partisi
olarak genel yaklaşımımız şudur: Biz 78 milyon bu milletin evlatlarıyız. Mutlak suretle bir
uzlaşma yolunu bulmak zorundayız.1973 yılında sadece 48 milletvekilli ile meclisi girmiştik.
Demirel millet bize muhalefet görevinin verdi diye kenara çekildi. Uzunca bir süre hükümet
kurulamadı. O dönemin tek milli görüş partisi olan milli selamet partisi devreye girdi.
Komünistleri bağrında barındırdığı iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet
Partisi Bir araya geldi. Tarihin en şanlı harekâtını gerçekleştirdi. Kıbrıs Barış harekâtını
gerçekleştirdi. Onunla da kalınmadı. Oradan ağır sanayi hamlelerine geçildi. Şuana kadar
hükümetlerin sata sata bitiremedikleri fabrikalar milli görüşün alın teriyle kurulmuştur. 1977
Seçimlerinde Sayın Demirel, bizi suçlamak için bunların dışı yeşil içi kırmızı diyordu. O
şartlarda 24 milletvekilline düşmüştük yine Türkiye’yi hükümetsiz bırakmadık. Sonra 1995
seçimlerinde 2 kardeş parti olarak bilinen anavatan ile doğru yol bir araya geldiler hükümet
kurdular yürütemediler. Sonra cumhuriyet döneminin efsane hükümeti kuruldu. Geriye
bakacak olursak milli görüşün meclise bulunduğu dönemler çöl ortasında yeşil vahalar
gibidir. Araştırıldığında en başarılı hükümet kim diye karşınıza 54. Erbakan Hükümeti
çıkacaktır” şeklinde konuştu.
NATO’ya imdat diyecek haldeyiz
Türkiye’nin Suriye politikasını da eleştiren Kamalak, ülkemizin şimdi Rus uçaklarının tacizi
karşısında NATO’dan imdat isteme durumuna, geldiğini belirten Kamalak şöyle devam
"Başımıza durup dururken Suriye olayı çıkarttık. Esad’a kardeşim derken baş düşman yaptık.
Ne yazık ki Suriye’deki iç savaş, dış savaşa dönüşmek üzere. Şimdi NATO’dan neredeyse
imdat diyecek haldeyiz. Bu oyunu bozmalıyız. Bunu da sadece Saadet Partisi olarak biz
bozarız. Rusya, bizi taciz ve tahrik ediyor. Çin de Suriye’ye uçak gönderdi. Vekâleten
yürütülen savaş, asaleten yürütülmeye başlandı” dedi.
Haber -Fotoğraf: Bünyamin Gültekin-Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15387.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Öğrencilere KPSS desteği
Asımın Nesli Derneği, KPSS öğrencilerine destek oluyor. Gazetemize Konuşan dernek
başkanı Abdullah Gülpınar “Gençler geleceğimiz. Dershaneler, kurslar binlerce Türk Lirası…
Biz bu sorunun farkındayız. Asımının Nesli Derneği olarak gençlerimize yardımcı olmak
istiyoruz ”dedi

09 Ekim 2015 Cuma 14:09

Haber: Taha Tayfun Bağcı
KPSS, üniversiteyi bitiren her genç için önemli bir aşama olma özelliğini koruyor. Kurs ve
dershanelerin uygulamış olduğu yüksek fiyat politikasından mağdur olan öğrenciler için

Asımın Nesli Derneği Kurs açıyor. Kurslar hakkında gazetemize bilgi veren Asımın Nesli
Derneği Başkanı Abdullah Gülpınar “Derslerimiz 17 Ekim’de başlayacak. Toplamda
öğrencilerimize 320 saat ders vereceğiz. Bunların yanı sıra anlaştığımız yayınevleri tarafından
3 tane Türkiye geneli denemeye girecekler. Rehberlik soru çözümü gibi ayrıca
programlarımız olacaktır.” Dernek olarak öğrencilerden hiçbir ücret talep etmiyoruz.
Öğrencilerimiz derslerin işleyişi açısından sadece kaynak temini için bir miktar yayınevine
ödeme yapacaklar ona da fazlasıyla kolaylık sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15388.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Nobel Ödüllü Sancar, Doğu Türkistan sevdalısı
çıktı
Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk’ün 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü
alan Mardinli Prof. Dr. Aziz Sancar ile ilgili paylaşımı dikkat çekti.

09 Ekim 2015 Cuma 14:22

Tümtürk, Sancar’ın göğsünde “Özgür Doğu Türkistan” yazılı resmini kişisel sosyal medya
hesabından paylaşarak: “Doğu Türkistan sevdalısı Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel kimya
Ödülü'nü aldı. Aziz Sancar her platformda Çin işgalindeki Ata yurdumuz Doğu Türkistan'a
dikkat çekmiş ve destek vermiştir. Tıpkı göğsünde taşıdığı Özgür Doğu Türkistan resmindeki
gibi. 1946 Mardin doğumlu Prof. Aziz Sancar 8 çocuklu bir ailenin evladıdır. Sancar'ın anne
babası okuma yazma dahi bilmiyordu. 1971 de İstanbul Üniversitesi tıp fakültesinden mezun
olduktan sonra Amerika'ya gitmiş ve orada Biyokimya dalında çalışmalarda bulunmuştur.
Aziz Sancar'ın 300 den fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır” ifadelerini kullandı.
BBC’den saygısızlık
Diğer yandan ödülü aldıktan sonra İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin kendisini telefon ile
aradığını aktaran Sancar, "İlk soru, bana 'Arap mısınız, kısmen mi Türk'sünüz' diye sorarak
saygısızlık yaptılar. BBC'ye söyledim, 'Arapça konuşmuyorum, Kürtçe konuşmuyorum, ben
Türküm' dedim. Güneydoğulu olunca bundan kaçamıyorsunuz ama kendimi öyle biliyorum,
BBC'ye de söyledim size de öyle söylüyorum" diye konuştu. Sancar, "BBC'nin bana sorduğu
ilk soru, 'Siz Arap mısınız?' oldu. Ben Türküm, o kadar. Mardin'de doğmuşsam, Cizre'de de
doğmuşsam, Kars'ta da doğmuşsam ben Türküm" dedi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15389.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Taner Yıldız: "Rusya'dan doğalgazı parasını
verip de alıyoruz"
Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Taner Yıldız,
Rusya krizi ile ilgili, "İki ülke arasındaki ilişki mutlaka tek taraflı nezaket göstererek
muhafaza edilmez. Böyle bir ilişkiye itina göstermesi gereken Rusya Federasyonu’dur. Çünkü
biz doğalgazı alırken parasını verip de alıyoruz" dedi.

