KAYSERİ HABER ARŞİVİ
07.09.2015–13.09.2015
Kayserili Yetimler Suriyeli Yetimlere Sahip
Çıktı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fecir Bilinçlendirme ve Yardımlaşma Kulübü ile İHH Kayseri
Şubesi tarafından yürütülen 'Minik Eller Can Suyu Verecek' Projesi kapsamında 80 yetim
çocuğun yetiştirdiği sebze ve meyveler, Kayseri'de yaşayan Suriyeli ailelere verildi.
Yetiştirdikleri ürünlerin hasadını kendileri yapan yetim çocuklar, Suriyeli çocuklar ile
buluşarak, sebze ve meyveleri teslim etti.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fecir Bilinçlendirme ve Yardımlaşma Kulübü ile İHH Kayseri
Şubesi tarafından yürütülen 'Minik Eller Can Suyu Verecek' Projesi kapsamında 80 yetim
çocuğun yetiştirdiği sebze ve meyveler, Kayseri'de yaşayan Suriyeli ailelere verildi.
Yetiştirdikleri ürünlerin hasadını kendileri yapan yetim çocuklar, Suriyeli çocuklar ile
buluşarak, sebze ve meyveleri teslim etti.
ERÜ Fecir Bilinçlendirme ve Yardımlaşma Kulübü ile İHH Kayseri Şubesi tarafından
yürütülen 'Minik Eller Can Suyu Verecek' Projesi ilk meyvesini verdi. Proje kapsamında ERÜ
Kampüsü içerisinde yer alan bahçede meyve ve sebze yetiştiren çocuklar, ilk hasatlarını da
Suriyeli yetim çocuklar ile paylaştı. Sabah saatlerinde bahçeye gelen çocuklar, kendi elleri ile
topladıkları sebze ve meyveleri, düzenlenen etkinlik ile Suriyeli çocuklara teslim etti. Proje
hakkında bilgiler veren Fecir Bilinçlendirme ve Yardımlaşma Kulübü Başkan Yardımcısı
Güler Kara, "Burada kulüp olarak çeşitli bilinçlendirme ve yardımlaşma faaliyetleri
yürütüyoruz. Yapmaktan gurur duyduğumuz faaliyetlerden biriside yetim çalışmalarıdır.
Buradaki çocuklarla derslerinde yardımcı olarak tanışmaya başladık. 2 senedir akademik
derslerinde yardımcı oluyoruz. Çocuklarımızın bir çoğu da küreselleşen dünyada sebze ve
meyve yetiştiriciliğini bilmiyorlar. Biz onların rehabilitasyonu için böyle bir çalışma
düşündük ve ziraat fakültesi ile birlikte bu projeyi gerçekleştirdik. ilk olarak haziran ayında
fide dikimini gerçekleştirdik" dedi.
Kara, "Çocuklarımızın evlerinde ulaşabilecekleri her şeyi burada yetiştirmeye gayret
ediyoruz. Asıl amacımız yardımlaşma bilincini kendimizden sıyırarak onlarında
içselleştirmesini sağlamaktır.

Burada hasadı topladıktan sonra çocuklarımız hasadı kendi elleri ile Suriyeli çocuklara
verecekler. Bu sayede aralarındaki kardeşlik bilinci, bizim Müslümanlar olarak bir aile
olduğumuzun bilincini onların üzerinde sağlayabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14894.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Koramaz Vadisi’nde Sabah Sporu Ve Doğa
Yürüyüşü
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi bünyesinde yer
alan birimlerde çalışanlara yönelik moral günlerinin devam ettiğini bu etkinliğin bir bakıma
hizmet içi eğitim semineri gibi olduğunu söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi bünyesinde yer
alan birimlerde çalışanlara yönelik moral günlerinin devam ettiğini bu etkinliğin bir bakıma
hizmet içi eğitim semineri gibi olduğunu söyledi.
Çok amaçlı ve büyük ölçekli yatırım ve hizmetlerde emeği geçenlerin yorgunluklarını,
streslerini atmalarını sağlamak için bir bakıma hizmet içi motivasyon düzenlediklerini
hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yoğun iş programında çalışanlara moral desteği
sağlamak istedik. Bu amaç ile bugün tüm birim müdürleri ile şeflerin iştirak ettiği sabah sporu
ve doğa yürüyüşü yaptık. Belediye çalışanları birbirini sohbet etmeleri hem de bir nebze de
olsa eğlenmelerine yardımcı olmak, birbirleri ile spor karşılaşmaları yaparak stres atmalarını
sağlamak amacı ile kış aylarında kapalı spor salonlarındaki etkinlikleri yaz aylarında dağa
yürüyüşleri şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bu tür etkinlikler ile hem bireylerin daha iyi
tanışması, hem birimler arasında kaynaşma hem de genel çalışma temposunu yükseltme
açısından büyük faydası olmaktadır“ dedi.
Bağpınardan Ağırnas’a kadar Koramaz vadisinde gerçekleştiren sabah sporu ve doğa
yürüyüşüne katılan belediye çalışanları mahalle muhtarları ile sohbet eden ve onlar ile birlikte
spor yapan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışanların birbirleri ile olan dostluk ve
arkadaşlık ilişkilerinin iş başarısında büyük etkisi olduğunu ve birimler arasında uyumun
çalışmalara ivme kazandırdığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14895.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Çolakbayrakdar, "Ürünlerimizi Marka
Yapacağız"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin kendine özgü ürünlerini
uluslararası alanda tanıtacak, bu değerli ürünleri markalaştıracaklarını ve Patlıcan Endüstri
Bölgesi oluşturmak için proje hazırlayacaklarını söyledi.

07 Eylül 2015 Pazartesi 11:16

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin kendine özgü ürünlerini
uluslararası alanda tanıtacak, bu değerli ürünleri markalaştıracaklarını ve Patlıcan Endüstri
Bölgesi oluşturmak için proje hazırlayacaklarını söyledi.
Kocasinan Belediyesi tarafından Yemliha Mahallesi'nde Yamula Patlıcanı Tanıtım Günleri
düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve renkli görüntülerin yaşandığı tanıtım töreni
Diyarbakır'da şehit olan Kayserili Polis Muzaffer Aksoy ve tüm şehitlerin anısına sade bir
şekilde yapıldı.
Yemliha'nın tarihi, Yamula Patlıcanı'nın özellikleri ve sağlık için faydaları anlatıldı, Yamula
Patlıcanı için yazılan şiirler okundu. Muhtar Mehmet Haymanalı Başkan Çolakbayrakdar'a
teşekkür plaketi takdim etti. Patlıcanlı yemek yarışması düzenlendi. Başkan Çolakbayrakdar,
"Yemek yarışmasına katılan bütün hanımlarımızı birinci ilan ediyorum" dedi. Yarışmada İlk
üç dereceye giren Türkan Demirkaya, Suna Bulut ve Hatice Ergün'e altın ödüllerini Başkan
Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar verdi.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar," Göreve geldiğimiz ilk günlerde Yemlihadan gelen hanım
kardeşlerimiz bizden Patlıcan Festivali istedi ama biz bunu şehitlerimiz nedeniyle tanıtım
günlerine dönüştürdük, sade bir organizasyonla sözümüzü tuttuk. Bugün yine içimize,
şehrimize bir ateş düştü. Şehit hemşerimize ve şehit kardeşlerimize rahmet ve ailelerine sabr-ı
cemil niyaz ediyorum" diyerek konuşmasına başladı.
Gelecek dönemde Yamula Patlıcanı Tanıtımı'nın gelişmesi için değişik organizasyonlar
yapacaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri'nin kendine özgü, yöresel
değerleri var. Gömeç'in Fasulyesi, Cırgalan'ın Biberi, Erkilet'in Kedibacağı ve Yamula'nın
Patlıcanı bunlardan sadece birkaç tanesi. Bu ürünlerimizin önemli bir ekonomik ve marka
değeri var. Biz de bu marka değerimizin bilinmesi için bir adım attık. İnşallah gelecek
dönemlerde Dünya üzerinde daha da tanınan bir marka olması için neler gerekiyorsa bunun
gayreti içinde olacağız. Kocasinan'da toplam kaliteyi artırmak için çeşitli projeler
hazırlıyoruz. Yöresel ürünlerinizi ve patlıcanı satmak için bizden mekan istediniz.
Karayollarıyla görüşüyoruz. Bu konuda 2 noktada sonuca geldik. Size gelişen ürünler pazarı
kuracağız. Gelecek sene birebir ürünlerinizi tüketiciye satacaksınız" diye konuştu.
Hanımların patlıcanın ekiminden dikimine ve hasadına kadar olan süreçte büyük emekleri
olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakda," Ürünü elde ettikten sonra da bu mücadele
devam ediyor. Patlıcanın kurutulması, konserve veya pekmez haline getirilmesiyle daha
nitelikli, katma değerli ürünler arasına giriyor. Hanımefendileri kutluyorum, ellerine,
yüreklerine sağlık. Bu süreci başından sonuna kadar kendi emekleriyle, gayretleriyle

yapıyorlar. Bu gayretlerinin karşılığını da her şekilde hak ediyorlar. Bu markalaştırmayla
birlikte bu değerin sadece Kayserimizin ve yörenin ekonomisini büyütüp geliştirmekle
kalmayıp ülke ekonomisine de ciddi manada katkı sağlaması için gayret içinde olacağız.
Paketleme tesislerini işletilebilir hale getirip, paketlemeyle de kalmayıp farklı tesisleri de
yanına ekleyerek patlıcanla ilgili bir endüstriyel bölge oluşturma gayretinde olacağız. Bu
gayretlerimiz neticesinde yöre insanının refah düzeyini yükseltecek, yörenin ekonomik
düzeyini yükseltecek yörenin toplam kalitesini artıracak bir gayret içinde olacağız" şeklinde
açıklamalarda bulundu.
Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini yine şehitleri anarak şöyle bitirdi;"Hayatlarının baharında
bu topraklar için canını, kanını feda eden şehitlerimizi minnetle şükranla anıyoruz. Allah
rahmet eylesin. Şehit hemşehrimize de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14896.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

CHP İl Başkanı Mustafa Ayan: Ateş İnsanlığın
Yüreğine Düştü!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mustafa Ayan, Diyarbakır’ın Sur İlçesinde
teröristlerin saldırısı sonrası Şehit düşen Kayseri’nin Bünyan İlçe nüfusuna kayıtlı Muzaffer
Can Ersoy’un acı haberinin yalnızca baba ocağına değil, tüm insanlığın yüreğine düştüğünü
söyledi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mustafa Ayan, Diyarbakır’ın Sur İlçesinde
teröristlerin saldırısı sonrası Şehit düşen Kayseri’nin Bünyan İlçe nüfusuna kayıtlı Muzaffer
Can Ersoy’un acı haberinin yalnızca baba ocağına değil, tüm insanlığın yüreğine düştüğünü
söyledi.
CHP İl başkanı Mustafa Ayan, Diyarbakır’ın Sur İlçesinde, yaşanan hain saldırıda şehit olan 2
Özel Harekat Polisinin şehit edilmesi olayının ardından bir açıklama yaptı. Ayan yaptığı
açıklamada, “Ne oldu da 7 Haziran seçimlerinin ardından bir anda Polisimiz, askerimiz,
evlatlarımız şehit edilmeye başlandı?” diye sordu.
Ayan açıklamasında şunları söyledi; “Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri
başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Her sabah uyandığımda ilk işim
haberlere bakmak oluyor. Haberlere bakarken Allaha adeta yalvarıyorum. ‘Ne olur Allahım
bir şehit haberi daha almayalım!’ diye. Maalesef bu sabah haber bültenlerine baktığımda
Diyarbakır’ın Sur İlçesinde bir hain saldırının daha yaşandığını ve 2 Özel Harekat Polisinin
şehit düştüğünü gördüm! Yüreğim yandı. Şehit polislerimizden Muzaffer Can Ersoy Bünyan
ilçe nüfusumuza kayıtlı olduğunu bilgisine ulaştım. Sabahın erken saatlerinde Ersoy’un
Bünyan’daki baba ocağına acı haber verildi ve ateş düştü! Aslında bu acı haber ve ateş bütün
insanlığın yüreğine düştü. Yetmedi mi daha? Diye sorası geliyor insanın. Aslında sorulacak

çok soru var ama en çok merak ettiğim soru şudur, ne oldu da 7 Haziran seçimlerinin ardından
bir anda Polisimiz, askerimiz, evlatlarımız şehit edilmeye başlandı? İnsan kanı ve canı
üzerinden siyaset yapan her kimse eğer onlara Milletimiz en ağır cevabı elbet bir gün
verecektir. Ulusal birlik ve beraberliğimize gölge düşürenler bilmelidir ki hiçbir şekilde
amacınıza ulaşamayacaksınız! Şehidimizin 6 aylık kızı Zeynep’in babasız kaldığını sananlar
unutmasın ki bütün milletimiz Zeynep’imize babalık yapmaya hazırdırlar. Şehidimiz yarın
öğle namazına müteakip Bünyan’da defnedilecektir. Bizlerde Cumhuriyet halk partililer
olarak törene katılarak acıyı paylaşacağız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14897.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Gönül coğrafyamıza kimse sınır koyamaz
Diyarbakır’da şehit düşen Bünyanlı Muzaffer Can Ersoy’a Allah’tan rahmet yakınlarına
başsağlığı dileyen İl Müftüsü Şahin Güven, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere de değinerek:
“Bizim gönül coğrafyamıza kimse sınır koyamaz“ dedi.
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Kayseri Hilal Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Çevre Derneği Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik
Projeleri Destek Programı kapsamında ‘Suriyeli Gençlerin Yüksek Öğrenime Uyum ve
Entegrasyonu Projesi’ dil kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle
sertifikaları verildi. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen törene AK Parti
Kayseri Milletvekilleri Kemal Tekden ile Havva Talay Çalış, İl Müftüsü Şahin Güven,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Hilalder Yönetim Kurulu Üyesi Celil
Tekcan ve birçok vatandaş katıldı. Kur’an tilavetiyle başlayan program, daha sonra minik
çocukların şiir gösterileriyle devam etti.
Proje hakkında bilgi veren proje koordinatörü Beytullah Başol, 4 Türkçe öğretmeni tarafından
haftada 18 saat olmak üzere 6 ay boyunca Suriyeli Mülteci gençlere Türkçe eğitimi verildiğini
söyleyerek: “Proje ile ülkelerinde savaş ortamından Türkiye’ye sığınan gençlerin
yükseköğrenime uyum ve entegrasyonunun sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında Hilal
Derneği Mekanlarından yararlanılarak hedef kitle olan 14-25 yaş aralığındaki 50 kadar
Suriyeli Mülteci üniversite çağında ve üniversite öğrencisi gencin sosyal dışlanmanın önüne
geçerek eğitimlerini almaları ve Türkçeyi okuma, anlama, konuşma ve yazma seviyesinde
öğrenmesi için Türkçe kurs düzenlenmiş ve Türkçe dersleri ve psikolojik danışmanlık hizmeti
20 Şubat 2015 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı ve 31 Temmuz itibariyle dil eğitimi
başarıyla tamamlandı” dedi.
İl Müftüsü Şahin Güven:
“Kardeşlik sınır tanımaz”
Programda bir konuşma yapan İl Müftüsü Şahin Güven, Diyarbakır’da şehit düşen Bünyanlı
Muzaffer Can Ersoy’a Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi. Güven, hiçbirimizin bir
diğerine üstünlüğü veya farkı olmadığını dile getirerek: “Aramızda sadece takva farkı var.

