KAYSERİ HABER ARŞİVİ
06.07.2015–12.07.2015
Develi'deki tecavüz olayının zanlısı tutuklandı
Develi ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 17
yaşındaki zanlı tutuklandı.
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Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde 17 yaşındaki H.T., kullanılmayan bir evde 8
yaşındaki H.T.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Hastanede sperm örnekleri de alınan H.T. jandarma tarafından yapılan soruşturma sonrasında
çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Tutuklanan H.T., Ankara'ya nakledildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14137.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Konvansiyonel sanayiden uzaklaşmak lazım
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı görevine getirilen, Erciyes Üniversitesi eski Rektörü
Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Keleştemur,
"Konvansiyonel sanayiden uzaklaşmamız lazım" dedi.
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, "Türkiye'nin son 10-15 yıl
içinde geldiği bir nokta var. Türkiye sürekli gelişen bir ülke. Milli gelirimiz de gittikçe
artıyor. Belli bir sanayileşme ve teknolojik gelişme var. Üniversitelerin sayısı artıyor. Son
gelinen noktada 10 bin dolar civarında bir milli gelirimiz var. İleri teknoloji üretme
konusunda bir sıkıntımız var. Sadece sağlık alanında değil, diğer alanlarda da bu sıkıntı var.
Devlet de bu işin farkında. Konvansiyonel sanayiden biraz kurtulmak lazım. Daha pahalı
şeyler satmak lazım. İleri teknoloji üretmek lazım. Bunun için atılımlar yapılıyor,
teknoparklar geliştiriliyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bu amaçla kuruldu" dedi.
Prof. Dr. Keleştemur, "Sağlık alanı önemli bir alan çünkü sağlık alanında dışa bağımlılığımız
çok fazla. İlaç üretim konusunda, sağlık teknolojileri üretimi konusunda ciddi olarak dışa
bağımlılığımız var ve önemli boyutlarda sağlık teknolojisi üretemiyoruz. Hele hele ilaç

konusunda son derece sıkıntılı bir ülkeyiz" diyerek şu şekilde konuştu:
"Kayseri’de aşı merkezi kurduk, KKKA aşısı ürettik, ve insan deneyleri başladı, kök hücre
merkezi kurduk. Bunun yanında ilaç araştırma merkezi de yakında açılacak.
Burada kurduğumuz küçük örneği İstanbul’da ana merkez olmak üzere diğer merkezlerde de
kuracağız. Sağlık alanında daha üstün teknolojiler üretilmesi ile ilgili bir merkez. Önemli bir
Türkiye’nin geleceği için.
Rektörlük görevine geldiğim günden beri gazetecilerle yakın ilişki içindeydim. Ben
rektörlüğüm süresince yaptığımız işleri eleştirenlere de teşekkür ediyorum. Eleştiriler olmazsa
göremediğimiz şeyleri görme imkanımız olmazdı."
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur'a
yeni görevinde başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14138.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Erciyes Üniversitesi web sayfasını yeniledi
Akademik başarıları, sürekli gelişen ve yenilenen yapısıyla tanınan Erciyes Üniversitesi,
resmi web sitesini de yenileyerek kullanıcıların hizmetine sundu.
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Son altı aylık süre içerisinde web sayfası özelinde IOS ve ANDROID uygulamaları, İngilizce
ara yüz gibi köklü değişikliklerde bulunan Erciyes Üniversitesi’nin son çalışması kurumun
resmi web sitesinin yenilenmesi oldu.
Erciyes Üniversitesi’nin yeni web sayfasının güncel web teknolojileri ve kullanıcı
deneyimleri göz önünde bulundurularak modern tasarım çalışmaları yapılarak ziyaretçilerin
kullanımına sunuldu. Konu hakkında açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Hamza Çakır, kendini sürekli yenilemeyi amaç edinmiş bir üniversite olmanın son örneğinin
Erciyes Üniversitesi Web Sayfası olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi’nin yeni web
sayfasında, üniversite ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen bilim adamları ve öğrencilere
yönelik şehir imkânları, kampüs imkânları, fakülte-bölüm içerikleri hakkında her türlü güncel
içeriklerin ziyaretçilere sunulduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Hamza Çakır, sitenin
üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerin tercih zamanına yetiştirilmek için büyük bir titizlik
ve ivedilikle yapıldığının altını çizdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14139.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz'dan döviz kuru
değerlendirmesi
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yabancı paraların
kullanımı ve döviz kurlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Türkiye ekonomisi için en kritik değişkenlerden birisinin döviz kuru olduğunu belirten
Hiçyılmaz, “Kurun yükseleceği korkusu; üreticiden, tüccara, işçiye, esnafa kadar her kesimi
tedirgin etmektedir. Bunun nedeni geçmiş yıllarda yaşanan krizlerde yaşanmış olan döviz
kuru riskidir” dedi. 2014 yılından bu yana bu korkunun yeniden ortaya çıktığına işaret eden
Hiçyılmaz, bunun en temel nedeninin yılbaşından bu yana döviz kurundaki yüzde 15’lere
varan
artış
olduğunu
söyledi.
Döviz kurlarına ilişkin olarak yaşanan korkunun anlaşılabilir ve aşılabilir olduğunu
vurgulayan Hiçyılmaz, “Türkiye ekonomisinin 2003 yılından bu yana gösterdiği gelişme ve
istikrarlı yapı, korkuyu bir nebze olsun dizginlemektedir. Türkiye ekonomisini, 2003 yılı
öncesi ve sonrası ile karşılaştırdığımızda gelişimin düzeyi de net bir şekilde ortaya
çıkmaktadır” diye konuştu.
Türkiye’nin 2001 krizi öncesi sabit döviz kuru politikası uyguladığını hatırlatan Başkan
Hiçyılmaz, yabancı para cinsinden sermaye girişinin serbest olduğu bir ekonomide sabit döviz
kuru sistemi işlemediğini ve ekonomik kriz ile karşı karşıya kalındığını ifade etti.
2001 krizi sonrası Türkiye’nin esnek döviz kuru sistemine geçtiğini belirten Hiçyılmaz,
“Piyasa, dövize yönelik ani hareketleri fiyat mekanizması yoluyla dengeledi. Bu sayede 2001
yılı ortasında 1 ABD doları 1,8 TL iken hızla geriledi. Döviz kuru üzerinden spekülasyon
yapanlar kaybetti. Çünkü döviz kuru bu seviyeye ancak 2014 yılında gelebilmiştir” şeklinde
konuştu.
2001 krizi öncesi TL’ye olan güvenin zayıf olduğu için şirketlerin, bireylerin ve bankaların
mümkün olduğunca döviz bulundurmaya çalıştıklarını kaydeden Hiçyılmaz, “Kira
sözleşmeleri, mal alım sözleşmeleri döviz üzerinden yapılıyordu. Çünkü enflasyon oranı
yüksekti ve elde TL tutmak reel olarak gelir kaybına uğranılmasına neden oluyordu. Yani TL,
döviz ile ikame ediliyordu. Bu durum para ikamesi ya da çoğunlukla elde dolar tutulduğu için
dolarizasyon olarak adlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.
Yaşanan bu gelişmelerin 2006 sonrasında enflasyonda yaşanan hızlı düşüş ile tersine bir hava
estirdiğini söyleyen Hiçyılmaz, “Enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi ve bu şekilde
seyretmesi sonucunda TL değerli olduğu için ekonomideki taraflar TL cinsinden mevduat
tutmaya ağırlık verdiler. Sözleşmeler TL cinsinde yapılmaya başlandı. Bu durum TL’ye talebi
iyice artırdı ve döviz kuru gerilemeye başladı. Buna ters para ikamesi ya da ters dolarizasyon
denildi” diye konuştu.
2014 sonrasında döviz kurunda artışın başladığını ve ekonomideki tarafların tekrar dövize
yöneldiğini belirten Hiçyılmaz, “Bu herkes için yanlış bir davranıştır. Adeta üzerinde oturulan
ağacı kesmek gibidir. Çünkü TL’den çıkıp, dövize yönelme sürdükçe döviz kuru daha da hızlı

artacaktır.
Yani
tam
bir
kısır
döngüye
girilecektir”
dedi.
Türkiye’nin 2001’deki gibi olmadığına ve enflasyon oranının yüzde 10’nun altında
bulunduğuna dikkat çeken Hiçyılmaz, “Şu durumdaki döviz kuru, Merkez Bankası’nın
beklediği düzeydedir. Bu nedenle sert döviz kuru hareketleri olma olasılığı zayıftır. Bununla
beraber seçim sonrası döviz kurunda patlama bekleyenler de yanılmışlardır. Böyle bir
ortamda sözleşmeleri dövize çevirmeye başlamak bu olumlu durumu tersine çevirmek olur.
Üstelik alınan her bir dolar, ABD ekonomisini sıfır maliyetli finanse etmek anlamına
gelecektir” şeklinde konuştu.
Başkan Hiçyılmaz, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
“Tüketici güven endeksinin Haziran ayında yüzde 3,4 oranında yükselme göstermesi, Türkiye
ekonomisine güvenin yeniden artmaya başladığını göstermektedir. Merkez Bankası tarafından
yapılan beklenti anketinde de yıl sonu döviz kuru beklentisi 1 ABD Doları için 2,78 TL’de
kalmıştır. Döviz üzerinde panik yaratmak, sözleşmeleri döviz çevirmek belirsizlik
yaratacaktır. Tam aksine döviz kuruna enflasyon temelinde bakmak gerekmektedir. Bu bakış
açısı, tüccarın, üreticinin ve toplumun tüm kesimlerinin daha doğru karar almalarını
sağlayacaktır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14140.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayseri Şeker Sofrası Boğazlıyan'da kuruldu
Kayseri Şeker tarafından Boğazlıyan Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen iftar programında
Boğazlıyan’da vatandaşlara iftar yemeği verildi.
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Boğazlıyan Cumhuriyet Meydanında kurulan Şeker iftar sofrasına Boğazlıyan Belediye
Başkanı Hamdi Erdal, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni
Hokka Ömer oğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Harun Halıcı, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu üyelerinden Niğmetullah Sevim,
Denetim Kurulu Üyelerinden Menderes Baran, Boğazlıyan Şeker Fabrikası yetkilileri ve
yaklaşık bin kişi katıldı.
İftar sofrasında konuşan Belediye Başkanı Hamdi Erdal; Boğazlıyan Belediyesi İftar
etkinlikleri kapsamında katkılarından dolayı Büyük Kayseri Şeker ailesine, Boğazlıyan halkı
adına teşekkür etti.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu; Boğazlıyan
Belediyesinin Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programının bir günlük sponsorunun
Kayseri şeker olduğunu ve Kayseri Şeker’in Ramazan etkinliklerinin tüm bölgede artarak
devam ettiğini, Boğazlıyan İlçesinde de bu kapsamda iftar verildiğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14141.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

CHP'li Arık, teşkilatla buluşmaya devam ediyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, parti örgütü ve vatandaşlarla
buluşmaya devam ediyor. Arık, CHP İl Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikte önce Develi’de
Yahyalı, Tomarza ve Develi ilçe örgütleriyle ardından da İncesu’da İncesu ve Yeşilhisar ilçe
örgütleriyle bir araya geldi.
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7 Haziran seçimlerinden CHP’den milletvekili seçilen Çetin Arık, seçimlerin ardından da
vatandaşlar ve parti örgütüyle buluşmaya devam ediyor. Ankara’da olduğu dönem dışında sık
sık vatandaşlar ve partililerle bir araya gelen Arık son olarak CHP İl Başkanlığı’nın
düzenlediği iftar etkinliklerinde Develi ve İncesu’da ilçe yöneticileriyle bir araya geldi.
Develi’de Yahyalı, Tomarza ve Develi; İncesu’da ise İncesu ve Yeşilhisar ilçe yöneticileriyle
bir araya gelen Arık, partililere teşekkür ederek, il başkanlığı tarafından hazırlatılan plaketleri
il yöneticileri ve milletvekili adaylarıyla birlikte ilçe yöneticilerine takdim attı. Etkinliklerde
konuşan Arık, 7 Haziran Seçimlerinin alınan oy oranlarından çok Türkiye konjonktürü
çevrelerde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. CHP’nin başarılı bir çalışma süreci belitti.
Türkiye konjonktürü nedeniyle bu çalışmanın karşılığının sandığa yansımadığının altını çizen
Arık, CHP’den farklı partilere oy kaydığını Kayseri’de tüm bunlara rağmen oylarını yeterli
olmasa da artırmaya başardıklarını ifade etti. Arık, CHP’ye destek veren tüm yurttaşlara da
teşekkür ederek, söz konusu plaketlerin isimsiz kahramanları temsilen parti yöneticilerine
verildiğinin altını çizdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14142.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Ziya Eren'in devam kararı alması bizler için
sevindirici olmuştur
Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya
Eren'in devam kararı almalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
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Yazılı açıklama yapan Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur,
"Erciyessporda yaşanan sessizlik bizleri üzmekle birlikte başkanımız Ziya Eren'in devam
kararı alması bir o kadar sevindirici olmuştur. Şehrimiz futbolu adına önemli gelişmelerin
yaşandığı son günlerde Erciyesspor için kimsenin kaygıya düşmemesi ve elini taşın altına
sokmaması çok düşündürücüdür. Kayserispor için adeta seferberlik ilan edilmesi son derece
doğru olup, Erciyessporun da bu şehrin bir değeri olduğu unutulmamalıdır. Ziya Eren
Erciyesssporu hiç şikayet etmeden kendi başına sürüklemekte ve kimseden destek
görmemektedir. Kayserispora verilen önemin hiç değilse yarısının Erciyesspor için
gösterilmesini istiyoruz" dedi. Havur ayrıca, "Spordaki reklam ve tanıtım çok önemli olup,
dünyadaki en büyük propaganda aracı olarak bilinmektedir. Spor endüstrisi bugün bazı
yerlerde sanayi ile başabaş gitmektedir. Özellikle Büyükşehir belediyemizin Erciyesspor
konusunda bir katkısını görmek istiyoruz. Tüm belediyelerimizin şehir takımlarımız için
gayret göstermelerini beklemek en tabii hakkımızdır. Biz başkanımızın inatçı karakterine
güveniyoruz ve bu sezon sonunda tekrar Süper Lige çıkacağımıza inanıyoruz" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14143.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Ney ustası ziyaretçilerini bekliyor
Kayseri’de Ney ustası Seyfi Günay, Ramazan’da ziyaretçi yoğunluğunun az olduğunu
söyleyerek vatandaşları Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi’ne beklediklerini söyledi.
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Kayseri’de bulunan Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki atölyesinde Ney üretimi
yapan Ney ustası Seyfi Günay, Ramazan ayında ilginin azaldığını söyledi. Vatandaşların
oruçlu olması nedeniyle gelip oturmadıklarını, atölyesinde vakit geçiremediklerini söyleyen
Günay, “Vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi. Gelen vatandaşlara Ney hakkında gerekli bilgiler
verip yardımcı olmaya çalıştığını kaydeden Günay, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hunat
Hatun Kültür ve Sanat Merkezi Atölyesi’nde çalışıyorum. Burada ney yapım işiyle
uğraşıyorum. Gelen vatandaşlarımıza gerekli bilgiyi verip yardımcı olmaya çalışıyorum.
Ramazan ayı boyunca burası geç açıldığı için pek ilgi olmuyor. Ramazandan önce burası
doluyordu, ama şimdi vatandaşımız oruç olduğu için pek gelen olmuyor” ifadelerini kullandı.
Ney ustası Seyfi Günay, vatandaşları Ramazan’da da beklediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14144.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Anadolu insanı okuma yazmayı Kültepe’de
öğrendi
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Eski Assurca çivi yazısı metinlerin çözülmesi ve 1948’de başlayıp halen devam eden
arkeolojik kazılar sayesinde, Hititler öncesinde Anadolu’nun siyasi yapısı, Kültepe ve
Kültepe'nin yakın civarında koloni kurmuş olan Assurlu tüccarların varlığı ve günlük hayata
dair bilgiler aydınlanmaya başlarken, kazı başkanı ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.
Fikri Kulakoğlu, Anadolu insanının okuma ve yazmayı Kayseri Kültepe’de öğrendiğini
söyledi.
Kayseri-Sivas Karayolu’nun 20. kilometresinde bulunan Kültepe, Kaniş, Karum Höyüğü’nde
1948 yılında başlayan kazılarda bugüne kadar yaklaşık 23 bin 500 tablet çıkartıldı. En az 4
bin yıllık tarihi geçmiş hakkında bilgilerin çıkartılan bu çivi yazılı tabletlerden öğrenildiğini
söyleyen kazı başkanı ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikri Kulakoğlu, çıkartılan
belgeler ile Anadolu insanının da okuma ve yazmayı Kayseri Kültepe’de öğrendiğini söyledi.
Kültepe, Kaniş, Karum bölgesi hakkında bilgiler veren Kulakoğlu, “Kültepe, Kaniş, Karum
ören yeri Kayseri’nin yaklaşık 20 kilometre kadar kuzeydoğusunda yer almaktadır. Burası
daha 18. ve 19. yüzyıldan itibaren batı dünyası tarafından bilinmekte. Buradaki ilk bilimsel
kazılar da 1948 yılında Ankara Üniversitesi Tarih Kurumu desteği ile başlatıldı. Yaklaşık 70
yıldır süren kazılarda ön Asya’nın ve Anadolu’nun en önemli tarihi verilerine ulaşıldı” dedi.
ANADOLU İNSANI OKUMA VE YAZMAYI KÜLTEPE’DE ÖĞRENDİ
Anadolu insanının okuma ve yazmayı Kayseri Kültepe’de öğrendiğinin anlaşıldığını
kaydeden Kulakoğlu, “Anadolu için burasının önemi yazının ilk kez burada kullanılmış
olması. Anadolu insanı ilk kez Kayseri Kültepe’de okumayı, yazmayı öğrendi ve tarih
devirlerine girdi. Özellikle de Kültepe’de bulunan yaklaşık 23 bin 500 tablet de Anadolu en
eski dönemden itibaren tarihi bilgileri vize vermeye başladı. Bu sayede bizim en azından 4 bin
yıllık bir tarihi geçmişi başta Kültepe ve daha sonra Hitit dönemi olmak üzere bu çivi yazılı
belgelerden öğrenmeye başladık” diye konuştu.
Yaklaşık 70 yıldır yapılan kazılarda o dönem insanlarının oturduğu saraylar, depo binalarının
ve mabetlerin bulunduğunu dile getiren Dr. Fikri Kulakoğlu, “Şimdiye kadar yapılan
kazılarda Kültepe’de o dönem insanlarının, yöneticilerinin oturduğu saraylar, depo binaları,
mabetler bulundu. Onun yanında aşağı kısımda ise özellikle Asur’dan gelen tüccarların
Anadolu insanı ile yan yana oturdukları mahalleler açığa çıkartıldı. Tabi onlar için en önemli
bilgiler de tabletlerden gelmekte. Bu tabletlerde de o dönem ekonomisi, o dönem siyaseti ve
sosyal yaşantısı hakkında verilere ulaşıldı” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14145.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

15 yaşındaki uyuşturucu tacirine 5 yıl hapis
cezası
Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 15 yaşındaki genç 5 yıl hapis
cezasına çarptırıldı.
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1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.K. (15) telekonferans
yöntemiyle katıldı. Uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla yargılanan Y.K. mahkeme
heyetine suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu Y.K.'yı
uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
OLAY GÜNÜ
09.03.2015 günü meydana gelen olayda Kayseri-Malatya karayolu üzerinde otobüs kontrolü
yapan polis ekipleri Y.K.'nin valizinde yaptığı aramada 6 kilogram 25 gram uyuşturucu
maddesi ele geçirmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14146.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Mahkeme Kayseri Şeker’i haklı buldu
Kayseri Şeker Fabrikası yöneticileri ile ilgili ortaya atılan ve ağır ithamların yer aldığı
‘Mektup’ iddialarını mahkeme haksız bularak, bu iddiayı ortaya atanlara para cezası verdi.
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Kayseri Şeker ekibinin istişare toplantısı için gittikleri, Antalya Side’deki otelde, yöneticilere
bazı ağır ithamların bulunduğu mektupların gönderildiği ve bu mektupların Kayseri Şeker
yöneticilerinin arasını açtığı öne sürülmüştü.
Kayseri Şeker yönetimi, bu iddiayı gündeme taşıyanlarla ilgili suç duyurusunda bulunmuş,
olayı mahkemeye taşımıştı. 3 Temmuz’da yapılan duruşmada, mahkeme sanığın 2.620,00 TL
adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14147.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

‘Dolgi’ Ramazan akşamlarına eğlence katıyor
Ramazan akşamlarının renkli karakteri Kayserigaz’ın maskotu Dolgi, Kayseri Park AVM’de
başlatmış olduğu gösterilerine Meysu Outlet AVM’de devam ediyor.
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Kayserigaz’ın başarılı sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Kayserigaz Dolgi Çocuk
Tiyatrosu, Ramazan ayı şovlarını Meysu Outlet AVM’de sürdürdü. Geçen yıl ilk olarak
Kayseri Park kampüs alanı dışında sahne alması kararlaştırılan Dolgi’nin, bu yıl ilk durağı
Kayseri Park AVM olurken, bir sonraki sahnesini Meysu Outlet de aldı. İftar saatlerinden
sonra sahnelenen Dolgi Çocuk Tiyatrosu, çok sayıdaki küçük yaş grubuna eğlenceli dakikalar
yaşattı. Çocukları çevre konusunda bilinçlendirmek, yaşanabilir bir dünya için gerekli
mesajları vermek ve aynı zamanda topluma karşı duyarlı bireyler oluşturmak adına sahnelere
çıkan Dolgi, heyecanlı oyunları, hareketli dansları ile minik katılımcılarını eğlendirdi.
Sergilenen oyunun ardından Dolgi Tiyatrosu’nun diğer serileri olan Dolgi hikaye kitabı, Dolgi
Kids, Dolgi Boyama Kitabı ve Kayserigaz şapkaları çocuklara hediye olarak dağıtılırken,
izleyicilerden gelen olumlu geri dönüşler de Kayserigaz’ı memnun etti. Diğer yandan,
Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi sorumlusu Özlem Acur, Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nun 1011 Temmuz tarihlerinde tekrar Kayseri Park AVM’de sahne alacağı duyurusunu yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14148.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Ali Üstünel Kayserispor genel müdürü oldu
Kayserispor Kulübü'nün genel müdürü Ali Üstünel oldu.
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Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Genel
Müdürlüğü'ne Kayseri Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Koordinatörlüğü görevinden ayrılan
Sayın Ali Üstünel getirilmiştir" açıklaması yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14149.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Tayini çıkan mülki idare amirlerine veda
yemeği
Vali Orhan Düzgün, başka illere atamaları yapılan Vali Yardımcısı ve Kaymakamlar onuruna
düzenlenen iftar yemeğinde Mülki İdare Amirleri ile bir araya geldi.