09 Ekim 2015 Cuma 17:12

Seçim çalışmalarını sürdüren sürdüren Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili adayı Taner Yıldız, bu kapsamda yeraltı çarşısı esnafı ile bir araya geldi.
Yıldız yaptığı görüşmede esnafların sıkıntılarını dinledi. Ardından açıklama yapan Yıldız,
"Yarın sayın başbakanımız Kayseri’ye geliyor. Yine Kayseri’ye yakışır her zaman olduğu gibi
coşkulu bir miting gerçekleştirilecektir. Miting sonrasında da sivil toplum örgütleriyle beraber
sayın başbakanımız bir yemek yiyecektir. Kayserili sanayicilerimiz, esnafımız, tüccarımız ve
sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileriyle beraber bir akşam yemeği yiyeceğiz" diye
konuştu.
Rusya ile yaşanan gerginliğe ilişkin olarak gelinen noktayı iki ülkenin de istediğini
düşünmediğini belirten Yıldız, ilişkinin iyi tutulmasının tek tarafla olamayacağını söyledi.
Yıldız, "Rusya yanlışlıkla yaptığını açıkladı. Biz bu açıklamaya mutlaka dikkate almak isteriz.
Hem Rusya Federasyonunun hem de Türkiye'nin kurumsal hafızası çok rahatlıkla bu tür
ilişkileri bu noktada kucaklayabilecek kadar da derindir. İki ülke arasındaki ilişki mutlaka tek
taraflı nezaket göstererek muhafaza edilmez. Her iki taraf açısından da muhafaza edilmesi
gerekir. Rusya Federasyonuyla Türkiye'nin enerji sektöründe çok ciddi bir iş birliği var. Yeni
Türk akım projeleri, mevcut gaz ihracatı onlar arasından bizim açımızdan her iki ülkenin de
ilişkiye itina göstermesi gerekir. Her konuda Rusya Federasyonu ile aynı düşünmüyor
olabiliriz. Suriye'nin şuan içinde bulunduğu pozisyonda Rusya Federasyonuyla aynı şeyleri
düşünmüyoruz ama şimdiye kadar siyasetin özellikle enerji sektöründeki yüklerini
hafifletmek için zaman zaman bunları izole etmiştik. Böyle bir ilişkiye itina göstermesi
gereken Rusya Federasyonu’dur. Çünkü biz doğalgazı alırken parasını verip de alıyoruz.
Herhangi bir bağışla almıyoruz. Nükleer güç santralleriyle alakalı projeyi yaparken hem
Türkiye'nin teknolojik kazanımı enerji arzıyla alakalı bütün aldığı tedbirlerin önemli bir
parçası ama aynı zamanda Rusya Federasyonu ticari bir iş yapıyor. Böyle bir projenin riske
girmesi halinde ki riske girebileceğini düşünmüyorum ama riske girmesi halinde asıl cebinden
para çıkacak olan Rusya Federasyonu’dur. Dediğim gibi Rusya Federasyonun da bu ilişkiye
en fazla itina göstermesi gereken taraftır. Türkiye bu konuda tüm yükümlülüklerini yerine
getirmiştir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15390.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Büyükkılıç: "Kalitemiz TSE tarafından
tescillendi"
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi 2016 Yılı TS:EN
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardı kapsamında 2015 yılı İç Tetkik çalışmaları başarı
ile tamamladığını söyledi.
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TSE KYSB iç tetkik görevlileri tarafından yapılan Belge Yenileme Tetkiki neticesinde
Belediyemizin sahip olduğu Kalite Yönetim Sistem Belgesi 3 yıl daha uzatılarak
MELİKGAZİ BELEDİYEMİZİN HİZMET VE YÖNETİM KALİTESİ TESCİLLENDİĞİNİ
belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Mali Hizmetler Müdürlüğünce yürütülen
çalışmalarda, Türk Standartları Enstitüsü yetkilileri tarafından yapılan izlemenin başarı ile
tamamlandığını kaydetti.
TS:EN ISO 9001:2008 belgelendirme sistemi yatırım ve sunulan hizmetlerde gerekli
önlemleri alması ile vatandaş memnuniyetinin daha da üst seviyelerde olmasına imkan
tanındığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgi olarak şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesi hizmet alanı ve nüfus yoğunluğu olarak Kayseri ilimizde ki en büyük
ilçe belediyesi olmakla birlikte, Ülkemizde ki 57 adet il nüfusundan daha büyük nüfusa sahip
bir belediyeyiz. Bu nedenle her yaştan ve her kesimden halkımıza aynı anda hizmet
sunuyoruz. Kamu hizmetinde devamlılık esastır. Geç verilen hizmet, hizmet değil, eziyettir.
Yapılan çalışmalar ve yatırımlar ile yürütülen planlama ve iş bölümünde her türlü düzenleme
ve planlama yapılmıştır. TSE yetkilileri tarafından yapılan bu tetkikler belediyemize ve daha
kaliteli hizmet alan halkımıza faydalı olmaktadır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15391.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Camiler ve din görevlileri haftasının ana teması
‘cami ve namazla arınma’
İl Müftüsü Şahin Güven, 11-18 Ekim tarihleri arasında kutlanacak Camiler ve Din görevlileri
Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı. Güven açıklamasında bu yıl ki kutlamanın ana
temasının ‘Cami ve Namazla Arınma’ olduğunu söyledi.

09 Ekim 2015 Cuma 17:22

Müftülük binasında basın açıklaması yapan İl Müftüsü Şahin Güven, “Camilerin toplum
hayatındaki önemini hatırlamak, halkımızın camiler ile daha sık ve olumlu bir ilişki
kurmasına vesile olmak, camilerin ve çevresinin umumi bakım ve temizliğini yapmak
amacıyla 1986 yılından itibaren 01-07 Ekim tarihleri arasında Camiler Haftası olarak
kutlamaya başlanmış, 2003 yılından itibaren ismi Camiler ve Din görevlileri Haftası olarak
değiştirilmiş, etkinliklerin çeşitliliği arttırılmıştır. İçeriği zenginleştirilmiş ve ülke genelinde
açılış merasimleri düzenlenmeye başlanmıştır. Camilerde kütüphane oluşturulması, kitap
dağıtımı, konferans ve paneller, toplumun her kesimine yönelik etkinlikler, cami onarım ve
temizliği organ ve kan bağışı kampanyaları, ödüllü şiir ve kompozisyon yarışmaları hafta
münasebetiyle gerçekleştirilen faaliyetler arasında sıralanabilir” diye konuştu.
Güven ayrıca, “Bu yıl Kurban Bayramının yoğunluğu dikkate alınarak daha etkili ve verimli
olması amacıyla Camiler ve Din Görevlileri Haftası 11-18 Ekim 2015 tarihleri arasında
kutlanacaktır. 2011 yılından itibaren Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle
toplumun ihtiyacı olan bir konuyu belirlenmeye başlanmış, belirlenen bu konu ekseninde
hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Camiler ve Din
Görevlileri Haftasının bu yıl ki ana teması ‘Cami ve Namazla Arınma’ olarak belirlenmiştir.
Dinimizin ve Hz. Peygamber efendimizin namaza verdiği önemi ve örnekliği gibi konularda
toplumun bilgilendirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Gençliğimizin değerine binaen
İslami şuura sahip namaz kılan genç bir nesle sahip olmayı teşvik eden ‘Gençlik Huzurda
buluşuyor’ temalı programlar yapılacaktır. Bu bağlamda her ay düzenli olarak tertiplediğimiz
gençlerle sabah namazı buluşması bu hafta 11 Ekim 2015 Pazar sabahı Hacı Kılıç Camiinde
olacaktır” şeklinde konuştu.
Düzenlenecek hafta boyunca çeşitli ziyaretlerin olacağını belirten Güven, “Hafta boyunca
okular, öğrenci yurtları, gençlik teşkilatları, STK’lar ziyaret edilecek, onlara yönelik cami ve
namaz konulu konferanslar tertiplenecektir. Camilerimizin ve Kur’an kurslarımızın panolarda
hafta boyunca ana tema konusunu işleyen afişler sergilenerek, konu halkımızın gündemine
taşınacaktır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15392.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

'Yemeği hak ettin mi?' sözü, anne ve babayı
intihara sürüklüyordu
Kayseri'de bir lisede eğitim yöneticisinin, çocuklarına 'Yemeği hak ettin mi?' dediğini öne
süren anne ve baba, ellerindeki bıçakla okulun bahçesinde intihar girişiminde bulundu.

09 Ekim 2015 Cuma 17:30

İddiaya göre, Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören G.M., dün
okulun yemekhanesinde fotokopi çektirdikten sonra eğitim yöneticisi olan C.B.'den
yemekhanede ücretsiz yemek yemek istediği, ancak C.B.'nin 'Yemeği hak ettin mi?' cevabını
verdiği öğrenildi. Aldığı cevap sonrasında ağlayan G.B.'nin, eve giderek durumu annesi Z.M.
ve babası D.M.'ye anlattığı, anne ve babanın bu sabah eğitim yöneticisi C.B. ile görüşmek
üzere okula geldiği bildirildi.
Eğitim Yöneticisi C.B.'nin, görüşme taleplerine olumsuz yanıt verdiğini ileri süren anne Z.M.
ve baba D.M., yanlarında getirdikleri ekmek bıçağını karınlarına dayayarak intihar
girişiminde bulundu. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis
ekipleri sevk edildi.
İntihar girişimine fazla dayanamayan baba D.M. ambulansta tedavi edilirken, ekmek bıçağını
karnına dayayan anne Z.M.'yi polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Ailenin sıkıntılarının
giderileceğini söyleyen polis ekipleri, yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonrasında anne
Z.M.'nin elindeki ekmek bıçağını aldı.
Rahatsızlanan baba D.M. ise ambulansta yapılan tedavisinin ardından okul yönetimine 'Her
zaman zenginler güçlü ve haklı değil mi?' diye tepki göstererek okulun bahçesinden çıktı ve
cebindeki bıçakla intihar girişimine devam etti.
Polis ekiplerinin yeniden ikna ettiği anne ve baba okulun içine alınarak sakinleştirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15393.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Vali Düzgün’e camiler ve din görevlileri haftası
ziyareti
Vali Orhan Düzgün, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin
Güven ve Müftü Yardımcıları ile Kocasinan ve Melikgazi ilçe müftülerini kabul ederek,
haftalarını kutladı.