Kim Allah’a karşı esas duruşunda daha iyi ise o dur üstün olan. Onun için Suriyeli
kardeşlerimiz bize durmadan teşekkür ediyorlar. Aslında Kayserililer olarak öncelikle biz
Suriyeli kardeşlerimize teşekkür etmeliyiz. Çünkü bize infak duygusunu yaşattılar. Çünkü
bize Ensar olma duygusunu yaşattılar. Onlar bizi eğitti. Belki de gelecekte daha büyük
medeniyetlerin temelini atacak Anadolu insanı şuanda eğitiliyordur. Bu anlamda sizler, bizim
hocamızsınız” ifadelerini kullandı.
Şuanda dünyanın her tarafında Müslümanların şehit verdiğine dikkat çeken Güven:
“Şehitlerimiz oldukça bizler bu ülkede payidar olarak kalacağız. Şehitlerimiz yeni bir bahara
açmış güllerdir. Terör belasından dolayı şehit olan tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet
yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayrıca Suriye’deki şehitlerimizde bizim şehidimiz. Bizim
gönül coğrafyamıza kimse sınır koyamaz. Bu günkü sınırlar sadece resmi devletlerin çizmiş
olduğu sınırlardır. Ama kardeşlik sınır tanımaz” açıklamasında bulundu.
AK Parti Milletvekili Kemal Tekden:
“Cenab-ı Allah tüm İslam alemine huzur versin”
Müftü Güven’in ardından kürsüye çıkan AK Parti Milletvekili Kemal Tekden sözlerine
Diyarbakır’da şehit düşen Bünyanlı Muzaffer Can Ersoy’a Allah’tan rahmet dileyerek başladı.
Tekden daha sonra sözlerine şöyle devam etti: “Cenab-ı Allah ülkemize ve tüm İslam alemine
huzur versin. Allah bizi zalim konumuna düşürmesin. Bizim için her şey imtihan. Bu gün
yaşananlar da imtihan. Suriyeli kardeşlerimizin içinde bulundukları durum onların imtihanı
bizim onlara karşı tavrımız da bizim imtihanımız.
Bütün ümmettin çocuklarını sahiplendiğimizde ancak gerçek Müslüman olacağız. Hz.
Mevlana buyuruyor ki Dünya’da bir insan açlıktan ölse ben doyamıyorum. Dünya’da bir
insan soğuktan donsa ben ısınamıyorum. Suriyeli kardeşlerimiz bize teşekkür ediyor. Ben de
hocama katılıyor ve ben de Suriyeli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizim insanımızda
önemli bir merhale oluşturdukları için. Burası sizin ebedi vatanınız. Bu sınırlar önce
gönüllerimizden kalkacak sonra bir gün o sınırlar da kalkar”
AK Parti Milletvekili Havva Talay Çalış:
“1 Kasım seçimleri çok önemli”
AK Parti Milletvekili Havva Talay Çalış da, Ülkemizde 7 Haziran seçimlerinden sonra bir
kaos başlatıldığına dikkat çekerek: “PKK, durmaksızın terör olaylarına devam ediyor. PKK’yı
destekleyen bir parti de mecliste olduğu halde demokratik yollar yerine PKK’yı kullanarak bu
olaylara devam etmekte… Türkiye ise bunlara karşı gücünü göstermekte…
Gördüğünüz gibi Avrupa’da en fazla mülteci alan ülke 5 bin… Ben 5 binin üzerinde mülteci
alan ülke görmedim. Mültecileri alırken de belli kriterlere göz atıyorlar. Yükseköğretim
görmüş mü? Hasta mı? Maddi durumu nasıl? Bizim tek kriterimiz ise sadece insan olmaları.
Bu gün birliğimizi kaybetmeden çok güçlü bir Türkiye gerekiyor. İstikrarın sürmesi,
ekonominin katlanarak büyümesi ve Dünya’da güçlü olabilmemiz için önümüzdeki 1 Kasım
seçimleri çok önemli” dedi.
Hilalder Yönetim Kurulu üyesi Celil Tekcan:
“Kayseri’yi bir Ensar şehri yapmak istiyoruz”
Programın kapanış konuşmasını yapan Hilalder Yönetim Kurulu üyesi Celil Tekcan yaptı.
Tekcan: “Ümmet coğrafyasının birçok yerine kardeşlerimizin emaneti olan maddi ve manevi
yardımları ulaştırmaya ve sizlerin emanetine layık olmaya çalışıyoruz. Özellikle Kayseri
yerelinde üniversite öğrenci evlerimizde hem Türk hem de Suriyeli Öğrencilerin katıldığı
öğrenci evlerinde vakıf ve dernek binalarımızda Rabbimizin bizim için seçmiş olduğu son
vahi Kur’an-I Kerim’i anlayarak okuma safhasındayız.
Anlayarak okumaya çalıştığımız Kur’an-ı Kerim’den bize yaşayan bir Kur’an olarak örnek
gösterilen Efendimiz ve ashabının Yesrib’i Medineyi Münevvere yaptığı gibi biz de aynı

vahiden ilham alarak Kayseri’yi de bir Ensar şehri yapmak için sizlerin desteği ile
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Tören, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14898.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Hac Ve Umre Malzemeleri Satan Esnaf
Memnun
Hac ve Umre Malzemeleri satıcısı Serkan Çağlı Atalay, “Hacca gidecek kişiler kıyafetler için
ortalama 500 TL ile bin 500 TL arasında harcama yapıyor” dedi.
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Hac ve Umre Malzemeleri satıcısı Serkan Çağlı Atalay, “Hacca gidecek kişiler kıyafetler için
ortalama 500 TL ile bin 500 TL arasında harcama yapıyor” dedi.
İhram kıyafetleri hakkında bilgi veren Serkan Çağlı Atalay, “İhramlar 3 çeşit olmaktadır.
Gramajına göre değişiyor. Ayrıca katı ve sıvı olmak üzere ihram sabunları oluyor. Çocuklar
içinde ihram bulunuyor. İhram eşyaları içinde para kemeri, tavaf patiği, fermuarlı atlet oluyor.
İhramlar 20 TL’den başlayıp 30 TL’ye kadar çıkıyor. Hacca gidecek kişiler ortalama 500 ile
bin 500 TL arasında harcama yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
Satışların iyi olduğunu belirten bir diğer esnaf Gülsüm Kaya ise, “İlk kafileler yola çıktı. Hac
kıyafeti alırken içi göstermemesi için bayanlara özellikle koyu renkleri tercih etmelerini
söylüyoruz. En çok sattığımız ürünlerden bir tanesi de feracelerdir. Fakat pantolonlu takım
alacaklarsa vücudu belli etmemesi için daha bol almalarını öneriyoruz. Pamuklu ve keten
olması da önemlidir. Erkeklerde de yine aynı şekilde şalvar, pamuklu, keten gömleklerimiz
var. İhramlar zaten pamuklu oluyor. Hacca gideceklerin yanlarına kıyafetten başka kuruyemiş
ve kayısı gibi yiyecekler almalarını öneriyoruz. Çünkü oranın yemeklerine alışamıyorlar.
Fiyatlar 50 TL’den başlayıp 90 TL’ye kadar çıkmaktadır” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14899.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Osmanlı Ocakları'ndan Dağlıca Şehitleri İçin
Hatim Kampanyası
Hakkari Dağlıca'da şehit olan askerler için Osmanlı Ocakları Develi İlçe Teşkilatı örnek bir
davranış sergileyerek Hatim Kampanyası başlattı.
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Hakkari Dağlıca'da şehit olan askerler için Osmanlı Ocakları Develi İlçe Teşkilatı örnek bir
davranış sergileyerek Hatim Kampanyası başlattı.
Konuyla ilgili Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç yaptığı açıklamasında,
"Öncelikle terör olaylarını lanetliyor şiddetle kınıyoruz. Allah (c.c.) hiç bir anne babaya bu
acıyı yaşatmasın hiç bir askerimizin burnu dahi kanamasın. Dün Dağlıca'dan acı haberi aldık
Osmanlı Ocakları Develi İlçe Teşkilatı olarak Aziz Şehitlerimize manevi bir faydamız olsun
istedik. Bu vesile ile insanların hayır işlemesine vesile oluruz düşüncesiyle hatim kampanyası
başlattık. İnşallah herkes bu hatim kampanyasına katılır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14900.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kayseri U-17 Ligi
Kayseri U-17 Futbol Ligi'nin önemli ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği, ligin ilk haftasında
karşılaştığı Kocasinan Gençlikspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı
HAKEMLER: Murat Özçetin *** Halit Karacabay *** Ali Yurtsevenyener ***
GENÇLERBİRLİĞİ U17: Harun Bayram *** Mustafa Atsız *** Batuhan Alen *** Abdullah
Can Deniz *** Mustafa *** Alihan Korkmaz *** (Oğuzhan **) Enes Can Kurt *** Mehmet
Tandoğan *** Ali Aykent *** (Ali **) Y.Emre Şahin *** Yunus Emre Özcan *** (Sami **)
KOCASİNAN GENÇLİKSPOR U17: Fatih Akbaş * Salih Taşdemir * Musa Kümüş * Burak
Yıldız * Gürkan Cerit * onur Dikmen * Batuhan Öztürk * Sadettin Yalçın * Muhammed Anaç
* Okan Duran * Yaşar Temel *

GOLLER: Dk.38 Yunus Emre Şahin, Dk.40+2 ve 55 Enes Can Kurt, Dk.70 Mehmet
Tandoğan (Kayseri Gençlerbirliği U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14901.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kayseri İdman Yurdu-Gültepespor: 8-0
Kayseri U-17 Futbol Ligi'ne şampiyonluk parolası ile başlayan Kayseri İdman Yurdu, ligin ilk
haftasında Gültepespor'u 8-0 gibi farklı bir skor ile mağlup etti.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Suat Alptekin *** Yüksel Çağlıkasap *** Güven Bülbül ***
KAYSERİ İDMANYURDU U17: Hasan Yıldız *** Kürşat Kubilay Yeniay *** Batuhan
Murat Çobanoğlu *** Mete Emre Özer *** Yaşan Çam *** Mikail Özer *** Alper Deveci
**(Dk.55 Erdoğan Muhlis ***) Osman Duran *** Kenan Karakaya *** Serkan Karameşe
*** Batuhan Yıldız ***
GÜLTEPESPOR U17: Salih Özer * Ahmet Can Sezer * Volkan Polat * Ali Sait Bozkurt *
Ali Canga * Erdin Uslu Kılıç * İsmail Can Karakaya * Bilge Kaan * Hakan Demirkıran *
Kürşat Kandemir * Furkan Kuval *
GOLLER: Dk.3 Mete Emre, Dk.10 Batuhan Yıldız, Dk.15 İsmail Can (K.K) Dk.40.75 Serkan
Karameşe, Dk.49 Mikail Özer, Dk.61.63 Erdoğan Muhlis (Kayseri İdmanyurdu U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14902.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kocasinan Şimşek-Kılıçaslan Yıldız: 4-0
Kayseri U-17 Futbol Ligi'nin en güçlü takımları arasında gösterilen Kocasinan Şimşekspor,
ligin iddialı ekiplerinden Kılıçaslan Yıldızspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 4-0 yendi.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı
HAKEMLER: Ali Etlikçi *** Harun Soyeşik *** Dursun Asutay ***
KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR U17: Turan Kuşucuran *** Tayfun Bağhan *** Buğrahan
Başpınar *** Ali Gündoğan *** Taşkın Koramaz *** Metehan Küçüktaş *** Fatih Furkan

Kaya *** Hüseyin Can Uçar *** Samet Kaan Karaca *** Safa Fırat *** Buğra Uğurgül ***
KILIÇASLAN YILDIZSPOR U17: Emre Özcan * Canberk Yalçın * Hüseyin Cantaş * Ali
Alper * Ömer Kaya * Doğuş Aydoğmuş * Mehmet Enışık * Hüseyin Can Kenger * Resul
Kahraman * Berkant Kurt * A. Çağrı Polat *
GOLLER: Dk.50.57.62 Safa Fırat, Dk.75 Samet Kaan Karaca (Kocasinan Şimşekspor U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14903.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kayseri Şekerspor-Demirspor:6-3
Kayseri U-17 Futbol Ligi'nin ilk haftasında Demirspor ile karşılaşan Kayseri Şekerspor,
sahadan 6-3 galip ayrılarak lige üç puan ile başlamış oldu.
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STAT: Sümer Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Hüseyin Keğin *** Esat Sabuncu *** Müslüm Taşdan ***
KAYSERİ ŞEKERSPOR U17: Seyid Buğra Boran *** Ahmet Can Alkan *** Batuhan İlhan
*** Mahmut Mert *** Ali Ateş *** Batuhan Kaya *** (Dk.45 Şeref **) Muhammed Eren
Koç *** Mehmet Doğru *** Ramazan Aksoy *** (Dk.45 Berat **) Hakan Çıtak *** (Dk.50
Yusuf Oğuz ***) Hasan Dinçer ***
KAYSERİ DEMİRSPOR U17: Enes Atacan * Musa Örüş * Halil Albayrak * Ömer Şahin *
Fatih Kurkut * N.Mustafa Ünal ** Serhat Dükkâncı * Arif Tütüncü * Ebubekir ** Nevzat
Canan * Burak Tabaktaş * (Dk.21 Enes Vural *)
GOLLER: Dk.5 (p) Hakan Çıtak, Dk.10 Muhammed Eren koç, Dk.14 Batuhan Kaya, Dk.38
Batuhan İlhan, Dk.44 Ramazan Aksoy, Dk.55 Yusuf Oğuz (Kayseri Şekerspor U17) Dk.20
(p) N.Mustafa Ünal, Dk.39 Nevzat Canan, Dk.65 Ebubekir (Kayseri Demirspor U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14904.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Yeni Esenspor-Anadolu Yıldızları: 8-0
Kayseri U-17 Futbol Ligi'ne bu sezon ilk defa katılan Anadolu Yıldızları, güçlü rakibi Yeni
Esenspor karşısında dayanamadı ve sahadan 8-0 mağlup ayrıldı.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı
HAKEMLER: Osman Susamış *** Erdem Sarıaslan *** Birkan Eken ***
YENİ ESENSPOR U17: Ahmet Servet Kara *** Furkan Polat *** Sezer Arslan *** Mehmet
Hanifi Yavuz *** Botan Aktan *** Osman Kaya *** Fevzi Can Şahin *** (Dk.40 Tufan