06 Temmuz 2015 Pazartesi 15:29

Vali Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün ile birlikte Talas Konukevi’nde düzenlediği iftar
yemeğine Kayseri’de görev yapan Mülki İdare Amirleri ile Bursa Kemalpaşa
Kaymakamlığı’na atanan Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, İstanbul Avcılar
Kaymakamlığı’na atana Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Bingöl Vali Yardımcılığı’na atanan
Akkışla Kaymakamı Cevat Gün, Kars Vali Yardımcılığı’na atanan Sarız Kaymakamı Mehmet
Halis Aydın, Giresun Alucra Kaymakamlığı’na atanan Felahiye Kaymakamı Ferhat Vardar,
Erzurum Karayazı Kaymakamlığı’na atanan Pınarbaşı Kaymakamı Kamil Aksoy eşleri ile
katıldı.
Vali Düzgün yaptığı konuşmada, yurdun dört bir tarafında görev yapan Mülki İdare
Amirleri’nin Türkiye’yi en iyi tanıyan yönetici grubunda olduğunu belirterek, eğitimden
sağlığa, tarımdan turizme birçok kamu hizmetinin vatandaşlara ulaştırılmasında ve güvenliğin
sağlanmasında önemli bir görev üstlenen mülki idare amirlerine teşekkür ederek, yeni
görevlerinde başarılar diledi.
Atamaları gerçekleşen mülki idare amirleri adına konuşan Vali Yardımcısı Masatlı ise, Vali
Düzgün ve eşi Gül Düzgün'ün, kendilerini ve eşlerini iftar yemeğinde bir araya getirmesinin
mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, Vali Düzgün’ün görev süreleri boyunca kendilerine
yaklaşım tarzı ve çalışma disiplini bakımından güzel bir örnek teşkil ettiğini belirterek
teşekkür etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen veda yemeğinin ardından ataması gerçekleşen Mülki İdare
Amirleri’ne Vali Düzgün tarafından Kayseri hatırası olarak Kayseri Saat Kulesinin kristal
maketi hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14150.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayserililerin yüzde 74'ü doğdukları
topraklarda ikamet ediyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün yayınladığı verilere göre,
Kayseri ilinde ikamet eden T.C. vatandaşlarının yüzde 74.2'sinin doğdukları ilde, yüzde
23.5'inin ise başka bir ilde ikamet ettikleri ortaya çıktı.
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Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü'den alınan verilere göre Türkiye ‘de
yaşayan T.C. vatandaşlarının %96,8’i Türkiye doğumlu, %1,3’ü ise yurt dışı doğumludur.
ADNKS 2014 yılı sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden T.C. vatandaşlarının, %65,5’i
doğduğu ilde, %31,3’ü ise başka bir ilde ikamet etmektedir.
Doğduğu ilde ikamet eden nüfus oranı en yüksek olan ilimiz %90,4 ile Kahramanmaraş oldu.
Bunu %89,7 ile Şanlıurfa ve %89,6 ile Adıyaman izledi İkamet ettikleri ilde doğan kişilerin
oranının en düşük olduğu il %30,4 ile Yalova oldu. Bu ilimizi sırasıyla Kocaeli (%42,9) ve
Tekirdağ (%43,7) takip etti.
En yüksek nüfusa sahip ilimiz olan İstanbul’da yaşayan ancak doğum yeri farklı bir il olanlar
arasında Sivas doğumlular birinci sırada yer alırken, Ordu ikinci ve Tokat doğumlular da
üçüncü sırada yer aldı. İkinci büyük nüfusa sahip ilimiz Ankara’da ise, farklı bir ilde doğup
Ankara’da yaşayanlar arasında ilk sırada doğum yeri Çorum olanlar gelirken, ikinci sırada
Yozgat ve üçüncü sırada Çankırı doğumlular yer aldı.
En yüksek nüfusa sahip üçüncü ilimiz İzmir’de ise en çok Manisa doğumlular ikamet
ederken, Manisa’yı sırasıyla yurt dışı ve Erzurum doğumlular takip etti. Doğum yeri yurt dışı
olup İzmir’de yaşayanlar arasında Bulgaristan doğumlular (%48,7) ilk sırada yer aldı.
Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşlarının doğum yerleri incelendiğinde %9,5’inin doğum
yerinin İstanbul olduğu görülmektedir. Ankara %4,3 ile ikinci sırada yer alırken, onu sırasıyla
%3,3 ile İzmir, %2,8 ile Konya ve Şanlıurfa illeri izledi.
ADNKS 2014 yılı sonuçlarına göre Kayseri, ilinde ikamet eden T.C. vatandaşlarının,
%74,2’si (975 186 kişi) doğduğu ilde, %23,5’i (309 192 kişi) ise başka bir ilde ikamet
etmektedir.
ADNKS 2014 yılı sonuçlarına göre Sivas, ilinde ikamet eden T.C. vatandaşlarının, %83‘ü
(514 637 kişi) doğduğu ilde, %13,7‘si (84 950 kişi) başka bir ilde ikamet etmektedir.
ADNKS 2014 yılı sonuçlarına göre Yozgat, ilinde ikamet eden T.C. vatandaşlarının, %81,6‘sı
(349 194 kişi) doğduğu ilde, %14,4’ü (61 668 kişi) ise başka bir ilde ikamet etmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14151.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

En önemli hedefimiz vatandaşımızın kendini
güvende hissetmesi
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**Merhaba Değerli Okurlarımız;
**Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü birimlerini tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün
ki Tuzlu Kahve söyleşi konuğumuz Asayiş Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Sayın
Mehmet Ali Hasan Köse müdürüme hoş geldiniz diyelim ve sohbetimize başlayalım.
Hoş bulduk Selda Hanım teşekkür ediyoruz bu imkânı verip vatandaşlarımızı
bilgilendirmemize yardımcı olduğunuz için.
**Müdürüm öncelikle Kayseri ilinin polis gözüyle kısa bir değerlendirilmesini yapabilir
misiniz?
İlimizin, İç Anadolu Bölgesinde yaşam standartlarının yüksek olduğu, günden güne artan
sanayi alanındaki potansiyeli ile bölgenin ekonomik alandaki öncü ili ve cazibe merkezi
konumunda bulunmaktadır ve mevcut işçi ihtiyacının gün geçtikçe artmasına bağlı olarak
yoğun göç alması nedeni ile nüfus artışı dikkat çekmektedir. 4 üniversite ile eğitim
sektöründe, Organize Sanayii Bölgelerinde çalışan yaklaşık 70.000 bin kişi ile iş sektöründe
ve sağlık sektöründe ülke genelinde ön sıralarda yer alan ilimiz, her türlü spor alanında
(futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kış sporları vb.) spor komplekleriyle örnek bir şehirdir.
Kayseri il nüfusu 2015 venilerine göre 1.339.378 dir ve Türkiye’nin nüfus yoğunluğuna göre
15. Büyük ilidir.
**Peki, “Güvenli Kent, Huzurlu İnsan” düşüncesi kapsamında şehrimizde yaşayan
insanların Asayiş konularında algılamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Günümüzde; suçla mücadele politikasında klasik asayiş polisliğinin yerini sosyal içerikli
yaklaşımlar almaktadır. Artık Asayiş hizmetlerinde toplumun düşüncelerini önemseyen ve
toplumun algılarını değerlendiren bir anlayış var. Güce dayalı ilişkinin yerini güvene dayalı
ilişki almakta, bu da itibarı getirmektedir.
Asayiş polisi olarak vatandaşa kendimizi daha iyi anlatabilmek için varsa eksikliklerimiz ve
hatalarımızı tespit ederek bunları gidermek, vatandaşlarımızın yanlış veya eksik
algılamalarına sebebiyet verecek uygulamalardan kaçınmak ve vatandaşlarımızın kendini
huzur ve güvende hissedebilmeleri en önemli hedefimizdir.
Asayiş hizmetlerinde güveni artırmak ve sürekli kılmak için sunulan asayiş hizmetlerinde,
teknolojinin veya çağın gereksinimlerine uygun modern yöntemler kullanmaktayız.
**Bilgisayarla ve özellikle cep telefonu ile yapılan Dolandırıcılık yöntemleri hakkında
bilgi verir misiniz? Sistemleri nelerdir? Nasıl tedbir alabiliriz? Sizin çalışmalarınız
nelerdir?
Zekâ düzeyi düşük kişilerin dolandırıcılık suçunu işlemesi düşünülemez. Hırsızlık gizli
yapılmasına rağmen dolandırıcılık açıktan sizle irtibata geçilerek hile kullanılarak iyi
niyetinizden faydalanılarak yapılır.
Dolandırıcılık suçunu işleyenlerin en önemli sermayesi dilleridir. Hileli söz ve yalanlarla kimi
zaman dini ve manevi duygularınıza dokunarak – vicdanınıza hitap ederek – zaaflarınızı ve

korkularınızı kabartarak sizi bulunduğunuz ortamdan alır kendi istedikleri mekân ve ortama
çekerek menfaat temin ederler.
 Sesi güzel, ikna kabiliyeti yüksek ve hitabeti kuvvetli şahıslar arar
 İkna edici ses tonuyla yavaş ve tane tane konuşur
 Genellikle arka planda telsiz sesi duyulur
 Çeşitli yöntemlerle irtibatı koparmaz, telefonun açık kalmasını sağlar
 Çeşitli suç uydurmaları ile hile ve tehdit yoluyla mağdur ikna edilir
Bu kapsamda merkez ve ilçelerimizde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, belediye otobüslerine,
otobüs duraklarına, şehirlerarası ve küçük otobüs terminallerine, tren garına, alış veriş
merkezlerine, hastaneler, bankalar ve ATM’ler gibi yerlere, vatandaşların görüp
okuyabilmeleri amacıyla broşürler dağıtılmış/asılmıştır. Ayrıca şehrin değişik yerlerine afişler
asılarak vatandaşlarımızın mağdur olamamaları için bilinçlendirme çalışmaları devam
etmektedir.
**Müdürüm, Hırsızlık meydana geldiğinde ne yapmalıyız, Hırsızlığa karşı ne gibi
önlemler alabiliriz?
Evinize /işyerinize giren şahıs ya da şahıslar hala içerde olabileceğinden eve girmeyiniz,
derhal "155 Polis İmdat’ı arayıp evinizi/işyerinizi gözetlemeye devam ediniz. Şahısların
yakalanması ve gerekli güvenliğin alınması için polisin gelmesi beklenmelidir. Olay yeri
inceleme ekipleri olay yerini inceleyinceye kadar olay yeri karıştırılmamalı, muhafaza altına
alınmalıdır.
-Evlerin birinci ve ikinci katlarındaki balkon kapısı ve pencerelerinin sağlam demir
parmaklıklı olmasına dikkat ediniz. Kapılarda çift kilit bulundurulmasına ve geceleri kapı
arkalarına emniyet zincirinin takılı olmasına dikkat ediniz. Evinizi geceleri kısa süreli terk
edeceğiniz zaman bir lambayı yanık bırakınız. Apartman giriş kapıları dışarıdan
aydınlatılmalıdır. Sokak lambalarının yanık vaziyette olması sağlanmalıdır. Apartman
sakinleri, yönetici ve özellikle kapıcının apartmana giren çıkan yabancılara karşı duyarlı
olmaları gerekir. Hırsızlar eve girdiklerinde ilk önce yatak odalarını karıştırırlar. Kıymetli
eşyalarınızı evin daha değişik yerlerine saklayınız. Tatile gittiğinizde veya evinizden uzun
süreli ayrıldığınızda posta kutusunun anahtarını komşunuza bırakmayı unutmayınız. Hırsızlar
öncelikle posta kutusu dolu (elektrik faturası, su faturası vb.) olan daireleri seçerler. Semt
pazarlarının kurulduğu günlerde, pazar civarında bulunan evlerde o gün daha fazla hırsızlık
olabilmektedir. Eğer siz komşularınızın evine sahip çıkarsanız onlarında sizin evinize sahip
çıkacaklarını unutmayınız. Evde çok zaman geçiriyorsanız çevrenizi gözlemlemeniz
semtinizin güvenliği için yararlı olacaktır.
- İşyerlerinin kapılarına kilit takılması ve camlarının kepenk ve demir parmaklık ile muhafaza
altına alınmasına dikkat edilmelidir.
İşyerlerinin Güvenlik kamerası ve alarm sistemleri ile donatılması faydalıdır.
İşyeri sahipleri işe alacakları şahıslar hakkında bilgi toplamalı ve kişiyi mahalli polis birimine
bildirmelidir.
Vizyonumuz:
 Görev alanımıza giren tüm hizmetlerin ETKİN VERİMLİ ve HIZLI bir biçimden
yerine getirmek,
 Çağın gelişen imkân ve teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanarak, değişen ve
gelişen suç türleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
 Vatandaş memnuniyeti ve toplum desteği sağlamak suretiyle suçla mücadeleyi başarılı
kılmaktır.
**Müdürüm kaç personelle hizmet veriyorsunuz?
Tabi, asayiş şube müdürlüğümüzde 300 civarında personelimiz mevcut. Bunlardan yaklaşık
60 civarında güven timimiz var. Geri kalan personelimiz aranan şahıslar, kayıp şahıslar,

cinayet, gasp, yan kesicilik, dolandırıcılık, ahlak, hırsızlık, oto hırsızlık büro amirlikleri gibi
kısımlarda arkadaşlarımız istihdam edilmektedir. Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan
personelimizin tamamı sivil kıyafetle görev yapmaktadır. Yaklaşık 25 civarında sivil
aracımızla vatandaşlarımızın arasındayız.
**Herkesin görebileceği gezebileceği ama polis olduğunun farkına varmadığınız
yerlerde polis bizim yanımızda ve bizim güvenlimiz için değil mi? Peki, asayişte hani alt
birimleri saydınız dolandırıcılık hırsızlık cinayet vs. en çok hangisi yoğun şekilde
çalışıyor, en çok hangi birime daha çok iş düşüyor?
Şu an itibariyle baktığımızda biz asayiş şube müdürlüğünün yapısını da genel manada bakılan
suçlar açısından ikiye ayırıyoruz. Şahsa karşı işlenen suçlar ve mala karşı işlenen suçlar. Tabi,
topluma karşı işlenen, devlete karşı işlenen suçlar, tasnif dışı diğer suçlarda var ama bizim
işimizin yoğunluğunu şahsa karşı işlenen suçlar ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla
mücadele alıyor diğerleri sayısal olarak daha az. Bu manada baktığımızda Kayseri ilinde
şahsa karşı işlenen suçların, mal varlığına karşı işlenen suçlarda Türkiye’nin tersine bir oranda
daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani şahsa karşı işlenen suçlar tabi ki asayiş şube müdürlüğü
işte cinayet, yağma yani silahlı gasp vs. halkın diliyle diyelim adam kaçırma, adam alıkoyma
ve cinsel nitelikte suçlarla uğraşırken Kayseri’de bu tür nitelikli veya daha açık ifade ile
toplumda infial uyandıracak suçlarda bir artış ve yahut ta bir yükseliş söz konusu değil.
**O zaman bu sevindirici.
Tabi, daha çok toplumda münakaşa veya tartışma şeklinde gelişen, kişilerin birbirlerine ufak,
tefek konularla alakalı tehdit ettiği neticesi darpla sonuçlanan kavga olayları, trafik kazaları
bu manada Kayseri ilinde diğer suçlara oranla daha fazla. Sevindirici bir konu şu mal
varlığına karşı işlenen suçların niteliğinde olan hallerinde yani ikametten hırsızlık, iş yerinden
hırsızlık ve otodan hırsızlık ve oto hırsızlığı bu dört tane husus özellikle hırsızlık konularında
bizim dikkate değer gördüğümüz hususlardır. Bu konularda da emniyet teşkilatı olarak
elimizdeki tüm imkanları kullanmak sureti ile suçların önlenmesi ve meydana gelen suçlarda
faillerin yakalanması için azami gayret göstermekteyiz.
Yani, vatandaşlarımız şunu bilmelerini istirham ediyoruz. Hem resmi ekiplerimiz
olarak, hem de sivil asayiş şube müdürlüğü ekipleri olarak o bölgelerde vatandaşlarımızın
bulunmadığı zamanlarda ciddi emek sarf ediyoruz. Özellikle geceleri gerçekleştiği için bu
konu personelin büyük bir kısmı oraya yönlendiriliyor, orada tedbir alması sağlanıyor. Ancak
vatandaşlarımızdan da isteğimiz şu; bu çalışmalar yapılırken duvarlarında bir kamera olması,
etrafında bir alarm sisteminin kurulu olması bu suçla uğraşan kişiler açısından caydırıcı bir
etken.
**Müdürüm ben çok teşekkür ediyorum size, bizi ve okurlarımızı bilgilendirici
sohbetinizle aydınlattığınız için siz son olarak neler söylemek istersiniz?
Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve çalışanlar olarak
vatandaşlarımızın huzur ve güveni için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Tabi ki bunun
yanında halkın aktif katılımı ve yönlendirmesini de bekliyoruz. Biz neticede vatandaşlarımız
için varız. Onlara hizmet ettikçe onlar güvenli ve huzurlu oldukça biz huzur buluyoruz işin
gerçeği bu. Aynı zamanda çözdüğümüz olaylar sonucunda vatandaşımızdan aldığımız olumlu
geri dönüşler bizim çalışma azmimiz ve motivasyonumuzu artırmaktadır. Hep birlikte inşallah
daha mutlu ve huzurlu günlere diyor, bizlere bu imkânı sağladığınız için teşekkür ediyoruz.
**Değerli okurlarımız bir başka söyleşide yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14152.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kadir Gecesini itikafla arıyorlar
Kayseri'de aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 40 kişi, itikafa kapandı. Peygamber
Efendimizin sünnetini yaşatmaya çalışan Müslümanlar, günün çoğunu ibadetle geçiriyor.
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Kayseri'de Ramazan ayının son 10 gününde ibadet etmek isteyen yaklaşık 40 kişi, Hacı Kılıç
Camii içerisinde itikafa çekildi. Sabaha kadar ibadet eden Müslümanlar, gündüzleri ise
dinleniyor. Aralarında çocukların da bulunduğu 40 kişi, gündüzleri sohbet ederek zaman
geçirirken, çoğu zaman da kendileri için ayrılan odalarında dinleniyor.
İtikaf hakkında bilgiler veren Ahmet Ayasılı, “Burada unutulmuş bir sünneti burada ihya
ediyoruz. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Bu imkanı bize sağlayan ve bu eseri bize miras
bırakan ecdadımızdan Allah razı olsun. Biz de evlatları olarak bu mirastan istifade ediyoruz.
Bu kapıyı bize açan diyanet işlerimize ve müftülüğümüze de teşekkür ediyoruz. Sırf Hacı
Kılıç Camii olarak değil de, bu imkanlara sahip olan bazı camilerimiz de var. Oraların da
böyle şenlenmesini arzu ederiz" dedi. Ayasılı, "Burası bir aşı merkezidir. Nasıl ki bir aşıcı
yerine göre acı bademe şeker aşılıyorsa burada da bir aşı merkezi olarak o geçmiş
günahlarımıza, hatalarımıza karşı bir aşı vazifesi burada büyüklerin sayesinde ibadet etmiş
oluyoruz. Burada güneş çıkana kadar gece uyumuyoruz. Bu süreyi de ibadet yaparak
geçiriyoruz. Şu an için 40 kişiyiz ama 100’ü geçecek inşallah. Burada yemeği kumanya usulü
kendimiz yapıyoruz. Durumu müsait olmayan kardeşlerimizle de paylaşıyoruz. Burası
paylaşma
yeridir.
Burası
kardeşlik
yeridir"
ifadelerini
kullandı.
"İTİKAF NEDİR?"
Ramazan ayının son 10 gününde gece gündüz bir camide kapanıp ibadet etmeye itikaf denir.
Ramazan-ı Şerif'te itikaf müekked sünnettir ancak itikaf sünnet-i kifaye olduğu için bir
mahallede birkaç kişi itikafa girerse diğerlerinin bu sünneti yapması gerekmez. İtikaf eden,
camide yiyip içer, yatar. Abdest için dışarı çıkabilir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14153.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Tuğgeneral İlter’in oğlu TEOG’da Türkiye
birincisi oldu
Kayseri’de, Tekden Kolejinde eğitim gören Tunceli Garnizon Komutan Tuğgeneral Mustafa
İlter’in oğlu Göktuğ İlter Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sürecindeki
Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) ile Türkiye birincisi oldu. Aynı okulda eğitim gören Kayseri
Valisi Orhan Düzgün’ün oğlu Buğrahan Düzgün’de girdiği iki TEOG sınavında tam puan
alarak Türkiye birincisi oldu.

06 Temmuz 2015 Pazartesi 18:09

TEOG sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Tekden Koleji öğrencileri büyük başarı
sağladı. Kazanılan başarı sonrası Tekden Kolejinde program düzenlendi. Programa AK Parti
Kayseri Milletvekili ve Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Vali Orhan
Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, TEOG sınavında dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.
TEOG sınavında Türkiye birincisi olan Göktuğ İlter, babasının Tunceli’de görev yapmasından
dolayı programa katılamadı. Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili ve Tekden
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Okulumuz kuruluşundan bugüne kadar istikrarlı bir
şekilde başarısını sürdürmektedir. Ortaya koyduğu farklı ve özgün eğitim anlayışı ile büyük
bir ilgi görmektedir. Her yıl sınav sonuçlarının açıklanmasıyla, okulumuzu tanıyan insanların
dikkat ve merakı haklı olarak üzerimizde yoğunlaşmaktadır. Tüm gözlerin zirvelerde görmeye
alıştığı Tekden Koleji Türkiye’de ortaokullar arasında hep ilk 25’lerde olmayı başarmıştır.
Böylece Tekden Eğitim Kurumları öncü ve model okul olmaya devam etmektedir” ifadelerini
kullandı.
Tekden ayrıca, “Tekden Koleji bu yıl da TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasıyla 144 yeni
mezun öğrencisi, eğitim liderleri ve velileriyle büyük bir coşku ve sevinç yaşadı. Bu yıl
okulumuzdan toplam 20 öğrencimiz 700 tam puan almıştır. Ayrıca YEP’te (Yerleştirmeye
Esas Puan) 500 tam puan alarak Türkiye 1.si olan öğrencimiz Göktuğ İlter’le birlikte büyük
başarılara imza atan bütün öğrencilerimiz gurur kaynağımız olmuştur. Öğrencilerimiz 675
defa farklı derslerden TEOG’da en az bir alanda bütün soruları doğru cevaplayarak büyük bir
başarı elde etti. YEP 463 puan ortalaması ile Tekden Koleji başarısına başarı katarak yoluna
devam etmektedir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14154.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

KASKİ’den iki ihale
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nce, yapılan
iki ihalenin teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.
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İhalelerin Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda yapıldığını ve KASKİ’nin resmi web
sayfasından (www.kaski.gov.tr) canlı verildiğini belirten KASKİ Genel Müdürü Ender
Batukan, “Söz konusu ihaleler; Germiraltı hangar binasının genişletilme işi ile PVC boru ve
ek parçaları alım işi” dedi. İhalelerin yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile
katılımcılar huzurunda yapıldığını açıklayan Batukan, ihale sonuçlarının komisyon üyelerinin
yapacağı değerlendirmeden sonra belirleneceğini belirterek, ihalelere katılan firmalar ve
teklifleri hakkında şu bilgileri verdi: “Germiraltı hangar binasının genişletilme işi ihalesine 6
firma katıldı. Bunlardan; Adıgüzel İnşaat 171.571,00 lira, Mehmet Ürküt İnşaat 182.600,00
lira, TNT Mühendislik 198.500,00 lira, Ahmet Erol Mühendislik 202.000,00 lira, Korkmazlar
İnşaat 234.000,00 lira, Oğba Mühendislik- inşaat 275.000,00 lira teklif verdi. PVC boru ve ek
parçaları alım işi ihalesine ise Çağlar İnşaat Mak. Ltd. Şti. katıldı. 128.000,00 lira teklif
verdi.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14155.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Alman Heyetten Kadir Has Stadyumuna ziyaret
Almanya'daki yatırımcılara Kayseri'deki yatırım olanakları hakkında bilgi aktarmak için gelen
Alman heyet Kadir Has Stadyumunu gezdi.
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Almanya'daki yatırımcılara Kayseri'deki yatırım olanakları hakkında bilgi vermek amacıyla
gelen heyet yatırım yapacak şirketlerin şehir ve kültürü hakkında da bilgi sahibi olmak
istediklerini ve Türkiye standartlarının üzerinde olan bu stadyumu görmek istediklerini ifade
etti. 10 kişilik heyet Almanya'nın sporda öncü bir ülke olmasına rağmen Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'nin vatandaşlara sunduğu hizmetleri takdir etti.
Heyette bulunan Ulrich Zeutschel, "Koridordan sahaya çıkınca atmosferi çok etkileyici
bulduk, Kadir Has Stadyumu bizi çok heyecanlandırdı.

Almanya futbola önem veren bir ülke, Kayseri'de futbolda gelişmiş bir şehir olduğu için bu
modern stadyumu ziyaret etmek istedik. Kayseri ve Kadir Has Stadyumu ile ilgili çok güzel
anılarla ayrılıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14156.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kocasinan Belediyesi temmuz ayı meclis
toplantısı gerçekleştirildi
Kocasinan Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
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Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı da konuşan Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Çolakbayrakdar,
"Çöp konteynırları merkezde kalan bazı yerlerde kaldıramıyoruz. İstememize rağmen
gündelik çöp ihtiyacından dolayı ve birçok binada görevli olmadığından dolayı bunları
kaldıramıyoruz. Bunda daha insani, daha çevresel ve daha medeni bir şekle getirmek adına
yer altı çöp konteynırları aldık. Çöpler tamamen kapalı bir sistem içerisinde yer altında
depolanıyor ve burada birikiyorlar. Belirli aralıklarla da toplanıyorlar. Bundan dolayı inşallah
yer üstünde çirkin görüntüler olmayacak. Temiz bir Kocasinan olacak" dedi.
Çolakbayrakdar, "Geri dönüşüm kutularımızda özellikle şehir merkezlerinde ve belirli
noktalarında geri dönüşebilen atıkların ekonomiye katkısının olması, ekonomik olarak geri
dönüşümünün sağlanması adına geri dönüşüm kutuları oluşturduk. Hem çevresel bilincinin
oluşturulması, çevresel bilincin artırılması hem de bu atıkların ziyan olmadan ekonomiye
katkı sağlaması açısından atıkları belirli noktalarda topluyoruz. Bu toplanan atıklarda daha
sonra inşallah kendi yapacağımız tesisimizde ayrıştırıp, ekonomiye katkı sağlar hale
getireceğiz" diye konuştu. Konuşmanın ardından meclis gündeminde bulunan 25 madde
okunarak oylamaya sunuldu.
Meclis toplantısının ardından söz alan MHP'li meclis üyesi Kazım Yücel, eleştirilerde
bulundu. Yücel, "Biz meclis olarak encümene yetki veriyoruz çünkü bir encümenin
üzerindeyiz. Encümen bizden aldığı yetkiler ile doğal olarak kararlar alıyor ve takaslar
yapıyor. Bizde diyoruz ki bu konularda nereyi takas ettiğinizi ve ne yaptığınızı bizim
arkadaşlarımıza bilgi olarak sunun. Fakat yine cevap verilmiyor. Meclis üyesi arkadaşlarımız
bize bilgi vermekle yükümlüdür. En azından saygı çerçevesinde bu gereklidir. Bizleri de
burada varlığımızı hissettirir bir şekilde sayın başkanım gelip bize bilgiler verdi. Ne oldu? biz
hızlı bir şekilde bütün kararları aldık. bizim burada bir farkımız yok. Biz burada bir hiçmişiz
gibi görülmek istemiyoruz. Sıkıntımız burada. Neyi takas ettiklerini bilmiyoruz? Neyi
aldıklarını bilmiyoruz?" dedi.
Konuşmasını sürdüren Yücel, şunları söyledi:

"AK Parti hakikaten seçimlere girerken kentsel dönüşüm konusunda Sahabiye ve Eski Sanayi
başta olmak üzere bütün noktasına gitti ve ‘biz sizi yenileyeceğiz. Kentsel dönüş yapacağız’
dedi. Bu kişilerden oy aldı. Sahabiye konusunu söylediniz ve ortada bıraktınız. Bunu Mehmet
bey ve Mustafa Çelik başkan söyledi. Birisi Ankara’ya birisi de Büyükşehir’e gitti. Şimdi bu
oldu mu? Kocasinan Belediyesinin gelirleri ile bir otelde devasa bir gösteri yapacaksınız ve
sonrada bu konuyu rafa kaldıracaksınız. Mustafa Çelik başkan burada 6 ay gelene hoş geldin
gidene güle güle git dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne de geçmek için 5-6 ay uğraştı.
Başarılı da oldu. Kayseri 1.5 yılını kaybetti. Tabi ki insan gelene hoş geldin diyecek ama
Mehmet Özhaseki’nin ekibini değiştirmek 6 ay sonramı aklına geldi. Bu insanlar 6 aydır
oradalar. Ben Mustafa Çelik başkanın MHP’den başkan olduğunu zannettim. Çünkü biz oraya
oturmuş olsaydık ancak o kadar fazla değişiklik yaparız. Siz Mehmet Özhaseki’yi asimilemi
etmek istiyorsunuz. Slovenya büyükelçisi gelmiş Mustafa Çelik başkanla kardeş şehir ilan
ediyor. Bu komedidir. Neyin kardeş şehri? Kardeş şehir olunca ne oluyor? Ücretsiz seyahat
mi ediyorsunuz? Buraya turist mi akıyor? Ben diyorum ki sen önce git Memduh Büyükkılıç
ile el sıkış, kardeş olduğunu göster. Kayseri’de 2 belediye başkanı birbirine girmiş. Muhabbet
etmiyorlar. Ortada çözüm yok."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14157.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