09 Ekim 2015 Cuma 17:37

Vali Düzgün, makamında gerçekleşen kabulde, uzun süreden beri temalı olarak kutlanan ve
bu yıl ‘Cami ve Namazla Arınma’ teması ile kutlanacak Camiler ve Din Görevlileri
Haftası’nın toplumda ve özellikle gençler üzerinde farkındalık oluşturulması noktasında önem
taşıdığını kaydetti. Toplumu yönlendiren ve topluma rehber olan din görevlilerinin bu hafta
vesilesiyle vatandaşlarla bir araya geldiğini hatırlatan Vali Düzgün, bu vesileyle din
görevlilerinin kendilerini yenileme, tazeleme fırsatı bulduğunu belirtti.
Huzur mekanları olan camilerin temizliğinin önemine vurgu yapan Vali Düzgün, camilerin
aynı zamanda gelişen teknolojiye uyum sağlaması gerektiğine işaret etti.

İl Müftüsü Şahin Güven ise, Vali Düzgün'e kendilerini kabul ederek verdiği destekten dolayı
teşekkür ederek, “Cami ve namazla arınma” teması ile kutlanacak hafta dolayısıyla yapılacak
etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15394.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Kayseri Şeker'de hijyen koşulları en üst
seviyede
Dünya Gıda Günü münasebetiyle Kayseri Şeker’i ziyaret eden Kayserili Şekerli mamullerin
imalatçı firma sahipleri Kayseri Şeker Fabrikasında üretim aşamalarını inceleyerek üretimdeki
hijyen koşullarının en üst seviyede olduğunu görmenin memnuniyeti dile getirdi.

09 Ekim 2015 Cuma 17:47

Kayseri Şekerli Ürünler ve Lokum İmalatçıları Dünya Gıda Günü münasebetiyle, pancar
şekeri dışındaki ürünleri içeren şekerli ürünlerin tüketimi konusunda tüketicileri uyararak, tatlı
yemek isteyen herkesi Osmanlı döneminde Rahat-ul Hulkum, dünyada ise "Turkish delight"
olarak bilinen pancar şekeri ile imal ettikleri lokumlardan tüketmeye davet etti. Düzenlenen
etkinlikte konuşan Esemirgan Şekercisi Mustafa Körkoca, "Kayseri Şeker Fabrikasına
yaptığımız inceleme gezisi sonucunda Şeker pancarının şekere dönüşene kadar geçen
aşamaların zahmetli olduğunu öğrendik. Üretilen şekerin hijyenik bir ortamda üretildiğini
görmüş olduk. Bu aşamadan sonra şeker pancarından elde edilen şekerin kıymetini daha iyi
bileceğiz. Somali, Almanya, Hollanda ve Gürcistan’a Kayseri’den lokum ihraç ediyorum.
Yurt dışında Türk lokumu denilince çok beğenildiğini biliyoruz" dedi.
Şekerleme firması sahibi Mehmet Kılçadır ise, "50 yıldan beri sektörün içindeyiz. Lokum
imalatımız arz talep dengesine göre değişim göstermektedir. Son yıllarda lokuma olan talep
artmıştır" ifadelerini kullandı.
Şekerleme firma Koordinatörü Yavuz Çarşıbaşı da, "Kayseri de pastırma sucuk mantıdan
sonra gelen en gözde hediyelerden bir tanesinin de Kayseri Lokumu olmaktadır. Boğaz
rahatlatan olarak adlandırılan lokumun orjinalliğini korumaya çalışıyoruz, Kayseri şeker
kullanıyoruz. Ürünlerimizin içerisine aroma değil de güllü lokum ise gül yaprağını
koyuyoruz. Yılda yaklaşık 100 ton lokum imal ediyoruz" diye konuştu.
Şeker üretimi yapan bir firmanın müdürü olan Tekin Beslen ise, "1920’li yıllardan bu yana bu
sektörün içindeyiz. Zevkle şevk ile hizmet ediyoruz. Şeker pancarı şekeri ile ürettiğimiz Türk
lokumu dünyada tanınan bir ürün oldu. Bizim için önemli olan Türk lokumunun hakkını
vermek. Lokumu geçmişten bugüne kadar orjinalliğini korumaktayız. Bundan sonrada daha
ileri taşıyarak hizmete devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Lokum üretimi yapan fabrikanın sahibi Burhanettin Tipi de, "4 yıldır imalat sektöründe
bulunmaktayız. Genellikle yurt içine ihracatımız vardır. Mısır ve Almanya’ya ihracatımız
oluyor. Yurt dışında Türk lokumuna yurt içinden daha çok talep var. Yiyenler çok memnun ve

damak tadını seviyorlar. Bizde elimizden gelen gayretle her geçen gün kaliteyi arttırmaya
çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15395.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

7 yıldır aranan dolandırıcıyı Kayseri polisi
yakaladı.
7 yıldır aranan ve hakkında 11 ayrı suçtan kayıt bulunan dolandırıcı, Kayseri polisi tarafından
yakalandı.

09 Ekim 2015 Cuma 17:51

Edinilen bilgiye göre Niğde ve Kayseri'de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak 26 bin
TL kredi kullandığı belirlenen 35 yaşındaki A.A., Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik
ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kamu kurum
ve kuruluşlarını dolandırma, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık gibi hakkında 11 ayrı suç
kaydı bulunduğu belirlenen 35 yaşındaki A.A.'nın 7 yıldır arandığı tespit edildi.
Polis tarafından gözaltına alınan A.A., doktor kontrolünden sonra nöbetçi mahkemeye sevk
edildi.Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15396.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

İzzet Bayraktar Camii'ne yaya yolu ve otopark
Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Anayurt olarak bilinen Mevlana
Mahallesi'ndeki İzzet Bayraktar Camii çevresine yaya yolu, bölge otoparkı ve çevre
düzenleme çalışması başlattı.

09 Ekim 2015 Cuma 17:54

Talas'ta nüfusun yoğun olduğu bölgelerden Mevlana Mahallesi'nin işlek noktaları arasında yer
alan İzzet Bayraktar Camii'nin etrafındaki çalışmalar hakkında bilgiler veren Talas Belediye

Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bölgenin yeniden düzenlenmeye başladığını söyledi. Başkan
Palancıoğlu, çalışmalarla ilgili "Hayırsever İzzet Bayraktar tarafından yapılan cami ve
etrafına bazalt kaplamalı kilitli parke ve bordür ile yeniden düzenliyoruz. Ayrıca etrafında
bölge otoparkı yapmaya başladık. Yine çevredeki binalar arasında çevre düzenlemesi yaparak
ihtiyaç duyulan yerlere duvar yapıldı. Yakında zamanda çalışmalar tamamlanacak."
ifadelerini kullandı.
Başkan Palancıoğlu, bölgenin modern ve kaliteli görünüme kavuşturmak için yapılan
çalışmaların ihtiyaç duyulan yerlerde de devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15397.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Elitaş:"Japonya’ya gönderilen mektup karanlık
kafalılığı gösteriyor"
Başbakan Başdanışmanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mustafa Elitaş,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Fahri Doktora unvanı veren Japonya'daki
üniversiteye mektup gönderen Öğretim Üyeleri Derneği'ni eleştirdi.

09 Ekim 2015 Cuma 17:59

Seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'de eski sanayi bölgesinde AK Parti Kocasinan ilçe
teşkilatı ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştiren Başbakan Başdanışmanı ve AK Parti Kayseri
Milletvekili adayı Mustafa Elitaş, "Bugün kendisinin üniversite öğretim üyeleri derneği olup
aydın diye ifade edilen bir kısım karanlık kafalı kişiler sayın Cumhurbaşkanımıza Japonya’da
fahri doktora unvanı verilmesini hazmedememişlerdir. Ve enteresandır, bu kişiler öğretim
üyesi olacaklar aydın olacaklar ve cumhurbaşkanımıza yurt dışında verilen fahri doktora
ünvanını reddetmesi için Japonya Üniversitelerine bir mektup yazacaklar ve imza
toplayacaklar" dedi.
Elitaş, "Böyle bir olay olur mu Allah aşkına. Sayın cumhurbaşkanımızın söylediği ne kadar
önemli bir şey. Önce milli olmak gerekli, yerli olmak gerekli. Bunlar yerli olamadıkları için
Japonya’ya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının şikayet etmek basiretsizliğini ve karanlık
kafalılığını gösteriyorlar. Bu bilim adamı aydın diye tarif edilen kişiler, vatandaş nezdinde
gerekli cevabı, gerekli dersi 1 Kasım seçimlerinde göreceklerdir. İnşallah onlara da bu sürede
akıl fikir tavsiye ediyorum. Bu mübarek Cuma gününün hürmetine de akıllarının başlarına
gelmesini diliyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15398.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Kayserigaz’dan 'fazla ücret' açıklaması
Kayserigaz tarafından yapılan açıklamada, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK)
geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu, bazı doğalgaz dağıtım şirketlerinin abonelerinden fazla
ücret aldığının tespit edildiği, fazla ücret alan şirketler listesinde Kayserigaz’ın da isminin
bulunmasını içeren açıklaması sebebiyle Kayserigaz, bu açıklamayı yapma gereği duymuştur"
ifadesinde bulunuldu.