***) Şerafettin Karakol *** Hasan Hüseyin Çetin *** Selahattin Özdemir *** Tarık Koç ***
ANADOLU YILDIZLAR U17: Mahmut Tekdemir * Muhammed Yahya * Mevlüt Sönmez *
Yunus Emre Soyçopur * Yusuf Yılmaz * Kemal Yaman * Mehmet Karakoç * Ahmet Can
Demirci * Remzi Kartal * Yakup Pehlivan * Alperen Kılıç *
GOLLER: Dk.15.20.48 Hasan Hüseyin Çetin, Dk.22 Selahattin Özdemir, Dk.34 Şerafettin
Karakol, Dk.53 Tarık Koç, Dk.57 Tufan, Dk.79 Mehmet (Yeni Esenspor U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14905.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kayseri Yolspor-Tomarza Belediye: 3-4
Kayseri U-17 Futbol Ligi'nin ilk haftasına güçlü rakibi Kayseri Yolspor'u 4-3 mağlup etmeyi
başaran Tomarza Belediyespor damgasını vurdu.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Fikret Ünal *** M.Emre Doğruer *** Onur Öztal ***
KAYSERİ YOLSPOR U17: Ersin İptaç * İbrahim Polat ** (Dk.41 Yusuf **) Ahmet Özkent
** Mehmet Mineler ** Ahmet Can Topaloğlu ** Güven Alp Durak *** Ahmet
Kahramanoğlu ** İbrahim Türker Tuncer ** M.Enes Ünlü ** Beytullah Özcan ** Vahit
Karakuş ** (Dk.25 Mustafa * (Dk.60 Hüseyin *))
TOMARZA BELEDİYESPOR U17: Salih Rafet Yılmaz * Turan Akman * Seyit Ali Özcan *
(Dk.80 Batuhan *) Mehmet Işık ** Mert Celayir ** Özgür Elkıran ** Hakan G. ** Serhat
Bülbül * Nusret *** Hakan Yılmaz ** Halil İbrahim Güney **
GOLLER: Dk.20 Halil İbrahim Güney, Dk.23.61 ve 65 Nusret Demirezen, Dk.42 Hakan
Yılmaz (Tomarza Belediyespor U17) Dk.5.35 Güven Alp, Dk.55 M.Enes Ünlü, Dk.67
İbrahim Türker ( Kayseri Yolspor U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14906.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Bünyan, al bayraklarla donatıldı
Diyarbakır'daki hain saldırıda hayatını kaybeden Muzaffer Can Ersoy'un son yolculuğuna
uğurlanmasından önce Bünyan ilçesi al bayraklarla donatıldı.
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Şehit özel harekatçı Muzaffer Can Ersoy'un cenaze namazı öncesinde, şehidin baba evinin
bulunduğu Bünyan ilçesinde evler, resmi kurumlar ve dükkanlara Türk bayrakları asıldı. Şehit
Muzaffer Can Ersoy'un al bayrağa sarılı naaşı sabah saatlerinde Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Bünyan ilçesine götürüldü.
Şehit Muzaffer Can Ersoy, öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazı sonrasında
toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14907.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

İşçiler işlerini bırakıp terörü lanetlediler
Yozgat şehitler için tek yürek oldu. Gece geç saatlerde terörü lanetleyen halktan sonra inşatta
çalışan işçilerde şehitler için tek yürek oldu.
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde askeri araçların geçişi sırasında
PKK’nın patlayıcıları infilak ettirmeleri sonucu şehit ve yaralıların olduğu saldırıyı kınamak
ve terörü protesto etmek için Yozgat halkından sonra şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler
sokağa döküldü.
Yozgat Esentepe mevkiinde 20 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yaklaşık 3 kilometre
yürüdü. “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Ne Mutlu Türk Diyene , Her Türk Asker Doğar,
Kahrolsun PKK’ gibi slogan atan işçiler, terörü lanetledi.
Yozgat Cumhuriyet meydanında İstiklal Marşı okuyup dua eden kalabalık, daha sonra olaysız
bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14908.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun
kılmaya 7 yıl 3 ay hapis cezası
Kayseri'de yapılan yargılama sonrasında Cinsel İstismar ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun
Kılma suçundan yargılanan bir kişiye toplamda 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.
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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık 57 yaşındaki
İ.D., 18 yaşındaki mağdur N.K.'ya Cinsel İstismar ve Kişiyi Hüriyetinden Yoksun Bırakmak
suçundan yargılandı. 4 Haziran 2014 gönü meydana gelen olayda 18 yaşındaki N.K.'ya karşı
suçu sabit görülen 57 yaşındaki İ.D.'ye Cinsel İstismar suçundan 4 yıl 2 ay, Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Bırakma suçundan ise 3 yıl bir ay 15 gün hapis cezası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14909.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Forum Kayseri'de okul alışverişi hem kazançlı
hem eğlenceli
Tüm ziyaretçilerine ayrıcalıklı alışveriş keyfi yaşatan Forum Kayseri, ‘’Okula Dönüş
Kampanyası’’ ile ziyaretçilerini yine hediye yağmuruna tutuyor.
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Ziyaretçilerine her zaman en kaliteli ve en keyifli etkinlikleri sunan Forum Kayseri, bu yıl da
’’Okula Dönüş Kampanyası ve Etkinlikleri’ ile ailelerin ve öğrencilerin okul alışverişine renk
katıyor.
Okul zilinin çalacağı tarihi, çocuklarla birlikte bir şenlik havasında karşılamaya hazırlanan
Forum Kayseri, 12-20 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği kampanyayla, 250 TL ve üzeri
alışveriş yapan ziyaretçilerini çantadan kaleme, boyadan cetvele kadar pek çok okul
ihtiyacının bulunduğu muhteşem bir okul seti ile ödüllendirecek.
Dans eden Dinozorlar ile büyük eğlence sizi bekliyor
Forum Kayseri’nin okula dönüş etkinlikleri bu kadarla sınırlı değil, Kayseri’de ilk kez
yapılacak olan T-REX Dinozorların Dans gösterileriyle çocuklara keyifli dakikalar yaşatacak.
Gerçeğine çok benzeyen, yürüyen, gören, duyan, tepki veren, ses çıkartan dinozorlar, 12-13
Eylül ve 19-20 Eylül tarihlerinde eğlenceli gösterileri ile Forum Kayseri’de olacak.
Forum Kayseri, tüm aileleri çocukları ile birlikte sürpriz ve eğlence dolu okula dönüş
etkinliğine davet ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14910.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kültepe’de 2 bin 500 yıl öncesine inmek için
kazı devam ediyor
Kayseri-Sivas Karayolu’nun 20. kilometresinde bulunan Kültepe, Kaniş, Karum Höyüğü’nde
1948 yılında başlayan kazılarda bugüne kadar yaklaşık 23 bin 500 tablet çıkartılırken,
arkeologlar milattan önce 2 bin 400-2 bin 500 yıl daha eski döneme inebilmek için kazılara
devam ediyor.
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Kazı Başkanlığını Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’nun yaptığı
Kültepe - Kaniş - Karum Höyüğü’ndeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. 1948 yılında
başlayan kazılardan bugüne kadar yapılan çalışmalarda 25 bine yakın tablet çıkartılırken ören
yerinin yüzde 10’luk kısmının kazıldığı bildirildi. Ören yerinin güney kısmında çalışmalar
devam ederken yaklaşık 1 ay önce kazılmaya başlayan başka bir bölgede de çalışmalar hızla
sürüyor. Kazı heyetinden sorumlu Japonya Notre Dame Seishin Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ryoichi Kontani Eski Tunç Çağı’nın Kültepe’nin neresine kadar yayıldığını
öğrenmek ve 2 bin 500 yıl daha eski döneme inmeye çalıştıklarını söyleyerek, “Biz şimdi
Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’nun başkanlığında Japon heyeti olarak Kültepe’deki ilk kazı. Burası
10 X 10 metre. Burayı açmanın amacı daha önceki kazıda Eski Tunç Çağı’nın Kültepe’nin
nereye kadar yayıldığını hem de aşağı yukarı milattan önce 2 bin 400 - 2 bin 500 yıl daha eski
döneme inmeye çalışıyoruz. Hemen hemen bir aydır kazıyoruz” dedi.
Bugüne kadar 3 idol parçasını çıkardıklarını ifade eden Japon arkeolog Kontani, “Mermerden
yapılan eski Tunç Çağı’na ait idol parçası olarak 3 tane çıktı. Kültepe’nin sadece eski binada
değil özel mahalde de olabileceğini düşünüyoruz. O çok mühim” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14911.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Talas’ta teröre lanet yağdı
Hakkari’nin Dağlıca İlçesinde yapılan terör saldırısının ardından çok sayıda askerin şehit
olması haberinin ardından Talas İlçesi’nde vatandaşlar sabahın ilk saatlerine kadar terörü
lanetledi.
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Hakkari’nin Dağlıca ilçesinde dün askeri konvoyun geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK
tarafından yerleştirilen patlayıcıların patlatılmasının ardından çok sayıda şehidin olduğu
haberlerinin gelmesi üzerine ilçe halkı yürüyüş düzenledi. Akşam saatlerinde toplanan
kalabalık ilçe merkezi üzerinden ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’, ‘Talas Uyuma Şehidine
Sahip Çık’, ‘Kahrolsun PKK’ sloganlarıyla ilçe jandarmanın önüne gelerek İstiklal Marşı
okudu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenleyen gruba araçlarıyla yoldan geçenler
de konvoy oluşturarak destek verdi.
Vatandaşın terör protestosu, sabahın erken saatlerine kadar devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14912.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Şehidin baba evinden helallik alındı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, teröristlerin saldırısı sonrasında şehit olan özel harekat polisi
Muzaffer Can Ersoy'un naaşı baba evine getirilerek helallik alındı.
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Bünyan ilçesi girişinde bulunan Köşk Sitesi'ne şehit Muzaffer Can Ersoy'un naaşının
getirilmesi ile gözyaşları sel oldu. Anne Ayşegül Ersoy, şehidin eşi Esma Ersoy, baba Paşa
Ersoy'dan helallik alındı. Helallik alınması sırasında anne Ayşegül Ersoy baygınlık geçirdi.
Helallik alınma sırasında şehidin 6 aylık kızı Zehra da hazır bulunurken, şehidin naaşı
cenazenin kılınacağı Bünyan ilçe meydanına götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14913.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Şehidi binlerce kişi uğurladı
Diyarbakır'da teröristlerin hain saldırısı sonrasında şehit düşen özel harekat polisi şehit
Muzaffer Can Ersoy, kılınan cenaze namazı sonrasında binlerce kişinin katılımıyla son
yolculuğuna uğurlandı.
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Bünyan ilçe meydanında kılınan cenaze namazına Kayseri protokolü ile şehidin babası Paşa
Ersoy, şehidin meslektaşı ve kardeşi Mustafa Ersoy ve binlerce vatandaş katıldı. Cenaze
namazı öncesinde baba Paşa Ersoy ve şehidin kardeşi Mustafa Ersoy metanetlerini korurken,
şehidin eşi Esra Ersoy, hayat arkadaşının tabutunun yanında bekledi.
Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazını İl Müftüsü Şahin Güven kıldırdı. Cenaze
namazı sonrasında şehit Muzaffer Can Ersoy'un naaşı 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez,
Kahrolsun PKK' sloganları atılarak ilçe mezarlığına götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14914.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Talas’ta Sağlık Ve Tarih El Ele
Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında etkinliklerine hız kesmeden devam eden Talas Belediyesi,
“Tarihe Yürüyüş” adıyla başlattığı programını yoğum katılımla tamamladı.
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Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında etkinliklerine hız kesmeden devam eden Talas Belediyesi,
“Tarihe Yürüyüş” adıyla başlattığı programını yoğum katılımla tamamladı.
Sağlıklı Yaşam Projesi’nin hız kesmeden devam ettiğini ifade eden ve yürüyüşe ailesiyle
birlikte katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Sağlıklı Yaşam Projesi
kapsamında her hafta cumartesi ve pazar olmak üzere etkinliklerimiz devam edecek. Bundan
önce yaklaşık 200 bisikletli ile 8 km’lik bir parkuru tamamladık. Tarihe yürüyüş kapsamında
Han, Harman, Tablakaya, Kiçiköy gibi tarihi yerlere yaklaşık 4 km’lik bir yolculuk yaptık.
Katılım oldukça fazla oldu. İlgi her geçen programda daha da artıyor. Kayseri’deki tüm
vatandaşlarımızı Talas’a davet ediyorum. Katılımcılarımızı hem Talas’ın tarihi hakkında

bilgilendirdik, hem de terleyecek şekilde tempolu bir yürüyüş gerçekleştirdik. Özellikle Ali
Dağı’nda açmış olduğumuz 360 yolu sağlıklı yaşam projemizde birçok faaliyetlerin
düzenleneceği ana güzergâh olacak. İnşallah bundan sonrada yürüyüşlerimiz devam edecek.
Herkesi devam edecek olan diğer aktivitelerimize bekliyoruz.” dedi.
Tarihe yürüyüşe katılan Ak Parti Talas İlçe Başkanı Ragıp Dost ve vatandaşlar projeden
memnuniyetlerini dile getirerek şunları söylediler: “Talas’ın gerçekten böyle bir aktiviteye
ihtiyacı olduğunu gördük. İlgi oldukça fazla. Özellikle başkanımıza bu tarz programları
hazırlayıp sunduğu için çok teşekkür ederiz. Bir Kayserili olarak görmediğimiz yerleri
gördük. Çok iyi bir program olmuş. Hem yürüdük hem tarihi öğrendik. İnşallah etkinlikler
bununla kalmaz, hep devam eder.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14916.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Başkan Hiçyılmaz, Terör Saldırılarını Kınadı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Diyarbakır ve
Hakkari’de meydana gelen terör saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Hiçyılmaz, “Masum
insanların canına kasteden terörü lanetleniyor ve kınıyorum” dedi.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Diyarbakır ve
Hakkari’de meydana gelen terör saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Hiçyılmaz, “Masum
insanların canına kasteden terörü lanetleniyor ve kınıyorum” dedi.
Hiçyılmaz, saldırıların Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef aldığını belirterek, “Son
birkaç aydır artan terör olayları, onlarca insanımızın canına mâl olmuştur. En son olarak
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen saldırıda hemşehrimiz polis memuru
Muzaffer Can Ersoy ve bir diğer polisimiz şehit düşmüştür. Bu acı haberin hemen ardından
Hakkari’nin Çukurca İlçesi Dağlıca üs bölgesinde gerçekleşen bombalı saldırı sonucunda çok
sayıda şehit ve yaralı olduğu haberi yürekleri dağlamıştır” diye konuştu.
Hiçyılmaz, “Terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırılar; ülkemizin birlik,
beraberlik ve huzurunu bozmaya yöneliktir. Ülkemizdeki istikrar ortamının bozulması için
içeride ve dışarıda harekete geçen şer odakları, terörü desteklemektedir. Bu saldırılar
karşısında, birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden sağduyumuzu korumalıyız.
Ülkemizdeki istikrarın bozulması için çaba gösteren mihrakların eylemleri asla hedefine
ulaşamayacaktır” diye konuştu.
Hiçyılmaz mesajını şöyle sürdürdü:
“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden aziz
şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin
yakınlarına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Bu saldırıların hedefi; demokrasi kültürü,
kardeşlik ve birlik iklimiyle öne çıkan Türkiye'nin yolunu kesmektir. Bu saldırılara karşı