15 ek gündem olmak üzere toplam 42 karar ile
meclis toplantısı
Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden 2015
yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 15’i ek olmak üzere toplam
42 gündem maddesi görüşüldü.
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Melikgazi Belediye Meclisi Temmuz Ayı olağan toplantısında yer alan maddeler tek tek
görüşülerek karara bağlandı. 30 madde oylanırken, 12 gündem maddesi ilgili komisyonlara
havale edildi. Meclis gündem maddelerinin genelde imar olduğunu çünkü planlı ve sağlıklı bir
şehirleşmenin temelinde imar planlarının uygulanmasının yer aldığını belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi olarak eğitime, sağlık hizmetine ve spor tesisleri
ile tarihi mekan ve arkeolojik alanlara büyük önem veriyoruz.Ayrıca şehrin ekonomik
gelişmesine ve imar hareketliğine hız verecek olan Tınaztepe ile Organize sanayiye açılacak
yolun açılmasına yine oybirliği ile onaylandı. Bugün alınan karar ile Yıldırım Beyazıt
pazaryerinin üzerine 756 kw güneş enerjisi santralinin kurulması işi için Kayseri ve Civarı
Elektrik T.A.Ş yapacağı trafo için yer verilmesine karar verildi" dedi.
Büyükkılıç, "Erciyes Üniversitesi ile protokol çerçevesinde Melikgazi Belediyesi’nin ismini
taşıyacağı Botanik Park yapımı için belediyemiz meclisinden yetki alındı.Alınan kararların
şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Melikgazi'nin gelişmesi,

güzelleşmesi ve emin adımlarla daha da ileri seviyelere ulaşarak alınan kararlarla daha
modern bir Melikgazi haline gelecektir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14158.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

İstikrar için elimizden geleni yapacağız
İncesu Belediyesi’nin düzenlediği iftar programında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili
Doç. Dr. Havva Talay Çalış: “Biz AK Parti olarak Türkiye'deki istikrarın sürmesi için
elimizden geleni yapacağız” dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Doç. Dr. Havva Talay Çalış İncesu Belediyesi’nin düzenlediği
iftar programında konuştu.
Çalış yaptığı konuşmada, Seçimlerin ardından TBMM'de yemin ederek göreve başladıklarını
hatırlatarak; “Meclis Başkanımızı seçtik. Şimdi önümüzde hükümet kurma süreci var. Biz AK
Parti olarak Türkiye'deki istikrarın sürmesi için elimizden geleni yapacağız. Herkesin bir
ilkesi var. Ama bizim bir tek ilkemiz var. Biz bu güzel Türkiye'miz için sonuna kadar
çalışmaya ve hizmete devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz rahmet ayında ve yaklaşan
Kadir Gecesi’nde dualarınızı bizden esirgemeyiniz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.
Haber: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14159.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Erken seçim ihtimali daha yüksek
Gazetemizi ziyaretinde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, erken seçim
ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz ziyaretinde,
gazetemiz Genel Koordinatörü Ali Dursun ile bir süre sohbet eden Tekden, siyasi gündeme
dair açıklamalarda bulundu. Gündemi meşgul eden erken seçim ve koalisyon seçeneklerini
değerlendiren Tekden, erken seçim ihtimalinin daha yüksek olduğunu kaydetti.
Gazetemiz Genel Koordinatörü Ali Dursun, Kemal Tekden’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür
ederek, ‘İnsanın Altını Çizmek Hasan Aycın Kitabı’ ve ‘Medeniyetin Burçları Sezai Karakoç
kitabı’nı hediye etti.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14160.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Bakanlık 9 et kombinasını kapattırdı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 15 Haziran’a kadar iyileştirme için süre
tanınan Kayseri’deki 20 et kombinası firmasından 9’u kapatıldı.
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Bakanlık 15 Haziran’a kadar ek süre tanımıştı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kayseri’deki et kombinaları üzerine uzun süredir
yaptığı denetimler çerçevesinde bazı standartlar getirmişti. Bakanlık, firmaların bu standartları
sağlaması için de 1 Ocak 2015 yılına kadar mühlet tanımış Ancak daha sonra bu standartları
zamanında yerine getiremeyen firmalar ek süre istemişti. Bakanlık da son olarak bu firmalara
15 Haziran 2015 tarihine kadar ek süre tanıdı. Bakanlığın verdiği bu ek sürede de gerekli
koşulların yerine getiremeyen 9 firma için kapatılma kararı alındı.
3 firma kendi isteğiyle kapatıldı
Kayseri’de bulunan yaklaşık 20 et kombinası üzerinde geçtiğimiz hafta araştırmalar yapan
bakanlık yetkilileri Karpuzatan’da 7, Hacılar ve Develi’de de birer tane et kombinasının
gerekli şartları sağlamadığını tespit etti. 9 firmadan 3’ünün bakanlığın standartlarının ağır
olmasından dolayı kendi isteğiyle et kombinalarını kapatma kararı aldı. Geriye kalan 6
firmanın ise bakanlık tarafından kapatılmalarına karar verildi.
Firmalar ek süre istiyor, ruhsat alanlar karşı çıkıyor
Bakanlık ortaya koyduğu bu standartlarla güvenli ve hijyenik gıda üretiminin sağlanması
yanında gıda işyerlerinin teknik ve hijyen düzeylerinin de yükselmesine katkı sağlıyor.
Kombinası kapatılan firmalar bakanlıktan ek süre istiyor. Ancak bakanlık denetiminden
başarıyla çıkan firmalar ise bunun haksızlık olduğunu söylüyor. Bakanlık tarafından istenilen
birçok şeyi yerine getirerek birçok masrafa girdiklerini belirten firmaların tekrardan ek süre
istemesinin işi yokuşa sürüklemek olduğunu ileri sürüyorlar.
Milletvekili Kilci’nin de et kombinası kapatıldı
Kapatılan et kombinaları arasında 7 Haziran Genel Seçimlerinde MHP Kayseri Milletvekili
seçilen Hasan Ali Kilci’nin de firması bulunuyor. Hacılar İlçesi’nde bir et kombinası bulunan
Milletvekili Kilci’nin de bakanlığın bu denetiminin ardından et kombinası kapatıldı.

Denetimden başarılı çıkan firmalar insan sağlığını tehlikeye düşüren yetersiz ve hijyensiz
ortamlarda üretim yapan firmalara tolerans tanınmamasını ise ısrarla istiyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14161.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Erciyes Üniversitesi rektörlük seçimi sürecine
girdi
15.06.2015 tarihinde sayın Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur'un emekliye ayrılması ile Erciyes
Üniversitesi yeni bir rektör seçimi sürecine girdi.

07 Temmuz 2015 Salı 12:30

Şu ana kadar aldığımız duyumlara göre aday isimleri: Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mustafa Alçı, yine Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Emin Yüksel, Fen
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Himmet Can, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet
Güven, yine Tıp Fakültesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ünal, Prof. Dr. Bünyamin Kaplan
ve Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç'dır.
Bu adaylardan Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Himmet Can ile yaptığımız röportajda,
rektör adayı sayın Can ile üniversite hakkında yapmak istediği plan ve projeleri üzerine
sohbet ettik:
Sayın Hocam, ilk olarak rektörlük seçim süreci ile ilgili olarak kısa bir bilgi verir
misiniz?
Bildiğiniz gibi seçim süreci, Üniversite bünyesinde öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşen
seçim, YÖK Değerlendirme süreci ve Sayın Cumhurbaşkanımızın atama süreci şeklinde üç
aşama olarak gerçekleşecektir.
Seçimin tüm Üniversite öğrencileri, akademik personeli ve idari personeline hayırlı olmasını
temenni ederim. Ayrıca aday olarak ismini bana bahsettiğiniz diğer öğretim üyesi
meslektaşlarıma seçim süreci çalışmalarında başarılar dilerim.
Hocam, biz sizi tanıyoruz ama Kayseri kamuoyuna kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Efendim, Burdur doğumluyum. Bu yıl otuzuncu yılımı Erciyes Üniversitesinde
çalışmaktayım. Doktoramı İngiltere'de University of Wales'de tamamladım. Artık Kayserili
oldum sayılır. Ben de mantıdan, pastırma ve sucuktan hoşlanıyorum. Özellikle pastırma bir de
kokmasa. Ancak ara sıra pastırmayı hafta sonları yiyebiliyoruz. Tabii bir de pahalılığı var.
Hocam, böyle köklü bir üniversitede hemen hemen her şey yapılmış gibi duruyor. En
azından benim gördüğüm kadarıyla fiziksel altyapı tamamlanmış izlenimini alıyorum.
Buna rağmen siz eğer rektör olursanız ne gibi şeyler yapmayı ve ne gibi yenilikleri
üniversitemizle tanıştırmayı düşünüyorsunuz?
Üniversitemize ilk girildiğinde ve şöyle bir üniversite çevresinde dolaşıldığında gerçekten de
söylediğiniz gibi üniversitemizin eski rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin hocanın

rektörlüğünden bu yana geçen 23 yıllık süreç içerisinde üniversitemiz fiziksel altyapısını
büyük ölçüde tamamlamış gibi görünüyor. Bu fiziki altyapıyı hayırseverlerin yardımı ile
başlatan ismini hürmetle andığım sayın hocam Prof. Dr. Mehmet Şahin'i burada ismini
özellikle bir daha zikretmek isterim. Hocamızın büyük hayalleri vardı. Bu hayallerin bugüne
kadar ne kadarının gerçekleştirilebildiğini hocamıza sormak gerekiyor. Prof. Dr. Mehmet
Şahin hocamızdan bu yana geçen 15 yıllık süre içerisinde sırası ile Prof. Dr. Zeki Yılmaz,
Prof. Dr. Cengiz Utaş ve Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur hocalarımız üniversitemizin rektörlük
görevini yürütmüşlerdir. Bu her üç hocamızda Tıp Fakültesi'nin öğretim üyeleridir. Bildiğiniz
gibi Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur hocamız geçen haftalarda emekliye ayrıldı. Emekliliği ile
birlikte üniversitemizde yeni bir seçim sürecine girmiş olduk.
Hocam, biraz önce bahsettiğim gibi ben de size katılıyorum. Büyük bir kampüs
içerisinde binaları tamamlanmış, fiziki altyapısı halllolmuş bir üniversiteye sahibiz. Her
şey tamamlandığına göre -belki böyle denilebilir mi bilmiyorum- yine de soru mu tekrar
ediyorum. Niçin aday oldunuz?
Aday olma sebeplerimi kabaca 3 ana başlık altında toplayabilirim:
Bildiğiniz gibi üniversite temel olarak üç ayaklı bir sac ayağından oluşur. 1) Öğrenci, 2)
Akademik personel ve 3) İdari personel. Rektörlük adaylığımı ilan etmeden önce yukarda
bahsettiğim üç ana başlığın insanları ile yeteri kadar istişare yaptım. Bu istişareler neticesinde
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne aday olmaya karar verdim.
Hocam, isterseniz öğrenciler ile başlayalım.
Öğrencileri, lisans, yüksek lisans ve doktora olarak üç guruba ayırabiliriz. Lisans
öğrencilerinin temel problemleri barınma ve beslenmeye dairdir. Mesela somut olarak
söylemek gerekirse bir barınma masası oluşturularak ilk birinci sınıfa gelen ve Kayseri'yi
tanımayan öğrenci ve velilere barınma problemlerini çözmede yardımcı olunabilir. Yani
öğrenci ve ev sahibi, öğrenci ve yurt birlikteliği bu masada halledilebilecek basit bir
problemdir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine gelince, bir defa merkez kütüphane 24
saat açık olmalıdır. Daha da ileri gideyim, eğitim ve öğretim ile ilgili her yer, laboratuvarlar
ve benzeri yerlere en azından 24 saat kişisel anahtarlarla ulaşılabilmelidir. İngiltere'de benim
okuduğum üniversitede dahi 90'lı yıllarda bu işler böyle olurdu. İstediğimiz zaman gecenin
3.30'unda laboratuvarımıza veya bilgisayar laboratuvarlarına girebilirdik. Bildiğiniz gibi
bazen zihin gecenin geç saatlerinde parlaklaşabiliyor. Yani gün boyu yorduğunuz problem
gecenin 3.30'unda aydınlanabiliyor ve zihinsel olarak inşa ettiğiniz çözümü mapple, magma
gibi dillerle test etmek istiyorsunuz. Ya da, kafanıza takılan bir konu ile ilgili bir kitaba
ulaşmak istiyorsunuz. O zaman kütüphane emrinizin altında olmalı her an. Çünkü düşünce
Cemil Meriç'in dediği gibi, "Kuşlardan daha ürkektir".
Akademik personelle ilgili ne dersiniz?
En çok duyduğum şikayet öğretim üyeleri atama kriterinin çok ağır olduğudur. Eğer rektör
seçilirsem ilk olarak ele alacağım konu bu olacaktır. Yeni bir öğretim üyeleri atama kriteri,
değerli hocalarımızın fikirleri alınarak oluşturulacaktır. Biz Profesörler olarak dama çıktıktan
sonra merdiveni çekip aşağıdakilere buyrun lütfen sizde çıkın demek yakışık almaz. Elbette
bu demek değildir ki günün şartlarına göre bir atama kriteri oluşturmayacağız. Yani demek
istediğimiz, adalet diye bir şey var.
İkinci olarak, her fakülte kendi içinde değerlendirilecek ve örneğin bir fakültedeki bir öğretim
üyesinin özlük hakları kendi fakültesinde olduğu gibi korunacaktır. Burada da kastetmek
istediğim alın terine saygıdır. Örneğin adam 8 saat ayakta ameliyat yapmış, bu emeğe saygı
duymak gerekir.
Üçüncü olarak, özellikle genç akademisyen arkadaşlara yani Yardımcı Doçent ve Doçent
arkadaşlara yurt dışı imkanı tanınmalı özellikle hiç yurt dışına gitmeyenler mutlaka
gönderilmelidir, bunun imkanları araştırılmalıdır. Bilimsel yayınlara ve projelere gerekli
teşvikler verilmelidir. Mesela, bir Kimya projesi bugünün şartlarında 25 bin TL ya da 75 bin

TL gibi komik bir parayla gerçekleştirilemez. Gerçekten orjinal ve özgün bir eser ortaya
çıkaracak bir proje yapmak istiyorsak bu projenin destekleme alt limiti birkaç milyon TL'den
başlamalıdır. Kimyayı Fen Fakültesi Öğretim Üyesi olduğum için örnek veriyorum. Aynı
şeyi, mühendislik, tıp, ziraat, veterinerlik, eczacılık, diş hekimliği ve sosyal bilimler
gibi diğer disiplinlere de teşmil edilebilir.
Lojman meselesine gelince; bütün akademik ve idari personele birer lojman verilemeyeceği
açıktır. Ancak şu anda kampüs içerisinde atıl duran eskiden bir başka üniversitenin yurdu olan
binalar gibi yerler ve ayrıca şimdilik bende mahfuz olan lojmanlara yakın birkaç bina
boşaltılarak ve bunların işlevleri daha bağımsız ve çevresi ile işlevsel, yeni yapılacak binalara
aktarılarak yer kazanmak mümkündür. Fiziki altyapı, lojman ve bina yapımında benim temel
yaklaşımım "yıkma! yapılana ilave et" düsturu olacaktır. Yani esas olan üniversiteyi
büyütmek ve mükemmel hale getirmektir. Örneğin Seyrani Ziraat Fakültesi Merkez Kampüsü
ve Develi Kampüsü adı altında iki bağımsız kampüsten oluşmaktadır. Birinci ve dördüncü
sınıf öğrencileri eğitim ve öğretimini merkez kampüste almaktadır. İkinci ve üçüncü sınıfa
geçen öğrenciler ise Develi Kampüsünde eğitimlerine devam etmektedirler. Böyle
parçalanmış bir eğitim olamaz. Yani mutlaka Develi Kampüsü merkeze taşınmalıdır.
Bu başlık altına uymuyor ama üniversitenin yolları da mümkün olduğu ölçüde bir çizgi haline
getirilmeli ve park problemi yüz elli bin nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde çözülmelidir.
Hocam son olarak idari personel ile ilgili neler söylersiniz?
Bildiğiniz gibi idari personelin ne yazık ki oy verme hakkı yok. Bence üniversite bir bütün
olduğuna göre her şeyden önce bir rektörlük seçimi üniversitenin temel paydaşları olan
öğrenci, akademik personel ve idari personelin katılımı ile gerçekleştirilmelidir. Ne yazık ki
bu bugün mümkün görünmüyor. İdari personelin hak edişleri ve yükselişlerinde liyakat,
kıdem gibi objektif değerler ve kriterler dikkate alınmalıdır. Bir daha söylüyorum: "Adalet
diye bir şey var arkadaş" demesin kimse!
Son olarak söylemek istediğiniz bir kaç şeyi de alabiliriz.
Şimdi aklıma geldi: Yukarılarda bir yerde söylemem lazım gelirdi ama burada söyleyeyim.
Üniversitemiz yaklaşık elli beş bin öğrenci, on bin personel olmak üzere altmış beş bin gibi
nüfustan oluşan büyük bir topluluktur. Bu demektir ki Anadolu'daki herhangi 25 şehirden
birinin nüfusu kadar bir nüfus bu kampüste yaşamaktadır. Misafirleri hesaba katmıyorum bile.
Bu şartlar altında yeterli sosyal mekanlara ihtiyaç duyulacağı izahtan varestedir. Örneğin
sekiz bin beş yüzü öğrenci ve bin beş yüzü personel olmak üzere on bin kişinin üzerinde bir
nüfus yemekhane hizmetlerinden faydalanmaktadır. Niçin yemek çeşitleri artırılmasın? Niçin
ikinci öğretime yemek hizmeti verilmesin?, Niçin seçme şansı tanınmasın? Ayrıca üniversite
öğrencilerinin ve personelinin zamanını geçirdiği kantinlere belirli bir kalite standardı niçin
getirilmesin? Niçin kampüs çevresi tamamen yürüyüş ve bisiklet yolu haline getirilmesin?
Bunlar yapılması zor şeyler mi?
Hocam beni de heyecanlandırdınız. Eğer bisiklet yolu yaparsanız, o yola bisiklet sürmesi
için oğlumu ben de göndereceğim. Hocam son bir sözünüz var mı?
Teşekkür ederim efendim.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14162.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Yeni Bünyan Savcısı Yakup Karacaoğlu göreve
başladı
2015 Yılı HSYK Yaz Kararnamesi ile Çaldıran Cumhuriyet Savcısı iken Bünyan Cumhuriyet
savcısı olarak atanan Cumhuriyet Savcısı Yakup Karacaoğlu 06 Temmuz 2015 Pazartesi günü
itibariyle Bünyan İlçesi'ne gelerek görevine başladı.

Bünyan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara, Bünyan İlçe Emniyet Müdürü Gürsel Tekin ile
Bünyan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kadir Doğan göreve başlayan Cumhuriyet Savcısı
Yakup Karacaoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dilediler.
Cumhuriyet Savcısı Yakup Karacaoğlu göreve yeni başladığını, Bünyan'ı tanımaya
başladığını belirterek ziyaretler için teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14163.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

AGÜ, Türkiye'nin girişimci ve yenilikçi 50
üniversitesi arasında
AGÜ, henüz yeni bir üniversite olması ve daha ikinci kez öğrenci almasına rağmen listeye 17.
sıradan girerek büyük başarı elde etti.
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TÜBİTAK, YÖK ve TÜİK'in yanı sıra, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, KOSGEB, TPE, TÜBA, TTGV ve üniversitelerin katkı sağlayarak hazırladıkları,
üniversitelerin, girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı “Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksi” açıklandı.
Buna göre, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) de girişimci ve yenilikçi 50 üniversite arasında
yer aldı. AGÜ listede 17. sırada yer aldı.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma
yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile
ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları ele alınarak sıralanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14164.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Mehmet Bulut Tokatspor ile 'devam' dedi
Kayseri’nin başarılı teknik direktörlerinden Mehmet Bulut’un, Tokatspor ile sözleşmesinin bir
yıl daha uzatıldığı öğrenildi.
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Kayseri’nin futbol tarihinde oyunculuktan teknik direktörlüğe başarılı bir geçmişi bulunan
Mehmet Bulut, 3 Mart 2015 yılında Tokatspor ile anlaşmıştı. Tecrübeli teknik adamın
Tokatspor ile sözleşmesini bir yıl daha uzattığı öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Tokatspor, ligi 45 puanla 11.
sırada tamamlamıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14165.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kargo aracı yandı
Kayseri’de, bir kargo aracında çıkan yangında şoför şans eseri yara almazken, araç
kullanılamaz hale geldi.
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Edinilen bilgilere göre, Kuzey Çevre Yolunda meydana gelen olayda Ş.K.’nın kullandığı 34
FD 9483 plakalı kargo aracı nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı birden alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri araçta çıkan yangını kontrol altına alırken, kargo aracı kullanılamaz hale geldi.
Araçta ayrıca kargo olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14166.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

İSKEP, çalışmalarını sürdürüyor
Kayseri'deki dezavantajlı bireylerin istihdamı için oluşturulan İSKEP, çalışmalarını
sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başarılı bir şekilde
yürütülen projede önemli verilerin elde edildiğini söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Çalışma Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği ile
beraber yürüttüğü Avrupa Birliği destekli projesi olan İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim
Projesi (İSKEP) içinde yer alan proje paydaşları iftarda bir araya geldi. İftar sonrasında ise bir
çalıştay gerçekleştirilerek projede gelinen nokta ele alındı.
Çalıştayda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan,
İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi'nin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.
Proje kapsamında çok kıymetli veriler elde edildiğini dile getiren Beyhan, "Bu veriler ışığında
dezavantajlı grupların bilgi bankaları oluşturuluyor. Çalışan çocukların ailelerinin bilgi
bankaları oluşturularak bu ailelerin istihdamının sağlanmasına çalışılıyor. Proje, takdire şayan
çalışmalarla devam ediyor" dedi.
Proje Koordinatörü Cleofe Guardigli de proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi
vererek, iş gücü piyasası analizi yaptıklarını belirtti ve elde ettikleri bulguları proje
paydaşlarıyla paylaştı. Guardigli, işgücü piyasasında dezavantajlı bireylere yönelik algıları
tespit etmek için bu analizi yaptıklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14167.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Milletvekili, asıllarıyla ümmet iftarında buluştu
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının Ramazan boyunca haftada 1 gün düzenlediği,
menüsünde 1 simit, 3 hurma ve yarım litre su olan 3.hafta ümmet iftarına milletvekilleri de
katıldı.
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Her hafta ayrı bir kurumun ev sahipliğinde yapılan ümmet iftarının, bu haftaki ev sahibi
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi oldu.
Farklı kurumların temsilcileri ve vatandaşların oluşturduğu yüzlerce müslümanın katıldığı
ümmet iftarına Kayseri Milletvekili Doç.Dr.Havva Talay Çalış ve eşi Prof.Dr.Mustafa Çalış
katılarak, hasırlar üzerindeki yer sofrasında iftar açtılar.
Havva Talay Çalış, ümmet iftarını düzenleyen gönüllü kuruluşlara ve haftanın sponsoruna
teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin ümmet birliği açısından önemli olduğunu ve daima
desteklediğini dile getirdi.
3.hafta ümmet iftarında Eğitim Bir Sen Şube Sekreteri Hacı Sarı, Filistin Müslümanlarının
bugün içinde bulunduğu durum ve İslam Dünyası’nın Filistin Müslümanlarına karşı
sorumluluğundan bahsederek duaların Filistin için olduğunu söyledi.
Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş’ın selamlama konuşmasının ardından Diyanet
Sen Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu, iftar duası etti.
Duanın ardından günün sadakaları Filistinli Müslümanlar için toplandı.
Katılımcılar akşam namazından önce son 1 hafta içinde Mısır’da, Suriye’de, Kuveyt’te ve
Doğu Türkistan’da katledilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldılar ve dua ettiler.
Daha sonra akşam namazını cemaatle Bürüngüz Camisi’nde kılarak dağıldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14168.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Gesi Mahallesi ve Koramaz Vadisi UNESCO
dünya mirasına aday
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gesi bölgesinde çalışmaları devan eden
Gesi evleri restorasyon çalışmaları sonucunda oluşacak Gesi Mahallesi ile Koramaz
Vadisi’nin korunması gereken dünya mirası için şimdiden UNESCO’ya başvuruda
bulunacağını söyledi.
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Melikgazi Belediyesi olarak tarihi sahipleniyoruz …
Ağırnas ve Gesi bölgesindeki evlerin gerek yapı gerekse mimarı açıdan dünya mimarlık tarihi
açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Gesi bölgesindeki
evlerin tek tek bakım ve onarım yapıldığını ve aslına uygun olarak yenilendiğini bundan
dolayı
Melikgazi
Belediyesi
olarak
tarihe
sahip
çıktıklarını
kaydetti.
Dünya Miraslarına bir yenilik Melikgazi’den...
Koramaz Vadisi’nin ise barındırdığı bitki türü ve doğal güzelliğini adeta açık alan botanik
parkı olduğunu ifade eden, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu
açıklamada bulundu:
“ Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılını tarihi eserlerin restorasyonu olarak
değerlendireceğimizi beyan etmiştik. Nitekim şu anda 15 tarihi eseri onararak günümüz