09 Ekim 2015 Cuma 18:09

Kayseri Gaz tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Söz konusu habere konu olan bedel “İç Tesisat Kontrol Bedeli” adı altında abonelerin
abonelik işlemleri sırasında alınan ve miktarı EPDK tarafından belirlenen bedeldir. Bu
bedelin tahakkuku ile ilgili olarak, bazı doğalgaz dağıtım şirketleri bu bedeli her aboneden
alırken, bazı doğalgaz dağıtım şirketleri bir daireye ilk kez abonelik yapılırken tahsil
etmişlerdir. EPDK aldığı bu kararla mevzuattaki belirsizliği gidermiş ve sadece bir daireye ilk
kez abonelik yapılırken bu bedelin alınabileceği kararını vermiştir. EPDK bu kararı alırken
geçmişte bu uygulamayı farklı yapan şirketlere, bu uygulamanın EPDK’nın açıkladığı görüşü
doğrultusunda yapılması gerektiğini bildirmiştir. Bu görüş sonrası Kayserigaz, 2010-2013
yılları arasında almış olduğu bu bedelleri, abonelerden Kayserigaz’a herhangi bir talep
gelmesini beklemeden, 2 yıl önce abonelere iadesini gerçekleştirmiştir. Ayrıca bedellerin iade
edilmesine dair bilgilendirme, abonelere iletilen aylık tüketim faturalarının alt kısmından ve
www.kayserigaz.com.tr internet adresimizden açıklama, SMS, e-mail, ve müşteri hizmetleri
panomuzdan ilan ile de sağlanmıştır.
Kayserigaz olarak, şirketimizin yürürlükte bulunan mevzuata ve kurul kararlarına aykırı bir
uygulaması bulunmamaktadır. Kayserigaz’dan hizmet alan abonelerimizin yine de sormak
istedikleri herhangi bir sorularının olması durumunda, 7/24 hizmet veren 444 54 29 numaralı
çağrı merkezlerimizden bilgi alabileceklerdir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15399.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Kayseri'de
yaşanan olayla ilgili açıklama
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu sabah yaşanan anne ve babanın intihar girişimi ile
alakalı olarak yazılı açıklama yapıldı.

09 Ekim 2015 Cuma 18:12

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "08.10.2015 tarihinde
İlimiz Kocasinan İlçesi Şerife Bacı Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde sınıf tekrarına kalan 9.
Sınıf öğrencisi G.M. Okul Müdüründen maddi durumlarının iyi olmadığı gerekçesiyle geçen
yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz yemek talebinde bulunmuş. Okul Müdürü kendisine geçen
yıl hem maddi hem de manevi destek sağlandığını belirtmiş, ancak öğrencinin sürekli olarak
devamsızlık yaptığı, ders başarısını yükseltemediği ve sınıf tekrarına kaldığı anlamında
'Geçen sene sınıf tekrarına kaldın. Sana sunduğumuz imkanların hakkını vermedin.' şeklinde
sözler sarf etmiş" ifadesinde bulunulan açıklama şu şekilde sürdürüldü:
"Öğrenci G.M.’in annesi 09.10.2015 tarihinde saat 08.45 civarında okul müdürünün odasına
gelip ağza alınmayacak sözlerle hakaret edince okul müdürü de olay karşısında annenin
odadan dışarı çıkması gerektiğini belirtmiş. Bunun üzerine anne saat 09.30 civarında elinde
bıçakla okul bahçesinde hakaretler yağdırarak benim çocuğuma yemek vermiyor şeklinde
bağırmaya başlamış. İkna çalışmaları netice vermeyince polis ve ambulans aranmak zorunda
kalınmış. Yarım saat sonra baba da elinde bıçakla bahçeye gelerek aynı şekilde okul
müdürüne hakaretler yağdırmaya devam etmiş. Aile ikna edilerek ambulansla hastaneye
gönderilmiş. Olayın bu şekilde gerçekleştiği okul müdürünün bilgi notundan anlaşılmaktadır.
Konu ile ilgili Müdürlüğümüz tarafından gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15400.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Başbakan Davutoğlu'nun Kayseri Mitingi iptal
edildi
AK Parti’nin 1 Kasım seçimleri için bugün Kayseri’de yapacağı miting ileri bir tarihe
ertelendi.

10 Ekim 2015 Cumartesi 13:06

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun konuşma yapacağı miting,
Ankara’da 30 kişinin hayatını kaybettiği patlama sebebiyle ileri bir tarihe alındı. Başbakan
Ahmet Davutoğlu'nun bugün saat 15.30'da Kayseri'de mitingi alanında olması bekleniyordu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15401.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

AK Parti heyeti Yeşilhisar’da
AK Parti Kayseri milletvekili adayları Yeşilhisar İlçesi’nde temaslarda bulunarak çeşitli
açılışlar gerçekleştirdi.

11 Ekim 2015 Pazar 10:37

AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı
Kayseri Milletvekili Adayı Taner Yıldız ve Kayseri milletvekili adayları Hülya Nergis, İsmail
Tamer, Avşar Aslan, Sami Dedeoğlu ve İsmail Emrah Karayel seçim çalışmaları kapsamında
Yeşilhisar İlçesi’ne gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Burada esnafları ziyaret eden AK Parti
heyeti daha sonra halk pazarını gezdi. Burada vatandaşlarla sohbet eden vekil adayları halkın
sorunlarını dinledi. Daha sonra vekil adayları Öğrenci Yurdu Temel Atma, Cami Kebir
Şadırvanı-Köşk Park Sosyal Alanları, Yavuz Selim Parkı Ticari Alanları Açılış Töreni’ne
katıldı. Burada konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, emeği geçenlere
teşekkür ederek, “Cumanız mübarek olsun ve bu bütün açılan tesislerin tarafınıza hayırlı
uğurlar getirmesini temenni ediyorum. Bakın hizmet devam ediyor. 13yıl öncesine göre yerel
yönetimleriyle merkez hükümetleri ayrı ayrı yerlere çekerdi. Ben burada emeği geçen başta
Yeşilhisar Belediye Başkanı olmak üzere bütün ekibe teşekkür ediyorum” dedi. 2002’den bu
yana bütün hizmeti halka götürmek için uğraştıklarını ifade eden Yıldız, “2002’den önce yerel