milletçe verilecek en güzel cevap; birlik ruhu içerisinde, aklıselime dayalı olarak, terörü
besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karşı tek vücut olduğumuzu göstermektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14918.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Melikgazi Belediyesi Meclis Üyeleri Ortak
Bildiri İle Terörü Lanetledi
Melikgazi Belediyesi meclis üyeleri, Eylül ayı meclis toplantısında ortak bildiri ile terörü
lanetledi.
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Melikgazi Belediyesi meclis üyeleri, Eylül ayı meclis toplantısında ortak bildiri ile terörü
lanetledi.
Melikgazi Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk toplantının açılış konuşmasında,
“Meclisimizce Gesi Kavşağı düzenleme ve genişletme çalışmasına, Anbar bölgesi lojistlik
merkezi için yol genişletme çalışmasına ve 4 mahalle de trafo merkezi yapılması için karar
verildi. Ayrıca şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız takacak olan imar planı
değişikliklerine yine oybirliği ile onaylandı. Bu gün alınan karar ile trafoların artık yer altına
alınarak daha görsel kirliliklerin önlenmesine karar verildi” dedi.
16 maddenin tek tek oylanarak imar planındaki değişikliklerin gerçekleştirilerek modern ve
sağlıklı yapılaşma için gerekli düzenlemelerin sağlandığını hatırlatan Meclisi Başkan Vekili
Av. Mehmet Savruk, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak Meclis
Üyelerine teşekkür etti.
Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Hashalıcı’nın önerisi ile son günlerde artan terör
saldırıları ve özellikle Dağlıca Saldırısı münasebeti ile Melikgazi Belediye Meclisi olarak
ortak bir bildiri yayınlanması talebi kabul edilerek aşağıdaki Meclis Kınama bildirisinin
yayınlanmasına karar verildi.
Yapılan açıklamada, “Türkiye ve Dünya Kamuoyuna Duyurulur; Bizler Kayseri Melikgazi
Belediyesi Meclis Üyeleri olarak son günlerde ülkemizde yaşanan terör olaylarına sebebiyet
veren terör örgütü ve yandaşlarını kınıyoruz. Büyük Türk milletinin sabrını aczi yet olarak
değerlendiren gafillerin tarihe bir daha bakmalarını öneriyoruz. Yaşanan terör olaylarında
şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Meclis üyeleri olarak bu
zor günlerde parti ayrımı gözetmeksiniz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu tüm dünya
kamuoyuna ilan ediyor, Meclis Üyeleri olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine
getirmeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Melikgazi Belediyesi Meclis üyeleri” ifadeleri
kullanıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14919.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kayserililer Şehitler İçin Yürüdü
Kayseri'de Ülkü Ocağı, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve diğer gençlik derneklerinin katılımı
ile şehitler için yürüyüş düzenlendi.
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Kayseri'de Ülkü Ocağı, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve diğer gençlik derneklerinin katılımı
ile şehitler için yürüyüş düzenlendi.
Forum Kayseri önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde ki Türk bayrakları ile sloganlar atarak
kent meydanına doğru yürüyüşe başladı. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'kahrolsun PKK'
gibi slogan atan vatandaşlara, çevrede bulunan diğer vatandaşlarda destek verdi.
Yoldan geçen araçlarda korna çalarak yürüşe destek verirken, polis ekipleri de geniş güvenlik
önlemi aldı. Yoğun güvenlik önlemleri arasında kent meydanına gelen vatandaşlar, büyük
Türk bayrağı açarak slogan atmaya devam etti.
Yürüyüşe, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP İl Başkanı Mustafa Ayan da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14920.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

HDP İl Binasına Yürümek İsteyen Gruba Biber
Gazlı Müdahale
Kayseri’de şehitler için düzenlenen yürüyüşün ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP)
İl Başkanlığı’na yürümek isteyen gruba, polis biber gazı ile müdahale etti.
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Kayseri’de şehitler için düzenlenen yürüyüşün ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP)
İl Başkanlığı’na yürümek isteyen gruba, polis biber gazı ile müdahale etti.
Kayseri’de Forum Kayseri önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, sloganlar atarak kent
meydanına yürüdü. ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ ve ‘Kahrolsun PKK’ sloganları atan
grup, daha sonra Kartal Şehitliği’ne yürüdü. Burada şehitler için dua eden grup, tekrar kent

meydanına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında bir grup HDP Kayseri İl Binası’na
yürümek istedi. Binanın girişinde güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri grubun geçişine izin
vermeyince arbede çıtı. Çıkan arbede sonunda polis biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştı. Bir
süre daha süren arbedenin ardından grup İstiklal Marşı'nı okuyarak dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14921.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kayseri'de teröre lanet yağdı
Hakkari Dağlıca'da teröristlerin hain pususu sonucu şehit olan 16 asker için Kayseri'de
yürüyüşler yapılarak, teröre lanet yağdı.
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Hakkari Dağlıca'da teröristlerin hain pususu sonucu şehit olan 16 asker için Kayseri'de
yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte ayrıca araçlar konvoy oluşturdu. Teröre lanet yağdıran
vatandaşlar, HDP İl binasına yürümek istedi. HDP İl binasında geniş güvenlik önlemleri alan
polis ekipleri, vatandaşları ikna ederek parti binası önüne gelmelerini engelledi. Ardından
İstiklal Marşı okuyan kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak HDP İl
binasından uzaklaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14922.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Otomobil kanala uçtu: 2 yaralı
Kayseri’de otomobilin kanala uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
08 Eylül 2015 Salı 18:11
Edinilen bilgiye göre Yıldırımbeyazıt Mahallesi Şenköşe Caddesi üzerinde bulunan kanala 47
DA 545 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri,
otomobildeki 2 kişiyi bulundukları yerden kurtararak ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne kaldırdı. Polis, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kanalda bulunan otomobil
çekici yardımıyla çıkartıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14923.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kayseri’de gergin anlar
Hakkari Dağlıca’da şehit düşen 16 asker için vatandaşlar, Kayseri-Malatya karayolu üzerinde
eylem yaptı.

08 Eylül 2015 Salı 18:13

Bu sırada vatandaşlar bir yolcu otobüsünü taşladı. Yolcu otobüsü hızla olay yerinden
uzaklaştı. Vatandaşların eylemlerini sürdürmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Vatandaşları dağılmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Bu sırada vatandaşlar ile polis
ekipleri arasında gergin anlar yaşandı. Vatandaşları dağılmaları konusunda ikna edemeyen
polis ekipleri göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Vatandaşlar polisin müdahalesi sonrası olay
yerinden uzaklaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14924.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

İl Müftüsü Güven, İncesu ve Yeşilhisar İlçe
Müftülüklerini ziyaret etti
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İlçe Müftülükleri ziyaretleri kapsamında İncesu ve
Yeşilhisar İlçe Müftülüklerini ziyaret etti.
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İl Müftüsü Şahin Güven, İncesu ve Yeşilhisar İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan
personelle tanışma toplantısına katıldı. Toplantılar öncesi İncesu İlçe Müftü Vekili Ramazan
Topal ve Yeşilhisar İlçe Müftüsü Ahmet Özvarinli, İlçe Müftülüğü Personel Sayısı, Camiler,
Kur’an Kursları ve müftülükçe yapılan çalışmalar hakkında İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin
Güven’e bilgi verdiler.İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, "Bizler Din Gönüllüsüyüz, camiye
gelmeyen insanlarımıza ulaşmanın yollarını bulmalıyız. Bulunduğumuz yerin sorunları ile de
sorumluyuz. İnsanlara örnek olmak zorundayız. Allah Teâlâ’nın rızasını kazanacağımız her
işte çalışmalıyız. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun.” dedi ve din görevlilerinden din
hizmetlerini yürütürken karşılaşılan problemleri dinledi ve çözüm önerileri sundu.
Ziyaretler esnasında İl Müftü Yardımcıları Mahmut Taşyapan, Salih Sezik hazır bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14925.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Türk bayraklarını açarak uçtular
Talas Belediyesi Yamaç Paraşüt Takımı ile Kayseri Havacılık Kulübü üyeleri, Hakkari
Dağlıca'da şehit olan 16 asker için yamaç paraşütleri ile Türk bayraklarını açarak uçtular.
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Hakkari Dağlıca'da şehit olan 16 asker için Ali Dağı'ndan havalanan Talas Belediyesi Yamaç
Paraşüt Takımı ile Kayseri Havacılık Kulübü üyeleri, Türk bayraklarını göklerde
dalgalandırarak uçuş yaptı. Uçuş sonrası açıklama yapan yamaç paraşütü pilotu Hasan Basri
Acun, "Bugünkü yaptığımız uçuşta 8-10 kişilik pilot arkadaşlar olarak Türk bayrağımızı
göklerde dalgalandırmak istedik. Bunun nedeni de Hakkari’deki çirkin saldırıyı protesto
etmek için ve şehitlerimizin anısına Türk bayrağını yükseklerde dalgalandırmak istedik. Bunu
tüm şehitlerimize armağan etmek istiyorum" diye konuştu.
Uçuş yapan Faruk Kahraman ise, “Bugünkü uçuşumuzu şehitlerimiz anısına yaptık. Bu açıdan
bugün Ali Dağında uçmuş bulunmaktayız. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz.
Allah’ım artık hiçbir aileye bu acıyı tattırmasın" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14926.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Cinsel istismara 6 yıl 11 ay hapis cezası
Kayseri’de, bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan şahıs 6 yıl 11 ay hapis
cezasına çarptırılırken, şahsın aldığı cezayı hastanede tedavi edilerek geçirmesine karar
verildi.
08 Eylül 2015 Salı 18:21

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık M.A. (20) ve mağdur 16
yaşındaki Y.G. duruşmaya katılmadı. Aynı rehabilitasyon merkezinde tedavi gören M.A.
iddiaya göre 16 yaşındaki Y.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada
mahkeme tarafından 6 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.Sanık M.A.'nın hastalığı sebebiyle
aldığı cezayı hastanede geçirmesine karar verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14927.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kayseri'de şehitler için tüm camilerde sela
verildi
Kayseri'de, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca kırsalında 16 askerin şehit olması ve bugün
Iğdır'da şehit olan 12 polis memuru için, tüm camilerde sela verildi.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca kırsalında şehit edilen 16 asker ve bugün Iğdır'da
Nahçıvan sınırındaki Dilucu Sınır Kapısına görevli polisleri taşıyan aracın geçişi sırasında
yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 12 polis memuru için Kayseri'de
tüm camilerde sela verildi.
Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan teröre tepki yürüyüşleri de gece geç saatlere kadar
sürmüş, HDP İl Binası'na yürümek isteyen bir gruba da polis biber gazı ile müdahale etmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14928.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Yahyalı Belediye meclisi terörü lanetledi
Yahyalı Belediyesi Meclis Üyeleri Eylül Ayı Meclisinde yayınladıkları ortak bildiri ile terörü
lanetledi.
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Başkan Vekili Mehmet Keçibaş’ın Başkanlığında toplanan Yahyalı Belediyesi Meclisi Eylül
Ayı toplantısında Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin şartlı bağış
yapma talebi, Mustafabeyli mahallesindeki 5 adet taşınmazın satışı için Encümene yetki
verilmesi, Senirköy mahalle sınırları ile ilgili düzenleme yapılması talebi, İlyaslı mahallesi,
L34-C-06-B-3-A pafta, 1031 nolu parselde uygulama imar planı yapılması talebi, Kavacık
mahallesi, L34-C-17-B-2-B ve L34-C-12-C-3-C nolu paftalarda uygulama imar planı
değişikliği yapılması talebi, Gazibeyli mahallesi, L34-C-18-A-1-B pafta, 299 ada, 100 nolu
parselde
uygulama
imar
planı
değişikliği
yapılması
talebi
görüşüldü.
Gündem maddelerinin görülmesinin ardından son günlerde artan terör saldırıları ve özellikle
Dağlıca Saldırısı nedeniyle Yahyalı Belediye Meclisi olarak ortak bir bildiri yayınlandı.

Bildiride “Bizler Yahyalı Belediyesi Meclis Üyeleri olarak son günlerde ülkemizin çeşitli
bölgelerinden gelen şehit haberlerinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizin güvenlik
güçlerine yapılan haince saldırıları, bu saldırıları yapan terör örgütü ve yandaşlarını şiddetle
kınıyoruz. Vatan mevzu bahis olduğu zaman, Büyük Türk milletinin tek bir vücut olarak
düşmanlara karşı koyacağını unutan gafillere tarihe bir daha bakmalarını öneriyoruz. Terör
saldırılarında şehit düşen vatan evlatlarına Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar
diliyoruz. Yahyalı Belediyesi Meclis üyeleri olarak bu zor günlerde siyasi görüşe bakmaksızın
birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu tüm kamuoyuna ilan ediyor, Meclis Üyeleri olarak
üzerimize düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtiyoruz.” denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14929.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Başkan Hiçyılmaz B20 konferansına katıldı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği TOBB'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan başta olmak üzere 61 ülkeden bin 100'ü aşkın siyasetçi, bürokrat, dünyanın en büyük
iş örgütlerinin ve en büyük üst yöneticilerinin yer aldığı B20 Türkiye Konferansı’na katıldı.
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Konferansın, TOBB ve B20 Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun üstün gayretleriyle
gerçekleştirildiğine vurgu yapan Başkan Hiçyılmaz, “B20 Türkiye Konferansı’nda şahit
olduğum manzara, B20 Türkiye’nin çabaları sonucu bin kişilik salonlara sığmayan bir ilginin
oluşmasıdır. Böylesine büyük bir ilgiyle katılım gerçekleşmesi, ilk kez Türkiye'nin G20, B20
dönem başkanlığında görülmesi bizleri gururlandırmıştır. İki gün boyunca 21 oturumda,
toplam 123 konuşmacıyla yapılan programlar, ülkemizin tanıtımı açısından da büyük önem
taşımaktadır. Böylesine büyük bir organizasyonun ev sahipliğini en iyi şekilde yapan TOBB
Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve tüm ilgilileri kutluyorum” dedi.
B20 Türkiye Başkanlığı’nın düzenlediği konferansta ilk kez KOBİ’lerin konuşulduğuna da
dikkat çeken Hiçyılmaz, “B20'nin süregelen çalışma alanları olan ticaret, altyapı ve yatırımlar,
büyümenin finansmanı, istihdam, KOBİ'ler ve yolsuzlukla mücadele konularında Türkiye’nin
önde gelen iş adamları katkı sağladılar. Konferansta, hükümetimizin de destekleriyle
KOBİ'lere yönelik çalışmalara imza atıldı. ‘KOBİ'ler nasıl büyür’, ‘büyük şirketlerle nasıl
ortaklılar kurar’ gibi KOBİ’leri ilgilendiren konulara ilişkin ana gündem maddeleri işlendi.
Türkiye’deki işletmelerin yüzde 90’ının ve dünyadaki işletmelerin de yüzde 60’ına yakının
KOBİ olduğu düşünüldüğünde, bu yöndeki atılımın ne kadar önem arz ettiği daha iyi
anlaşılacaktır” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun KOBİ’lerin sorunlarına yönelik olarak önemli bir girişime
daha imza attığına değinen Başkan Hiçyılmaz, “B20'nin öncülüğünde, dünyanın en büyük iş
örgütü ICC ile TOBB'un kurucusu olduğu, İstanbul merkezli Dünya KOBİ Forumu (World
SME Forum) adında, KOBİ'lerin sorunlarını sahiplenecek uluslararası bir kurum faaliyetlerine

başlamıştır. Başkan Hisarcıklıoğlu’nun girişimleri ile bu yeni kuruluşa, tüm G20
hükümetlerinden, Dünya Bankası'ndan ve OECD'den destek bulunması da oldukça önemlidir”
diye konuştu.
Başkan Hiçyılmaz, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun, hem Türkiye'yi hem de B20'yi
anlatmak için 1 yıldan az bir sürede dünya genelinde 12 büyük toplantı organize ettiğini
kaydetti. Hiçyılmaz, “Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan ve G20 Liderler Zirvesi'nde
sunulmak üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilen B20 Raporundaki
19 talep, küresel ekonominin şekillenmesinde etkili olabilecek verileri içermektedir” şeklinde
konuştu.
B20 Raporunda yer alan tavsiyelere ilişkin başlıkların küresel ekonomik gelişmenin temelini
oluşturan konularla ilgili olduğunu vurgulayan Hiçyılmaz, “Bu konularda G20 toplantısında
varılacak mutabakat ve alınacak kararlar ülkelerin gelişme süreçlerine büyük katkı
sağlayacaktır. Son aylarda yaşanan küresel ekonomik sarsılmanın etkilerinin yayılmaması ve
küresel bir kriz haline dönüşmemesi için B20 raporunun dikkate alınması önem arz
etmektedir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14930.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Daha konforlu trafik için yeni yollar ve
köprüler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içerisindeki trafik akışını daha hızlı, konforlu ve güvenli
hale getirmek amacıyla yeni yol, köprü ve kavşak yapımına hız verdi. Bu amaçla iki ayrı ihale
düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ayrıca ilçelerde köprü yapımı da gerçekleştirecek.
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Bu kapsamda ilk olarak Gesi Kavşağı-Kuzey Çevreyolu arası kavşak, refüj ve yaya yolu
düzenleme ihalesi gerçekleştirildi.
851 bin 492 lira yaklaşık maliyetli ihaleye 5 firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve
verdikleri teklifler şu şekilde oluştu:
Üç Murat İnşaat 624 bin 788 TL
Sinan İnşaat 683 bin 510 TL
Birliktaş İnşaat 695 bin 418 TL
Can-Er İnşaat 714 bin 630 TL
Murat Çavuş İnşaat 847 bin 810 TL
KIZIK-FELAHİYE YOLUNA KÖPRÜ
Şehir içerisinde ve ilçelerde trafik akışını hızlandırmaya ve daha güvenli hale getirmeye
yönelik bir diğer ihalede ise 11 firma kıyasıya yarıştı.