hizmetine kazandırdık. Güpgüpoğlu Konağı, Germir Vezirhanesi, Vezirhan, Pamukhan ve
Bedesten çarşısında çalışmalar devam etmektedir. Gesi bölgesinde bulunan taş yapısı
mimarlık özelliği kullanım projesi açısından bir dönemin canlı tarihidir. Bu evlerin tamamı
tek tek aslına uygun olarak onarılmaktadır. Tamamlandığında ise bir kültür mahallesi olarak
Anadolu ve Dünya medeniyetler tarihinin yapı taşları arasında olan Gesi Mahallesi,
korunması gereken bir dünya mirasıdır. Melikgazi Belediyesi olarak şimdiden hazırlanan
proje tamamlandıktan sonraki işimiz, bir dosya hazırlayarak UNESCO’ya, korunması gereken
dünya mirası olarak başvuruda bulunacağız.” dedi.
Hem sosyal hayata hem de ekonomiye kazandırmak istiyoruz…
Melikgazi’de; Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait eserlerin bir arada
görülebileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri ilinin aynı zamanda bir turizm ve
kültür şehri olduğunu bu avantajı hem sosyal hayata hem de ekonomiye kazandırmak
istediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14169.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Murat
Eskici'den Develi'ye ziyaret
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Eskici ve Develi ilçe Spor Müdürü Mete
Halıcı İstanbul Avcılar ilçesine tayini çıkan Develi Kaymakamı Enver Ünlü'yü makamında
ziyaret etti.
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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Eskici ziyarette, "Develi Kaymakamı
Enver Ünlü beye bu zamana kadar Develi gençliğine ve spora verdiği destekten dolayı
teşekkür ediyorum ve yeni görev yerinde kendilerine başarılar diliyorum" dedi.
Murat eskici ziyaretin anısına Kaymakam Ünlü'ye plaket takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14170.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kanallarımız çöp tenekesi değil
Kanalizasyona atılan yabancı maddeler konusunda vatandaşları bir kez daha uyaran KASKİ
Genel Müdürü Ender Batukan, “Kanalizasyon hatlarının çöp olarak kullanılması ve
bilinçsizce atılan yabancı maddeler sonucunda kanallarımızda bir takım arızalar oluşuyor.
Özellikle yağışlı havalarda, bu malzemeler yer yer tıkanıklığa ve olumsuzluğa neden oluyor,”
dedi.
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Yabancı maddelerden kaynaklanan bu tıkanıklığın, hem vatandaşı hem de KASKİ ekiplerini
zor durumda bıraktığını belirten Batukan, “Kanallarımızın sistemli bir şekilde çalışmasına
karşın, kanalizasyon borularının içerisine atılan temizlik bezi, çocuk bezi, ıslak mendil, iç
çamaşırı, taş, ot… harç parçaları gibi maddeler tıkanıklığa neden olan başlıca sebeplerdir.
Bunun sonucunda o bölgede yaşayan vatandaşlar ve bizler oldukça mağdur oluyoruz,” dedi.
Kanalizasyon hattını ‘Çöp Tenekesi’ gibi kullanma alışkanlığından bir an önce vazgeçilmesi
gerektiğine dikkat çeken Batukan, “Kanallarımız çöp tenekesi değildir. Kanalizasyonlar
sadece mutfak, banyo ve tuvalet giderleri için kullanılmalıdır. Çöplerini kanala atan
vatandaşlarımızdan önemli ricamız; atılmaması gereken maddeleri kanalizasyona
atmamalarıdır. Çünkü bu yanlış davranış sonucunda oluşabilecek tıkanıklık, bir başka
vatandaşın evine su basmasına ya da kanalizasyonun tıkanarak kötü kokuların yayılmasına
neden oluyor,” diye konuştu.
Oluşabilecek herhangi bir kanalizasyon arızası konusunda çözüm için titizlikle çalıştıklarını
dile getiren Batukan, “Bizler hatlarımızı temiz tutmak için özenle çalışıyoruz. Aynı duyarlılığı
ilimiz sakinlerinden de rica ediyoruz,” dedi.
Batukan, kanalizasyon sisteminin yanlış kullanılması sonucunda maddi manevi çok büyük
sıkıntılara sebebiyet verdiğini, vatandaşların bu konuda hassas davranmaları gerektiğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14171.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Dicle’yi yeniliyoruz
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Nil Caddesi’nin ardından Dicle’yi de
yenilemeye başladıklarını söyledi.
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Kocasinan Berlediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi sınırları içinde
yoğun bir yapılaşmanın devam ettiğine dikkat çekerek, “Bu gelişim nedeniyle yeni yollar
açıyoruz. Bunun yanında yıpranmış, yorulmuş ve altyapısında da iyileştirmelere ihtiyaç duyan
caddeleri de yeniliyoruz” dedi. Kaski ve Elektrik Şirketi gibi kurumlarla koordineli çalışmalar
yürüterek altyapı hizmetlerinin de yenilendiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar,
yaşanabilir mekanlar sunmanın ve hayatı kolaylaştırmanın önemli adımlarından birinin
ulaşımı rahatlatmak olduğunun altını çizdi. Çolakbayrakdar, “Yeni yol yapmak, yıprananları
iyileştirmek için yoğun çalışıyoruz. Ziya Gökalp Mahallesi’nin ana arterlerinden 2 kilometre
uzunluğundaki Dicle Caddesi’nin yenileme çalışmalarına başladık, 1 kilometrelik dilimini de
bitirdik” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, “Dicle Caddesi 10 metre genişliğinde olup yenileme için 3 bin 750
ton asfalt kullanacağız. Toplam 450 bin lira harcama yaparak Bayram öncesi Dicle Caddesi’ni
yenilemeyi bitireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımız güle güle kullansın. Allah kaza
bela vermesin" dilekleriyle sözlerini noktaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14172.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ağaç
gölgelerinde serinledi
Kayseri’de havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için ağaçların altını tercih
ediyor.
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Tüm yurtla birlikte Kayseri’de de ısınan hava, vatandaşları gölgelik alanlara yönlendirdi.
Ramazan ayında olunması ve havaların da ısınmasıyla birlikte aşırı sıcakların oluşmasının
ardından bazı vatandaşlar, ağaç altında yatarken, bazıları da gölgelik yerlerde serinlemeye
çalıştı. Mimarsinan Parkı’nda da kimileri çimlerin üzerinde uyurken kimileri de bankların
üzerinde oturmayı tercih etti. Vatandaşlar, “Güzel, çınarın altında oturuyoruz. Ağaçları
yetiştirenlerden Allah razı olsun. İmkan sağlamışlar, biz de burada keyif sürüyoruz. Asıl
sıkıntı arazide, madende çalışanlar. Hele bir de oruçlularsa Allah onlara sabır versin” diye
konuştu.
Sıcaklık artışının önümüzdeki günlerde daha da artacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14173.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayserigaz'dan izinsiz tahsilat uyarısı
Kayserigaz, Kayseri’nin çeşitli mahallelerinde aracılık hizmetleri adı altında faaliyet gösteren
ve izinsiz fatura tahsilâtı yapan işyerleri ile bir bağının bulunmadığını açıklıyor.
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Abonelerin izinsiz fatura tahsilâtı yapan bu işyerlerine fatura ödemelerini yapmamaları
gerektiği hatırlatan Kayserigaz, olası bir durumda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceği
uyarısında bulunuyor.
Yapılan açıklamada; “Kayserigaz, tahsilâtlarını sadece www.kayserigaz.com.tr adresinden
belirttiği üzere; PTT ödeme noktalarından, Akıllı Veznelerden, anlaşmalı bankalar üzerinden
ve Gönder-Al Ödeme Merkezlerinden yapılmaktadır” bilgisi veriliyor.
Kayserigaz; abonelerin belirtilen tahsilât merkezleri dışında yaptıkları ödemelerde sorun
yaşamaları durumunda, Kayserigaz’ın, herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğini
bildirerek, bu hususun da özellikle dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.
Kayserigaz tahsilat noktaları ise şu şekilde;
ANLAŞMALI BANKALAR
Akbank - Aktif Bank - Al Baraka - A Bank - Anadolu Bank - Bank Asya - Burgan Bank Deniz Bank - Fiba Bank - Finans Bank - Garanti Bankası - Halk Bank - HSBC - ING Bank Türkiye İş Bankası - Kuveyt Türk - Odea Bank - Şeker Bank - T Bank - Türkiye Ekonomi
Bankası - Tekstil Bank - Türkiye Finans Bankası - Vakıf Bank - Yapı Kredi - T.C. Ziraat
Bankası
AKILLI VEZNELER
1. Erkilet - ( General Emir Mahalle Muhtarlığının Yanında)
2. Beyazşehir - ( Beğendik, Makro ve Marketlerin karşısında olan Banka ATM’lerin yanında)
3. İldem - ( Cumhuriyet Mahallesi, Zeki Soygüllüce Camii (İldem büyük cami) bahçesi)
4. TOKİ - (Demokrasi Mahallesi Kadir Has Caddesi Karakaya Apt. Şura, Polpay Marketleri)
5. Şirintepe Mimsin - ( Şirintepe Cami Önü)

6. Talas/Anayurt - (Otobüs Hareket Amirliği, Beğendik Marketi ve Mevlana Muhtarlığı Önü )
7. Hisarcık - (Hisarcık Meydanı)
8. Hunat Çarşısı - (Hunat Cami Arkası, Yeni Yapılan Kapalı Otopark Altı)
9. KAYSERİPARK - (Alışveriş Mağazasının Alt Katı)
10. KASKİ - ( Su ve Elektrik Ödeme Noktasının Önünde)
11. KAYSERİGAZ - ( Ana Bina giriş Noktasının Yanında)
12. Kayseri Forum AVM - (Ana Giriş Kapısının Karşısında)
13. Kayseri İpeksayar AVM- (Giriş Katında)
ANLAŞMALI KURUM - PTT
- Alparslan Mah. Farabi Cad. No:1 Melikgazi/Kayseri
- Alparslan Mah. Emrah Cad. No:8/C Melikgazi Kayseri
- Mimarsinan Mah. Sivas Cad. Bulv. Fuzuli Kavşağı Fuzuli Apt. No:19 Kocasinan
- Alsancak Mah. Yavuz Selim Cad. Yavuz Selim Çıkmaz Sk. No:1 Kocasinan Kayseri
- Fevziçakmak Mah. Yeşilırmak Cad. No:43/A-B Kocasinan Kayseri
- Devrişağa Mah. Ş. Enis bediz cad. No:10/1 Bünyan/Kayseri
- Akmescit Kasabası Cumhuriyet Mah. Fevzi Çakmak Sok. No:10 Bünyan /Kayseri
- Elbaşı Kasabası Cumhuriyet Mah. Alparslan Türkeş Meydanı No 10 Bünyan/Kayseri
- Koyunabdal Kasabası Cumhuriyet Mah.No:10 Bünyan/Kayseri
- Büyüktuzhisar Bünyan
- Güllüce Kasabası Bünyan
- İbrahim Ağa Mah. Mustafa Dandik Cad. No:8/A Develi/Kayseri
- Taşçı Köyü Develi / Kayseri
- Cumhuriyet Mah. İstiklal Cad. Cumhuriyet Sk. No: 31 / B 38400 Sındelhöyük Develi
- Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. Çıkmaz Sk. No: 1 38400 Gazı Kasabası / Develi
- Cumhuriyet Mah. Fakıuşağı Cad. Aksu Sk. No: 16 38400 Şıhlı Develi
- Kale Mah. Bülent Ecevit Cad. 5. Sok. No:4/1 Felahiye/Kayseri
- Büyüktoraman Kasabası Cumhuriyet Mah. Çayıralan S. No:1/B Felahiye Kayseri
- Kara Mustafa Paşa Mah. İstiklal Cad. No:5 İncesu/Kayseri
- Kızılören Mah. Tabaklı Cad. No:54/A İncesu Kayseri
- İstasyon Mah. Depo Cad. No:12 Kocasinan/ Kayseri
- Sanayi Mah. Osman Kavuncu Cad. 1. Sok. No:1 Kocasinan Kayseri
- Aydınlıkevler Mah. Gökalp Cad. Şebboy Sok No:1 Melikgazi Kayseri
- Anafartalar Mah. İsmail Erez Cad. Postane Arkası Sk. No:45/A Melikgazi Kayseri
- Seyrani Mah. M.Kemal Paşa Cad. No:338 Kocasinan Kayseri
- Beşparmak Mah. Erkilet Cad. No:47 Kocasinan Kayseri
- General Emir Mah. Yıldırım Cad. No:26 Erkilet Kocasinan Kayseri
- Hacı Saki Mah. Atatürk Bulv. Hastane Cad. No:7/A Kocasinan
- Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. Belediye Dükkanları No:17 Kocasinan
- Yemliha Kasabası Emniyet Mah. Kızılırmak Cad. Belediye Altı No:4/A Kocasinan
- Kiçiköy mah. Atatürk Bulv. No:57/A Talas Kayseri
- Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Binası Ana Giriş Talas Kayseri
- General Adnan Doğu Kışlası (Köşk Kışlası) içerisi Melikgazi Kayseri
- Bahçelievler Mah. Fatih Blv. Gül Sk. No:1/2 Melikgazi Kayseri
- Pınar Mah. Atatürk Blv. 2. Çıkmaz No:1/2 Melikgazi Kayseri
- İldem Cumhuriyet mah. İldem KOOP mevkii Melikgazi Kayseri
- Mevlana Mah. Cemil Baba Cad. NO:1 Talas Kayseri
- Mimarsinan Mah. Fevziçakmak Cad. Dere Sok. No:1/2 Melikgazi Kayseri
- 1. Komando Tugayı Derman Çıkmazı No:1/2 Talas Kayseri
- Ağırnas Kasabası Yenice Mah. 8. Sok No:1/2 Melikgazi Kayseri
- Yeni Cami Mah.Dedeman Cad. No:2 Pınarbaşı / Kayseri

- Pazarören Kasabası Fatih Mah. No:3/F Pınarbaşı Kayseri
- Kaynar Beldesi Cumhuriyet Mah. Altun Cd. No:51/1 Pınarbaşı Kayseri
- Şenyurt Mah. Güven Sk No:2 Sarıoğlan Kayseri
- Yeşil Mah. Şehit Uzman Çavuş Fikret Tunç Cd. No:3 Akkışla Kayseri
- Çiftlik Kasabası Karakaya Mah. Mescit Sk. No:20/A Sarıoğlan Kayseri
- Gaziler Kasabası Yeşil Mh. Kayseri cd. No:100 Sarıoğlan Kayseri
- Karaözü kasabası Mustafa Kemal Paşa Mah. Atatürk CD. No:105 Sarıoğlan Kayseri
- Alameddin Kasabası Yeni Mah. Kayabası Sk. No:10 Sarıoğlan Kayseri
- Palas Kasabası Fatih Mh. Şehit Cafer Varol Cesur Sk. No:2 Sarıoğlan Kayseri
- Gömürgen Kasabası Yeşil Mh. Hürrüyet Meydanı Bayır Sk. No:15 Akkışla Kayseri
- Güneş Mah. Karayolu Cd. No:15 Sarız Kayseri
- Cumhuriyet Mah. İzzet özilhan Blv. Uzunçarşı No:1/2 Tomarza Kayseri
- Dadaloğlu Kasabası Cumhuriyet mh. Belediye Altı No:37/A Tomarza Kayseri
- Emiruşağı Kasabası Fatih Mah. Şehit Serdar Gümüş Cd. No:99/1 Tomarza Kayseri
- Yeni Mah. Erciyes Cad. No:46/A Hacılar Kayseri
- Kale Mah. Cumhuriyet Meydanı No:7 Özvatan Kayseri
- Gazibeyli Mah. Havza Solak Cad. No:10 Yahyalı Kayseri
- İdris Mah. Atatürk cd. No:2 Yeşilhisar Kayseri
- Organize San. Böl. 11 cd No:1 Melikgazi Kayseri
- Alparslan Mah. Emrah cad. No:8 Melikgazi Kayseri
- Alparslan Mah. Emrah cad. No:8 Melikgazi Kayseri
- Kiçikapı Mah. İnönü Blv. Selçuk Sok No:30 Melikgazi
- Hunat Mah. Kalpaklıoğlu Blv. Postalar Geçidi No:1 Melikgazi
- Serçe Önü Mh. A.Paşa Cd. Altgeçit Dükkanlar Küme S. No:1 Kocasinan Kayseri
- Kiçikapı Mah. Bankalar Cad. Samurağa İşhanı No:13/F Melikgazi Kayseri
- Selçuklu Mah. Battalgazi Blv. No:282 Melikgazi Kayseri
- Erciyes Mah. Oğuz Sk. No:2 Hisarcık Melikgazi Kayseri
- Cumhuriyet Mah. Millet Cd. No:1/2 Melikgazi Kayseri
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14174.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Bünyan Belediyesi iftarda buluştu
Daha önce Yetimler, engelliler ve şehit aileleri ile iftarda buluşan Bünyan Belediyesi iftar
programlarına devam ediyor. Bünyan Belediye personeli düzenlenen iftarda bir araya geldi.
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Bünyan Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlen iftara Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, daire müdürleri, birim amirleri, saha personeli ve aileleri katıldı. İftara katılan
personel ile yakından ilgilenen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, personel ile tek
tek ilgilenerek sohbet etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen İftar programında konuşan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, ramazan ayının önemine dikkat çekerek:’’Ramazanlar birlik ve beraberliğin,
İslami duyguların ve kardeşliğin pekiştiği günlerdir. Bu günler yardımlaşmanın, bedeni

ibadetlerin yoğunca yapıldığı günlerdir. Rabbim hepimizin yaptığı ibadetleri kabul etsin
diyorum’’ dedi.
Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Başkan Yardımcısı Süleyman Ermihan’ın personele
tanıtan Başkan Şinasi Gülcüoğlu;’’ İnşallah memleketimizin geleceği çok daha iyi
şekillenecek. Geçtiğimiz sene malumunuz birçok eksik araç, gerecimiz vardı. Bu yıl hepsini
birer birer tamamladık ve tamamlama ya da devam ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmet üretmek
için gelişmiş yeni bir araç filosunu sizlerin emrine vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
Değerli arkadaşlar sizden benim isteğim, bu güne kadar hepiniz buna uydunuz teşekkür
ederim. İnsanları kucaklayalım güler yüzlü olalım, onları anlayalım ve iyi bir irtibat kuralım.
Emin olun bizi memleketlimiz çok bir şey istemiyor ve size samimiyetimle söylüyorum bizim
memleketlimiz her şeyin en iyisine layıktır. Biz bu en güzeli hep birlikte bu takım olarak
getireceğiz. Belediyeciliğin bir takım oyunu olduğunu asla unutmamanızı istiyorum
arkadaşlar. Zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Dolayısıyla bizim zincirimiz, takımız çok
güçlü olmak zorundandır. Memlekete hizmeti yerinde ve zamanında getirmek durumundadır.
Sizlerden daha çok gayret istiyorum. Ben bunu esirgemediğinizi biliyorum. Belki hakkımızda
değildir bunu istemek ama sizlerden işe daha sıkı sarılanınızı ve memleketin hasret kaldığı aç
kaldığı hizmetlerin hızlı ve seri bir şekilde insanlarla buluşturulmasını sağlayalım ‘’ şeklinde
konuştu.
Başkan Gülcüoğlu konuşmalarının sonunda personelin yaklaşan ramazan bayramını kutlarken
iftar programı yapılan duaların ardından son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14175.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Vedat Ali Özışık’a haciz şoku
Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan açıklamada görevde bulunduğu süre içinde yapmış
olduğu usulsüz iş ve işlemler nedeniyle, açılan davada Vedat Ali Özışık Hakkında,
705.586,26 TL borcunu ödemesi için takibe başlandığı belirtildi.
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Kayseri Şeker’den yapılan açıklama şöyle: “2011 yılında kapısına kilit vurulmak üzere olan
Kayseri Şeker, son 4 yılda uygulanan mali disiplin ve kurumsal yönetim anlayışı sayesinde,
elindeki imkanlar iyi kullanılarak Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 97.
sıraya yükselmişti. Kayseri Şeker bu listelere girmekle ticari kredisini yükseltmenin yanı sıra
çiftçisinin de itibarını yükseltirken. Fabrikanın ve Çiftçinin haklarını da son noktasına kadar
korumaya devam etmektedir.
Kayseri Şeker Fabrikasında görevde bulunduğu süre içinde yapmış olduğu usulsüz iş ve
işlemler nedeniyle, açılan davada Vedat Ali Özışık Hakkında, Kayseri 1.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2002/556 Esas 2011/114 Karar sayılı kararı verilmiş olup Kararın kesinleşmesi
üzerine hakkında Kayseri 6.İcra Müdürlüğü 2015/3991 dosyası üzerinden 705.586,26 TL
borcunu ödemesi için takibe başlanılmıştır. Kendisine icra emri tebliğine rağmen Alacaklı

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.ye ve bu borcu ödemeyen Borçlu Vedat Ali Özışık hakkında
haciz işlemleri devam etmektedir.
Hukukun üstünlüğüne, Adaletin terazisinin er ya da geç tecelli edeceğine inanan Kayseri
Şeker
Yöneticileri
Çiftçiden
aldıkları
güçle
Kayseri
Şeker
Fabrikasının
ve Çiftçisinin hakkını sonuna kadar korumaya kararlı olduğunun altı çizilerek kendilerini
sütten çıkmış ak kaşık gibi topluma lans edenler ve yandaşları olan gazetelerle ilgili
kesinleşen ve açılan bütün davaların kısa süre içinde tüm kamuoyu ile paylaşılacağı
belirtildi.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14176.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayseri üniversitelerinin büyük başarısı
2015 yılı TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksini açıklandı. Açıklanan listede
Kayseri’den 3 üniversite bulunuyor.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 12:36

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK'ta düzenlediği basın toplantısında
Türkiye'nin en girişimci ve en yenilikçi ilk 50 üniversitesinin sıralandığı, 2015 yılı TÜBİTAK
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksini açıkladı. Açıklanan listede Sabancı Üniversitesi
birinci sırada yer alırken Kayseri’den de 3 üniversite listede bulunuyor. Erciyes Üniversitesi
56,43 puanla 13., Abdullah Gül Üniversitesi 51,21 puanla 17. ve Melikşah Üniversitesi 36,73
puanla 34. Sırada kendine yer buldu.
Endeks sıralamasına giren üniversiteleri tebrik eden Işık, listenin hazırlanmasında katkısı
bulunan kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.
Türkiye'nin mutlaka bilgiyi ve teknolojiyi üreterek, katma değere yansıtması gerektiğini
vurgulayan Işık, şunları kaydetti:
"Şunu memnuniyetle ifade etmeliyim ki ülkemizde bilimin, teknolojinin ve girişimciliğin
önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor ve bu alanda güzel gelişmeler yaşanıyor. Ülkemizde
bilim ve teknoloji alanındaki bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Nitelikli insan
kaynağı bakımından 2002'de 28 bin 964 olan Ar-Ge personeli sayısı 2013'de 112 bin 969'a
yükseldi. Son 13 yılda ülkemizde 76 olan üniversite sayımız 193'e, 2 olan teknopark sayımız
61'e, Ar-Ge merkezi sayımız 192'ye ve teknoloji transfer ofisi sayımız ise 34'e ulaştı.
Üniversite sayısındaki bu artışla birlikte 2002 yılında 74 bin olan akademisyen sayısı da 2014
yılında 142 bine yükseldi. Ülkemizde 2002 yılında 8 bin 995 olan bilimsel yayın sayısı 2013
yılında 26 bin 259'a çıktı. Patent açısından da 2002 yılında 414 olan başvuru sayısı, yaklaşık
12 kat artış göstererek, 2014 yılında 4 bin 869'a yükseldi. Bu rakamlar ülkemizde bilim,
teknoloji ve Ar-Ge alanındaki gelişimi net olarak ortaya koyuyor."
- "Üniversitelerdeki kalite mutlaka artırılmalı"

Üniversite ve teknoloji transfer ofisi sayılarında önemli artışlar yaşandığını ancak hala arzu
edilen noktada olmadıklarını dile getiren Işık, üniversitelerdeki kalitenin mutlaka artırılması
gerektiğini bildirdi.
Her üniversitenin bir misyon üstlenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Işık, bunun,
ülkenin sosyo ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sağlayacağını kaydetti.
Bakan Işık, üniversitelerin rekabet etmeleri gerektiğini de belirterek, "Bu endeksi
açıklamamızın önemli nedenlerinden biri de budur. İsteğimiz, arzumuz, Türkiye'de dünya ile
yarışan üniversitelerin sayısının çoğalması. Şu anda bir elin parmaklarını geçmeyen
üniversitemiz var dünyayla yarışan. Halbuki Türkiye gibi potansiyeli güçlü bir ülkenin,
dünyada ilk 400'de en az 10'un üzerinde üniversitesinin olması gerekiyor" diye konuştu.
- "Endeks, üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste değil"
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ni çok önemsediklerini vurgulayan Işık, 4 yıl önce
başlattıkları endeks çalışmasının bugün kamuoyu tarafından merakla beklenen bir sıralamaya
dönüştüğünü bildirdi.
Bakan Fikri Işık, söz konusu endeksin, üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir
liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama olmadığını vurgulayarak, "Bu
endeksin amacı, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansını ölçmektir" dedi.
Endeks belirlenirken üniversiteleri; bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet
havuzu, iş birliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve
ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre planladıklarını anlatan Işık, bu yıl, geçen yıla
göre tüm üniversitelerin puanlarında artış olduğunu ifade etti.
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ilk 50 sırada yer alan üniversiteler şunlar:
SIRA