yönetimler yapmaya çalışır ama merkez hükümet müdahale ederdi. Bir paçasından tutup
aşağıya doğru çekerdi. Şimdi güçlerimizi birleştirdik. Zihinlerimiz birleştirdik. Bütün
düşüncelerimizi ister belediyeler olsun ister Ankara olsun Türkiye’nin dört bir yanına bütün
bu hizmeti götürmek için uğraştık” diye konuştu. İlçe halkının doğalgaz isteğini değerlendiren
Taner Yıldız, “Bakar mısınız belediye seçimlerinde otobüsün üzerinden karşılıklı görevler
vermiştik birbirimize. Sizin yapacaklarınız bizim yapacaklarımız. ‘Siz bir adımı atın on adımı
biz atacağız’ demiştim. Ama baştan söyleyeyim. Yeşilhisar hemşerilerimiz bize müracaat
edeceklerdi. Belediyeler, il özel idareye, valiliğe üç dört tane hesap açtık. Dedik ki biz ciddi
olduğumuzu belirteceğiz. 335 TL yatıracak kaç kişi elektrik abonelerinin yüze 60’ı neredeyse
yarıya yakını yatıracaklar ve diyecekler ki ben doğalgaz kullanmak istiyorum. Bu yalnızca
Yeşilhisar için değil Türkiye’deki nüfusu 10 bini aşan 202 ilçe için uygulandı. Bakanlar
kurulu kararı çıkardık. Bizatihi milletvekili arkadaşlarımla beraber bunu takip ettik. Müracaat
eden ve bu şartı sağlayan ilçelerimiz oldu. Nerede? Hemen yanı başımızda Yozgat’ta,
Çorum’da. Çorum’dan üç tane ülke müracaat etti bütün bu şartları meydana getirmek ve
sağlamak şartıyla. Şimdi biz baktık Yeşilhisarımız müracaat edememiş” ifadelerini kullandı.
Seçim beyannameleri hakkında alanı dolduranlara bilgiler veren Yıldız, asgari ücretin bin 300
TL olması için çalışacaklarını, emniyet güçlerinin 2 bin 200 ek göstergelerini de 3 bine
çıkaracaklarını kaydeden Yıldız, “Geçtiğimiz Pazar günü tüm emekli kardeşlerimize
ağabeylerimize amcalarıma bin 200 TL daha artı ücret takdim edeceğiz. Gelişen Türkiye’nin
artan kaynaklarıyla beraber bu paraları da arttıracağız. Asgari ücret komisyonuna bin 300
TL’yi tavsiye edeceğiz. İnşallah onun çıkması için de gayret edeceğiz. Polislerimizin emniyet
güçlerimizin talepleri vardı. 2 bin 200 ek göstergelerini inşallah 3 bine çıkarıyoruz” dedi.
Törende vekil adayları da birer konuşma yaparak kendilerini tanıttı.
Konuşmaların ardından Öğrenci Yurdu Temel Atma, Cami Kebir Şadırvanı-Köşk Park Sosyal
Alanları, Yavuz Selim Parkı Ticari Alanları Açılış Töreni gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15402.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Kayseri'de şüpheli ölüm
Kayseri'de bir kişi, tek başına gittiği bağ evinde kanlar içinde ölü bulundu. Polis ekipleri,
olayın cinayet olup olmadığını araştırıyor.
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Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesine bağlı Yediağaç mahallesi Eşmecik sokakta meydana
gelen olayda, tek başına bağ evine giden O.A. (49) burada bulunan tek odalı kulübede
komşusu tarafından kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri,
kulübenin etrafına güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekipleri de inceleme yaptı.

Olay yerine gelen O.A.'nın yakınları fenalık geçirdi. O.A.'nın cenazesi yapılan incelemenin
ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. O.A.'nın intihar mı ettiği yada
cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15403.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda 40 fişek uyuşturucu madde elegeçirirken, iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Kaçakçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 28 yaşında İ.G. ile 33 yaşındaki A.K. yakalanarak gözaltına
alındı. Şahısların üst aramalarında evlerinde yapılan aramalarda 40 fişek uyuşturucu madde
ele geçirildiği bildirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan iki zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü
kaydett
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15404.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Pastırma ve sucukçuları 'kurban' vurdu
Kayseri'de pastırma ve sucuk satışı yapan Bekir Çatalbaş, Kurban Bayramı'nın ardından
işlerinde düşüş olduğunu söyleyerek, "Kayserililer kendi sucuklarını kendi yaptı" dedi.
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Kurban Bayramı'nın ardından dünya genelinde pastırma ve sucuğu ile ünlü olan Kayseri'de
pastırma ve sucuk satışları azaldı. Kesilen kurbanların etleri ile Kayserililerin kendi sucuk ve
pastırmalarını kendilerinin ürettiğini söyleyen esnaf Bekir Çatalbaş, "Bayramının işlerini
etkilediğini vurgulayarak “Kayseri’de özellikle Kurban Bayramından sonra vatandaşların
genellikle evlerinde sucuk ve pastırma yapmaları bizim işlerimizi etkiliyor. Şuanda işlerimiz

durgunlaştı. İnsanlar kurban etlerinden sucuk ve pastırmalarını yapıyorlar. Bu yüzden
işlerimizde bir sakinlik oluyor. Bu bir buçuk ay sürüyor. Kurban etinden sucuk yapıldığı için
bu insanlara bedavaymış gibi geliyor ama aslında evde yapılan sucuğun maliyeti bizim
sattığımız sucuktan biraz daha yüksek oluyor" dedi.
Evde yapılan sucuğun maliyetinin daha fazla olduğunu kaydeden Çatalbaş, "Evdeki sucuğun
maliyeti bizim sattığımızdan 10 TL daha fazla oluyor ama onu kimse hesaplamıyor. İnsanların
et kesmelerine rağmen etin fiyatı şuanda yüksek durumdadır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15405.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

"Kayseri'yi küresel bir marka yapacağız"
Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret
ederek bir süre görüştü.

11 Ekim 2015 Pazar 11:00

Ziyaretinde Kayseri'de bulunan başta Erciyes olmak üzere kültür ve turizm alanındaki
projelere destek sözü veren Bakan Topçu, "Kayseri'yi bütün değerleri ile küresel bir marka
haline getirmek için çalışacağız" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kültür ve
Turizm Bakanı Yalçın Topçu'yu belediye hizmet binası girişinde karşıladı. Bakan Topçu'ya
Vali Orhan Düzgün de eşlik etti. Bakan Topçu'yu başkanlık makamında ağırlayan Başkan
Çelik, Kayseri hakkında tarihi ve genel bilgiler vererek Kayseri'nin genlerinde ticaretin
bulunduğunu belirtti. Kayseri'nin coğrafi avantajları olmamasına rağmen gelişmesini
sürdürdüğünü dile getiren Başkan Çelik, belediye olarak şehrin imarının yanı sıra gönüllerin
imarı için de çalıştıklarını söyledi. Kültür ve turizm alanında birçok proje yürüttüklerini dile
getirerek başta Erciyes olmak üzere bu projelerle ilgili bilgi veren Başkan Mustafa Çelik,
seçim sonrası bu projelere destek için bakanlığı ziyaret etmek istediklerini kaydetti.
Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu da Kayseri'deki belediye çalışmalarını yakından takip
ettiğini belirtti. Kayseri'nin kadim medeniyetlere beşiklik etmiş bir şehir olduğunu ifade eden
Bakan Topçu, "Bugüne kadar Kayseri'ye hizmeti geçenlere teşekkür ederim. Bizler de
yapılanların üzerine bir taş daha koymak amacındayız. Kayseri'yi bütün değerleri ile küresel
bir marka haline getirmek için gayret edeceğiz. Bu yolda ne eksik varsa birlikte giderelim.
Sayın Başbakanımız da bunun için kararlı. Ulusal ve uluslararası manada Kayseri'yi marka
haline getirmek için imkanlarımızı kullanacağız. Kayseri'nin projelerine destek vermek için
bu ziyareti gerçekleştirdik" dedi.Bakan Yalçın Topçu, sözlerinin sonunda hizmetlerin artarak
devam edeceğini; ama asıl olanın ülkedeki siyasi istikrar olduğunu vurguladı.
Açıklamaların ardından Başkan Mustafa Çelik, Bakan Topçu'ya ziyaretin anısına bir hediye
takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15406.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