Kocasinan Bulvarı'ndan Talatpaşa Mahallesi'ne giriş köprüsü yapımı ile Kızık-Felahiye Yolu
üzerine köprü yapımını içeren 628 bin 252 lira yaklaşık maliyetli ihaleye katılan firmalar ve
verdikleri teklifler de şöyle oldu:
Sinan İnşaat 467 bin 750 TL
Mustafa Cingöz 524 bin 050 TL
Kılıç İnşaat 528 bin 935 TL
Özer Yapı 534 bin 550 TL
Çevik İnşaat 536 bin 260 TL
Alternatif İnşaat 544 bin 900 TL
Gürpa İnşaat 569 bin 650 TL
Adnan Erkek 650 bin 600 TL
Bayer Mühendislik 672 bin 450 TL
Hüseyin Çakmak 677 bin 550 TL
Mustafa Dadaloğlu 684 bin 250 TL
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14931.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Küresel terörün hedefi milletimiz
PKK terör örgütünün kanlı saldırılarını kınayan AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan
“hedefleri topyekûn milletimiz. Amaçları; kan dökerek, korku ve tedirginlik oluşturarak
milletimizin huzur ve moralini bozmak, son aşamada vatanımızı bölerek emperyalist
devletlerin arzusunu yerine getirmektir” dedi.
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Her yeri bayraklarla donatalım
Terör saldırılarına karşı birlik ve beraberliğimizi göstermek için evlere ve işyerlerine bayrak
asma uygulamasının anlamlı olduğunun altını çizen Doğan “bu uygulamayı daha da
yaygınlaştırarak her yeri, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan ay-yıldızlı bayraklarımızla
donatalım” teklifinde bulundu.
Yeniden Milli Mücadele
Devletin resmi kaynaklarına göre 38 ülke tarafından desteklenen PKK’nın, DAEŞ ve DHKPC ile aynı anda üç koldan saldırıya geçmesinin düşündürücü olduğunu söyleyen Doğan
“bakıyorsunuz ki bombalar ABD ve Almanya’dan, mayınlar İtalya’dan, ajanlar Hollanda ve
Fransa’dan, strateji ise İsrail ve İngiltere’den geliyor. Yani küresel bir saldırı karşısındayız.
‘Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz’ diye boşuna söylemiyoruz. İçinde bulunduğumuz
süreç, milletimizin yeniden Milli Mücadelesi, yeniden bir Kurtuluş Savaşıdır” diye konuştu.
“Küresel güçlerin maşalarını kıracağız”
Ahmet Doğan, her şeye rağmen birlik ve beraberlik içinde hareket edilirse küresel güçlerin
maşaları olan PKK, DAEŞ ve DHKP-C’nin kırılacağını belirterek “hak arama adına haksızlık

yaparak ülkemize ve insanlarımıza zarar veren bu örgütler hak ettikleri akıbete
uğrayacaklardır. PKK terör örgütü derhal silah bırakmalı ve sınırlarımızı terk etmelidir.
Terörle mücadele Türklerle Kürtlerin mücadelesi değildir. Terörle mücadele, milletimizle
ülkemizi parçalayıp bölmeye çalışan teröristlerin ve onlara destek verenlerin mücadelesidir.
Vatanını-milletini sevenler bu aşamada safını iyi belirleyerek terörün karşısında olmalıdır”
dedi.
Eğitime önem
Ahmet Doğan açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Teröre karşı topyekun mücadele verilirken öncelikle eğitim sistemimiz sorgulanmalı;
insanımızın yapısına, evrensel değerlere ve ülke gerçeklerine uygun olarak yeniden
kurgulanmalıdır. Anaokulundan itibaren milli, manevi ve ahlaki değerlerimizin yaşanarak
öğretilmesi esas alınmalı, ailelerin çocuklarını terör örgütlerine ve şer odaklarına
kaptırmamaları için aile eğitimi projeleri ve irşad faaliyetleri hayata geçirilmelidir.
Yazılı ve görsel basınımız, sosyal iletişim ağlarımız, ahlaki erozyonu ve manevi tahribatı
körükleyen, şiddeti özendiren yayınlardan kaçınmalı, toplumsal barışa katkı sunucu,
gençlerimize yol gösterici yayınlar ödüllendirilmelidir.”
Yaralarımızı ayrışarak değil bütünleşerek sarabileceğimizi, yine birbirimize kenetlenerek bu
sıkıntılı dönemi de aşabileceğimizi belirten Doğan açıklamasını şöyle tamamladı;
“Iğdır ve Dağlıca şehitlerimiz başta olmak üzere vatanını, milletini hain saldırılara karşı
korumak için can veren Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar
diliyorum. Milletimizin birliğine, dirliğine kasteden teröristleri ve onları destekleyen
emperyal üst akıl sahiplerini lanetliyorum. İnanıyorum ki, bu zor günlerin de üstesinden
geleceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin! Birlik ve beraberliğimizi bozmasın”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14932.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kalkan: Terör örgütünün saldırılarını şiddetle
kınıyoruz
Hakkari Dağlıca ve Iğdır’da yaşana terör olaylarına tepki gösteren Memur-Sen Kayseri İl
Temsilcisi Aydın Kalkan, “Büyük Memur-Sen ailesi olarak dün Dağlıca bugün Iğdır olmak
üzere ülkemizin çeşitli şehirlerinde yaşanan ve milletimizi derinden sarsan eli kanlı terör
örgütünün saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.
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Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklamasında konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi
Aydın Kalkan, “Terör kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçunu
ancak aklı, ruhu ve vicdanı iflas etmiş kişiler ve gruplar işleyebilir. Terörizmin ve teröristlerin
hedefi ise insanlıktır, kardeşliğimizdir, milletimizdir, ortak geleceğimizdir, birlikte yaşama
irademizdir. Ülkemize, milletimize ve geleceğimize yönelen bu canice saldırılar, ister PKK

ister IŞİD isterse DHKP-C’den gelsin;terörü, teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve
dış güçleri nefretle kınıyoruz. Bu alçak terör örgütlerine karşı bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da birlikte mücadele vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” diye
konuştu.
Kalkan ayrıca, 20 Temmuz günü Suruç’ta 32 gencimizin karanlık eller tarafından haince
öldürülmesinin ardından PKK terör örgütünün asker ve polislerimize art arda yaptığı
saldırılarla Türkiye yeniden terör sarmalının içine çekilmiştir. Analar ağlamasın, ocaklar
sönmesin ve kardeşlik hukuku gelişsin mottosuyla başlatılan milli, kardeşlik sürecinde yeni
katliamlar yapmak, kan ve gözyaşı siyasetini devam ettirmek için planlar yapan PKK terör
örgütü, haince saldırılarıyla milletimizin birliğine ve dirliğine tuzak kurmuş, toplumun birlikte
yaşama umuduna kurşun sıkmıştır. Gün, büyük Türkiye’nin önünü kesmek, milletimizin
moralini bozmak, kardeşlik hukukunu bitirmek için saldırılar yapan terör örgütlerine silah
dahil lojistik destek veren yabancı güçlere, eli kanlı terör örgütlerinin reklamını yapan medya
ve sivil toplum kuruluşlarına karşı birlik olma, ortak hareket etme günüdür. Terörü hep
birlikte yenebiliriz. El ele vererek terörü tarihin çöp sepetine atabiliriz. Acının ülkesi, dili, dini
yoktur. Ağıtlar hangi dilde yakılırsa yakılsın hepsi can acıtıcı ve yürek yakıcıdır” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14933.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Selda Avcı’nın Mutfağı…
Mayonezli, Kabartma tozlu Pratik Poğaça…
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Malzemeler:
1 Paket Margarin
1 Sb. Sıvıyağ
2 Yumurta (akı içine, sarısı yüzüne)
1 Sb. Yoğurt
2 Kaşık Mayonez
1 Paket Kabartmatozu
Tuz
Alabildiğince un
İçi için:
Peynir, Zeytin, Patates
Maydanoz
Üzeri için:
Yumurta ve Susam
Yapılışı:

Margarin, sıvıyağ, yoğurt, mayonez, yumurta akı, kabartmatozu, tuz geniş bir kap içerisinde
iyice harmanlanacak. Daha sonra yavaş yavaş un ilave edilecek. Hamurun kıvamı kulak
memesi yumuşaklığında olacak. Hamuru yoğurduktan sonra 15 dakika kadar dinlenmeye
bırakalım.
Bu zaman zarfında bizde iç harcımızı hazırlayalım. İsteğe göre peynir ve maydanoz ile
yapabileceğiniz gibi, zeytin ve patateste kullanabilirsiniz iç harcı için.
Hamurumuz dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde bezeler alarak elimizle açıp içerisine
tercihimize göre hazırladığımız iç harcımızdan koyduktan sonra üzerini kapatıp.
Yağlanmış fırın tepsimize alıyoruz. Üzerine yumurta sarısı ve susam ilave ediyoruz. 175
derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14934.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Talas Kaymakamlık önünde kaza!
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Talas Kaymakamlık önünde bulunan tramvay durağında ışıklarda bekleyen 38 DE 775 plakalı
araç, tali yoldan hızla çıkıp virajı alamayan 38 HS 599 plakalı araç ile birlikte hızını
alamayarak elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisi ile her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kaza da ölü yada
yaralının olmaması yürekleri ferahlattı.
Vatandaşların meraklı bakışları arasında trafik aksatılmadan olay yerine gelen çekici her iki
aracıda kaldırıp trafiğin rahatlamasını sağladı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber/Fotoğraf: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14935.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Hiç mi vicdanın sızlamadı
Son günlerde yaşanan terör olaylarına dikkat çeken Polis Okulu Müdürü Tanrıver, paralel
polislere serzenişte bulunarak "Ey Benim Gafil Meslektaşım terör örgütüne destek verirken
hiç mi vicdanın sızlamadı” dedi.
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Polis Meslek Yüksek Okulu 14. Eğitim ve Öğretim Dönemi açılışı Kayseri Polis Meslek
Yüksek Okulu Konferans salonunda yapılan açılış programı ile başladı. Saygı Duruşu ve
istiklal Marşının okunmasının ardından başlayan programda konuşan Polis Meslek Yüksek
Okulu Müdürü Metin Tanrıver, bu yıl 468 öğrenci ile Eğitim Öğrenim dönemine başlandığını
ifade etti. Son günlerde yaşanan terör olaylarına dikkat çeken Polis Okulu Müdürü Tanrıver,
paralel polislere serzenişte bulunarak "Ey Benim Gafil Meslektaşım terör örgütüne destek
verirken hiç mi vidanın sızlamadı. Hiç mi vicdan azabı çekmedin, beraber mesai yaptığın,
birlikte vatan koruması görevinde bulunduğun arkadaşın, verdiğin bu destekle şımarttığın
terör grubu tarafından şehit edilirken, son anında şahadet getirirken hiç mi yüreğin
kanamıyor?" diye sordu. Polis okulundan yetişen kişilerin mesleğe katıldığında kanun ve
hukukun izin verdiği ölçüde bunların hepsinin hesabının sorulması gerektiğini ifade eden
Tanrıver, "Başka türlü oluşumların içerisindeyseniz ya da olursanız karşılığını gecikmeden
alırsınız, böyle düşünce içerisinde olan varsa okulu terk etsin. Ülkesini satmış, başka ülkeye
yerleşmiş sadece doğumla vatandaşı olduğu, yıllarca gelmediği ülkeye birilerinin hizmet
edebileceğini beklemek gaflettir, ahmaklıktır ve aptallıktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14936.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Nursaçan: Kanlı hesaplarında başarılı
olamayacaklar
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan: “Her karışı şehit
kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda bir oyun oynanmasına her ne pahasına olursa olsun,
ordusuyla, polisiyle aziz milletimiz asla izin vermeyecek, kanlı hesaplarında başarılı
olamayacaklardır” dedi.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, terör olaylarını
kınayan bir açıklama yayınladı. Nursaçan: “Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca
Bölgesi’nde, eli kanlı terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırı bizleri derin bir
acı ve üzüntüye boğmuştur” dedi.
Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez
bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça ve haince saldırıların hiçbir zaman amacına
ulaşamayacağını kaydeden Nursaçan: “Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda
bir oyun oynanmasına her ne pahasına olursa olsun, ordusuyla, polisiyle aziz milletimiz asla
izin vermeyecek, kanlı hesaplarında başarılı olamayacaklardır” ifadelerini kulandı.
Ülkemizin huzur, refah ve istikrarını hedef alan bu tür eylemlerin toplumumuzu daha çok
kenetleyeceğini söyleyen Nursaçan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu zor zamanlarda Anadolu
kardeşliğine olan inancımız sarsılmayacaktır. Milletimiz dimdik ayaktadır.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ( KOSB ) olarak; kahraman askerlerimize,
güvenlik güçlerimize yapılan saldırıları şiddetle lanetliyor, bu menfur ve hain saldırı sonucu
şehit olan askerlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, başta ailesi ve yakınları olmak üzere,
Silahlı Kuvvetler camiası ve bütün Türk halkına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil
şifalar diliyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14937.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Tahriklere kapılmayın
Son günlerde artan terör olayları ile ilgili yazılı açıklama yapan Mazlumder Kayseri Şubesi
halkı sağduyulu davranmaya ve tahriklere kapılmamaya, sorumluluk içinde hareket etmeye
davet etti.
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MAZLUMDER Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Kahraman Calasın ülkemizde son
günlerde yaşanan terör olaylarına tepkilerini yaptığı yazılı açıklama ile dile getirdi. 6 Eylül
Pazar günü Dağlıca da ve Diyarbakır’da, son olarak da Iğdır da meydana gelen PKK saldırısı
sonucu şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğunu büyük üzüntü ile öğrendiklerini dile getiren
Calasın: “Şehitlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyoruz”
açıklamasında bulundu.
Calasın, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Adı ister PKK, ister DHKP-C, isterse
DAİŞ ve amacı ne olursa olsun terörü ve tüm destek verenleri kınıyoruz. Mücadele Kürtler ile
Türklerin mücadelesi değil, terörle ve onlara destek verenlerle olan mücadeledir.
MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak, bu ortamda halkımızı sağduyulu davranmaya ve
tahriklere kapılmamaya, sorumluluk içinde hareket etmeye davet ediyor, ülkemizde huzurun,
barışın ve güvenli bir toplum hayatının bir an önce tesisi için PKK’nın derhal saldırılara son
vermesini ve silahı bırakmasını talep ediyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14938.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kilci: Acımız büyük
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, son iki günde Hakkâri
Dağlıca’da 16 asker, Iğdır’da da 14 polis memurunun hain terör örgütü PKK tarafından şehit
edilmesine tepki göstererek, “Acımız büyük, yüreğimiz yanıyor.” dedi.
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Bölücü terör örgütü PKK ve destekçilerinden mutlaka hesap sorulacağını ifade eden Kilci,
Türk Milleti’nin sabrının taştığını ve bundan sonra gelebilecek şehit haberlerine
tahammülünün kalmadığına değindi. Kilci, “Aziz Türk milleti terör noktasında hangi siyasi