UNİVERSİTE

TOPLAM PUANI

1

SABANCI UNIVERSITESI

88,40

2

ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITESI

85,96

3

BOGAZICI UNIVERSITESI

79,66

4

IHSAN DOGRAMACI BILKENT UNIVERSITESI

78,10

5

KOC UNIVERSITESI

76,44

6

ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI

74,94

7

OZYEGIN UNIVERSITESI

73,47

8

IZMIR YUKSEK TEKNOLOJI ENSTITUSU

70,49

9

TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI UNIVERSITESI

66,56

10

YILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI

63,93

11

GEBZE TEKNIK UNIVERSITESI

60,43

12

SELCUK UNIVERSITESI

59,11

13

ERCIYES UNIVERSITESI

56,43

14

HACETTEPE UNIVERSITESI

54,37

15

EGE UNIVERSITESI

54,26

16

ANADOLU UNIVERSITESI

53,17

17

ABDULLAH GUL UNIVERSITESI

51,21

18

GAZI UNIVERSITESI

49,50

19

ULUDAG UNIVERSITESI

46,87

20

CANKAYA UNIVERSITESI

45,52

21

SAKARYA UNIVERSITESI

44,83

22

CUKUROVA UNIVERSITESI

43,13

23

DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI

43,03

24

GAZIANTEP UNIVERSITESI

42,87

25

YEDITEPE UNIVERSITESI

42,63

26

ATILIM UNIVERSITESI

41,78

27

KOCAELI UNIVERSITESI

41,27

28

SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI

40,61

29

FATIH UNIVERSITESI

40,45

30

AKDENIZ UNIVERSITESI

40,25

31

ISTANBUL UNIVERSITESI

39,36

32

ANKARA UNIVERSITESI

38,40

33

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITESI

38,36

34

MELIKSAH UNIVERSITESI

36,73

35

KARADENIZ TEKNIK UNIVERSITESI

35,76

36

BAHCESEHIR UNIVERSITESI

35,75

37

KADIR HAS UNIVERSITESI

34,15

38

DUZCE UNIVERSITESI

34,08

39

IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI

33,98

40

OKAN UNIVERSITESI

33,67

41

GEDIZ UNIVERSITESI

33,25

42

PAMUKKALE UNIVERSITESI

33,15

43

MARMARA UNIVERSITESI

33,14

44

MERSIN UNIVERSITESI

32,94

45

FIRAT UNIVERSITESI

32,12

46

GAZIOSMANPASA UNIVERSITESI

31,60

47

ZIRVE UNIVERSITESI

30,92

48

INONU UNIVERSITESI

30,12

49

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI

30,09

50

ATATURK UNIVERSITESI

30,04

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14177.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Karpuz Kabuğu Reçeli
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Karpuz Kabuğu Reçeli Tarifi'nin Malzemeleri:
Büyük karpuzun yarısının kabuğu
1 çorba kaşığı karbonat
8 tane karanfil
5 su bardağı şeker
5 su bardağı su
Limon kabuğu rendesi
1 çay kaşığı limon tuzu
Karpuz Kabuğu Reçeli Tarifi'nin Yapılışı:
Ben doğradım karpuz kabuklarını atmadım biriktirdim her doğradım da karpuz kabuklarını
soyup bir kabın içine istediğim şekilde doğradım ve buzdolabında bekletmiştim gerektiği
kadar biriktiğinde bir kabın içine kabukları katıyoruz üzerine geçecek kadar su ekliyoruz ve
bir kaşık karbonatı da ekleyip iyice karıştırıyoruz ve bir gece buzdolabın da bekletiyoruz
ertesi gün suyunu içine süzüp yıkıyoruz tekrar üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynatıyoruz.
Kaynamaya başlayınca 2 dk. sadece kaynatıp suyunu süzelim. İki dk. kaynamasına özen
gösterin. 5 su bardağı suyu karanfili şekeri ve limon kabuğu rendesini tencereye ekliyoruz.
Karpuz kabukları ile birlikte ve pişirmeye bırakıyoruz. Ara sıra karıştırmak lazım kabuklar
şeffaflaşınca limon tuzunu ekleyip 5 dk. daha kısık ateşte pişiriyoruz ve altını kapatıp
soğumaya bırakıyoruz Soğumadan kavanoza doldurmayın İstediğiniz gibi servis
yapabilirsiniz tadı kabak tatlısını andırıyor. Şimdiden afiyet olsun.
Farklı ve denemeye değer bir tarif hadi bakalım kolay gelsin.
Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14178.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Nefes kesen restorasyon!
Sahabiye Medresesi’nin restorasyonu sırasında yapılan amatörce hatalar pes dedirtiyor.
Özellikle Akabe Kitabevi’nde daha önce bulunan pencerenin yapılmaması nedeniyle
sıcaklıktan oluşan nem içeride nefes almayı zorlaştırıyor.
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Sağlığımızı tehdit ediyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Sahabiye Medresesi’nde çalışmalar
sırasında yapılan hatalar ve özensizlikler pes dedirtiyor. Özelikle Akabe Kitabevi’nde daha
önce bulunan kapının aslına uygun bir şekilde pencere olarak değiştirilmesi gerekilen yer,
tamamen kapatılarak başka bir skandala imza atılmış durumda… Kitabevinin hava alması için
tek açık olan bu yerinde restorasyon çalışmaları yapan firma tarafından kapatılması,
kitabevini rutubete teslim etmiş durumda… Özellikle tavanın betondan yapılmış olması da
içerideki sıcaklığı ve rutubetin daha fazla artmasına neden oluyor. Kitabevini ziyarete gelenler
içerde nefes almakta zorlandıklarını söylerken, Akabe Kitabevi’nin sahibi Esat Ayata ise:
“Rahatsız oluyor, içerde çok fazla duramıyoruz. Bu durum sağlığımızı da tehdit ediyor”
açıklamasında bulundu.
Pencere yapılması gerekirken tamamen kapatılan kısım ise dışarıdan adeta tuğla ile örülmüş
gibi duruyor. Restorasyon çalışmasına uygun olmayan bir şekilde yapılan bu yer bembeyaz
görüntüsü ile estetik olmaktan çok kaba bir çalışmayı yansıtıyor.
Ecdadın bir bildiği var deyip taşlara dokunmadılar
Yapılan bir diğer trajikomik olay ise daha önce pencerenin alt kısmında bulunan taşların işyeri
sahiplerinin uyarılarına rağmen asıl yerlerine konulmak yerine oldukları yerde bırakılmaları…
Akabe Kitabevi’nin sahibi Ayata, taşların pencerenin altından söküldüğünü söylemelerine
rağmen buna inanmak yerine “Bu taşları buraya ecdat koymuş, bir bildikleri var da buraya
koymuşlar” diyerek geçiştirdiklerini anlattı. Restorasyonda çalışan işçiler tarafından bilgi
sahibi olmadan uydurulan bu bahane yüzünden Ayata, ciddi bir sıkıntı yaşayarak işyerini bu
tarihi taşlara göre dizayn etmek zorunda kalıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14179.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Halaçoğlu konuştu muhalefet karıştı
MHP'li Yusuf Halaçoğlu'nun Deniz Baykal hakkındaki sözlerine, CHP'den Haluk Koç sert
ifadelerle yanıt verdi.
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MHP'li Yusuf Halaçoğlu, Deniz Baykal'ın dün Tarafsız Bölge programında Meclis
seçimleriyle ilgili gündeme getirdiği iddialara cevap verdi. Halaçoğlu açıklamasında, "Biz
eğer Sayın Baykal’ı desteklemiş olsaydık, kamuoyunda şunlar yansıtılacaktı: 'Siz Baykal’ı
seçtiniz, bir muhalif adı altında' AKP’nin tabiriyle 'dinsiz bir partinin inançsız bir partinin
adamını seçtiniz' diye bize yükleneceklerdi" ifadelerini kullandı.
HALUK KOÇ'TAN HALAÇOĞLU'NA YANIT
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, Halk TV'de katıldığı Basın
Koridoru'nda, Halaçoğlu'nun sözlerine şu ifadelerle yanıt verdi:
"Siyaset, sürekli ağzı fren tutmayanlara haddini bildirme sanatı değildir. Kimin küreğini
çektiniz? Hangi akıntıya kaptırdınız kendinizi? Bunları açıklamak zorundasınız. Ona buna
saldırmakla olmaz. Siz sıkıntıdasınız. Sus kenara otur kardeşim. Sana bu hakkı kim veriyor.
Sen kimsin? Sana bunları ifade edebilecek çok daha sert tutum kullanmaya sahibim. Ama
yine de ağzından kaçtığını düşünmek istiyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14180.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayserispor’da olmak çok güzel
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına devam ederken,
teknik direktör Tolunay Kafkas, “Yönetim kurulumuzla iyi işler yapacağımıza inanıyorum”
dedi.
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Kayserispor Kadir Has Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı
futbolcular düz koşunun ardından kondisyon çalışması yaptı. Öte yandan hafta sonu yapılan

olağanüstü genel kurulda kulüp başkanlığına Recep Mamur’un seçilmesinin ardından teknik
direktörlüğe getirilen Tolunay Kafkas da tesisleri gezdi. Burada gazetecilere açıklama yapan
teknik direktör Kafkas evine geldiğini söyleyerek, “Tekrar 5 yıl aradan sonra Kayserispor’da
olmak çok güzel. Bana güvenenleri umarım ben de mahcup etmem. Bu bir vefa borcu, bunu
ödemek zorundayız. Başta Recep Mamur Başkanıma, yönetim kuruluna, Haseki Başkan’ıma
çok teşekkür ediyorum. Taraftarın bana olan sevgisini biliyorum. Onlara da ayrı bir teşekkür
borcum var. Umarım Allah bizi mahcup etmez” dedi.
Yeni sezon için umutlu konuşan Kafkas, “Yönetim kurulumuzla iyi işler yapacağımıza
inanıyorum” diye konuştu.
Kayserispor sezon hazırlıklarına yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14181.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Üzerine sunta düşen işçi ağır yaralandı
Kayseri’de üzerine sunta düşen mobilya işçisi ağır yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Esentepe mahallesi Karlıova sokakta bulunan bir mobilyacıda çalışan 14
yaşındaki Y. Ö.’nün üzerine sunta düştü. Suntanın düşmesiyle yere yığılan Y. Ö.’yü gören
mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Y. Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14182.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Ramazan Ayı sigarayı bırakmada çok önemli
bir fırsat
Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel Ramazan ayının sigarayı bırakmak için
büyük bir fırsat olduğunu söyleyerek, “17-18 saat dayanabiliyorsa sigarayı da bırakma
şansları vardır” dedi.
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Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde kentte çalışan basın
mensuplarıyla dernek üyeleri bir araya geldi. İftar programında konuşan Yeşilay Kayseri
Şubesi Başkanı Mehmet Adıgüzel, medya mensuplarıyla bir araya gelerek istişare yapmak
istediklerini belirterek, “Geleneksel hale getirmek istediğimiz iftarımızı bugün
gerçekleştirdik. Bir hafta önce sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Sivil toplum
kuruluşları bizlerle bir istişare yapmayı istediler. Biz de böyle Ramazan iftarında bir araya
geldik. Onlarla da istişare yaptık. Tabi akabinde medya mensuplarıyla beraber böyle bir
istişare yapalım dedik ama bunu Ramazan iftarında hem sohbet edelim hem yaptıklarımızı
anlatalım diye bir araya gelmiş olduk” dedi. Ramazan ayının sigara bırakmak için çok önemli
bir fırsat olduğunu ifade eden Adıgüzel, “Ramazanı rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olarak
biliyoruz. Bunu da biz Yeşilay olarak iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ramazan ayı içerisinde
günlük 17-18 saat zaten oruç tutuyoruz, yemek yemiyoruz, su içmiyoruz. Sigaradan da noksan
kalmamız gerekiyor. Eğer sigara içenlerimiz varsa 17-18 saat dayanabiliyorsa sigarayı da
bırakma şansları vardır. Eğer Ramazan ayı içerisinde bu sigarayı bırakabiliyorlarsa hem
Ramazan Bayramı’nı yaşamı olurlar hem de sigaradan kendisini ve ailesini kurtardığı için
bayram olarak nitelendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.
İftar sonrası medya mensupları da bol bol sohbet etme fırsatı buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14183.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

3. katın balkonundan düşen bebek ağır
yaralandı
Kayseri’de oturdukları 3. katın balkonundan düşen 16
aylık bebek ağır yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Yenişehir Mahallesi Süleyman Nazif Caddesi üzerinde ikamet eden 16
aylık E. G., evlerinin bulunduğu 3. katın balkonundan düştü. Çevredekilerin yardımıyla
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan E. G. Tedavi altına alındı. E. G.’nin hayat
tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14184.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

‘EBRU’ Ramazanda da sanatseverleri bekliyor
16 yıldır ‘Ebru’ sanatı ile uğraşan Hüseyin Garan, iftardan sonra vatandaşları gezip
rahatlamak için Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi’ne beklediklerini söyledi.
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Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki atölyesinde ‘Ebru’ sanatı yapan Hüseyin Garan,
Ramazan ayı boyunca da etkinliklerine devam ettiklerini söyledi. Ebru sanatını hem
yaptıklarını hem de tanıttıklarını dile getiren Garan, “Hunat Hatun Kültür ve sanat merkezinde
Ebru yapıyoruz. Hem yapıyor, hem öğretiyoruz hem de tanıtıyoruz. Tüm Kayseri halkını
Hunat Hatun merkezine bekliyoruz. Burada da Ramazan boyunca yine etkinliklerimize devam
ediyoruz. Özellikle iftardan sonra halkımızı buraya bekliyoruz. Eğer ebru sanatına merakı
olan varsa ebru çalışmalarımızı görmek için buraya gelebilirler” dedi. Gösterilen ilgiden
memnun olduklarını ifade eden Ebru Sanatçısı Hüseyin Garan, “Bunun dışında da tüm
Kayseri halkının Ramazan ayını kutluyorum. Ramazan ayında halkımız özellikle akşam
saatlerinde iftardan sonra vatandaşlar gezip rahatlamak istiyor. Hunat Hatun Kültür Sanat
Merkezine gelenler, ebru sanatı ile karşılaşıyorlar. Vatandaşların ilgisi oldukça memnun
ediyor bizleri. Bizde söylenen iltifatlardan hoşlanıyoruz ve herkesi buraya davet ediyoruz”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14185.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Başkan Hiçyılmaz İKV başkanlığına seçilen
Zeytinoğlu’nu kutladı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, İstanbul’da
gerçekleştirilen İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) genel kurulunda başkanlığa seçilen Ayhan
Zeytinoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kutladı.
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Aynı zamanda İKV Üyesi de olan Başkan Hiçyılmaz, 6 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul
Levent’teki TOBB Plaza konferans salonunda gerçekleştirilen 53. İKV Olağan Genel Kurul
toplantısına katıldı. Ömer Cihad Vardan’ın DEİK Başkanlığı'nın getirdiği iş yükü nedeniyle
aday olmadığı genel kurulda, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, başkanlığa seçildi.
Gerçekleşen genel kurul toplantısına ilişkin değerlendirmede bulunan Hiçyılmaz, İktisadi
Kalkınma Vakfı’nın, Türkiye için önemli çalışmalara imza atan bir kuruluş olduğunun altını
çizdi. Hiçyılmaz, 2014 yılından bu yana Vakfın başkanlığını yürüten Vardan’ın bu önemli
çalışmalara ara verilmeden devam edilmesinde büyük katkıları olduğunu belirtti ve vakıf
bünyesinde birlikte çalışmaktan dolayı duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Hiçyılmaz, İKV’de göreve yeni seçilen Başkan Zeytinoğlu ve yönetim kurulu
üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14186.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayserispor’da ikinci Tolunay Kafkas dönemi
Kayserispor, tecrübeli teknik direktör Tolunay Kafkas ile bir yıllığına anlaştı. Kafkas için
Kayserispor’un Kadir Has Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
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İmza törenine Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yücel Şahin, Basın Sözcüsü Rıfat
Pehlivan ile teknik direktör Tolunay Kafkas katıldı.
Törende konuşan basın sözcüsü Rıfat Pehlivan, Kafkas ile 5 yıl sonra tekrar bir araya
geldiklerini hatırlatarak, "Bu sezonun başında bizi güzel günler bekliyor. Bu transferin
gerçekleşmesinde Recep Başkanımız çok uğraştı. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz.
Kayserispor bu sene yine adından söz ettiren bir takım olacak. Daha önce hocamız ile güzel
günler yaşadık. Biz bu anlaşmadan mutluyuz" diye konuştu.
ŞAHİN: "GEÇMİŞTE BÜYÜK KATKILARI OLDU"
Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yücel Şahin, Kafkas'ın geçmişte Kayserispor'a büyük
katkıları olduğunu belirterek, "Tekrar evine hoş geldin diyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz bu
bir gerçek. Herkes üzerine düşeni yapar ve destek verirse yine mutlu günlerimize döneceğiz
diye düşünüyorum" dedi.
KAFKAS: "BURASI EVİM GİBİ"
Teknik direktör Tolunay Kafkas ise, evine gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek,
"Gerçekten burası benim bir evim gibi. 5 yıl aradan sonra tekrar burada olmak beni son derece
mutlu etti. Başta Recep Başkan, yönetim kurulu ağabeylerime teşekkür ediyorum. Onlar beni
içlerinden biri gibi gördüler. Çok keyifli ve mutluyum. Havaalanına indiğim zaman yabancılık
çekmedim. Taraftara çok teşekkür ederim. Birçok başarıya imza attık ama bu başarının altında
bana iyi çalışma imkanı sağlayanlar vardı. Kayserispor zorlu bir süreç geçiriyor. Doğru
şeyleri ortaya koyarsak daha iyi olacak. Tekrar eski günlerine gelecek bir Kayserispor

olacaktır. Bu zorlu süreçte hepimize ihtiyaç var. Bunun altından kalkacağımıza kimsenin
şüphesi olmasın. Bu benim için ayrıca vefa borcuydu. Allah bizi inşallah mahçup etmez"
şeklinde konuştu.
"TRANSFER LİSTEMİZ HAZIR"
Transferler konusunda ise Tolunay Kafkas, "Listemiz hazır. Çok çalışmayı seven, takıma az
zarar verecek, uygun maliyetli listemiz hazır. Bunu da göreceksiniz. Önceliğimiz takım
oluşturmak. Oyuncu sayısı yetersiz. Takım oluşturarak bir araya geleceğiz. Kamp boyunca
burada olacağız. Yurt dışı kampı düşünmüyoruz. Hazırlık maçı için TSYD’ye katılacağız"
ifadelerini kullandı.
Karabük'teki ekip ile Kayseri'ye geldiklerini dile getiren Kafkas, "Şu anda yabancı konusunda
sayı vermek doğru değil. Sayı belirlemedik. İstediğim oyuncular var. Onların gelip gelmeme
konusunda da strateji değişecek" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14187.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Şeker sahur sofrası İncesu'da kuruldu
Kayseri Şeker tarafından Ramazan ayında Bölgelerde ve İlçelerde kurulan Şeker Sofrasından
sonra, pancar çiftçilerinden gelen talepler üzerine Kayseri şeker yönetimi sahur programlarına
da ağırlık veriyor.
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Yeşilhisar Bölgesine bağlı olarak pancar ekimi yapılan İncesu İlçesi Subaşı Köyü pancar
ekicilerinden Ahmet Öcal, Kayseri şeker sofrası ve sahur programlarını yakından takip
ettiklerini belirterek, "biz de kendi imkanlarımızla İncesu İlçemizde bir şeker sofrası
oluşturalım, şeker ailesini evimizde konuk edelim" diyerek İncesu pancar ekicileri ile Kayseri
Şeker yöneticilerinin sahur programında bir araya gelmesini sağladı.
İncesu Sahur Programına Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Kayseri Şeker Ziraat ekibi, İncesu
Sulama Kooperatifi Başkanı Osman Yüzükırmızı ve İncesu Pancar çiftçileri katıldılar.
İncesu sahur sofrasında pancar çiftçilerinden gelen sorular üzerine Kayseri Pancar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay İncesu İlçesinde yapılan erozyon önlenme çalışmaları
hakkında;
"Toprakların korunması bizim çok önem verdiğimiz ve hassasiyetle üzerinde durulması
gereken bir konudur. Toprak Allah’ın bir nimetidir. Suyun ve havanın korunması gibi
toprağında korunması gerekir. Biz Kayseri Şeker’e geldiğimizden beri 4 yıldır bu konuda
başlattığımız önemli icraatların başında, maus aletini getirerek pancar toprağının tarlada
kalmasını sağladık. Bu sene itibariyle 20 adet maus çalışacak. Fabrikaya gelecek pancarlar
temizlenerek ve kısa sürede yüklenerek fabrikaya gelecekler. Bunun çok önemli bir adım
olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca çiftçimizin toprak konusunda bilinçlenmesi ile ilgili eğitim
çalışması da yapıyoruz. Çiftçilerimizi Avrupa’ya götürerek oradaki çiftçilerin topraklarına

nasıl baktıklarını gösteriyoruz. Biz İncesu bölgesinde Erciyes üniversitesine tahsis edilen
3500 dönüm arazinin ıslahı konusunda çalışmalara başladık. Bu arazi İncesu ile Yeşilhisar
arasında yavaş mevkiinde yer alan kum fırtınasına açık olan rüzgarın bol olduğu bir bölge
olup aynı zamanda bizim çiftlik arazimizin karşı tarafında bulunduğu için ıslah edilmediği
zaman bizim çiftliğimizde bulunan hayvanların gelişmesini de olumsuz bir şekilde
etkiliyordu. O nedenle biz bu meseleyi üstlendik sağ olsun üniversitede bize tahsis etti. Önce
arazinin taşları temizlendi sonra düzlenerek ekin ekilecek duruma getirilerek ıslah edilip
erozyonun önlenmesine katkı sağlıyor" dedi.
Başkan Akay, son yağışların şeker pancarına etkileri ve sözleşmeli tarım konusundaki
çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi; "Bu sene pancarların durumu çok iyi görünüyor.
Şeker oranlarını da yakın zamanda ölçtüreceğiz. Ümit ediyorum ki bu oranlar yüksek çıkınca
çiftçimizin yüzü gülecek. Bizim birinci önceliğimiz şeker pancarı ama, işin sadece burada
kalmaması lazım. Biz faaliyetlerimizi pancarla sınırlı tutmuyoruz. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde
sözleşmeli tarım yapılarak buğday, arpa ve kabak çekirdeği gibi ürünlerde pancarda olduğu
gibi sözleşmeli tarım uygulamasına alacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız ve yatırımları
gerçekleştirmeye başladık. Lisanslı depoculuk Şirketini kurduk bu sayede Çiftçilerimizin
ürünlerinden daha fazla gelir elde etmesini gerçekleştireceğiz. Kayseri Şeker, çiftçisinin her
faaliyetinde onunla beraber onun yanında bir faaliyet ortaya koyacak. Sadece Türkiye’nin en
iyi çiftçileri değil Avrupa’nın en iyi çiftçileri olmak arzusundayız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14188.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kar maskeli intihar girişimi
Kayseri'de eşinin evi terk etmesine sinirlenen bir kişi, kar maskesi takarak 9. kattaki dairenin
balkonuna çıktı. İntihara kalkışan adam, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonrasında
indirildi.
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Edinilen bilgilere göre, Melikgazi ilçesine bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Zeybek
apartmanında meydana gelen olayda, iddiaya göre, eşinin evini terk etmesi üzerine bunalıma
giren R.H.'nin kar maskesi giyerek 9. kattaki evinin balkonundan intihar etmek istediği
öğrenildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 110 itfaiye, 112 acil servis ve 155 polis
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri R.H.'nin atlama olasılığına karşı önlem alırken, polis
ekipleri de 10. katın balkonuna çıkarak R.H.'yi ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna
çabaları sırasında bir vatandaşın öz çekim yapmaya çalışması, diğer vatandaşların da olayı cep
telefonuna kaydetmesi dikkat çekti. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının
ardından R.H. ikna edilerek indirildi.

112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, R.H. hastaneye kaldırıldı. Yetkililer
olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14189.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

KESOB esnafın yanında
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KESOB) ile Şeker Bankası arasında kredi
protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında, birliğe üye esnaflar liste faiz oranları
üzerinden yüzde 15 indirimli ve 3 ay ertelemeli 60 aya kadar vadeli 50 bin TL kredi
çekebilecek.
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KESOB Konferans Salonu'nda imzalanan protokol hakkında bilgiler veren KESOB Başkanı
Ahmet Övüç, "Bu protokolümüzü eski protokolümüze nazaran biraz daha iyileştirdiler. Bazı
şeyleri sabit bırakıyorduk ve zaman zaman giriş çıkışlar olduğunda bazı sıkıntılar
yaratıyorduk. Ayrıca, bizim esnaf ve sanatkarımız daha önceden bankaya gitmekten çekiniyor
ve 3 ayda bir ödeme şeklini bu maddeye eklediğimiz için buda bizim için güzel oldu. bu
bakımdan inşallah elimizden geldiği kadar gayret göstereceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14190.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Vali Düzgün’den büyük jest
Kayseri'de bir genç, gece Vali Orhan Düzgün'e 'Vali amca beni ne zaman iftara davet
edeceksiniz?' diye tweet attı, iftarı Vali ile birlikte yaptı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, vatandaşların istek ve
taleplerini de kendisine ait hesaplardan takip ediyor. Vali Orhan Düzgün, son olarak gece
twitter hesabından "Vali amca, beni ne zaman iftara davet edeceksiniz?' diye mesaj atan Salih
Kocaoğlu'nu iftara davet etti.

Vali Orhan Düzgün kendisine tweet atan genç ile toplumun değişik kesimlerinden katılan
vatandaşların da katıldığı iftar yemeğinde görüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14191.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