"Terörün, şiddetin her türlüsüne karşıyız"
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Tanır Yıldız, Ankara'daki patlama sonrasında yaptığı
açıklamasında, "Terörün ve şiddetin her türlüsüne karşıyız" dedi.
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Kayseri'de Eğitim-Bir-Sen'in Ekim ayı il divan toplantısına katılan Taner Yıldız, kürsüde
yaptığı konuşmasında Ankara'da meydana gelen patlamayı değerlendirdi. Yıldız, "Hangi
sendika olursa olsun. Hangi anlayış olursa olsun. İster biz sevelim isterse sevmeyelim.
Terörün, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha söylüyorum. DİSK’in,
KESK’in, TMMOB’un ve TTB’nin katıldığı ‘Emek Barış Ve Demokrasi Yürüyüşünde’ bir
ses bombasının patlatıldığı söylendi biraz önce, toplanma alanında yaralıların olduğu
söyleniyor. Bunu şiddetle kınıyoruz. İktidar partisi olarak ve AK Parti olarak bunların her
birisinin Türkiye’nin geleceğine istikrarına ve istikbaline matuf konular olduğunu biliyoruz.
Hangi düşünce hangi fikir olursa olsun bizim bu düşüncemiz değişmez. Demokrasi dediğimiz
budur. Herkesin fikrine saygılı olmak. Fikir hürriyetine sahip olmalarını desteklemek. O
yüzden bundan sonraki muhtemel kargaşaların da önünü tıkamak açısından bunun milli bir
görev olduğunu söylemek istiyorum” diye konuştu.
Rusya ile yaşanan gerginlikle ilgili de konuşan Taner Yıldız, "Yaklaşık 7 yıldır Rusya
Federasyonu-Türkiye Karma Ekonomi Komisyon Eş Başkanlığına bakan birisi olarak, doğal
gaz konusunda vatandaşlarımızdan sıkça sorular alıyorum. Rusya Federasyonu büyük bir
ülkedir ama Türkiye Cumhuriyeti de küçük bir ülke değil. Kasım ayında G-20 toplantısına ev
sahipliği yapacak olan bir ülkeyiz. Bunun yanında dünyada Çin’den sonra ekonomik olarak en
hızlı büyüyen ülkeyiz. Coğrafyadan dolayı gelen avantajlarımızı sonuna kadar kullanmaya
çalıştığımız ama coğrafyanın sıkıntılarını da göz ardı etmeyeceğimiz bir bölgedeyiz. Arap
Baharıyla beraber gelişen siyasi olayların yalnızca içinde bulunduğu ülkeyi değil komşu
ülkeleri de yakından ilgilendirdiğini hep beraber görüyoruz. Libya, Mısır kısmen Tunus,
Suriye’deki insanlık dramı, Irak’taki büyük oyunlar, Ukrayna, Kırım ve İran’a uygulanan
yaptırımları düşündüğümüzde dünyanın en hareketli bölgesinin Türkiye olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Yıldız, "Doğumuzdaki kaynakların dünya üretiminin yüzde 65’ine, batımızdaki ülkelerin de
dünya tüketiminin yüzde 65’ini oluşturduğunu düşünürsek hele hele Türkiye’nin batının
doğusundaki son ülke ve doğunun batısındaki tek ülke olduğunu düşünürsek medeniyetler
açısından kültür açısından ekonomi açısından bunun önemini bir kez daha vurgulamış oluruz.
O yüzden bizim şu ana kadar bu ülkenin idaresine konan güçlü iradenin her defasından daha
fazla önemli ve ehemmiyetli olduğu bir döneme giriyoruz. Hükümetlerin tek başına iktidar
olması partimizin 1 Kasım seçimlerindeki hedefi olan tek başına iktidar olmasının her
zamankinden daha fazla önemi var. Çünkü Türkiye üzerindeki oynanmak istenen oyunların
güçlü bir iradeyle beraber geriye püskürtülmesi gerekiyor. O yüzden 1 Kasım seçimlerindeki
tercihlerimizin yalnızca bir partinin AK Parti’nin ya da diğer bir partinin tercihi değil aynı
zamanda ülkenin geleceği ile alakalı önemli bir tercih olduğunu bilmemiz gerekiyor. Doğal
gaz ve petrolde tabi ki Rusya Federasyonu’yla ciddi bir ilişkimiz var ama bu ilişkinin

bozulmasını göze alınmayacağı kanaatindeyim. Çünkü gerek Rusya Federasyonu gerekse
Türkiye’nin kurumsal hafızası olarak bu tür konulara daha çok dikkat göstermesi lazım
geldiği bir döneme girdik. Dün açıklamalarımız oldu. Rosatom ve Gazprom’un siyasi yüklerin
altında yürüttükleri projelerin etkilenmeyeceğini açıkladıklarını gördük. Gerek nükleer
santralle alakalı çalışmaların gerekse doğal gaz ticaretinin önündeki herhangi bir engel
olmayacağını siyasetle tekniğin zaman zaman izole edilebileceğini kendileri de bahsettiler.
Biz doğal gaz alıyoruz. Doğal gazı hibe yolla almıyoruz. Bağış olarak da almıyoruz. Doğal
gazı alıyoruz nakit olarak parasını ödüyoruz. Herhangi bir antlaşma yapılıyorsa herhangi bir
müzakere sonucunda bir mutabakat sağlanıyorsa mutlaka her ülkenin çıkarı olduğu için
sağlanıyordur. Bunlar tek taraflı olan konular değil. O yüzden ilişkinin korunmasına borçlu
olan yalnızca bir ülke değildir. İlişkinin korunmasına her iki ülkenin de mutlaka gerekli
itinayı göstereceğine biz inanıyoruz. Türkiye olarak biz hiç bir zaman için gerek içeride
gerekse dışarıda gerginliğin tarafı olmadık bundan sonra da olmayacağız. Şu ana kadar
başarıyla getirdiğimiz yönetimin bundan sonra artan dozlarda daha da devam edeceğini
söylememe lazım. O yüzden herhangi bir sıkıntıya mal olacak noktaya gelinmeyeceği
kanaatindeyim" şeklinde konuştu. Taner Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:
" Seçim beyannameleri belirlendi. Genel başkanları tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bir
vaatname ile bir taahhütname arasındaki farklı hep birlikte gördük. Partimizin sayın
Başbakanımız, Genel Başkanımız tarafından seçim beyannamesinin kamuoyuyla paylaşılması
bir taahhütnamedir. Bizim orada her söylediğimiz konu bizim yapacaklarımızla alakalıdır.
Ama dışımızdaki partilerin her birinin vaatname ile alakalı uygulama noktasına ne kadar
yakın veya ne kadar uzak olduğunu biz vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz. Yapılan
anketlerle beraber iktidardan uzaklaştığını gören bir kısım partiler vaatlerini daha yükselttiler.
Dürüst olmamız lazım. Açık ve şeffaf olmamız lazım. O yüzden biz oradaki her
söylediğimizin eğitim camiasıyla alakalı her yapacaklarımızın ve şuana kadar yaptıklarımızın
arkasındayız. Her yapacaklarımızın ve şu anda yapacaklarımızın arkasındayız. Biz ne
söylüyorsak yapacağımızı söylüyoruzdur. İnşallah bu konuda da vatandaşımızın da emin
olması lazım geldiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Ben bu manada toplumu yönlendiren
zihnini yöneten siz değerli eğitimcilerimize öğretmenlerimize 2015-2016 yılı eğitim öğretim
yılında bir kez daha başarılar diliyorum. Sağlık sıhhat içerisinde inşallah nice eğitim yıllarına
sevdiklerinizle beraber ulaşmanızı bir kez daha niyaz ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15407.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