iradenin yalpaladığını, hangi siyasi partinin ilk günden beri dimdik ve net bir şekilde tavır
aldığını gayet iyi biliyor. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde oynanan bu kirli ve kanlı
planlarınızın hayata geçirilmesine, ülkenin bölünmesine, toplumun ayrıştırılmasına asla izin
vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14939.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Milletimizin başı sağ olsun!
MÜSİAD Kayseri Şubesi Başkanı Nedim Olgunharputlu: “Bu menfur saldırı sonucu şehit
olan askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı,
yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şubesi, Hakkari Yüksekova İlçesi Dağlıca
Bölgesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili olarak bir taziye mesajı yayınladı.
Başkan Nedim Olgunharputlu taziye mesajında: “Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca
Bölgesi’nde Terör Örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırı bizleri derin bir acı ve
üzüntüye boğmuştur. Bu menfur saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah'tan
rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.
Açıklama şu şekilde devam etti: “Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu haince saldırılar hiçbir
zaman amacına ulaşamayacaktır. Bölücü terör örgütü bilmelidir ki; ülkemizin huzur ve
istikrarını hedef alan bu tür eylemler toplumumuzu daha çok kenetlemektedir. Bu zor
dönemlerde bile Anadolu Kardeşliğine olan inancımız sarsılmayacaktır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14940.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Provokatörler iş başında
09 Eylül 2015 Çarşamba 14:20
Son günlerde artan terör olayları ile gelen şehit haberleri ülkemizi yasa boğdu. Ülke genelinde
teröre tepki eylemleri yapılıyor. Ancak bu eylemler bazen provokatörlerin dahil olmasıyla
çığırından çıkıyor. Kayseri Merkezi’nde gerçekleşen eylemlerde provokatörler ortaya çıktı.
Eylem yapan grubu polise karşı kışkırtan gruba eşinin Doğu’da polislik yaptığını söyleyen bir
kadın tepki gösteriyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14941.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Dehşete boğacak plan! Hedef 1 Kasım
Markar Esayan, karanlık odakların 1 Kasım'a kadar Türkiye'yi Mısır, Erdoğan'ı Mursi, askeri
de Sisileştirmek istediklerini söyledi.
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PKK'nın Dağlıca ve Iğdır saldırıları ile hedeflediği şeyin Cumhurbaşkanı ve AK Parti'yi
boğacak bir dehşet dalgası oluşturmak olduğunun altını çizen Yeni Şafak Yazarı Markar
Esayan, dehşeti arttırarak Türkiye'yi Mısır, Erdoğan'ı Mursi, askeri de Sisileştirmek
istediklerini söyledi.
Markar Esayan'ın köşe yazısı şöyle;
Trol gibi davranan bir anamuhalefet partisi lideriniz varsa ne yapabilirsiniz?
16 şehidin verildiği gün, PKK'ya değil, Cumhurbaşkanı'na yüklenen bir “milliyetçi” parti
lideri karşısında tepkiniz ne olur?
AK Parti'nin Kürt inkarını bitirmesi sayesinde Meclis'e 80 vekil sokan bir “partinin”
eşbaşkanları, buldukları her fırsatta savaşı normalleştiriyorsa, elden ne gelir?
Yalan olduğu ayan beyan açığa çıkan, bu yalanı üretip dolaşıma soktuktan 10 dakika sonra
geri çeken Hürriyet'in, buna rağmen bu iftirayı manşetlerine taşıyan Sözcü, Taraf vesairenin
gazete sayıldığı bir ülkede aklı selimi, vicdanı, doğruyu nerede aramak lazım?
Kurumlarına kayıtlı bir doktor PKK tarafından katledildiği halde, açıklamasını
Cumhurbaşkanı'na hakarete ayıran odaların bu ülkeye katkısı hangi yöndedir?
Bunlar zor ve acı sorular.
Ama enseyi karartmamak lazım. Çünkü Türkiye onlardan ibaret değil.
Türkiye ulusalcı vesayetten kurtuldu, paralel vesayetinin belini kırdı. Şimdi sıra PKK'nın
arkasına gizlenmiş ittifakı alt etmeye geldi.
Bilirsiniz, ömürleri bitmekte olan yıldızlar, süpernova haline geldiklerinde olağanüstü bir
enerji/ışık saçarlar etrafa.
Çünkü kendilerini tüketmekte, öz varlıklarını yakmaktadırlar. Sonra son bir patlamayla yok
olurlar.
Ömrünün sonuna geldiği için, Gayrimilli Kutsal İttifak eline geçerse, seçilmiş sivil
cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin üzerine fırlatıyor. Çünkü onlar aslında ne solcu, ne milliyetçi,
ne liberal, ne gazete, ne STK, ne de iş örgütüydü. Varlıklarını borçlu oldukları vesayetin bir
alt kümesi olarak bu alanları kontrol etmekle vazifeliydiler.
Ahlaki, akli, vicdani hiçbir kriterlerinin kalmamış olması, “Bu da olmaz” denecek her türlü
pespayeliği yapacak denli fütursuzlaşmalarının nedeni, estetik gözetecek halleri kalmamış,
kamufle olacak imkanlarını yitirmiş olmalarından.
Bu plan kabaca 2013 yılının başından itibaren uygulamaya kondu.
Çünkü ulusalcı vesayet sistemi yerine, paralel vesayeti yerleştirme planı tıkır tıkır işlerken,
Erdoğan engeline takıldılar. Başta bunun kolay bir engel olduğunu düşündüler. Ama Erdoğan
Türkiye'yi ve muarızları iyi tanıyordu, ayakta kaldı.

Çözüm Süreci sayesinde PKK'yı hareketlendiremediler. Gezi'de ellerinden geleni yapsalar da,
bir içsavaş için yeterli dinamiği sağlayamadılar. Böylelikle Öcalan'ı İmralı'ya gömme planı
işlemeye başladı.
Çünkü Kürtlerin destek vermediği bir içsavaşı Nişantaşı veya Cihangir'den başlatmak
mümkün olmazdı. Demirtaş'ı Öcalan'ın yerine hazırladılar. Şiddete eğilimli arkaik solcu
grupları HDP'ye alarak, BDP'nin Türkiyelileşmesi projesini de tersine çevirip boğdular.
En nihayetinde DAEŞ imdada yetişti. 6-8 Ekim ayaklanmasını HDP ve KCK çağrısı ile tertip
ettiler. Çözüm Süreci'ni zehirlediler, zehirledikten sonra da ne zaman sıkışsalar ona sığındılar.
Nasıl olsa, tarihi Türk-Kürt ittifakının kimyasını bozmuşlar, süreci anlamsızlaştırmışlardı.
PKK'nın Dağlıca ve Iğdır saldırıları ile hedeflediği şey, Cumhurbaşkanı ve AK Parti'yi
boğacak bir dehşet dalgası yaratmak. PKK vurdukça, içerideki medya ya dikkatleri
yalanhaberle başka yere çekiyor, ya da bu saldırılardan Cumhurbaşkanı ve AK Parti'yi
sorumlu tutacak kadar densizleşiyor.
İmece usülü bir darbe iklimi yaratma amacı güdüyorlar. Dün darbelerini ordu içindeki
cuntalarla yaparladı, bugün PKK'nın vahşetine sığınmış haldeler.
Duran Kalkan'ın “Ordu kendisini kullandırtmasın, bizim işimiz AK Parti ile” açıklamasının
anlamı da bu.
Dehşeti arttırmak, Türkiye'yi Mısır, Erdoğan'ı Mursi, askeri de Sisileştirmek.
1 Kasıma kadar bunu yapmaya çalışacaklar. Muhalefet, medya ve ıvır zıvır sözde sivil
örgütler de bu ateşe odun taşıyacaklar.
Tarlalar sürülmüş.
Erdoğan ve AK Parti'den sonrasını aklına getirmeyen, nefretleri kışkırtılmış kitlelerin
desteğini alacaklarını ümit ediyorlar. Çünkü toplumsallık görüntüsü olmayan darbe başarılı
olmaz.
HDP ve muhalefet üzerinden siyaseti istikrarsızlaştırmak adına gedik açtılar. Sahayı
istikrarsızlaştırma görevini de PKK ve DHKP-C'ye bıraktılar.
Oyun bu kadar net ve açık.
Mesele Erdoğan ve AK Parti değil. Devleti vesayet mi kontrol edecek, yoksa millet iradesi
mi? O irade bugün Erdoğan der, yarın başka bir kişiyi tercih eder. Seçimle gelen seçimle
gider.
Önümüze “Ya Suriye olursunuz, ya da Mısır” dayatmasını koymaya çalışıyorlar, çalışacaklar.
Ama bizler, Türkü, Kürdü, Çerkesi, Müslim ve gayrimüslimi ile Türkiye olursak,
başaramayacaklar.
Evelallah başaramayacaklar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14942.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Rezalete, Konaç’tan tokat gibi sözler
Ülkemiz her gün gelen şehit haberleri ile üzüntüye boğulurken İstanbul Barosu Başkanı Ümit
Kocasakal, Türkiye Barolar Birliği'nin adli yıl için düzenlediği etkinlikte avukatlarla birlikte
göbek attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin
Feyzioğlu ise kahkahalarla alkış tuttu. Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç da bu duruma
tepki göstererek geceye damga vuran tokat gibi sözler sarf etti.
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Türkiye şehitlerine ağlarken göbek atıp eğlendiler
Türkiye Barolar Birliği, adli yıl açılışı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da
katıldığı özel bir etkinlik düzenledi.
Son günlerde artan terör olayları ve artan şehitlere rağmen düzenlenen etkinlikte başta
İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal olmak üzere avukatlar göbek atarak doyasıya eğlendi.
Feyzioğlu ile Kılıçdaroğlu alkış tuttu
Etkinliğe katılıp, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile yan yana oturan Kemal
Kılıçdaroğlu, göbek atanları alkışlayıp tempo tuttu.
Fevzi Konaç tepki gösterdi
Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç ise yaşanan bu rezalete daha fazla dayanamayıp geceye
damga vuran zehir zemberek sözler sarf etti. Konaç, ülkemizin yangın yerine döndüğünü
hatırlatarak: “Burada biraz önce seymenler oynarken, gözümüzün önünden aylardır her gün
verdiğimiz şehitler geçti. Vicdanımız, gönlümüz gelen şehit haberleriyle beraber kan ağlıyor”
dedi.
“Cumhurbaşkanımı çok seviyorum”
Konaç, daha sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun gözünün içine
bakarak: “Ben burada genel başkanımızın huzurunda da söylüyorum. Ben bu ülkenin
cumhurbaşkanını çok seviyorum. Daha 3 gün önce Halep’te avukatlık yapan ama bugün
Kayseri’de inşaatlarda taş taşıyan avukatlar gördüm. Dolayısı ile hukuk mezunu öğrencilere
diyorum ki evet adalet asla ve asla geri atmayacağımız bir kavram. Ama arkadaşlar ülkeniz,
vatanınız, toprağınız yoksa sizin yaldızlı hukuk diplomanız ve avukatlık ruhsatlarınızın hiçbir
anlam ve değeri yok. Bugün asıl sahip çıkılması gerek şey vatandır! Topraktır! Bayraktır!”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14943.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Beğendik’ten bir dev hamle daha
Beğendik; Ankara, Mersin ve Denizli’deki toplam 10 Tesco Kipa mağazasını 40 milyon TL
bedelle devralmak için el sıkıştı.
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Beğendik; Ankara, Mersin ve Denizli’deki toplam 10 Tesco Kipa mağazasını 40 milyon TL
bedelle devralmak için el sıkıştı. Geçtiğimiz yıl Real’i de bünyesine katan şirket, 8 mağazaya
Real tabelası asacak.
Habertürk gazetesinden Menekşe Ataselim’in haberine göre, Güney Kore operasyonunu 6.1
milyar dolara satarak ülkeden çekilen İngiltere’nin en büyük perakende zinciri Tesco,
Türkiye’deki varlığı Tesco Kipa’ya ait 10 mağazayı da Beğendik’e devrediyor. Kulislerde
konuşulanlar, bir süredir devam eden flörtün toplam bedeli 40 milyon TL olan mağazaların
satışıyla sonuçlandığı yönünde.
Edinilen bilgilere göre, Beğendik’e satılan mağazaların devir işlemi de 1 ay içinde
gerçekleşecek. Tarafların el sıkışmasıyla anlaşmanın detayları da ortaya çıkarken,
Beğendik’in 4 ayrı kentteki mağazaları devralacağı öğrenildi.
SATIŞLA ANKARA’DAN ÇIKMIŞ OLACAK
10 mağazanın biri Mersin, biri Tarsus ve biri Denizli’de bulunurken, diğerlerinin tamamı
Ankara’da. Beğendik, Ankara’daki 1 mağaza ve Mersin’de gayrimenkullerin sahibi Tesco
Kipa’nın kiracısı olarak faaliyet gösterecek. Söz konusu satış gerçekleştiğinde Tesco Kipa’nın
Ankara’daki tüm tabelaları inmiş olacak.
Geçtiğimiz yıl Alman Real’in Türkiye operasyonunu da satın alan Beğendik’in planı ise
Ankara’daki 2 mağazaya Beğendik, kalan 8 mağazanın tamamına Real tabelası asmak.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarından çıkacağı iddiaları gündeme getirilen Tesco Kipa
yetkilileri bir açıklama yaparak böyle bir planın olmadığını, sadece stratejik olarak daha kârlı
hale gelmek için verimli olmayan mağazaların satışına yönelik görüşmeler yapıldığını
belirtmişti.
Söz konusu satışın da bu stratejiyi doğrular nitelikte olduğu dikkat çekerken, Tesco Kipa’nın
güçlü olduğu Ege Bölgesi’ne yoğunlaşmayı planladığı belirtiliyor.
Tesco Kipa’dan dün yapılan açıklamada da satış konusunda gelişme olursa duyuru yapılacağı
belirtildi.
TAMAMI İÇİN MASAYA OTURABİLİR
Anlaşma şimdilik 10 mağazayı kapsasa ve Tesco Türkiye’den çekilmeyeceğini açıklasa da
Beğendik’in yeni bir teklifle tekrar masaya oturabileceği dile getiriliyor.
Buna göre, şirket, önümüzdeki günlerde 172 mağazası bulunan Tesco Kipa’nın tamamına
talip olabilir. Bu yönde bir satış gerçekleşmesi ise Real şubeleri dahil toplam 60 civarında
mağazasıyla ve 1.5 milyar TL’nin üzerinde cirosuyla sektörde 4’üncü sırada bulunan
Beğendik’in konumunu değiştirebilir.
Tesco Kipa’nın piyasa değeri ise 2.5 milyar TL civarında.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14944.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Uluslararası Öğrenciler Bolu'ya Veda Etti
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Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından Bolu Aladağlar'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Yaz
Okulu" eğitimleri 5. grup programlarının tamamlanması ile birlikte sonuçlandı. Öğrenciler
programın son gününde Bolu Valisi Aydın Baruş ve Bolu Belediyesi'ne veda ziyaretleri
gerçekleştirdiler.
BOLU VALİSİ AYDIN BARUŞ:
"SİZLERİ HER ZAMAN BOLU'YA BEKLİYORUZ"
Uluslararası Öğrencilerin Valilik ziyaretinde, Bolu Valisi Aydın Baruş öğrencileri, Valilik
Kartalkaya Toplantı Salonunda ağırladı. Toplantıda, programın koordinatörü Medeniyetin
Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun' da hazır bulundu. Çok samimi bir
ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Baruş öğrencilerle tanışarak nereli olduklarını, hangi
şehirlerde ve hangi fakültelerde okuduklarını tek tek öğrenerek bilgi aldı. Bolu Valisi Aydın
Baruş, öğrencilere Vali’nin ne görevler yaptığını, Türkiye’de yönetim biçimi, Bolu'nun
özellikleri, tarihi yapısı, yemekleri gibi konularda açıklamalarda bulundu.Bolu’nun doğası ile
çok güzel bir şehir olduğunu ifade eden Vali Baruş, burada elde ettikleri bilgileri ülkeleri için
en iyi şekilde kullanmalarını öğütleyerek, kampta beraber oldukları arkadaşlarıyla da bir ömür
boyu iletişimi koparmamalarını istedi. Bolu Valisi Aydın Baruş ziyaret sırasında yaptığı
açıklamalarda şunları kaydetti:
"Bolu Aladağlar'da düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu'nu yakından takip
ediyoruz. Bu güzel faaliyetin öğrencilerimizin sosyal anlamda bu ülke ile kaynaşmasını,
medeniyet anlayışımızı öğrenmesi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlerde bu
programdan istifade etmişsinizdir. Bolu'nun doğal güzelliklerini izleme imkanı
bulmuşsunuzdur. Bolu gerçekten tabiatın kalbi sloganı ile ifade ettiğimiz gibi doğanın
kalbinin attığı bir yer. Çünkü yüzde 60'ının üzerinde orman varlığı olan ve mera ve yaylaları
ile birlikte yüzde 80'i yeşil alan olan bir il. Çok güzel varlıklar var. Göller ve göletlerimiz var.
Yaylalarımız var. Kış ve yaz turizmi için çok güzel bir il. Dolayısıyla sizlerin böyle güzel bir
ortamda böyle bir çalışmayı yapmanız ve dinlenme imkanı bulmanız bir şans. Sizleri Bolu'da
ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Bolu'ya gelirseniz
sizleri misafir etmekten mutluluk duyarız. Tabii ki önünüzde güzel bir eğitim öğretim yılı
duruyor. Üniversitelere başlayacaksınız. Allah yaptığınız çalışmalarda yardımcı olsun.
Ülkelerinize donanımlı ve yetişmiş olarak dönün ve ülkelerinizin geleceğinde pay sahibi olun
ve biz de gelecekte birlikte çalışalım. Çünkü burada edindiğiniz dostluklar, arkadaşlıklar
ilerde Türkiye ile sizin ülkeleriniz arasında çok güzel bağlar oluşturacak ve bu dostluklar
sayesinde dünyaya söylemek istediğimizi daha rahat söyleyeceğiz. Hak, hukuk ve adalet
uğruna sesimizi daha rahat haykıracağız. Sizin sayenizde olacak bu. Bu nedenle öncelikle
Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun'a bu çalışmayı gerçekleştirmelerinden
dolayı ve ilimizi tercih etmelerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sizleri de burada

ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. İnşallah amaçladıklarınıza
ve hedeflediklerinize ulaşırsınız."
Vali Aydın Baruş bu açıklamalarının ardından öğrencilerle tek tek tanışarak, hangi ülkelerden
ve hangi şehirlerden geldiklerini, hangi üniversitelerde okuduklarını öğrenerek öğrencileri
daha yakından tanıdı. Öğrencilerin sormak istedikleri bazı soruları yanıtladı. Özellikle Bolu
ile ilgili merak ettikleri konuları Vali Baruş'tan öğrenmek için sorularını soran uluslararası
öğrenciler, Bolu'nun gerek coğrafi yapısı, gerek tarihi ile ilgili açıklamalarını ilgiyle
dinlediler. Bolu yemekleri ile ilgili ve Bolu'da ekonominin nelere dayandığı ile ilgili
konularda Vali Baruş'tan bilgi alan öğrenciler, ilgilerini eksik etmeyen Vali Baruş'a ve Bolu
halkına teşekkür ettiler. Çad'lı bir öğrenci Bolu'ya ailesi ile birlikte geldiği takdirde kalma ve
geldiklerinde dil ve karşılıklı anlaşma konusunda sıkıntı çekip çekmeyeceklerini sordu. Vali
Baruş geldikleri takdirde Bolu'da en güzel şekilde ağırlanacaklarından emin olmaları
gerektiğinin altını çizdi.
Ziyaretin sonunda öğrencilerle ve koordinatör öğretmenleri ile tek tek tokalaşarak uğurlayan
Vali Baruş, ziyaretçilere çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca çıkışta Valilik önünde hatıra fotoğrafı
çekildi.
BOLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İHSAN AĞCAN:
"BİZLER AYNI COĞRAFYANIN İNSANLARIYIZ VE HEPİMİZ KARDEŞİZ"
Uluslararası Öğrencilerin Bolu Valiliğinden sonraki durağı Belediye oldu. Bolu Belediye
Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı ve Medeniyetin Burçları Derneği tarafından birlikte düzenlenen proje kapsamında
ilimize gelen ve Bolu Belediyesi’ni de ziyaret eden yabancı öğrencilerle Belediye Meclis
Salonu’nda bir araya geldi. 1 aylık Bolu Aladağ kampları sona eren gençlerle sohbet eden
Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan şunları kaydetti:
“Bizler aynı coğrafyanın insanlarıyız ve hepimiz kardeşiz. Sizleri Bolu’da görmek ve sizlerle
bir araya gelmek bizim için mutluluk verici. Belediye Başkanımız Sayın Alaaddin Yılmaz’da
sizinle bir araya gelmeyi ve sohbet etmeyi çok istiyordu fakat son anda çok acil bir toplantısı
çıktığı için aramıza katılamadı. Kendisinin hepinize çok selamı var ve bu selamı iletmek
istiyorum. Ben tekrar Bolu’da sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu dile getiriyor
ve ziyaretten dolayı da hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyaretin devamında, Lübnan, Irak, Afganistan, Hindistan, Çad, Yemen, Fas, Mısır, Gine,
Suriye, Endonezya, Doğu Türkistan, Somali, Kırgızistan, Moğolistan, Kosova, Cibuti,
Bangladeş, Rusya, Sudan, Türkmenistan, Filistin ve Ürdün’den gelen gençler sırayla
kendilerini tanıtarak Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora okudukları okullar ve
bölümleri hakkında bilgiler verdiler. Tanışma sırasında özellikle öğrencilerin Bolu’ya hayran
kaldıklarını belirtmeleri ve Başkan Yardımcısı Ağcan ile aralarında geçen sıcak diyaloglar
ziyarete damgasını vurdu.
Ziyarette tanışmanın ardından, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun ziyaret için
Başkan Alaaddin Yılmaz'a bir sürpriz hazırladıklarını belirtti. Başkanın Necip Fazıl
hayranlığını bildiklerini ve bu yüzden de Kırgızistanlı öğrenci Cengiz'in Necip Fazıl
Kısakürek’in Sakarya adlı şiirini okuyacağını ifade etti. Türkçesi oldukça düzgün olan ve son
derece duygulu şekilde Sakarya şiirini okuyan öğrenci, başta İhsan Ağcan olmak üzere tüm
arkadaşlarından büyük alkış aldı. Yine bir başka öğrencinin de Sarı Gelin türküsünü okuması
yine büyük alkış aldı. Daha sonra ise, özellikle Arap ülkelerinden gelen öğrencilerin okuduğu
Arapça şarkı da salonda sıcak diyalogların yaşanmasına vesile oldu.
Daha sonra, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Medeniyetin Burçları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun'a Bolu halkı adına ve öğrenciler adına organizasyona
yapmış olduğu katkılardan dolayı Bolu'nun özelliklerini yansıtan bir hediye verdi. Ziyaret
sonunda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, koordinatör öğretmenler ve

uluslararası öğrencilerle tek tek vedalaşarak hediyeler verdi. Belediye girişinde hatıra
fotoğrafı çekildi.
ALİ DURSUN, BOLULULARA TEŞEKKÜR ETTİ
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından Bolu Aladağlar'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Yaz
Okulu" tamamlandı. Bu kapsamda düzenlenen Valilik ve Belediyeyi kapsayan veda
ziyaretlerinde Bolu'da gördükleri misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini ifade eden
Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, her iki ziyaret sırasında
da yaptığı açıklamalarda, Bolu'da olmaktan ve Aladağlar gibi çok güzel ve çok özel bir
mekanda Yaz Okulu'nu gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Valilik
ziyareti sırasında tüm Bolulular adına Bolu Valisi Aydın Baruş'a teşekkür eden Dursun,
gördükleri misafirperverlik ve sıcaklıktan ve kendilerini yalnız bırakmayarak ziyaretlerinden
dolayı teşekkür etti. Bolu'da, Bolu halkıyla da sıcak ilişkiler kurduklarını ve bu ilişkilerin
önemine vurgu yaptı. Belediye ziyaretinde de aynı duygularını Belediye Başkan Yardımcısı
İhsan Ağcan'a ileten Ali Dursun, burada da 1 aylık kamp süresince zaman zaman yaptıkları
ziyaretlerden dolayı Başkan Yardımcısı Ağcan'a teşekkür ederek bu dileklerini Başkan
Alaaddin Yılmaz'a iletmesini rica etti.
Ziyaretlerin ardından Bolu caddelerinde bir süre gezen, Bolu merkezde öğle yemeği yiyen
Uluslararası Yaz Okulu öğrencileri bu gezintilerin ardından Bolu'ya veda ettiler.
***************************************************************************
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER YAZ OKULU TAMAMLANDI
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından Bolu Aladağlar'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Yaz
Okulu" eğitimleri 5. grup programlarının tamamlanması ile birlikte sonuçlandı. Bir ay süreyle
Bolu Aladağlar'da devam eden Yaz Okulu çalışmalarında 5. grubun son günleri de oldukça
hareketli geçti. Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu Koordinatörü ve Medeniyetin Burçları
Derneği Başkanı Ali Dursun konu ile ilgili verdiği bilgide, 5. grup derslerinin ve
etkinliklerinin tamamlanması ile birlikte kampın sona erdiğini ve 31 Ağustos 2015 Pazartesi
itibariyle öğrencilerin Bolu'dan ayrılacaklarını belirterek, 5. grup eğitimleri ve etkinlikleri ile
ilgili de çeşitli bilgiler verdi.
OK ATMA ETKİNLİĞİ YAPILDI
Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu kapsamında, 5. grup öğrenciler arasında yer alan ok atma
meraklısı öğrencilerin getirdiği yay ve oklarla öğrenciler ok atma konusunda deneyim
kazandılar. Özellikle ilk atışlarda oldukça zorlanan öğrenciler daha sonraki atışlarında
deneyim kazandıkça yine öğrencilerin kendileri tarafından hazırlanan hedefi rahatlıkla
vurmaya başlamaları dikkat çekiciydi. Böylece, Uluslararası Öğrenciler Yaz Kampı
etkinlikleri çerçevesinde okçuluk da ilgi çekici bir faaliyet olarak hafızalardaki yerini aldı.
GELENEKSEL MATRAK OYUNUMUZU ÖĞRENDİLER
Yine öğrencilerin son günlerinde hem eğlence hem de spor etkinliği olarak gerçekleştirilen bir
başka sporda Matrak oyunu oldu. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden gelen Matrak
Sporcusu tarafından kısa süreli bir eğitimin ardından Matrak sporunu gerçekleştiren
Uluslararası Öğrenciler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. 500 yıllık bir geçmişe sahip
olan matrak oyunu ata sporumuz olarak biliniyor ve halen daha zevkle ve heyecanla oynanan
bir oyun olarak biliniyor. Uluslararası Öğrencilerin zaman zaman hareketlenen ve heyecanlı
hale gelen Matrak oyunları oldukça keyifli anların yaşanmasına vesile oldu.
M. FATİH ŞEKER VE VEDAT ÖNAL TARİH, CELAL FEDAİ
EDEBİYAT, FATİH ERTUGAY SİYASET İLE İLGİLİ KONULARI ANLATTI
Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu kapsamında 5. grubun dersleri de son güne kadar devam
etti. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Şeker öğrencileri,

tarihin önemi ve yakın tarih ile ilgili konuları ele aldı. Öğrencilerin tarihi ve özellikle de yakın
tarihi dünya ölçeğinde nasıl anlamaları gerektiği ile ilgili öğrencilere bilgiler verdi.
Yaz Okulu kapsamında 5. grubun bir başka dersini de Eğitimci-Yazar Vedat Önal yaptı. Önal
dersinde tarih, kültür ve medeniyet konularını ele aldı. Bu konuların birbirlerine benzeyen ve
birbirlerinden ayrılan yönlerinin neler olduğu üzerinde öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin
bir diğer dersi de edebiyat konusunda oldu. Şair-Yazar Celal Fedai'nin ele aldığı konu ise,
edebiyat ve toplumlar için edebiyatın taşıdığı önem oldu. Edebiyatla birlikte dilin önemi ve
oynadığı rol üzerinde de duran Celal Fedai, edebiyat ve sanatla ilgili bazı noktalarda
öğrencilerle sohbet imkanı buldu.
Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu'nda 5. grubun son dersini ise, Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Ertugay yaptı. Ertugay, dersinde siyaset ve
siyaset felsefesinin tarihi gelişimi üzerinde durdu. Tarih boyunca siyaset biliminin gelişimine
ve bugün geldiği noktayla ilgili öğrencilere açıklamalarda bulundu.
SON OLARAK GÖKSU VE GÖLCÜK TABİAT PARKLARINI GEZDİLER
Daha önceki gruplarda olduğu gibi Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu'nun 5. grubu da Göksu
ve Gölcük Tabiat Parklarının içerisinde bulunan göllerin etrafında yürüyüş ve gezinti yaparak
buralarda bol bol fotoğraf çektiler. Özellikle Göksu Parkı içindeki yürüyüş sırasında balık
tutan vatandaşlarla sohbet etme imkanı buldular. Burada bulunan çay bahçesinde çaylarını
içen öğrenciler buradan Gölcük'e geçtiler. Burada da birkaç saatlik gezintinin ardından kamp
alanına geri döndüler.
***************************************************************************
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER YAZ OKULU 4. GRUBU DA TAMAMLANDI
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından Bolu Aladağlar'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Yaz
Okulu" kapsamında 4. grup öğrencilerin programları da sona erdi. 4. grup öğrencilerin
programlarının bitmesi ile birlikte Yaz Okulu'nun son grubu olan 5. grup öğrenciler de Bolu
Aladağlar'a geldiler.
4. grup öğrencilerin faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı
Ali Dursun, Yaz Okulu'nun büyük başarıyla devam ettiğini ve bu kapsamda 4. grup
öğrencilerin de derslerinin tamamlandığını ifade etti. Ayrıca 5. grup öğrencilerin
programlarının da aynı zamanda başladığını ifade etti. 4. grup eğitimleri ve etkinlikleri ile
ilgili de kısa kısa şu bilgileri verdi.
GÖKSU VE GÖLCÜK TABİAT PARKLARINI GEZDİLER
Daha önceki gruplarda olduğu gibi Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu'nun 4. grup öğrencileri
önce daha önceki gruplardan farklı olarak Göksu Parkı'na gittiler. Burada sahil bölgesinde
gezen ve zaman zaman balık tutan vatandaşlarla sohbet eden öğrenciler buradaki sahil
yürüyüşünün ardından da Gölcük'e geçen öğrenciler burada tabiat parkı çevresinde gezdiler.
FUTBOL, VOLEYBOL, SATRANÇ VE BALIK AVLADILAR
Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu kapsamında eğitim gören 4. grup erkek öğrencilerin kamp
süresince de çok renkli sahneler yaşandı. Gelen öğrenciler arasında futbola, voleybola
meraklı öğrencilerin kurduğu takımlar arasındaki mücadele güzel bir rekabetin yaşanmasını
sağladı. Ayrıca birkaç tane olta takımı ile avladıkları balıkları akşam saatlerinde mangal
üzerinde kızartarak birlikte güzel bir ortamda yemenin keyfini yaşadılar.
TÜRK-İSLAM SANATLARINDAN OLAN EBRU SANATI ANLATILDI
Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu kapsamında, 4. grup öğrencileri Türk-İslam sanatlarından
olan ebru'yu tanıma imkanı buldular. Öğrencilere Ebru Sanatçısı Ahmet Kurt tarafından kısa
bir ebru eğitimi verildi ve ebru sanatının kısaca tarihi ve anlamı üzerinde duruldu. Daha
sonrada istekli olan öğrenciler Ebru Sanatçısı Ahmet Kurt'un eşliğinde bazı ebru örnekleri
yaptılar. Yaptıkları ebruları hatıra olarak alan öğrencilerden bazılarının Türk bayrağı simgesi
taşıyan ebruları yapmak istemeleri de ilginç görüntülerin oluşmasına sebep oldu.