12 bin iaşe paketi dağıtıldı
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Melikgazi Belediyesi olarak her Ramazan iaşe paketi hazırlayarak aşevlerinden yiyecek ve
ekmek yardımı alanlar ile bakıma muhtaç yaşlılara, hiçbir geliri olmayan ailelere verdiklerini
hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Belediye olarak iaşe dağıtımında büyük titizlik
gösteriyoruz. Şehrimizi doğu ve batı olmak üzere iki ayrı bölgeye ayırdık. Ramazan Ayı’nın
ilk haftasında doğu bölgesinde 6 bin adet iaşe paketini dağıttık. Geçen hafta ise batı
bölgesinde 6 bin paket iaşe paketinin dağıtımı gerçekleştirdik. Melikgazi Belediyesi olarak
toplam 12 bin adet iaşe paketini kişi saygınlığı korunarak ve onurları incitilmeden veren el,
alan eli görmeden dağıtımı gerçekleştirildi” dedi.
12 bin adet olarak hazırlanan iaşe paketlerinin aşevlerinden dağıtımının tamamlandığını ve
dağıtımın isim listesine göre yapılarak izdihama yer verilmediğini belirten Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç, her yıl muhtaç ailelere verilmek üzere belediyece satın alındığını,
hiçbir izdihama, kargaşaya ve insan haysiyet ve onurunu zedelemeden aşevlerinden yardım
alanlara verildiğini kaydetti. İaşe paketlerini dağıtırken dağıtımın rastgele yapılmadığını ifade
eden Büyükkılıç, isim listesi üzerinden dağıtım yapıldığını tekrarlayarak, bu yardımları
gerçekleştirirken hayırseverleri de teşvik etmek istediklerini söyledi.
Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,, belediye olarak toplam 10 kalemden
oluşan iaşe paketlerinin içerisinde, 2 kilo kesme şeker, 1 kilo çay, 1 kilo zeytin, 2 kilo fasulye,
2 kilo pirinç, 5 paket makarna, 2 kilo nohut, 2 kilo kırmızı mercimek, 850 gram kutuda salça
ve 2 litre sıvı yağ bulunduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14192.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Vali Düzgün, iftar sofrasında toplumun değişik
kesimlerinden vatandaşlar ile bir araya geldi
Vali Orhan Düzgün’ün iftar sofrasının konukları bu kez toplumun değişik kesimlerinden
vatandaşlar ile Suriye, Irak, Nijerya, Gambiya, Doğu Türkistan ve Türkmenistan gibi farklı
ülkelerden Kayseri’de ikamet eden misafirler oldu.
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Talas Valilik Konukevi’nde misafirlerini eşi Gül Düzgün ile birlikte karşılayan Vali
Düzgün'e, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Kayseri Defterdarı Mehmet Özefe, İl Sağlık
Müdürü İsmail Kılıç, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan ile Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri eşleri ile birlikte eşlik etti.
Vali Düzgün, iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada, misafirlerine, iftar hazzını birlikte
yaşamaya imkân sağladıkları için teşekkür ederek, Ramazan ayının kalan günlerini huzur ve
sükûn içerisinde geçirmeleri temennisinde bulundu.
Ramazan ayının varlıkla yokluk arasındaki imtihanın en güzel şekilde yaşandığı zamanlardan
birisi olduğunu belirten Vali Düzgün, komşu ülkelerde ve dünyanın dört bir tarafında
Ramazan ayını huzur ve sükûnet içerisinde geçiremeyen Müslümanlara da değinerek şu
şekilde devam etti: “Komşu ülkelerimizde ve dünyanın dört bir tarafında yaşanan sıkıntılar
sebebiyle oruç tutmak isteyip de orucunu tutamayan Müslümanların da inşallah kısa süre
içerisinde huzur ve sükûna ulaşmasını, oralarda da inşallah rahatlıkla evlerinin ışığı yanarken
sahura kalkabilmelerini, evlerinin musluklarından akan suyla bulaşıklarını yıkayabilmelerinin
nasip olmasını diliyorum. Belki bugün bizim normal hayatta çok rutin olarak gördüğümüz
bazı ihtiyaçlarımızın oralarda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz, duyuyoruz ve onlarla
beraber sohbet ettiğimiz zaman hissediyoruz. Oruç aslında bütün Müslümanlara bunu
hissettirebilmek, varlık sahibi olan kişilerin yokluk içinde olanları anlayabilmesi için
getirilmiş ilahi bir emirdir.”
Ramazan ayının ibadet ayı olmasının yanında bir yaşam kültürü olduğunu da ifade eden Vali
Düzgün, iftarı, sahuru ve teravihi ile, komşuluk ilişkileriyle, aynı sofra etrafında farklı
kimselerin toplanmasıyla, insanların birbirini anlaması için Ramazan ayının bir fırsat
olduğunu dile getirdi.
Vali Düzgün ve eşi Gül Düzgün’ün masaları gezerek misafirlerle sohbet ettiği iftar yemeğinde
çocuklara da günün anısına hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14193.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Başkan Öztürk muhtarlarla iftarda buluştu
Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi ilçedeki mahalle muhtarlarına iftar vererek,
toplantı yaptı.
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Toplantıya Yahyalı Kaymakamı Metin Metin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı
Garnizon Komutanı Cemal Ersin Çakır, Yahyalı İlçe Emniyet Müdür Vekili Veysel
Sarıyıldırım, Yahyalı Müftü Vekili Cafer Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, İlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Serdar Alıcı ve mahalle muhtarları katıldı.
İftar öncesi mahallelerin ihtiyaçları, sorunları ve çözüm yollarının görüşüldüğü toplantı da
konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, mahalle muhtarları ile bir sinerji oluşturmak
için bu toplantıyı yaptıklarını söyledi. Başkan Esat Öztürk “ Biz muhtarlarımızla sık sık
görüşüyoruz ama ilçemiz adına bir sinerji oluşturması açısından muhtarlarımızla böyle bir
toplantıyı yapmak bizlere şevk veriyor, gurur veriyor. Bu ilçe güzellikler adına her şeye layık,
güzel şeylere layık. Bu ramazan-ı şerifte özellikle söylüyorum, eğer aç ve açık varsa burada
mülki amiriniz olarak kaymakamımız, belediye başkanı olarak ben, mahallemizde de sizler
bunun hesabını veremez. Siz bağımsız olarak seçildiniz. Siz oy versin vermesin kimseye
ayrım gözetmeden herkese aynı mesafe olmalısınız. Muhtar olarak tüm mahalleliye hizmet
vereceksiniz. Seçildikten ayrım yapmak gibi bir lüksümüz olamaz. Zaten öyle bir şey de
mümkün değil ama hatırlatmam gerekiyor. Ama ne olur mahallenizde aç ve açıkta biri var ise
vebali ben size atıyorum. Sağ olsun bunu zaten kaymakamlığımızın bu konuyla ilgili bir
vakfımız var, Allah eksiğini vermesin. Ben her zaman söylüyorum. Allah dağına göre kış
veriyor diyorum. Gerçekten başta kaymakamımız, burada idarecilerimiz, belediye başkanı
olarak ben ve muhtarlarımız bir güzellik peşindeyiz. Hoş seda bırakma peşindeyiz, hamd
olsun ben ilçemizde bu güzelliği görüyorum. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Her hangi bir
eksik olursa bu inanın kastımızdan değildir. Bir kastımız ve art niyetimiz var ise
düşmanlarımıza, ama ilçemizdeki yaşayan a’dan z’ye her vatandaşımız bizim kardeşimiz,
onlara art niyetimiz olamaz. İhmalimiz olabilir, melek değiliz insanız nihayetinde. Bilin biz
kardeşiz” diye konuştu.
Toplantıda mahallelerin eksiklerini ve isteklerini tek tek not alan Başkan Esat Öztürk,
zamanla tüm sorunları çözeceklerini söyledi. Belediye bahçesinde verilen iftarla toplantı
devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14194.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Forum Kayseri Bayramda da mesai yapacak
Forum Kayseri alışveriş merkezi müdürü Ali Kabakçı, Forum Kayseri'nin bayramın 1'inci
günü saat 1'de açılacağını söyleyerek, Kayserilileri Forum Kayseri'ye davet etti.
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Forum Kayseri, basın mensupları için iftar yemeği verdi. İftar yemeğinin ardından çalışmalar
hakkında bilgiler veren Forum Kayseri alışveriş merkezi müdürü Ali Kabakçı, Forum
Kayseri'nin Ramazan ayında çok dolu geçtiğini söyledi. Kabakçı, "Forum Kayseri Ramazan
ayında da çok yoğun. Özellikle iftar saati dolayısıyla insanlar daha rahat buraya gelip alışveriş
yapabilsinler diye kapanış saatini 11 yaptık. Bu sene ziyaretçiler için dolu dolu bir Ramazan
planladık. Ünlü sanatçı İlhan Şeşen geldi. Ardından şovmen Okan Karacan buradaydı.
Cumartesi günü de Öykü Gürman bizlerle beraber olacak" dedi.
Forum Kayseri'nin Ramazan bayramında saat 1'den itibaren açık olacağını kaydeden Kabakçı,
"Alışveriş merkezimiz bayramda saat 1’de açılacak ve akşam saat 10’da da kapanacaktır.
Bayramın diğer günlerinde ise aynı şekilde 10 açılıp 10’da kapanacaktır. Arefe günü ise
alışverişler yetişsin diye alışveriş merkezimizi 12’de kapatacağız. Bayramda insanlar aileleri
ziyaret ettiği için bir etkinlik planlamadık. Herkes ayrı saatlerde geliyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14195.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Karayel'den 'dolandırıcı' uyarısı
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, kendi adına telefonla iş adamlarından ve
sanayicilerden maddi yardım talep eden kişilerin olduğunu söyleyerek, aranan kişilerin
duyarlı olmasını istedi.
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Karayel, yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerim son günlerde adımı kullanarak saygı
değer iş adamı ve sanayi hemşerilerimizden yardım istemek suretiyle dolandırıcılık faaliyeti
yapmak istenmektedir. Duyarlı davranmanızdan dolayı teşekkür eder, gerekli yasal işlemleri
yaptığımızı bilgilerinize sunarım" diyerek uyarılarda bulundu.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14196.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayseri Şeker toprak yılında toprağı koruma
seferberliği başlattı
'Sağlıklı Hayatlar İçin Sağlıklı Toprak' sloganı ile yola çıkan FAO ve BM tarafından 2015 yılı
Toprak Yılı ilan edildi. Kayseri Şeker’de Toprak yılında toprağı koruma seferberliği başlattı.

09 Temmuz 2015 Perşembe 13:15

Kayseri Şeker olarak Toprak yılında toprağı koruma faaliyetleri kapsamında ilk olarak bir
avuç toprağın değeri göz önüne alınarak, Kampanya süresi içerisinde pancar ile Fabrikaya
taşınan 100 bin ton verimli toprağın tarlada kalması çalışmaları kapsamında Maus uygulaması
olarak bilinen makine ile tarladan pancar toprağının elenerek yükleme hizmeti sayesinde,
2014 yılında 16 maus makinası ile yapılan çalışma sonucunda yüzde 50 verim sağlanmış olup
2015 -2016 Kampanya döneminde, Kayseri şeker adına Almanya’dan 3 adet yeni maus alımı
yapılarak sezon öncesinde teslimatı gerçekleşecek olup Kayseri Şeker pancar ekim
bölgelerinin tamamında birkaç yıl içerisinde Maus uygulaması ile pancar nakil işlemlerinin
yapılması kararlaştırıldı.
Tarımsal alanlarda ideal olan organik madde oranı yüzde 3-4 olması gerekirken
topraklarımızın yüzde 70’i organik maddece fakir konumuna, yüzde 22’sinde ise organik
madde oranının yüzde1’in altına düşmesi sonucu toprağımız çölleşme tehlikesi ile karşı
karşıya bulunmakta olup, bu kapsamda bilinçli gübre ve tohum kullanılması yanında kimyasal
gübrelerinde azaltılması için 2015 yılında 6 bin çiftçiye eğitim seminerleri düzenlendi.
Erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda çiftçiyi bilgilendirmek
ve örnek uygulamaları yapmak için çölleşmeyle mücadelede başlatılarak, Erciyes Üniversitesi
Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile birlikte İncesu Yavaş Mevkiinde 2.500 dekar
arazi ıslah çalışması ile bölgedeki kum tipisi ve toprak erozyonunu önlemeye sağladığı katkı,
Kayseri Şeker’in toprağın değeri ve örnek çevre duyarlılığı çalışmaları, TEMA Vakfı, çevreci
STK’lar ve Üniversitelerin takdirini kazanıyor.
Amerika Toprak Bilimi Derneği tarafından Bir avuç toprakta dünyadaki insanların sayısından
daha çok canlı olduğu belirtilerek toprak içinde yetenekli minik işçilerin çalıştığı canlı bir
fabrika olarak değerlendirilirken, “Ayaklarımızın Altındaki Toprak” adlı kitaplarında ünlü
toprakbilimci Prof. Hans Jenny’nin “Afrika’daki tüm filler vurulacak olsa bunun bize pek
etkisi olmaz. Fakat toprakta bulunan azot dönüştüren bakteriler yok edilecek olsa, toprak artık

bizi besleyemeyeceğinden pek uzun hayatta kalamazdık.” sözlerinin toprağın önemini
anlatmada önemli bir unsur olduğuna dikkat çekildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14197.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

KİMDER imam hatiplilere 4 yıl burs
verecek
09 Temmuz 2015 Perşembe 13:17

Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Ali Şahan "6 Temmuz 2015 tarihinden
itibaren 14 Temmuz 2015 tarihine kadar orta okullardan liseye geçiş sınavı olan TEOG sınav
neticesinde sınava giren öğrenciler tercih yapacaklardır. Kayseri İmam Hatip Mezunları
Derneği (Kimder) bu amaçla İmam Hatip neslini teşvik ve İmam Hatip Liselerinde kalitenin
artması adına bazı faaliyetlerde bulunacağız" dedi.
Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Ali Şahan, "Bilindiği gibi 1997
yılı Şubat döneminde kesintisiz eğitimde İmam Hatip Lisesinin orta bölümleri kapatılmış ve
katsayı engeli ile Kayseri İmam Hatip Lisesinin 16.000 olan öğrenci sayısı 2.000 lere düşmüş
ve bazı okullar da öğrencisizlik sebebiyle kapanmıştı. 2012 yılında çıkan bir yasayla orta
okullar yeniden açılmış, katsayı problemi de ortadan kalkınca vatandaşlarımız tarafından bu
okullara teveccühle yönelme olmuştur" dedi.
Şahan, "Kayseri ili bünyesinde 16 orta okul müstakil olmak üzere toplam 26 ortaokul ve 20
İmam Hatip Lisesi eğitime hazır hale gelmiştir. 2014-2015 öğretim yılında ortaokullarda
6.000, liselerde 11.000 öğrenci olmak üzere toplam öğrenci sayısı 17.000 bulmuştur" diyerek
açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
İMAM HATİP LİSESİNE KATKIDA BULUNANLARA TEŞEKKÜR
"Devletimiz vatandaşın taleplerine kulak vererek bu okulları eğitim ve öğretime kazandırmış
ve ihtiyaçlarını da imkanları ölçüsünde karşılamaya çalışmaktadır.
Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi. Bu okul proje okulu olarak açılmıştır. Bir yıl hazırlık
Arapça sınıfı vardır. Yatılı olup erkek öğrenci alınacaktır. İki sınıflık 68 öğrenci alınacaktır.
Medine İmam Hatip Ortaokulu. Bu ortaokul Hisarcık mahallesinde açılacak olup özel
mülakatla yatılı öğrenci alınacaktır. Öğrenciler hem İmam Hatip Ortaokulunda okuyacak hem
de hafızlık yapacaktır.
DERNEK OLARAK EYLEM PLANIMIZ
"1- İmam Hatip Lisesine kaydolan öğrencilerle hemhal olup onlara yardımcı olmaktır.
2- Ortaokullardan mezun olup Teog sınavlarında il merkezindeki Anadolu İmam Hatip

Liselerine en yüksek puanlar kaydolan her okuldan 3 öğrenciye gerekli şartları muhafaza
etmek kaydıyla 4 yıl burs verecektir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14198.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

AGD iftar çadırına yoğun ilgi
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi her sene yaptığı iftar çadırları etkinliklerini
bu sene de sürdürüyor. Kayseri merkez, Tomarza ve Yahyalı’da yapılan programlara yüzlerce
kişi katıldı.
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Dernek adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Kayseri şube başkanı Av. Vacit Kip
her sene yapmaya iftar programları yapmaya gayret edeceklerini ifade ederek “Kayseri’de çok
sayıda gencimiz var. Bir kısmına da olsa farklı bir hava teneffüs ettirmeye, güzel bir iftar
yaptırmaya çalışıyoruz. Merkez ve Tomarza’mızda 2 yıldır bu faaliyetimizi yaparken Yahyalı
ilçemizde 6 yıldır bu iftarları düzenliyoruz ve bu çalışmaların çok bereketli olduğuna
inanıyoruz. Bu çalışmamızı her sene devam ettirmek istiyoruz. Çünkü gençler aileleriyle
beraber güvenebilecekleri bir ortama girmekten, çok sayıda arkadaş bulmaktan memnun
oluyor. Ayrı bir samimiyet oluşuyor” dedi.
Her akşam bir ya da birkaç hayırseverin iftar verdirdiğini söyleyen Kip, “Kayseri’mizde çok
sayıda hayırsever var. Onlardan yemek verdirmek isteyenler bizimle irtibata geçiyor. Onun
dışında yakınını kaybedenler, destek olmak isteyenler de sıklıkla oluyor. Bazı iftarlara
kendileri de katılmak istiyorlar. Hal böyle olunca ramazan ayının şanına yakışır bir birliktelik
oluşuyor. Zengin-fakir, yaşlı-genç-çocuk, yolda kalmış olanlar bir araya gelme fırsatı buluyor.
Sıcak ve samimi bir ortam meydana geliyor. Sonuçta hayırseverler destek veriyor biz organize
ediyoruz gençlerimizde bundan nasipleniyorlar.” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14199.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Dane kaybı yaparak biçim yapan operatörlere
ceza kesilecek
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, dane kaybı yaparak biçim yapan
operatörlere 208 TL idari para cezası, anız yakanlara ise 38.71 TL para cezası verileceğini
açıkladı.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, "İl müdürlüğümüz Kayseri’de
hububat hasadı için hazırlıklarını sürdürürken, Kayseri Valiliği de bir tebliğ ile biçerdöver
kontrolleri hizmetlerinin usul ve esaslarını belirledi. Buna göre dane kaybı yaparak biçim
yapan operatörlere 208.00 TL. idari para cezası, anız yakanlara ise yaktıkları her dekar alan
için 38,71 TL, yakılan yerin elektrik hattı, akarsu, baraj, göl- gölet, orman, meskun mahalle
yaklaşımı, diğer tarladaki ürünleri tehdit etme, etkileme gibi durumlarda ceza 5 katına kadar
çıkarılır. İdari para cezası uygulanacaktır. Dane ve sap kaybının milli kayıp olduğu,
biçerdöver operatörleri dane ve sap kaybını önlemek için tekniğine uygun biçim yapmaları
konusunda uyarılacaktır. Bu yıl 104 personelimiz ile hasat süresince sahada olacağız"
ifadesinde bulundu. Kayacan, "Yaptığımız denetimlere belgesiz veya yüzde 2’den fazla dane
kaybına neden olacak şekilde biçim yapıldığının tespit edilmesi halinde, operatör ve
biçerdöver sahiplerine her fiil için ayrı ayrı 208’er TL idari para cezası uygulanacaktır.
Çiftçilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya hazırlandığı şu günlerde biçim hataları
nedeniyle çiftçinin emeklerinin toprağa gömülmesine müsaade etmeyeceğini, dane kaybının
sadece çiftçilere değil ülke ekonomisine de büyük zararlar verdiğini , yüzde 1’lik dane
kaybının bile on binlerce ton ürünün değerlendirmemesi anlamına gelmektedir. Çiftçilerimiz
dane -sap kayıpları için şikayetlerini il müdürlüğümüz Biçer Döver- Anız Yakma İhbar Hattı
0352 338 21 46 -290 ‘a yapabilirler" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Hasat zamanında önemli bir çalışmanın da anız yangınlarıyla mücadeledir. Çalışmalarımız
hasat öncesi eğitimlerle başlamaktadır. Bu konuda birçok kurumla koordineli olarak
çalışılacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitimler
verilecek. Müftülüklerce camilerde anız yangınları ile ilgili hutbeler okutulacaktır. Anız
yakanlara, yaktıkları her dekar için 38,71 TL idari para cezası uygulanacaktır. Yakılan alanın
orman, sulak alanlara bitişik yerler veya meskun mahallerde olması durumunda ceza 5 kat
artacaktır. Anız yakmanın hiçbir faydası olmadığı gibi toprağın doğal yapısını bozmaktadır.
Toprağa zarar veren ve gelecek yıllarda verimi düşüren bir uygulamadır. Anız yakan
çiftçilerimiz ceplerindeki parayı çıkarıp yakmaktadır.Bunun yerine çiftçilerimiz hasat sırası ve
sonrasında sapları parçalayarak toprağa karıştırmalıdır. Biz çiftçilerimize bunun yerine daha
ucuz ve daha zahmetsiz hem de anızı yakmadan toprak işlemesiz anıza ekim yöntemi
uygulamayı öneriyoruz"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14200.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Ahmet Doğan grup denetçisi oldu
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan grup denetçisi oldu.
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Partisinin bugünkü grup toplantısının basına ve partililere kapalı yapılan oturumunda grup
denetçiliğine seçilen Doğan “teşekkür ediyorum. Verilen göreve layık olmaya çalışacağım.”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14201.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Milletvekili Çalış 'ALO 191'in açılışına katıldı
AK Parti Kayseri Milletvekili Doç. Dr. Havva Talay Çalış, Uyuşturucu ile Mücadele ALO
191 Danışma ve Destek Hattı Açılış Proğramına katıldı.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Doç. Dr. Havva Talay Çalış, Sağlık Komisyonu Başkanlığı ve
Sağlık Bakanlığınca çalışmaları yapılan Uyuşturucu ile Mücadele ALO 191 Danışma ve
Destek Hattı Açılış Proğramına katıldı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yanısıra çok
sayıda bakan açılış proğramında yer aldı.
24 saat kesintisiz hizmet verecek olan danışma hattı Vatandaşlara anlık bilgi ve sorulan
sorulara anlık cevaplar vererek hizmet edecek. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç açılışın
ardından düzenlenen basın toplantısında ise gündeme , koalisyon çalışmalarına dair sorulara
cevap verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14202.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Engelli öğrenciler Avrupa yolunda
Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye değer bulunan 9 adet projeden birini hazırlayan
Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi, 12 eğitimci refakatinde 36 adet öğrencisi 03 Eylül – 30
Eylül 2015 tarihleri arasında bir aylık eğitim görmeye gidiyor.

09 Temmuz 2015 Perşembe 17:21
Konu ile ilgili Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi tarafından yapılan açıklamada şunlar yer
alıyor: “T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı (Ulusal Ajans), AB’ye üye ve üye olmaya aday ülkelerin teknolojik, sosyal,
kurumsal ve kültürel alanda homojen bir yapıya sahip olmalarını amaçlayan programları
yürütmekte ve bu programların Türkiye’mizdeki işleyişini organize ve kontrol etmektedir.Bu
programlardan biri olan Erasmus + Ana Eylem 1Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki
Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği programı; organizasyon ve içeriği Avrupa
Birliği’ne üye ülkelerin sorumluluğunda olan ve AB’ne üye ve üye olmaya aday ülkelerin
mesleki eğitimlerine yönelik politikalarını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik bir
programdır.
Bu program; ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile
uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa
boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir.
İlimizden bu sene öğrenci hareketliliğine yönelik 9 adet proje Avrupa Birliği tarafından
desteklenmeye değer bulunmuştur.Gururla belirtelim ki bu dokuz projeden biri de Kocasinan
Özel Eğitim Meslek Lisesi tarafından hazırlanmış olan projedir.
Ülkeler arası bir değişim sürecinde gerçekleşmiş olan projemiz kapsamında 12 eğitimcimiz
refakatinde 36 adet öğrencimiz, 03 Eylül – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında bir ay boyunca
“MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDEKİ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİMİZE GİRİŞİMCİLİK
VE İNOVASYON YETENEKLERİNİN KAZANDIRILARAK İŞ HAYATI VE TOPLUMA
ENTEGRASYONDAKİ DEZAVANTAJLILIKLARININ GİDERİLMESİ“ konusunda
Fransa’nın Bourg-en Bresse şehrindeki işletmelerde ve eğitim kurumlarında proje konumuz
çerçevesinde uygulamalı eğitim ve inceleme faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir.
Tüm masrafları Avrupa Birliği tarafından karşılanmış olan projemizin engelli öğrencilerimize
yeni istihdam kapılarını aralayacağı, onların uluslararası bir hareketliliğe katılarak mesleki
kalite standartlarını ve kendilerine güvenlerini artıracağı ve bölgemizdeki işletmelerin ve
eğitim kurumlarının yeni teknolojileri ve gelişmiş uygulamaları tanımaları açısından oldukça
önemli bir misyon üsleneceği bir gerçektir. Projemizle öğrencilerimize toplum içerisinde fert
olabilmelerinin yolunun açılmasının yanında, gelişmiş AB ülkelerinin teknolojik ve kurumsal
seviyelerinin bölgemize ve ülkemize transferi de amaçlanmaktadır. Projemizin hareketlilik
süreci henüz tamamlanmasına rağmen öğrencilerimiz açısından projeden elde etmeyi
planladığımız faydalar daha şimdiden oluşmaya başladı bile. Yaygınlaştırma faaliyetlerimiz
ile artık engelli öğrencilerimize eğitim veren mesleki eğitim kurumlarımız ve işletmelerimiz
dar bölgesel düşünce mantığından daha uzakta olacaklar, Avrupa ve dünya ülkeleri ile rekabet
edebilen, eğitim ve üretim alanındaki yeniliklere ve gelişmelere açık bir işletme ve eğitim
politikası mantığı hakim olacaktır.
Projemiz ile bölgemiz, ülkemiz ve AB’nin ortak değerlerine yapacağı katkı düşünüldüğünde,
okulumuz önemli bir misyon üslenmiştir.

Projemizin asıl uygulama alanı olan staj faaliyetlerini gerçekleştirmenin yanında Fransa’nın
önemli tarihi ve turistik yerlerini de gezme imkanı bulan öğrencilerimiz başta Paris, Lyon,
Cenevre, Annecy olmak üzere bir çok alanda gezi yapma imkanını da kazanmışlardır.”
Haber: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14203.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

AB’nin Türkiye'ye ihtiyacı var
Alman gazetesine açıklamalarda bulunan Gül, AB'ye ayar verdi, "Küresel bir aktör olmak
istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı var" dedi.
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Almanya'nın etkin gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'da Stefan Braun'un sorularını
yanıtlayan 11. CumhurbaşkanıAbdullah Gül, Türkiye'nin AB üyelik süreci ile Suriye ve
bölgedeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
"AB'NİN YAPTIĞI BÜYÜK BİR HATA"
AB üyelik sürecinde iki tarafın da eksiklikleri bulunduğunu belirten Gül, "Beni en çok
üzen,AB'nin Türkiye'yi stratejik bir kazanç, merkezi bir ortak olarak görmemesidir. Bunun
büyük bir hata olduğunu düşünüyorum" dedi.
"TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"
Müslüman bir üye ülkeye sahip bir AB'nin dünyada da büyük yankı bulacağını savunan Gül,
bu nedenle her iki tarafın da daha uzun vadeli, ve stratejik düşünmesi gerektiğini kaydetti.
Eski cumhurbaşkanı, "AB küresel bir aktör olmak istiyorsa tam da Türkiye gibi bir ülkeye
ihtiyacı var" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14204.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Büyükşehir’den “Nefes Kesen Restorasyon’a
açıklama
‘Nefes Kesen Restorasyon’ başlıklı haberimizle ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama
geldi. Yapılan açıklamada restorasyonun aslına uygun yapıldığına yer verilirken, haberde
bahsi geçen kitabevinde oluşan keskin rutubetin önüne nasıl geçileceğine yönelik bir bilgiye
yer verilmedi.
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Gazetemizin dünkü nüshasında manşetten yayınlanan ‘Nefes Kesen Restorasyon’ başlıklı
haberimizle ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi. Büyükşehir Belediyesi Basın
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından tarafımıza yazılı olarak iletilen açıklamada
restorasyonun konunun uzmanları tarafından aslına uygun olarak yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, haberimizde bahsi geçen kitabevinin olduğu bölümdeki kapı ve pencerenin,
Sahabiye Medresesi’nin orijinal yapısında mevcut olmadığına yer verildi. Ancak açıklamada
kitabevinin hâlihazırdaki yapısıyla insanların rahat nefes alacağı rutubetsiz ve sağlıklı bir
ortamın nasıl sağlanacağı hakkında bir bilgiye yer verilmedi. Gazete olarak bizzat içerideki
rutubetli havaya şahit olduk ve yapının bu şekliyle bırakılamayacağı kanaatindeyiz. Ayrıca
konunun muhattabı Büyükşehir Belediyesi’nden daha çok projeyi tasarlayan ve onayını veren
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’dur.
Yanlıştan döndük!
Yine açıklamada Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun proje onayı ile
çalışmaların yapıldığını dikkat çekilerek, geçmiş yıllarda yapılan yanlıştan dönüldüğü
aktarıldı. Tarihi eserin orijinal haline getirildiğine vurgu yapılan açıklamada “Zaten Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayladığı projenin aksini uygulamak cezai işlem
gerektirdiğinden farklı bir işlem yapmak mümkün değildir” ifadesine yer verildi. Ancak
pencerenin alt kısmında bulunan ve kitabevinin ortasında bırakılan taşlar ile restorasyon
sırasında dışarıya çıkarılan ve içeriye tekrar alınmayan medresenin orijinal taşları hakkında
bir bilgi de açıklamada yer bulmadı.
Büyükşehir’den gelen açıklamanın tamamı ise şöyle;
Sahabiye Medresesi’nde belediyemiz tarafından yapılan restorasyon çalışmaları ‘amatörce’
değil konunun uzmanları tarafından aslına uygun olarak yapılmıştır. Haberde bahsi geçen
kitabevinin olduğu bölümdeki kapı ve pencereler, Sahabiye Medresesi’nin orijinal yapısında
mevcut değildir. Zaman içerisinde açılan bu kapı ve pencereler, medreseyi aslına uygun hale
getirmek amacıyla kapatılmıştır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayladığı
proje kapsamında yapılan çalışmalarla ‘bir skandala imza atılmamış’, aksine geçmiş yıllarda
yapılan yanlıştan dönülerek tarihi eser orijinal haline getirilmiştir. Zaten Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayladığı projenin aksini uygulamak cezai işlem
gerektirdiğinden farklı bir işlem yapmak mümkün değildir.”
Bilginize sunulur…