"PKK, seçimleri istemiyor"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ankara'da meydana gelen saldırının
ardından Kayseri mitinginin iptal olduğunu söyleyerek, "Böyle bir ortamda şenlik havasında
miting yapmak doğru değil" dedi.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığında basın
toplantısı düzenledi. Ankara'da ki saldırıyla alakalı konuşan Özhaseki, ölenlere rahmet diledi.
Faillerin bir an önce bulunacağını kaydeden Özhaseki, "Bilindiği gibi bugün ülkemiz terör
saldırısı ile sarsıldı. Bunu yapanları lanetliyor ve kınıyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet
diliyoruz. Geride kalanlara baş sağlığı diliyoruz. Bilindiği gibi ülkemizde yıllardır süre gelen
bir terör meselesi var. Bu terör hadisesinin geçmişine baktığınızda 40 yıla dayanan yıllardır
hiçbir kural tanımaksızın orada cinayetler işleyen bir yapı var. Buna karşı zaman zaman
alçalan, zaman zaman yükselen oranda Türkiye Cumhuriyeti, silahlı kuvvetleri ile, polisleri
ile mücadeleye devam ediyor. Bu mücadelede gayret eden tüm kardeşlerimize kolaylıklar
diliyoruz. Kazasız ve belasız çalışmalar diliyorum. Anadolu coğrafyası zor bir coğrafyadır.
İçerisinde yaşadığımız ortam zor bir ortam. Etrafımızda yaklaşık 7 ülke, idare edilemez
durumdadır. Libya’dan başlayarak Irak’a kadar devam eden, Kafkas coğrafyasından
Avrupa’ya kadar devam eden bizim etrafımızda ki coğrafyada kan akıyor ve birçok ülkede
idare edilemez duruma gelmiş durumdadır. Kendi ülkemizin içinde bulunduğumuz ortamda
bu problemlerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Son birkaç aydır devam eden ayrılıkçı, bölücü
terör örgütüne karşı Türkiye Cumhuriyet hükümetinin AK Parti hükümetinin almış olduğu
yerinde bir kararla sürdürülen mücadele artık etkili olmaya başlamıştır. 2 binden fazla terörist
etkisiz hale getirilmiş, terörün beli kırılmış ve artık terör örgütü şaşırmış durumdayken
bireysel olaylara, vur kaç taktiği ile bir takım olaylara, canice cinayetlere yönelmiş bir örgüt
var karşımızda" diye konuştu.
Terör örgütü PKK'nın seçimleri istemediğini söyleyen Özhaseki, "Bu örgüt seçimleri de
istemiyor. Türkiye’de özellikle huzuru da istemiyor ve barışı da dinamitlemek istiyor. Siyasi
uzantılarının da barış özgürlük gibi söylemlerinin hiçbir anlamı yok. Kimsede bunlara
aldanmıyor. Bu terör örgütünün son günlerde daralmışlığı, bitmişliği ve tükenmişliği bu tür
olaylara da sebebiyet verecek şekilde gözüküyordu. Olayın siyasi temsilcilerinin yapmış
olduğu açıklamalara bakarsanız, bu işi güya Türk Silahlı Kuvvetleri veya devletin güvenlik
güçlerinin yaptığı gibi bir ima vermeye çalışıyorlar. Bu kabul edilemez bir durum. Erken
hüküm vermek zor. Bunu kimin yaptığı ortaya çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bunu altından
kalkacak güçtedir. Bunların faillerini bulacak güçtedir" ifadelerini kullandı.
BAŞBAKANIN KAYSERİ MİTİNGİ İPTAL
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Kayseri'de ki mitinginin de iptal olduğunu söyleyen AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Böyle bir ortamın bizim Kayseri
mitingimize denk gelmiş olması son derece üzücüdür. Sayın Başbakanımızla sabah yaptığımız
görüşmeler neticesinde, onunda talimatları doğrultusunda Kayseri mitingini iptal ediyoruz.
Böyle bir ortamda doğrusu şenlik havasında miting yapmak doğru değildir. Onun içinde bu
miting bugün iptal oldu. yeniden ölenlerimize rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15408.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Vali Düzgün’den teröre kınama
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, sosyal paylaşım sitesinde Ankara’da meydana gelen terör
olaylarını kınayan bir mesaj yayımladı.
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Vali Orhan Düzgün sosyal paylaşım sitesinde yayımladığı mesajında, “Ankara’da meydana
gelen patlama, millet olarak hepimiz derin üzüntüye boğmuştur. Devletimizin ve milletimizin
birlik ve bütünlüğünü, huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik bu eylemleri planlayanlar ve
terörden medet umanlar, bu tür olaylar karşısında milletimizin metaneti ve birbirine
kenetlenmesi, devletimizin kararlılığı ile asla hedeflerine ulaşamayacaklardır. Ankara’da ki
terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır,
yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15409.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

"Teröristlerin motivasyon kaynağı mağduriyet
ve kurban edilmişlik psikolojisi”
Psikolog Şerife Kübra Yelkenoğlu, "Teröristlerin en büyük motivasyonu mağduriyet ve
kurban edilmişlik psikolojisidir. Canlı bombalar ise girdikleri grubun içinde kendi kimliğini
yitirir ve gurup kimliğinin zarar görmemesi için kendi hayatından feragat eder" dedi.
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Psikolog Şerife Kübra Yelkenoğlu son yaşanan canlı bomba saldırıları sonrasında,
teröristlerin ve canlı bombaların psikolojik durumunu değerlendirdi. “Hepsinde hemen hemen
ortak gözlenen durum, geçmişte travmatik olaylar yaşadıkları, örselenmiş bir geçmişe sahip
oldukları, özgüven eksikliği yaşadıkları ve en önemlisi sağlıklı bir aile ve sosyal çevreye
sahip olamamalarından dolayı aidiyet duygusundan da mahrum olduklarıdır” diyen Şerife
Kübra Yelkenoğlu, "Son günlerde ülkemizde yaşanan terör olaylarına baktığımızda ise etnik
terör karşımıza çıkmaktadır. Etnik terör örgütlerinin en belirleyici özelliği amaçlarına ulaşmak
için sistemli olarak şiddete başvurmalarıdır. Amaç ise siyasi otoriteyi zor duruma sokmaktır.

Terör olaylarının devam etmesi kendileri için iyi bir şeydir. Çünkü kendilerini sürekli mağdur
olarak görürler. En büyük motivasyonları mağduriyet ve kurban edilmişlik psikolojisidir. Bu
nedenle iktidardan sürekli olarak talepte bulunurlar. Eğer talepleri yerine getirilmezse bu
durum onlara daha da haz verecek ve güçlendirecektir” şeklinde konuştu.
İntihar bombacılarının da en önemli eksikliğin aidiyet hissi olduğunu vurgulayan Yelkenoğlu
“Kendini hiçbir gruba ait hissedemeyip, bir terör grubuna dahil olan bu kişi artık kendini bu
grubun bir parçası olarak görmeye başlar ve grubun içerisinde kendi kimliğini yitirir. Grup
kimliği her şeyden önemlidir ve grup kimliğinin zarar görmemesi adına verilen bütün
görevleri yerine getirirken hayatından feragat etmekte kendisi için hiç zor olmayacaktır.
Bununla mücadele için sadece silahla mücadele etmek yeterli olmayacaktır. Mücadele
konusunda devlete, halka ve medyaya da büyük görev düşmektedir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15410.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

AK Parti vekil adayları Toç Bir-Sen toplantısına
katıldı
Memur Sendikaları Konfederasyonu Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİRSEN) tarafından Toplu Sözleşme Kazanımları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı düzenlendi.
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Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan TOÇ BİR-SEN Kayseri Şube Başkanı
Murat Kuzkale, “Genel merkezimizce Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan zorlu
mücadelemizde hedef 50 bin üye çalışmalarına göre tertiplenen Toplu Sözleşme Kazanımları
Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı’na hoş geldiniz” dedi. Toplantıya katılan AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Emrah Karayel, “İnsanımızı bir adım ileriye taşımak için
aynı kulvarda çalıştığımızı görüyoruz” ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili
Adayı İsmail Tamer ise, “7 Haziran seçimleri öncesinde de sizlerle bir araya gelmiştik.
Bugüne kadar geçen zamanda üyelerinizin arttığını görmekten memnuniyet duydum.
MEMUR-SEN olarak Kayseri’deki birinci sendika olmasında hepinizin emeğinin olduğunu
biliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.
Toplantıya katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mustafa Elitaş da “Kamu çalışanları
ile kamu arasında görüşme yapabilmek için çağın en önemli unsurlarından birisi özgürlük ve
hürriyettir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15411.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Arıkan “terörün şekli ne olursa olsun akan
kanın rengi aynı”
Kayseri Küçük Millet Meclisi’nde 1 Kasım seçimleri öncesi partilerin açıkladığı
beyannameler konuşuldu.
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Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda toplanan Kayseri Küçük Millet Meclisi’ne
konuşmacı olarak katılan Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan
Ankara’da meydana gelen patlama ile ilgili olarak “Ülkemizde hiçbir şekilde tasvip
edemeyeceğimiz bir olay yaşandı. Terörün şekli ne olursa olsun akan kanın rengi aynı”
şeklinde konuştu. Saadet Partisi’nin görüşlerini aktaran Arıkan, “Gerek ülkemizde gerekse
dünyamızda çok değişiklerin çok büyük dönüşümlerin olduğuna şahitlik ediyoruz. Gelişen
hadiseleri yorumlarken sadece müsbet tarafından bakarsak farklı bir algı ortaya çıkıyor.
Sadece menfi noktasından bakarsak da gerek ülkemiz gerekse dünyamızda büyük bir felakete
sürüklenildiği noktasında karamsar bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Gelişen hadiselerin
müsbet tarafları olduğu gibi menfi tarafları da var. Biz bu değerlendirmeleri yaparken parça
parça değil de bütüne yani büyük resme bakarak değerlendirme yaparsak daha doğru teşhis
yapabileceğimizi, doğru teşhis yapabilirsek de doğru tedavi yöntemini bulabileceğimiz
kanaatindeyiz. Bugün yanlış ve menfi giden hadiselerin durdurulması ne kadar önemliyse
müsbet olan gelişmelerin de ön plana çıkartılıp dünyanın gidişatı noktasında kronikleşmiş
vaziyete gelen sorunların çözüm noktasında önemli bir olay olduğu kanaatindeyim. Böyle bir
olgu yapamazsak sadece yanlışlar üzerinde veya sadece doğrular üzerinden bir takım bir
şeyler yapmaya gayret edersek senaryo değişebilir ama senaryo değişmeyecektir, senaryo aynı
kalacaktır. Sadece filmin başrol oyuncuları değişecektir. Senaryo aynı kaldığı müddetçe bu tip
sıkıntıları her zaman konuşmak zorunda kalacağız. Rahmetli Erbakan’ın özellikle bir ifadesi
vardır her seçimlere gelirken kullandığı bir ifade, ‘Her seçim mühim’. 1 Kasım’da yapılacak
olan seçimler şuana kadar yapılmış olan seçimler içerisindeki en mühim seçim olarak
karşımıza çıkıyor. Gerek ülkemizde gerekse dünyadaki gelişmeler seçimin önemini bir kat
daha arttırıyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından meclis toplantısı karşılıklı görüş alışverişiyle devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15412.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz’dan terör saldırısına sert
tepki
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Ankara Tren
Garı’nın bulunduğu bölgede meydana gelen ve ilk belirlemelere göre onlarca kişinin ölümüne
ve yaralanmasına neden olan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Hiçyılmaz, “Bu vahşi
terör saldırısını lanetliyorum. Bu saldırı; kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi hedef
almaktadır. Bunu yapanlara karşı, dirliğimize ve birliğimize sahip çıkmalıyız” dedi.
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Yaptığı yazılı açıklama ile saldırıyı sert bir dille kınayan Hiçyılmaz, olayın masum sivil halka
yönelik vahşi bir katliam olduğunu belirtti. Hiçyılmaz, “Milletimiz, terör eylemlerinin
başlamasının ardından acıyı yeniden bağrında hissetmektedir. Vatandaşlarımızın ortak arzusu;
barış ve kardeşlik duygularıyla, huzur ve güvenlik içinde yaşamaktır. Milletimize barışı ve
huzuru çok gören kirli ve hain eller, bu alçak saldırıyı gerçekleştirmişlerdir. Bu saldırıyı
yapanları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum” şeklinde konuştu. Başkan Hiçyılmaz, açıklamasını
şöyle sürdürdü;
“1 Kasım seçimine doğru hızla yaklaştığımız bu günlerde, Türkiye’yi kaosa sürüklemek
isteyen terörün karşısında, barışı ve kardeşliğimizi korumak hepimizin görevidir. Birlik ve
beraberliğimize ancak el ele vererek, bir bütün olarak sahip çıkabiliriz. Milletimiz, terörün
üstesinden gelecek güce ve azme sahiptir. Bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni
ediyorum. Saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet,
yaralılara da acil şifalar diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15413.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