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14205.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Kayseri'de terör operasyonu: 7 gözaltı
Kayseri’de yapılan operasyonda terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda terör örgütüne
üye oldukları iddiasıyla A.Ö., M.Y.K., M.H., Y.O., S.Ö., M.A.B. ve R.Ç. gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine
getirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne
götürüldü.
Şüphelilerin, savcının talimatıyla ifadeleri alınıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14206.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

BM ve NATO inandırıcılığını kaybetmiş
Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, Dünya Hukuk Günü ile ilgili olarak yaptığı
açıklamasında, "BM ve NATO gibi aslında misyonunu tamamlamış, inandırıcılığını
kaybetmiş dünya barışına dair kurulmuş organizasyonların bile işgal ve haksızlıkların yanında
yer aldığı bir süreçte hukuk yoluyla barışın tesisi kuru bir masal ve aldatmacadır" dedi.
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Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, "'Hukuk yolu ile dünya sulhu' konulu
konferansların üçüncüsünün 10 Temmuz 1967 yılında Cenevre'de yapılması nedeniyle her yıl
10 Temmuz Dünya Hukuk Günü olarak kutlanıyor.
Adından yer aldığı şekliyle hukuk yolu ile dünya barışını sağlamak olarak kutlanılan 10
Temmuz Dünya Hukuk Gününde bu gün özellikle Ortadoğu ve gelişmemiş ülkelerin
bulunduğu coğrafyalara bakıldığında, neredeyse çatışma, karışıklık, savaşlarla kan ve
gözyaşının akmadığı bir bölgenin kalmadığı günler yaşanmaktadır. Uluslararası hukukun iflas

ettiği bir dönemde hukukun neredeyse hiç bir anlam taşımadığı ortadayken, böyle bir günün
varlığı sadece kağıt üstünde bir anlam ifade etmektedir." diye konuştu.
Fevzi Konaç, "Özellikle Ortadoğu ve ülkemizin içinde yer aldığı coğrafya göz önüne
alındığında ülkelerin yok olduğu bölündüğü, binlerce masum insanın kanının aktığı, sınırların
her gün değiştiği ve yeni ülkelerin temellerinin atıldığı günleri yaşıyoruz. Yıllar önce
konuşulmuş, planlanmış ancak uygulamasının mümkün olmayacağı düşünülen bir çok
emperyalist plan, bu gün yürürlükte olmakla birlikte artık sonuçlarını vermeye başlamıştır.
Hukuk yoluyla barış yerine hukuk eliyle savaşlar yönetilmekte ve işgal projeleri devreye
sokulmaktadır.
Tüm dünya Müslümanlarının en önemli günleri olan Ramazan ayında doğrulunu bile
araştıramadığımız Doğu Türkistan acısı ile karşı karşıyayız. İnsanların inançlarını bile
yaşayamadığı bir ortamda Çin'in ekonomik cüssesinin karşısında hukukun, insan haklarının
ayaklar altında olduğu bir dünyada sormadan edemediğimiz soru güçlüye karşı bir hukukun
işlemediği
zamanda
kimin
hukuku
hangi
barış
hangi
hukuk.
Ülkemizin hemen yanı başında Suriye'de oynanan oyunu görüyoruz. Oluşturulmak istenen
koridorun farkındayız. ABD, müttefikleri ve İsrail'in menfaatleri için kanına girilen binlerce
kardeşimizin varlığını büyük bir hüzünle takip ediyoruz. Eğer hukuk varsa bu ve benzeri
bölgelerdeki insanların hakkını hangi hukuk nasıl koruyacak. Asıl içimizi acıtan soru, bu
olaylar kendi topraklarında olsa idi batı dünyası bu sessizlikte olur muydu?
Doğu Türkistan-Irak-Suriye-Mısır-Libya-Filistin gibi bölgelerde kardeşlerimizin can, mal,
namus ve inanç güvenliğinin hiçe sayıldığı gözümüzün önünde bu bölgeler adeta kan gölüne
dönmüşken, hukuku gören var mı? Bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum" diyerek
şunları söyledi:
" Batının ürettiği terör ve çatışmaların dünyanın başına bela olduğu ortada iken her çatışma ve
kargaşanın olduğu bölgeye batılı ülkelerin el altından silah sattığı aşikar iken, bu sabıkalarının
üzerini örtmek amacıyla içi boş bir kavramın ortaya konulması, dünyaya huzur ve barış
getirmemiş, bundan sonra da getirmeyecektir. Bu yüzden mazlum ve mağdurların asla istifade
etmediği hukuk metinleri hiçbir anlam ifade etmemektedir.
Güçlünün hukuku belirlediği, onun menfaatlerinin korunması gerektiğinde hukukun hatırlanıp
devreye konulduğu, sempatik bir kavram olmaktan öteye gitmeyen ve üretilerek dünyanın
adeta gözünün boyandığı bir kavram, bu gün bizler için ne ifade edebilir. Her türlü
hukuksuzluğun mimarı olan bir anlayışın ve medeniyetin dünyaya hediye ettiği bu kavramın
nasıl bir anlamı olabilir. Hukuk yolu ile dünya barışı, adı çok güzel ama uygulamada
mazlumlar adına geçerliliği olmayan ve sadece güçlü ve ezenlerin hukukunu koruyan bir
sistemde bu günü kutlamak ve buna inanmak aklı selim hiç kimsenin asla kanmayacağı bir
durumdur.
BM ve NATO gibi aslında misyonunu tamamlamış, inandırıcılığını kaybetmiş dünya barışına
dair kurulmuş organizasyonların bile işgal ve haksızlıkların yanında yer aldığı bir süreçte
hukuk yoluyla barışın tesisi kuru bir masal ve aldatmacadır.
Kağıt üstünde bir gün olarak adı konulmuş ama uygulamada hiçbir geçerliliği olmayan dünya
Hukuk Günü umarız gelecekte içi doldurulan ve barış için hukukun temel kavram olarak yer
yüzüne hakim olduğu günler getirir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14207.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Semt pazar yeri çatısına güneş enerjisi santrali
kurulacak
Güneş ve rüzgar enerjisi faydalarını ve ekonomik katkılarını gündeme getiren Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt kapalı semt pazar yeri çatısına
güneş enerjisi santrali kurularak pazar yerinde ısıtma ve aydınlatma sağlanacağını söyledi.
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Güneş enerjisinden üretilecek olan elektrik enerjisinin ilk defa pazar yerinde uygulanacağını
belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak tüm sosyal ve spor tesisleri, zabıta
ve atölye binalarında uygulamanın yaygınlaşarak yerine getirileceğini kaydetti.
Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreterek ekonomiye katkı sağlanacağını ve Belediyenin
bütçesine ek gelir sağlayacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şu açıklamada bulundu; “Melikgazi Belediyesi olarak enerji tasarrufuna ve doğal
kaynakların kullanımına büyük önem veriyoruz. Özellikle dışarıdan satılan enerjinin ülke
ekonomisi içerisinde ne kadar büyük payının olduğunu biliyoruz. Bu nedenle güneş ve rüzgar
enerjileri gibi enerji üretimlerinin yaygınlaşmasını istiyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ilk
kez belediye olarak abdesthanelerde güneş enerjisi ile sıcak su kullanımını sağladık. Şimdi de
Yıldırım Beyazıt Pazar yerinde güneş enerjisinden aydınlatma ve ısınma için elektrik enerjisi
elde edeceğiz. Böylece pazar yerinde kullanılan elektrikten tasarruf ederek Belediye bütçesine
katkı sağlayacağız. İlk etapta 756 KW güneş enerjisi santrali kurulacaktır. Bunun için beton
trafo inşası başlanmıştır. Bilindiği üzere Melikgazi Belediyesi semt pazar yerleri çok amaçlı
kullanılmaktadır. Haftanın bir günü semt pazar yeri olarak kullanılan bu yerler haftanın diğer
günlerinde otopark, basketbol alanı, toplantı yerleri ve kurban kesim yeri olarak
kullanılmaktadır. Semt pazarının güneş enerjisi ile aydınlatma çalışması bu yıl
içerisindeizmete sunulacaktır.”
Başkan Büyükkılıç, Pazar yerlerinde güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilmesiyle
aydınlatma ve ısıtmanın tüm pazar yerlerinde olacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14208.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Yaz spor okullarında futbola yoğun ilgi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 2015 yılı
Yaz Spor Okulları'na vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.

09 Temmuz 2015 Perşembe 18:31
Şu ana kadar yapılan 2 bin 260 ilk dönem kayıt arasından 783 kayıt ile futbol ilk sırada yer
alıyor. Talas, Sümer Harikalar Diyarı ve Başakpınar içerisindeki tesislerde verilen futbol
eğitimine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklarını 2015 Yaz Spor Okulları bünyesinde
futbol branşına kayıt ettiren aileler böyle güzel ve kaliteli bir hizmetten dolayı Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti.
15 Haziran - 5 Eylül arasında 3 dönem halinde gerçekleştirilecek olan 2015 Yaz Spor
Okullarında ilk dönem 11 Temmuz Cumartesi günü tamamlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14209.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Yahyalı engelleri kaldırıyor
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün ilçede yaşayan engelli vatandaşlara desteği devam
ediyor.
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İlçenin İsmet Mahallesi’nde oturan yürüme engelli Şifa Göçer’in evini, Ak Parti İlçe Başkanı
Av. Ahmet Büber, İş Adamı Ali Türk ve Ali Kafalı ile birlikte ziyaret eden Yahyalı Belediye
Başkanı Esat Öztürk, Şifa Göçer için alınan tekerlekli sandalyeyi teslim etti.
Duygulu anların yaşandığı ziyarette Başkan Öztürk engelsiz yaşam için belediye
çalışmalarının sürekli devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi. Başkan Öztürk ; “ İstanbul’
da yaşayan iş adamımız Ali Türk kardeşimiz, engelli kardeşimizin ihtiyacını duyar duymaz,
belediye ile iş birliği getirmiş olduğu tekerlekli sandalyeyi hediye etmek için buraya geldik.
Cenabı Allah, bedensel engellilik önemli değil, zihinsel engellilik vermesin. Yani görme
basiret dediğimiz engellilik var ya, hak ve hakikati görme engeli, Allah onu vermesin. Geçen
bir tane görme engelli kardeşimiz, yeminle söylüyorum, bize dedi ki “ Ben Allah’ın sevgili bir
kuluymuşum” diyerek şükrüyle bize ders verdi. Benden çok daha şükrünü gördüm. Tabi
Allah’ımızın vergisi. Hiçbir zaman çocuğumuzun tırnağına taş değmesini istemeyiz.
Allah’ımızın hediyesi olarak onlara bakarsak, yaptığımız hem oruç ibadeti olur, hem de bu
çocuğa bakım ibadet olur. Biz o gözle bakarız engellimize de. Sağ olsun böyle bir güzelliğe

de hep beraber arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, başkanımızla yaşattığı için iş adamımıza
teşekkür ediyorum. Bugün ilçe başkanımız da bizi yalnız bırakmadı. Hem ramazanın da
ruhuna yakışır iş yapalım, hem de dua alalım diye buraya gelmiş olduk. Ramazan ayında
hamd olsun, bu güzel duyguyu, bu güzelliği bize tattırdığı için ben iş adamlarımıza tekrar
teşekkür ediyorum. Allah’ımız kardeşimize şifa versin, size sabır versin, dayanma gücü
versin. Bunlar bizim nimetimiz. Belki biz ekmek yiyorsak, bunların sayesinde yiyoruz. Allah
yar ve yardımcınız olsun. Şifa kardeşimiz hem engelli, hem yetim. Demek ki iki sevabı birden
aldı iş adamımız.” diye konuştu.
Aile’nin durumu hakkında da bilgiler alan Başkan Öztürk, her türlü konuda aileye destek
vereceklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14210.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Korkmaz Davası’nda olay çıkartanlara kitap
okuma cezası
Kayseri’de, Ali İsmail Korkmaz davasında ‘Görev Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret’
yaptıkları iddiasıyla yargılanan 12 sanıktan 10’una kitap okuma cezası, 2 sanığa ise 2 yıl hapis
cezası verilerek cezaları ertelendi.
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10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada ‘Görev Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret’
suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı. Yapılan yargılamanın
ardından mahkeme hakimi Necati Daştan, dava ile ilgili kararını açıkladı. Daştan, 12 sanıktan
10’una ilk olarak 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Daştan, 1 yıl 8 ay hapis cezasını 2 kitap okuma
cezası olarak değiştirdi. Diğer 2 sanığa ise 2 yıl hapis cezası veren Daştan, bu cezayı da
erteledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14211.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

KTO Şekerbank ile protokol imzaladı
Kayseri Ticaret Odası, üyelerine yönelik bankacılık hizmetlerine ilişkin Şekerbank ile
protokol imzaladı.
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VIP salonda gerçekleştirilen protokol imza törenine; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Şekerbank Genel Müdür
Yardımcısı Gökhan Ertürk ve Şekerbank’ın Kayseri yöneticileri katıldı. Protokol töreninde
konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hiçyılmaz, “Öncelikle sizleri
Kayseri Ticaret Odası’nda görmekten memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Bankalarla iş dünyası iç içe çalışmak zorundadır. Eskiden ben bankayla çalışmıyorum diyen
insanlar olabilirdi ama günümüzde banka ile çalışmayan hiç kimse yok diyebiliriz.
Dolayısıyla bankacılıkla iş dünyası iç içe girmiş vaziyette. Tabiri yerindeyse iş dünyası
bankalara muhtaç, bankalarda iş dünyasına muhtaçtır. Karşılıklı kazan kazan formülünü
uygulamak suretiyle her iki tarafında menfaatine olacak şekilde hareket etmek en doğrusu
olacaktır. Biz Kayseri’deki iş dünyasının en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesiyiz.
17 bin civarında üyemiz var. Dolayısıyla Kayseri’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olma
vasfımızla böyle bir anlaşmayı yapıyor olmanın hem kurum olarak hem de üyelerimiz
açısından menfaatli bir iş olduğunu düşünüyorum. Bu imkanı bize ve üyelerimize verdiğiniz
için de sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi. Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Gökhan
Ertürk ise konuşmasında, “Başkanım öncelikle biz burada olduğumuz için çok gururlu ve
mutluyuz. Bugüne kadar Kayseri’nin özellikle bizim bankamızda yeri çok farklıydı
biliyorsunuz. Bizim bankamızı kuranlar şeker pancarı çiftçileri. O günlerden bugüne 62 yıl
geçti ama Şeker Bank vizyonundan bir şey kaybetmedik biz. O yüzden bizim Kayseri de
birçok ilçede dahi şubemiz var. En fazla şubemiz olduğu illerden bir tanesi. Dolayısıyla böyle
bir günde böyle bir anlaşmayı imzalamak bizler için gerçekten gurur verici. Sizlere çok
teşekkür ediyorum. Sizler ticaretle uğraşan, üretimle uğraşan üyelerinizle bizleri buluşturma
noktasısınız. İnşallah bugün bizimle imzalayacağınız protokol de hem onlar, hem sizler hem
de bankamız için hayırlı olur. Bu protokolümüzde kredilerde yüzde 15 faiz indirimi var. Bir
de ticaret hayatının vazgeçilmezi olan post cihazları için biliyorsunuz ciro geçmezse bankalar
bir bedel alıyorlar, bu cihazlar için 3 ay boyunca ücret almayacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Başkan Hiçyılmaz ve Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Ertürk
tarafından protokole imza konuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14212.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Kayseri Şeker sahur programlarına yoğun ilgi
Kayseri Şeker Sahur sofrası Yahyalı’da İlçe protokolünün de katılımıyla Yerköy’de yapıldı.
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Ağcaşar Sulama Birliği ve Yerköy Muhtarlığının katkılarıyla düzenlenen sahur programına
köy muhtarlarının yanı sıra bölge çiftçileri de ilgi göstererek Kayseri Şeker sahur sofralarının
en büyüğünü Yerköy parkında gerçekleştirdi. Sahur programına; Yahyalı Kaymakamı Metin
Esen, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Tarım Müdürü Serdar Alıcı, Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Üyesi İlhan Argun, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede,
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Genel Müdür Yardımcıları Osman
Canıtez ve Mehmet Özoğul, Kooperatif Müdürü İsmet Aksoy, Ağcaşar Sulama Birlik
Başkanı, Yahyalı, Yeşilhisar ve Develi İlçelerinden köy muhtarları ile bölge çiftçileri katıldı.
Sahur programına Aşık Abdullah Karagöz de çiftçilik ile ilgili eserlerini söyleyerek ayrı bir
renk kattı. Kayseri Şeker Sahur etkinliğine katılan Yahyalı Kaymakamı Metin Esen yaptığı
açıklamada; Kayseri Şeker’in üst düzey yöneticileri çiftçisini karşısına almış, ekranların
önünde konuşabiliyorsa kendine güvenen bir yönetim olmuştur. Bu tabloda Kayseri Şeker
yöneticilerinin çiftçisine karşı yapması gerekeni yapmış, Çiftçinin her kuruşuna sahip çıkarak,
onların kazancını artırmış, başı dik, alını açık bir yapıda olduğunu gördüm. Bu tablo ülkemiz
açısından güzel bir gelişmedir dedi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; sahur
programlarında yöneticilerin çiftçinin ayağına gelerek sorunlarını dinlediğinden dolayı ‘Köylü
milletin efendisidir.’ sloganının Kayseri Şeker tarafından hayata geçirilmesinin güzel bir
örnek olduğunu belirtti. Sahur programında pancar ekicisi çiftçiler, pancar ekmeyen çiftçiler,
köy muhtarları, sulama birlik başkanlarının Kayseri şeker ile ilgili görüş ve önerilerini
dinleyen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Kayseri Şeker
tarafından adeta çiftçi meclisi şeklinde düzenlenen sahur organizasyonlarının ülkemizde örnek
alındığına dikkat çekerek biz bu meclislerde çiftçimizin düşüncelerini öğrenirken sadece
pancarla ilgili sorunlarını görüşmüyoruz. Biz bütün çiftçilerimizin her türlü sorununu
kendimize sorun olarak kabul ediyoruz. Pancar dışında arpa, buğday, ayçekirdeği, kabak
çekirdeği, meyvecilik konularında da çiftçilerimizle görüşmeler yapmaktayız. Kuracağımız
tarım marketler aracılığı ile çiftçimizin şeker pancarı dışındaki ürünlerini de en iyi şekilde
değerlendirmeyi hedefliyoruz. Kayseri Şeker dört yıllık bir çalışma sonunda hem bu bölgenin
hem sektörün hem de Türkiye'nin en önemli şirketlerinden biri haline geldi. Onun için bu yılı
yatırım yılı ilan ettik. Ancak çiftçinin her bir kuruşu bizim için emanettir. Onun en doğru
şekilde değerlendirilmesi hiçbir şekilde israf edilmemesi gerekir. Yapılacak olan yatırımları
enine boyuna doğru tahlil ederek doğru planlayıp doğru yapmak zorundayız. Böyle yaparsak
uzun süre bu yatırımlardan yararlanma imkanı ortaya çıkacaktır. Bu esnada Pancar üretmeyen
çiftçilerimizin sorunlarına da duyarsız kalmayacağız. Tüm çiftçileri bizim çiftçimiz olarak
görüyoruz. Onların geleceği onların sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Çocuklarının geleceğini bile
bizim sorunumuz olarak görüyoruz.

Bizim en önemli sermayemiz çiftçinin bize olan güvenidir. Biz bunu zedeleyecek bir şey
yapamayız. Bunun için yatırım konusu bizim için çok önemlidir. İnşallah Cenab-ı Allah
sağlık içerisinde planlanan yatırımları yapmayı nasip eder” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14213.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Kayseri Valiliği'nden işaret dili eğitimi
Vali Orhan Düzgün, işitme engellilere daha iyi hizmet verilebilmesini sağlamak amacıyla
Kayseri Valiliği’nce kamu personeline yönelik düzenlenen “İşaret Dili” eğitimini
tamamlayanlara sertifikalarını verdi. İşaret Dilini öğrenen kamu personeli ise eğitimin
açılmasını sağlayan Vali Düzgün’e teşekkürlerini işaret dili ile İstiklal Marşı ve yöresel
türküler söyleyerek iletti.
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Kayseri Valiliğince, merkez ilçe kaymakamlıkları, Emniyet Müdürlüğü, Müftülük, İl Basın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Aile Ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, SGK Müdürlüğü, İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma
Vakfı, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri, Dernekler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor
Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlükleri, İl Sosyal Proje Etüt ve Proje Müdürlüğü personeline
yönelik “Müracaatımı Dinler misin - İşaret Dili” projesi kapsamında verilen “İşaret Dili”
eğitiminin sone ermesi nedeniyle sertifika töreni düzenlendi. Valilik Toplantı Salonunda
gerçekleştirilen törene, Vali Orhan Düzgün, Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, Kocasinan
Kaymakamı Ali Candan, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Talas Kaymakamı Zekeriya
Güney, Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ ve İncesu Kaymakamı Tarık Bahadır ile ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve eğitim alan personel katıldı.
Vali Düzgün, burada yaptığı konuşmada, işitme engelli vatandaşların sorun ve taleplerine en
kısa sürede çözüm bulmanın gayretinde olduklarını ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerini
belirterek, İşaret Dili eğitiminin de bunun bir parçası olduğunu ifade etti.
Kamu hizmetlerinden etkin şekilde yararlanabilmenin engelli vatandaşların da hakkı olduğunu
anlatan Vali Düzgün, işitme engelli vatandaşların dertlerinin anlaşılmasını sağlayacak ve
onlara değer verildiğini gösterecek her türlü projenin destekçisi ve öncüsü olduklarını dile
getirdi.
Türkiye’de son yıllarda sosyal politikalar kapsamında engelli vatandaşların toplum ve
istihdam hayatına kazandırılması yönünde çok güzel projeler uygulandığını belirten Vali
Düzgün, engellilerin sosyal ve ekonomik hayatlarını doğrudan etkileyen projelerin yanında
Valiliğin düzenlediği “İşaret Dili Eğitimi” gibi engelli vatandaşların kamu kurumlarında
muhatap
bulmasını
sağlayacak
projelerin
de
önemli
olduğuna
değindi.
Vali Düzgün, işaret dilini öğrenen farklı kurumlardaki kamu personelini de gösterdikleri azim
ve fedakârlıktan dolayı tebrik etti.
Projenin koordinatörlüğünü üstlenen Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı ise, kurumsal
kapasiteyi geliştirme kapsamında düzenlenen projelerden biri olan “Müracaatımı Dinler

misin?” eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, şu bilgileri verdi:
“İşitme engelli vatandaşların sosyal hayatta pek çok sorunla karşı karşıya kaldığı, kamu ve
özel alanlarda istediklerini anlatmakta ne kadar çok zorlandıkları önemli bir gerçeğimizdir.
Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerimizin işitme engelli olan
vatandaşlarımızın, müracaatlarında ve bunlara kamu hizmeti sunarken, sorunsuz, anlaşılır ve
daha iyi bir iletişim kurmaları amaçlanarak, İl Merkez kuruluşları ve 6 ilçe dâhil 29
kurumumuzdan, 45 personel 2 ayı aşkın sürede 120 saat eğitime tabi tutularak İşaret Dili
Sertifikası almaya hak kazanmıştır.
İŞARET DİLİ İLE İSTİKLAL MARŞI
120 saat eğitimin ardından İşaret Dili’ni öğrenen ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını ifade
eden kamu personelinin kendilerine bu imkânı sağlayan Vali Düzgün’e teşekkürü ise İşaret
Dili üzerinden oldu.
İstiklal Marşımızı koro halinde işaret dili ile söyleyen kamu personeli, bu alanda ne kadar iyi
bir eğitim aldıklarını da Kayseri yöresine özgü türküleri seslendirerek gösterdi. Solo halinde
söylenen türkülerin yanı sıra yine koro halinde işaret dili ile söylenen Gesi Bağları türküsüne
davetlilerin de eşlik etmesi neşeli anların yaşanmasına neden oldu.
Programın sonunda Vali Düzgün tarafından eğitimci Ali Zadikan’a teşekkür belgesi,
kursiyerlere ise sertifikaları verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14214.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda bin 217 kök Hint keneviri
449 gram kubar esrar ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

09 Temmuz 2015 Perşembe 18:48
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Tomarza ilçesi Avşarobası
Mahallesi’nde bin 217 kök hint keneviri, 449 gram kubar esrar maddesinin ele geçirildiği
öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan bir kişi hakkında soruşturmanın sürdürüldüğü
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14215.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Vatandaşlar yüzme dersinden memnun
Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından düzenlenen 2015 yılı Yaz Spor
Okulları bünyesinde yoğun ilgi gösterilen branşlardan bir tanesi de yüzme.
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Temel Eğitim, Serbest ve Sırt üstü stillerin gösterildiği yüzme kurslarında sadece yüzme değil
sporcu ahlakı, tertip, programlı yaşam gibi konularda da öğrencilere ders veriliyor. Oldukça
yoğun ilgi gösterilen yüzme derslerinde aileler, “Hocalarımız tarafından diş fırçalama saati,
uyku ve beslenme saatine kadar detaylı ve düzenli programlar alıyoruz. Sadece branş eğitimi
yok tam anlamıyla sağlıklı yaşam rehberi oluşturuyorlar. Ayrıca çocuk gelişiminde de önemli
katkılarının olduğunu düşünüyoruz. Bu güzel hizmetlerinden dolayı başta Büyükşehir
Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'e sonrasında ise emektar hocalarımıza teşekkür ederiz”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14216.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

CHP İl Başkanı'ndan Halaçoğlu'na tepki
CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun
açıklamalarına, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Ekmeleddin İhsanoğlu ile birlikte
iftar ortamında bulunduk. O zaman CHP dinsiz değildi de bu gün mü dinsiz?” diye tepki
gösterdi.
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CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, “Parlamento gibi çok kutsal bir yerde görev yapan Yusuf
Halaçoğlu’na hiç yakıştıramadım. Biz Kayseri’de zaman zaman nezaket çerçevesinde
selamlaşan, karşılıklı hal hatır soran bir millet vekilimiz ama hiç yakışmadı. Ben bir takım
şeyler söyleyip de polemik başlatmak istemiyorum. CHP Osmanlı’dan dağılan ve kurulan
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu bir partidir. Unutmasınlar ki Avrupa’nın bizden 200 yıl
önce Kur’an-ı Kerim’i kendi dillerinde okuyup anlarken, Cumhuriyet döneminde Elmalılı
Hamdi Yazır Hoca Efendiye Kur’an-ı Kerim Türkçeleştirilmiştir. Allah’ın kelamını o güzel
dilimizle bu insanların da kendi dillerinde anlamasını sağlayan partidir CHP, Atatürk’ün
önderliğinde”
dedi.

Ayan, “Yobazlardan, gericilerden, dini kendi çıkarları için, kendi bir takım gelecekleri için
kullanan zihniyetten dinimizi temizlemeye çalışan Allah adına bu işi yapan bir partidir CHP.
‘dinsizdir’ demek çok ayıp şeyler, Sayın Halaçoğlu’na çok da saygı duyuyorum. Türk Tarih
Kurumu’nun başında görev yapmış ve tarihi çok iyi bilen bir insan. ‘AKP’lilerin anlayışı ile’
deyip de AKP’liler bunu dese bile ilk defa karşı çıkması gereken Yusuf Halaçoğlu’dur”
diyerek şunları söyledi:
“ Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Ekmeleddin İhsanoğlu ile birlikte iftar ortamında
bulunduk. O zaman CHP dinsiz değildi de bu gün mü dinsiz? Yakışmıyor bunlar, doğru şeyler
değil. Manevi değerlerimizin böyle basit siyasi hesaplara sokulmaması gerekir. Hoş olmadı,
aynı bölgenin insanlarıyız. Doğrusu yakıştıramadım, ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması
gerekiyor. Siyasi mücadele başka şey, insanların değerleri ile oynamak başka şey. Bence çok
ayıp oldu. CHP çok inançlı bir partidir. Dinimizi ve inancımızı siyasete karıştırmamaya
çalışıyoruz. Herkesi biraz daha dikkatli konuşmaya davet ediyorum”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14217.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

CHP-MHP kavgası devam ediyor
MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, tartışma yaratan açıklamaları nedeniyle özür
dilemeyeceğini belirtti. Tartışmaya dahil olan İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ise
Halaçoğlu’nu tövbeye davet etti.
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Meclis Başkanlığı seçimlerinin ardından partisine yönelik yapılan eleştirilere karşılık, "Biz
eğer Sayın Deniz Baykal'ı desteklemiş olsaydık, ‘dinsiz, inançsız bir partinin adamını
seçtirdiniz' diye bize yükleneceklerdir" açıklamasında bulunanMHP Milletvekili Yusuf
Halaçoğlu, kendisine yönelik tepkilere sosyal medya üzerinden de yanıt verdi ve özür
dilemeyeceğini belirtti. Halaçoğlu, "Bazıları ne derse desin oyunları bozuldu. Ne kadar
saldırırlarsa saldırsınlar, özrü gerektirecek hiçbir sözüm olmadı. Kimse karşısında eğilmem.
Sadece Allah huzurunda rükuda ve secdede eğilirim. Sözlerimi çarpıtanları Allah'a havale
ediyorum. En küçük moral bozukluğum da yok. Biz böyle tezgahları dönme Ermeniler
açıklaması yaptığımızda fazlasıyla görmüş insanız. Allaha şükür alnımız açıktır" dedi.
Konuşmasının çarpıtıldığını öne süren ve sözlerinin yer aldığı videoyu da sosyal medya
hesabından paylaşan Halaçoğlu, "Konuşma videomu yayınladığım halde, hala sanki CHP
dinsiz diyen benmişim gibi yorum yapanlar, kendi anlama ve algılamalarını yeniden gözden
geçirsin. Burada bana asıl tepki göstermesi gerekenler AKP'lilerdir. Ama ne gariptir ki
CHP'liler gösteriyor. Gerçekte AKP'ye göstermeleri gerekirdi. Herhalde anlayış ve algı
meselesi. Dikkat edin CHP dinsiz demiyorum, AKP'nin tabiriyle dinsiz bir partinin inançsız
bir partinin adamını seçtiniz diye bize yüklenecekler diyorum. Bu sözüm AKP'den
çekindiğimiz için değil, her şartta nasıl olsa eleştirileceğimizi belirtmeye yöneliktir.

Görülüyor ki aslında ne kadar iyi anlatırsam anlatayım, ancak herkesin anlayışı kadar
anlatabiliyorum" ifadelerini de kullandı.
MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu’nun tartışmalı sözlerine İstanbul Milletvekili
İhsan Özkes de katıldı. Özkes, yaptığı yazılı açıklamada Halaçoğlu’nu tövbeye davet etti.
“Halaçoğlu’nun kişiliğine yakışmamıştır”
Özkes, açıklamasında Halaçoğlu’nun çok ciddi bir hata yaptığını belirterek: “Bu ayıbın hem
dini, hem siyasi, hem de insani ve ahlaki mahzurları vardır. Mübarek Ramazan ayında
böylesine bir çirkinlik hiç yakışmamıştır. Önemli bir partinin Grup Başkan Vekili Sayın
Yusuf Halaçoğlu’nun kişiliğine de yakışmamıştır. Nitekim Partinin bir diğer grup
başkanvekili Oktay Vural, "Yusuf Halaçoğlu'nun sözlerini tasvip etmiyoruz" demiştir. MHP
Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli “Kimin neye, nasıl inandığını tayin makamı kimseye
düşmeyecektir” demiştir. Başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Sayın Oktay Vural, Sayın
Bülent Arınç ve Sayın Mahir Ünal’a yapıcı açıklamalarından dolayı teşekkür ederim”
ifadelerini kullandı.
Tövbeye davet ediyorum
Hatada ısrar etmenin şeytan işi olduğunu kaydeden Özkes’in açıklamalarının devamında
şunlar yer aldı: “Bunu onur-gurur konusu yapmak ve geçiştirmeye çalışmak doğru değildir.
Yapılacak iş çok basittir. Nasıl ki Sayın Halaçoğlu bir basın toplantısında bu talihsiz
açıklamayı yaptıysa aynen öyle de yine bir basın toplantısıyla bu tatsızlığı gidermelidir.
İçinde bulunduğumuz dostluk ve kardeşlik ayı Ramazan’a yakışır bir olgunluk ve
erdemlilikle Sayın Halaçoğlu’nu, işlediği bu günahtan dolayı Yüce Allaha tövbe etmeye ve
Cenabı Allah’la aralarına girdiği için de CHP’lilerden helallik dilemeye davet ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14218.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Kayserispor antrenmanlarını sürdürüyor
Kayserispor, lig hazırlıklarını bu gün sabah salonda yaptığı çalışma ile sürdürdü.

10 Temmuz 2015 Cuma 15:23

Teknik Direktör Tolunay Kafkas ile anlaşmaya varan Kayserispor'da lig hazırlıkları bu gün
sabah yapılan antrenman ile devam etti. Antrenmana Ömer Bayram, Biseswar, Hakan Arıkan
başta olmak üzere 14 futbolcu katıldı. Düz koşu ile başlayan antrenmana teknik direktör
Tolunay Kafkas da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14219.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Borç bitti sırada yatırım var
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Borç bitti
sırada yatırım var” dedi.

10 Temmuz 2015 Cuma 15:26

Şeker Gölü’nde düzenlediği iftar programı ile kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir
araya gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son 6 yılda Kayseri’nin 1 milyar TL’lik kaynaktan mahrum
kaldığını söyleyen Akay, “Çiftçimiz adına yapılan her güzellik hepimizi mutlu eder.
Konya’nın bu çerçevede yapmış olduğu birçok yatırım var. 30 civarında fabrikadan
bahsediliyor. Burada yatırım yapılması oradaki yönetimin başarısı. Konya’nın kaynak
oluşturmasında Kayseri’nin de katkısı oldu. 2008 yılında 75 bin ton şeker kotası Konya’ya
gitmiştir. 75 bin ton şeker kotası demek 500 bin ton pancar demek. 500 bin ton pancar demek.
Biz 2 milyon ton pancar üretiyoruz, pancarın dörtte biri kadar kota elimizden gitmiş demek.
Ayrıca şeker olarak310 bin ton üretiyoruz. Fakat dörtte biri kadar şeker kotasından mahrum
kalmışız demek. Bu 75 bin ton şeker kotası demek bugünün fiyatı ile söylüyorum bir yılda
180 milyon kaynak demek. Bundan kim faydalanmış? Konya faydalanmış. Kaç senedir
faydalanıyor? 6 yıldır. Yaklaşık 1 milyar TL kaynağa tekabül ediyor. Kayseri bundan mahrum
kalmış, Konya bundan faydalanmış. Konya da bunu pozitif değerlendirdiği için de bu tür
yatırımları yapmış. Tebrik etmek lazım” dedi. Borçların bittiğini, sırada yatırımların olduğunu
ifade eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
“Ama biz 4 buçuk senedir görevdeyiz. Biz yapmak yerine mevcutları kapatmak zorunda
kaldık. Yatırımı izah ettim, borç bitti sırada yatırım var. Borç bitmeden yatırıma girmek bu
şirketi haksız maliyete sokmak demekti. Bu doğru bir iş olmazdı. Onun için bu borcun belli
bir seviyeye gelmesi gerekiyordu, onu bekledik” ifadelerini kullandı.
Pansu’nun neden kapatıldığı sorusunu cevaplayan Akay, “Şirketler neden kapandı? Mesela
Pansu ismindeki işletmeden biz rapor istedik. Bize gelen raporlarda Pansu’nun 5 yılda 13
milyon ciro yaptığını ama bunun karşılığında 26 milyon zarar ettiği yazıyor. Ve Pansu’nun
kapasitesi belli, teknolojisi eski. Yeni bir teknoloji ortaya koyabilmek ilave bir yatırımdı.
Buna da fabrikanın gücü yoktu. Pansu’yu herkes doğal kaynak suyu olarak biliyor değil mi?
Böyle olmadığını, burada bir oyun olduğunu biz sonradan öğrendik. Öğrendiğimiz anda
kapattık. Yoksa biz masrafları ortadan kaldırmıştık” diye konuştu. Yeni sezonda Kayseri’yi
Süper Lig’de temsil edecek olan Kayserispor’a başarılar dileyen Hüseyin Akay, “Kayseri
inşallah asansör takım olmaz. Kayseri'nin en iyi şekilde temsil edilmesi lazım” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14220.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

20 yıldır kanayan yara: Srebrenitsa
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan “Bosna’nın Srebrenitsa şehrinde katledilen
kardeşlerimizin yarası 20 yıldır kanıyor, acıları dinmiyor. Toplu mezarlardan her yıl yeni
cesetler çıkması Boşnaklar başta olmak üzere tüm Müslüman milletlerin acısını tazeliyor”
dedi.
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Srebrenitsa soykırımının 20. yıldönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Doğan
“Hollandalı askerlerin bulunduğu ve BM tarafından güvenli bölge ilan edilen Srebrenitsa, 11
Temmuz 1995 tarihinde, Ratko Mladiç öncülüğünde Sırp birliklerince işgal edildi. BM Barış
Gücü’ndeki Hollandalı komutanların göz yummasıyla 5 gün içinde onbine yakın Boşnak
kardeşimiz katledildi. Bu soykırım, Avrupa’nın ve BM’nin tarihine kara bir leke olarak geçti”
yorumunu yaptı.
Sırpların üst üste zaferler kazandığı dönemde sesi çıkmayan Avrupa devletleri ve BM’nin,
savaşın seyri Boşnaklar’ın lehine gelişince barış görüşmelerini başlattığını hatırlatan Doğan
açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Katliam tam da bu görüşmeler sırasında yaşandı. Böylece Batı medeniyetinin gerçek yüzü
bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Nitekim rahmetli Bilge Kralımız Aliya İzzetbegoviç bu
durumu şöyle özetlemişti: ‘Ben Avrupa’ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü
çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların
tamamını yaptılar. Hem de Batı’nın gözü önünde; Batı medeniyeti adına…’
Doğan, Bosna’daki savaş sırasında katliam yapan çok sayıda savaş suçlusu Sırp dışarıda
gezerken ülkesini savunan Boşnaklar’ın ve Srebrenitsa’nın efsanevi komutanı Naser Oriç’in
tutuklanmalarının başka bir çelişki olduğunun altını çizerek şunları belirtti:
“Bosna’da Naser Oriç’le ilgili son gelişmeler, Suriye’de sınırlarımızın dibinde Kürt devleti
kurma girişimleri, Mısır’daki emperyalist işbirlikçi darbe güçlerinin Mursi ve arkadaşlarını
idama mahkum etmeleri, AK Parti’nin gücünün biraz zayıflamasının bile İslam düşmanlarını
nasıl cesaretlendirdiğinin en güzel göstergesidir. Gönül coğrafyamız seçim sonuçlarından
muzdariptir. Türkiye’nin ve İslam aleminin düşmanları ise bayram etmektedirler. Ama bu
sıkıntılı sürecin geçici olduğuna inanıyorum.”
11 Temmuz’da Srebrenitsa’da yaşanan soykırımın 20. yıldönümü anma törenleri için
Türkiye’den de başta Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak üzere çok sayıda Bosna
gönüllüsünün bu törenlere katılacağını belirten Ahmet Doğan, mesajını “Sırplar tarafından
katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, gönül coğrafyamızda yaşanan bu
katliamların bir an önce sona ererek kardeşlik ve barışın hâkim olmasını Rabbimden
diliyorum” diyerek bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14221.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü
personeli iftarda buluştu
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurum personeline Ramazan ayının
manevi havasını hep birlikte solumak, birlik beraberlik duygularını pekiştirmek için iftar
yemeği verildi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İftar Yemeği Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğü binası yanında bulunan açık alanda yapıldı.
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Katılımın yoğun olduğu davete Vali yardımcısı Mustafa Masatlı’nın da teşrif ettiği iftar
yemeğinde Kurum personeli katıldı.
İftar yemeği Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürü Murat Eskici, iftar programıyla ilgili yaptığı konuşmasında "İnsani değerlere has
duyguların had safhaya ulaştığı şu Ramazan-ı Şerifte birlik ve beraberliğin sağlanması adına
hoş bir atmosfer yaşıyoruz. “Müminler ancak kardeştirler” Bu ilahi emir gereği özellikle bu
ayda yıkıcı değil yapıcı; ayrıştırıcı değil, birleştirici olmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.
Vali yardımcısı Mustafa Masatlı ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün yaptığı
çalışmalardan memnun olduğunu belirterek, "Ülkemiz gençliğinin sağlıklı ve güçlü
yetişmesini sağlamak amacıyla yapılan spor faaliyetleri çok önemli" dedi.
Kayseri'den Bursa Mustafa Kemal Paşa Kaymakamlığına atanan Vali Yardımcısı Mustafa
Masatlı, kurum personeliyle vedalaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14222.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

KTO'nun OSB hizmet bürosu artık hafta sonu
da hizmet verecek
Kayseri Ticaret Odası’nın, üyelerine daha iyi hizmet vermek amacıyla faaliyetlerini sürdüren
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bürosu, artık cumartesi günleri de hizmet verecek.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, OSB’deki hizmet
bürosunun bundan böyle cumartesi günleri öğlen saat 13,00’e kadar açık olacağını söyledi.
Üyelerin; iyi hizmete yalnızca mesai günlerinde değil, hafta sonu da ulaşabilmeleri adına
böyle bir uygulamayı getirdiklerini ifade eden Hiçyılmaz, “Üyelerimizin, Oda hizmetlerine
ulaşabilmeleri açısından büromuz, OSB 6. Cadde No: 3/3 Gümrük Müşavirleri binası
içerisinde faaliyet göstermektedir. Büromuzda, hafta içi sabah 09.00 - 12.00 ile öğleden sonra
13.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet sunulmaktadır. Büromuz, bundan böyle cumartesi
günleri 09.00-13.00 saatleri arasında da üyelerimize hizmet verecektir. OSB Hizmet
Büromuza, 222 45 28 numaralı telefondan dâhili 185 tuşlanarak ulaşılabilmekte ve daha
detaylı bilgi alınabilmektedir” dedi.
Hiçyılmaz, “Kayseri OSB’deki büromuzda üyelerimize; Ticaret Sicil Gazetesi Sureti Onayı,
İhale Durum Belgesi, Faaliyet Belgesi, A-TR, EUR-1, Form-A, Menşe Şahadetnamesi Satışı
ve Onayı, Davet Yazısı, Vize Talep Yazısı, İngilizce Faaliyet Belgesi, Yabancı Dilde Fatura
Onayı başlıklarında belge ve hizmet verilmektedir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14223.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

KKKA aşısının insan çalışmaları başlayacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı görevine getirilen, Erciyes Üniversitesi eski Rektörü
Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi (KKKA) aşısının insan çalışmalarının başlayacağını söyledi.
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı görevine getirilen, Erciyes Üniversitesi eski Rektörü
Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde "Sağlık alanı
önemli bir alan çünkü sağlık alanında dışa bağımlılığımız çok fazla. İlaç üretim konusunda,
sağlık teknolojileri üretimi konusunda ciddi olarak dışa bağımlılığımız var ve önemli
boyutlarda sağlık teknolojisi üretemiyoruz. Hele hele ilaç konusunda son derece sıkıntılı bir
ülkeyiz" dedi.
Prof. Dr. Keleştemur, "Kayseri’de aşı merkezi kurduk, üst düzey laboratuvarlar kurduk.
KKKA aşısı ürettik ve şimdi onun insan çalışmaları başlıyor. Sonra ticari ürün haline
dönüştürülecek tabi patentleri de alınıyor. kök hücre merkezi kurduk. Bunun yanında ilaç
araştırma merkezi de yakında açılacak. Burada kurduğumuz küçük örneği İstanbul’da ana
merkez olmak üzere diğer merkezlerde de kuracağız. Sağlık alanında daha üstün teknolojiler
üretilmesi ile ilgili bir merkez. Önemli bir Türkiye’nin geleceği için" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14224.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Kayseri’nin Talas İlçesi’nde 55 yaşındaki kadın
evinde ölü bulundu.
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Hayyam Caddesi üzerinde bulunan
ikametinde yalnız yaşayan F. D. (55), yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri F. D.’nin hayatını kaybettiğini
belirledi. Ölümünün şüpheli bulunmasının üzerine polis, evde inceleme yaptı. F. D.’nin
cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14225.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

Millet sahip çıkmayabilir!
Gazetemize siyasi gündemi değerlendiren Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:
“Şuan Koalisyon Dönemini başlatıp denemekte fayda var. Bahanelerle koalisyon
oluşturmadan tekrar millete dönerseniz millet tekrar sahip çıkmayabilir.” dedi.
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“Milletin iradesine saygı duyulmalı”
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç siyasi gündemi gazetemize değerlendirdi.
Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükkılıç: ”Milletin iradesine
saygı duymak gerekir. Sonuçlar belki arzu ettiğimiz gibi olmadı ama demek ki milletin
kafasında ki bu imiş. Biz milleti okuyamamışız yada kendimiz değerlendirmemiz gereken,
üzerinde durmamız gereken bazı konularla ilgili arzu edilen performansı sergilemeyip gerekli
çalışmaları tam yapmamışız.
Bundan sonraki süreçte millet düzeltmesini de bilir. Gerekli tedbirleri siz alırsanız millet de
gerekli değerlendirmeleri yapar ona göre yeni bir çıkış yolu da gösterir. O açıdan inşaallah
gerekli teşkilatlarımız, gerek adaylarımız millet de suç arama yerine kendi eksikliğimiz ne ise
onu telafi etmeliyiz. AK Parti döneminde 13 yıldır çok başarılı icraatlar ve güzel işler yapıldı
bu işlerden çoğu anlatılamadı, O açıdan bundan sonra ki süreçte güzel çalışmalar yapı,

milletle biraz daha iç içe olmayı amaçlamamız her halde seçimlerin sonuçlarını da
değiştirecektir” ifadelerini kullandı.
“Sorunlara ilgisiz kalırsanız millette size ilgisiz kalır”
Mevcut tablonun bir koalisyon tablosu bile olmadığını kaydeden Başkan Büyükkılıç,
sözlerine şöyle devam etti :”Çünkü herkes kendi penceresinden bakıyor. N e demekse o
kırmızı çizgi…Milletin sorunlarını oy alan insanlar çözmeyecekte kim çözecek. Sorunlara
ilgisiz kalırsanız millette size ilgisiz kalır. O açıdan
1.
-)Kendimizi iyi ifade edeceğiz.
2.
-)En iyi partiyi seçip her sorunun üzerine gideceğiz. Üzerine gitmediğimiz zaman
elbette ki millet bize yer vermez. Bunun üzerine gideceklere fırsat verir. Çünkü millet bizi
seçerken yada seçtiklerini oraya getirirken diyor ki; Benim sorunlarıma çözüm bul Sen
yönetime talip oluyorsun. ’Demek ki yönetime talip olan insan orada işte arabalara binsin,
orada imkânlardan istifade etsin, orada keyfine göre uygulama yapsın diye seçmiyor. Tam
aksine benim sorunlarım ile ilgilensin benim sorunlarıma çözüm bulsun bana yasal çerçevede
hizmet etsin, hem de yasal çerçevede yine tabii imkanlardan faydalansın diye fırsat veriyor.
Her şeyden önce yönetici olmak gerek milletvekili olarak, gerek yerel yönetici olarak
hepimize bu verilmiş bir lütuf. Bunun kıymetini bilmemiz, iyi değerlendirmemiz lazım. Daha
sonra da inanıyorum ki hizmetleri aynen sürdürmeye Cenab-ı ALLAH da halkımız da fırsat
verir. AK Parti yüzde 41’e yakın aldığı oy ile başarısız gibi kamuoyunda algılanmaya ve
tanıtılmaya çalışıldı ben bunu da doğru bulmuyorum.”
“Kendimizi iyi anlatırsak millet sahip çıkar”
Türkiye ‘nin en büyük partisi birinci partinin 13 yıl ve 3 dönemdir iktidarda olan ve halen
yüzde 40’ların üzerinde oy alan siyasi partinin siyasi partinin çok başarılı bir parti olduğunu
belirten Büyükkılıç :”seçim sisteminin getirdiği aksaklıklardan dolayı da belki tek basına
iktidar ile sonuçlanamaz. Ama bence bu göz ardı edilebilecek oy oranı ve oy potansiyeli değil.
O yüzden iyi değerlendirmek lazım. Seçim sisteminin de elbette eksiklikleri var daha ideal
olanını ,daha verimli olanını hep beraber oturup, düşünüp kendimize yontarak değil
karşımızdakileri de göz ardı etmeden karşımızda olabilecek olasılıkları da göz ardı etmeden
başkalarına da hak vermek başkalarının da hakkını korumak, başkalarının da kendini ifade
etmesine fırsat vermek ve bundan korkmamak lazım. Biz kendimizi iyi ifade ediyor,
görüşlerimizin doğru olduğuna, haklı olduğuna, inanıyorsak hiçbir şeyden korkmaya gerek
yok. Yeter ki kendimizi iyi anlatalım, bu millet sahip çıkar.3 dönemdir sahip çıktı ise demek
ki bir hata yok ortada bundan sonraki süreçte de ben inanıyorum ki sahip çıkacaklar. 4 siyasi
parti de millete rağmen bir şey olmayacağını göz ardı etmeli. Millet çözüm sürecinde şu an
koalisyonu uygun gördü ise bence koalisyon dönemini başlatıp denemekte fayda var. Bence
koalisyonun başarılı olmaması için bir sebep yok” şeklinde konuştu.
“ Koalisyon kurmadan millete giderseniz millet size sahip çıkmayabilir”
Hiçbir ön yargı olmadan her siyasi partinin kendi ilkelerini, görüşlerini yada kamuoyuna lanse
ettiği beklentilerini bir kenara bırakıp aklıselim ile hareket etmesi gerektiğini söyleyerek
:”Yine milletin beklentilerine cevap verecek olan aşırılık değil de orta yol dediğimiz
görüşlerini ortaya koymak sureti ile bir araya gelip millete hizmet etmelidirler. Yani şu
an da tercihimizi erken seçim yada tekrar seçimden yana kullanır isek millet bize sorar ne
yaptın da ben sana tekrar oy vereceğim . bunu dedirtmemek lazım . Bunu
dedirtmemenin yolu nedir? Hükümet olmak tek başına olmadığına göre koalisyon… Bunu
dedirttirmezsek o zaman yani bir şeyler yapar isek bu millet demek ki biz bir öncekinde de
tam anlayamamışız bu insanların niyetli belirli, düzenli ve doğru imiş güzel işler yapmaya
devam edeceklermiş bunlara bir fırsat daha verelim diye tekrar fırsat verir. Yoksa bir araya
gelinmiyor diye uyduruk bahanelerle koalisyon oluşturmadan tekrar millete dönerseniz millet
tekrar sahip çıkmayabilir. Yani hiç kimsenin şu an da garantisi yok. Kamuoyu yoklamaları
falan filan da zaten o doğrultuda da seyrediyor. Bir iki puan olur olmaz sizin diye

hesapladığınız şey daha sonra olmaya da bilir. Bu olasılıkları göz ardı etmemek ,şeffaf olmak,
kamuoyuna açık olmak, millete açık olmak, olduğu gibi kendimizi ifade etmemiz ve eksikliği
de en çok kendimizde aramamız lazım. Seçilen milletvekillerimize de hayırlı, uğurlu olsun
diyorum. inşAALAH el ele verilir önemli olan hep beraber Kayseri’mize ,Ülkemize güzel
işlerin yapılması bireyi yani insanı yaşatacaksın ki bu Devlet yaşayacak. İnsan haklarını göz
ardı etmeden bu çalışmalar yapılacak yoksa hükümet olmak, makam mevki sahibi olmak
birilerine imkan sağlamak değil, birilerine hizmet için fırsat sağlamak ben öyle görüyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14226.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

İMKB, Furkan Doğan oldu
Kayseri Kocasinan’a bağlı Kayseri-Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ismi
değiştirilerek Kayseri-Kocasinan Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Oldu.
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Velilerden gelen talep üzerine “Kayseri Kocasinan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
(İMKB) Anadolu İmam Hatip Lisesi” ismi Kayseri-Kocasinan Furkan Doğan Anadolu İmam
Hatip Lisesi olarak değiştirildi. Veliler, İMKB isminin imam hatip okuluna yakışmaması,
isminin çok uzun, telaffuzunun ve akılda tutulmasının zor olması nedeniyle okul yetkililerine
İMKB isminin değiştirilmesini talep etti. Okul yetkilileri velilerden gelen bu talebi Din
Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz’a, Yılmaz da Milli Eğitim Bakanlığı’na iletti. Milli
Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın bizzat ilgilendiği konu ile ilgili bakanlık Kayseri-Kocasinan
İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin isminin değiştirilerek Kayseri-Kocasinan Furkan
Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi olmasına izin verdi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14227.html
Erişim Tarihi: 13.07.2015