“Sandığa müdahalemiz söz konusu olamaz!”
Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan, 1 Kasım’da yapılacak seçimlerde sandık kurulu
görevlendirmelerinin sendikaları tarafından yapıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.
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Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan, 1 Kasım’da yapılacak olan seçimlerde sandık
kurulu görevlendirmelerinin sendikaları tarafından yapıldığına yönelik çıkan haberlerle ilgili

gazetemize açıklamalarda bulundu. Açıklamasına 1 Kasım seçimlerinin ülkemize, tüm
Ortadoğu’ya ve tüm İslam âlemine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak başlayan
Kalkan; “Sandık kurulu başkanlarının görevlendirilmelerinin nasıl olduğu kanunlarda ve
yasalarda bellidir. Buradaki seçim hakimi, kamu çalışanlarından ve kurumlarından isimler
ister. Kamuda çalışan ve görev almak isteyenleri kamu yöneticisi ve kurum yöneticisi
durumundaki kişilerden isimler istenir. Görev almak isteyenlerin isimleri gönderilir. En son 7
Haziran’daki seçimlerde de bu böyle oldu. Gelen isimler üzerinden kura usulü ile sandık
başkanı ve sandık memurları görevi oradan belirlenir” dedi.
Töhmet altında bırakılıyoruz
Eğitim Bir-Sen’in Kayseri’deki üye sayısına dikkat çeken Kalkan, “Kayseri’de 17 bin eğitim
çalışanından 8 bini Eğitim Bir-Sen’li…” ifadelerini kullandı. Kalkan; “Okullardan mutlaka
listeler gitmiştir. Listelerde de bizim Eğitim Bir-Sen’li arkadaşlarımız çoğunluktadır. Kura
neticesinde de Eğitim Bir-Sen’li arkadaşlarımıza sandık başkanlığı ve sandık memurluğu
çıkmıştır. Olayın aslı böyledir. Kesinlikle Eğitim Bir-Sen’de görev dağıtımı, sandık kurulu
başkanı, sandık memurluğu dağıtımı ile ilgili herhangi bir şey yok. Böyle bir şey olsa MemurSen olarak biliyorsunuz 18 bin 200 üyemiz var. Diğer kurumlardan sağlık çalışanlarından,
diyanet çalışanlarından, belediye çalışanlarından, büro çalışanlarından mutlaka seçim hakimi
liste istemiştir. Buralardan da listeler gitmiştir. Eğer böyle bir şeyi biz yapıyor olsak bu görevi
ilkönce biz şube başkanlarımıza veririz. Bizim Sağlık-Sen, Diyanet-Sen şube başkanlarımızın
görevi yok. Araştırabilirler. Memur Sen İl Temsilcisi olarak benim herhangi bir görevim yok.
Biz biliyoruz ki Ufuk Tarım Orman-Sen Kayseri Temsilcisi arkadaşın sandık başkanlığı
görevi var. Bu tamamen seçim hakiminin inisiyatifinde. Bu haberle Eğitim Bir-Sen İle seçim
hakimi töhmet altında bırakılıyor” şeklinde konuştu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15414.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Sefer Balkaya vefat etti
Ülkü Ocaklarında çeşitli dönemler başkanlık ve yöneticilik yapmış olan Sefer Balkaya vefat
etti. Balkaya’nın vefatı dolayısıyla arkadaşı Ozan Arif bir taziye mesajı yayınladı.
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12 Eylül öncesi Kayseri Ülkü Ocakları Başkanlarından Sefer Balkaya vefat etti. Hunat
Camii’nde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta
toprağa verilen Balkaya 1954 yılında Kayseri’nin Felahiye ilçesinde doğmuştu.
Balkaya’nın cenaze namazına MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Milletvekili adayı ve Başbakanlık Başdanışmanı
Mustafa Elitaş, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu,
MHP üyeleri, Ülkü Ocakları mensupları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Ozan Arif’den taziye
Balkaya’nın vefatının ardından ülkücü hareketin önemli isimlerinden Ozan Arif de facebook
sayfasında bir taziye yayınladı. Arif, mesajında şunları paylaştı:
“Yine geldi kara haber! Yine Erciyes’i duman kaplamış, Yine Kayseri‘den kara haber var! En
son Erciyes‘te, Tekir Yaylasında kucaklaşmıştık Onunla... Ama artık kucaklaşmamız ahirete
kaldı... Gitmiş Sefer Hoca... O Erciyes‘in, Erciyes yürekli evladı; Sefer Balkaya hakkın
rahmetine kavuşmuş... O meslektaşımdı... Arkadaşımdı... Hatta gardaşımdı... Hepisinden öte
Ülküdaşımdı Ülküdaşım... O Ülkü Ocaklarının Destanlaşan dönemlerinde, Genel Merkez
bünyesinde görev yapmış, Sefer Başkandı... Tanıdığım zaman zarfında, Ülkücülüğü
hayatından üstün tuttuğuna şahidim... Hülasa O; Öyle Kaleme ve kelama sığacak yüreklerden
değildi... Mücadele ile geçen bir hayatın, böbreklerine vuran izleriyle uğraşıyordu... Sonra hiç
hesapta olmayan kalp krizi... Sonra kalp ameliyatı... Sonra her nefsin tadacağı ölüm... Hülasa;
Gitmiş o mazlum görünce Yunuslaşan, Zalim görünce Yavuzlaşan Koca Yürekli Yiğit
Adam...Yiğitler ölse de, yiğitlikleri ile birlikte yaşamayı sürdürürler! Sefer Balkaya gibi
yiğitlerin ölmeyeceğini düşünürüm hep... Gel gör ki; Yanan yüreklerin acısına bunu anlatmak
zor... Hem de çok zor... İşte o sebeple; Geride bıraktığı Evlad-ü ıyaline, yakınlarına,
arkadaşlarına ve ülküdaşlarına, Cenab-ı Allah‘tan sabır diliyorum... Ve o giden yiğit yolcuya
diyorum ki; Güle güle Ey... Erciyes‘in, Erciyes yürekli Sefer‘i... Güle güle... Ülkücü
Hareketin yiğit neferi... Güle güle Sefer Balkaya Ülküdaşım... Mevlam seni rahmetine gark
eylesin inşallah... Amin... Amin... Amin...”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15415.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