TRT DİYANET TELEVİZYONU ÇEKİM YAPTI
Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu kapsamında devam eden eğitimler ve programlarla ilgili
çekimler yaptı. Öğrencilerin derslerinden çekimler yaptılar. Ayrıca öğrencilerle röportajlar
yapıldı. Öğrenci röportajlarının bazıları Göksu Parkı kenarında yapılırken bazı çekimler ise
Gölcük Tabiat Parkı kenarında yapıldı. Ayrıca Gölcük Tabiat Parkı kenarında yapılan
çekimlerde, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun tarafından da röportaj yapıldı.
Uluslararası Öğrenciler Akademisi'nin faaliyetleri ve bu kapsamda devam eden Yaz
Okulu'nun faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldılar. Bolu Aladağlar'da yapılan bu çekimlerin
ilerleyen haftalarda TRT Diyanet Televizyonunda yayına gireceği ifade ediliyor.
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE BOLU VALİSİ AYDIN BARUŞ'DAN ZİYARET
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından Bolu Aladağlar'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Yaz
Okulu" kapsamında 4. grup öğrencilerin programları başladı.
4. grup öğrencilerin programlarının başlamasının ardından ilk ziyaretçileri Bolu Valisi Aydın
Baruş oldu. Ziyarete Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem'de katıldı. Ziyaret
sırasında Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı ve Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu
Koordinatörü Ali Dursun, yaz okulu kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgiler verdi.
Açılışın ardından yapılan faaliyetler ve derslerle ilgili açıklamalarda bulundu. Derslerin
kapsamı ve etkinlikler ile ilgili bilgiler verdi. Kaç grubun programını tamamlayarak Bolu'dan
ayrıldığını ve geriye kaç grup öğrencinin kaldığı ile ilgili bilgileri Bolu Valisi Aydın Baruş'a
iletti.
Bolu Valisi Aydın Baruş öğrencileri konferans salonunda ziyaret ederek öğrencilerle tek tek
tanıştı. Hangi fakültelerde okuduklarını ve branşlarını öğrendi. Ardından da öğrencilere
hitaben bir konuşma yaptı. Türkiye'deki idari sistemde valinin görevlerinin neler olduğu ile
ilgili bilgiler verdi. Valinin görevlerinin kapsamına nelerin girdiği ile ilgili açıklamalarda
bulundu. Vali Baruş konuşmasında şunları kaydetti:
"Bolu doğa harikası bir yerdir. Yüzde 65'i ormanlarla kaplıdır. Havası doğası çok güzeldir.
İklimi de çok güzeldir. Sizin de burada bulunma vesileniz de çok güzel anlamlı. Burada
Türkiye'nin değişik özellikleri hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Müslüman dünyası olarak
dünya genelinde bir medeniyet anlayışına sahip olmamız gerekiyor. Dünyada hakkın ve
adaletin temsilcisi Müslümanlar oldu. Bugün de dünya buna muhtaç. Her biriniz ülkelerinizde
yönetiminde pay sahibi olacaksınız. Aynı zamanda buradaki kardeşlerinizi de
unutmayacaksınız. Bu karşımızda gördüğümüz kardeşliği devam ettirmemiz gerekiyor. İnsan
azmettiği zaman gelemeyeceği hiçbir makam yok. Ben de köyde okudum, babam çiftçilik
yapıyordu. İmkanlarımız çok fazla değildi. Ama şu anda imkanlar çok fazla. Sizler için de çok
fazla. Bu tür faaliyetlerle Türkiye'nin her tarafında kamplar düzenleniyor. Kardeşlik
bağlarının pekişmesi için yapılıyor. Bu tür faaliyetlerin iyi değerlendirilmesi gerekiyor.
Bugün İslam dünyasının değişik yerlerinde farklı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmanın yolu
birlik ve beraberlik oluşturabilmektir. Ülkelerin yönetiminde söz sahibi olabilirsek bunu
başarabiliriz. Bu kardeşliğimizi devam ettiremez ve başkalarının tuzaklarına ve oyunlarına
gelirsek herkes parçalanmış biçimde herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda kalır."
Bolu Valisi daha sonra öğrencilerin sorularının olup olmadığını sorarak öğrencilere söz hakkı
verdi. Öğrenciler de Bolu ile ilgili merak ettikleri bazı yerlerle ilgili bilgiler verdi. Abant
Gölü, Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller ile ilgili bilgiler verdi. Yedigöllerin yolunun
yapıldığını ve gelecek yıllarda öğrencilerin aileleri ile birlikte gelebileceklerini ifade etti.
Yedigöllerin tabiat harikası bir durumunun bulunduğunu belirterek oraları da görmek gereken
yerler olarak bilindiğini belirtti. Aladağ bölgesinin de çok önemli bir yer olduğunu ve
yaylaların yoğunlukta bulunduğu bir bölge olduğunu belirterek hava yönünden de çok güzel
bir imkanının olduğunu ifade etti. Vali Baruş, öğrencilerin uzun yıllar Türkiye'de

kalacaklarına inandığını ve daha sonra da aileleri ile birlikte gelip gezeceklerine inandığını ve
her zaman Bolu'da ağırlamaktan memnun olacaklarını ifade etti. İslam dünyasının her
köşesinde zor durumda olan insanların barış içinde yaşamalarını arzu ettiklerini vurguladı.
Daha sonra Bolu Valisi Aydın Baruş'a, Medeniyetin Burçları Derneği tarafından çıkarılan
yayınlardan hediye edildi. Vali Baruş öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra
kamptan ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14947.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Tekden, şehit aileleri için yardım kampanyası
başlattı
AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, şehit polis ve asker aileleri için yardım
kampanyası başlattı.

10 Eylül 2015 Perşembe 12:53

Tekden, Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi, İl
Müftülüğü, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcileriyle Garnizon
Şehitliğini ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Tekden, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Kayseri'nin kalbinin kahraman şehit asker ve
polisler için attığını söyledi.
Son günlerde aziz Türk milletinin, göz bebeği, birlik ve beraberliğinin teminatı olan kahraman
asker ve polislerinin, "hain, kalleş, aşağılık, melun" PKK terör örgütü tarafından şehit
edildiğini ifade eden Tekden, şöyle konuştu:
"Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasına yönelik haince saldırılar gerçekleşmektedir. Ateşin
düştüğü yer, ciğerimizin tam ortasıdır. Gözyaşı değil, kandır akıttığımız. Acımız büyük ve
derin. Onları toprağa değil, gönlümüze gömdük. İşte tam bu noktada da kahraman
şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerine sahip çıkmak üzere toplandık. Bugün burada siyasi
kimliğimizden sıyrılıp birlik ve beraberlik için, kardeşliğimiz için toplandık. Onların yanında
olduğumuzu hissettirmekten çok daha fazla şeyler yapmamız lazım. Gün, bir olma günüdür,
gün, iri olma günüdür, gün, çelik gibi bir irade ortaya koyarak devletimizin kararlı
mücadelesine ortak olma günüdür, gün, millet olma şuuru ile hareket etme günüdür."
Tekden, yurdun her yanında yapılan protesto yürüyüşlerinden daha fazla şeyler yapılması
gerektiğine vurgu yaparak, "Gelin şehitlerimizin emaneti olan aileleri için daha somut işler
yapalım. Bunun için TSK Mehmetçik Vakfı ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit
Aileleri Vakfı adına açtırdığımız banka hesaplarına nakdi yardımlarda bulunalım. Aynı
zamanda şehit asker ve polislerimiz için toplu hatimler indirelim ve dualar edelim" ifadesini
kullandı.

Feraset ve sağduyu sahibi herkesten destek beklediğini belirten Tekden, kendisinin, sahibi
olduğu
şirketler
adına
da
yardımda
bulunacağını
sözlerine
ekledi.
Gazi Yılmaz Uçkan da dün kendini bilmeyen hainlerin "direnişe geçtiklerini" söylediğini
belirterek, bu topraklar için can vermeye her zaman hazır olduklarını kaydetti.
Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç ise teröre karşı tepkilerin hukuk çerçevesinde yapılması
ve bu milletin bin yıllık kardeşliğine zarar verilmemesi gerektiğini anlattı.
"Otobüslere yapılan saldırılar, sokaklardaki taşkınlıklar bin yıllık kardeşliğimizin içinde
olmayan şeyler" diyen Konaç, "Bu anlamda, şehit aileleri ile omuz omuza olduğumuz
göstermek için kampanya oluşturulması, şehit ailelerimiz ve onların mirasına sahip çıkmaktır.
Ben değerli vekilimize öncelikle teşekkür ediyorum. Aklıselim ve sağduyu bize yakışandır.
İnşallah bu işin sonu selamet olacak ve vatanımız kıyamete kadar payidar olacaktır" dedi.
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da bu zor günlerde birlik ve beraberliğin muhafaza
edilerek, taşkınlıklardan uzak durularak tepkilerin dile getirilmesi gerektiğini söyledi.
Vatandaşların,
Ziraat
Bankası'nda
TSK
Mehmetçik
Vakfı
için
açtırılan
TR470001002274568633975008 numaralı Türk lirası, TR200001002274568633975009
numaralı Amerikan doları ve TR900001002274568633975010 numaralı avro hesabı ile
Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı için açtırılan
TR320001002533000019825364 numaralı Türk lirası, TR930001002533000019825333
numaralı Amerikan doları ve TR390001002533000019825335 numaralı avro hesaplarına
bağışta bulunabilecekleri bildirildi.
Bu hesaplarda toplanan yardımlar, kampanya sonunda vakıfların hesabına aktarılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14948.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Yıldız: Demirtaş eteğiyle dağa çıkabilir
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına cevap veren eski Bakan Taner
Yıldız çok sert konuştu.
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Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın kendisine
yönelik “Şehit olmak isteyen Dağlıca’da bir gece nöbet tutsun” sözlerine çok sert cevap verdi.
Demirtaş’ın açıklamalarına cevap veren Yıldız, “Öncelikle bütün şehitlerimize, yavrularımıza,
kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve Allah mekânlarını Cennet etsin, şefaatlerinden
de bizi ayırmasın. Şimdi bir kere bu konu, Selahattin Demirtaş’a düşen bir konu değil. Önce
onun şu meseleyi bir halletmesi lazım. Açıklamasında ‘Hangi üniformayı taşırsa taşısın’
diyerek kalleş pusuyu kuranla o pusuda şehit olanları eşit tutmuştur. Selahattin Demirtaş daha
PKK’ya terör örgütü diyememiş birisidir” dedi.
“ETEĞİYLE KANDİL’E ÇIKABİLİR”
“Şirinlik gösterilerinin 7 Haziran seçimlerinden önce yapıldığını, daha sonra da o silahsız ve
kravatlı haliyle, ama aynı duygularla gezdiğini herkes biliyor, bunu vatandaşımız izledi, bunu

vatandaşımız hep beraber gördü” diyen Yıldız, “Bana şehit olmak ister misin diye sordular.
Bütün iddialardan uzak, hangi Müslüman şehit olmak istemiyorum diyebilir. Ama kendisi
istemiyordur, o ayrı. Ayrıca şehitliğe de kurban olsun. Ama şehitlik onun ağzına alabileceği
bir kelime değildir. Ben tabii ki askerimiz, polisimiz gibi hizmet için Dağlıca’da bulunurum, o
da isterse terörist eteğiyle Kandil’e çıkabilir. O da aynı şekilde gitsin onlarla bulunsun. Şimdi
bu kabul edilebilir bir şey değil. Bize şehitlik mertebesinin ne demek olduğunu öğretecek o
değildir. Şehitlik kelimesini ağzına bile almasını ben lanetliyorum, kınıyorum. Öncelikle
kendi rüştünü ispat edecek, bu vatanı milleti sevdiğini, sevmediğini bir kere öncelikle beyan
edecek” dedi.
“PKK’LI TERÖRİSTLERİ BİR LANETLESİN”
Yıldız, Demirtaş’ın Kürt vatandaşları temsil edemeyeceğini belirterek, açıklamasına şöyle
devam etti:
“Biz bütün yönleriyle beraber AK Parti camiası olarak, AK Parti Hükümetleri olarak yıllardan
beri hizmet ettik, bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı,
Çerkez’i ayrım yapmaksızın herkes 78 milyon bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olarak bizim hizmet alanımız içerisindedir, hepsi bizim vatandaşımızdır, biz hizmet
götürmeye devam edeceğiz. Ancak Kürtçülük adı altında Kürt kardeşlerimizi istismar ederek,
böyle bir çabanın içerisine giren kişinin vatandaşlarımızdan yeterli desteği goremeyecegine
inanıyoruz. Halkı direnişe teşvik ettiler, kimse iştirak etmedi. Oradaki Kürt kardeşlerim
PKK’yı desteklemiyor, orada tehditle, zorbalıkla getirilen bu noktayı hiçbir şekilde tasvip
etmiyor. O yüzden bana kalkıp da o temiz ve nezih kelimeyi ağzına alıp da bana öğretide
bulunacağına kalksın öncelikle bir terör örgütü demeyi bilsin, ondan sonra Kandil’den de
alacağı tehdidi ertesi gün hep beraber izleyelim. Bakın emanet oylar için kendisi teşekkür etti.
Bir uyarı geldi ertesi gün, bir daha ağzına alamadı, emanet oy nedir diye ağzına alamadı,
duymadık. Sürekli git-gellerle yaşayan birisi. O yüzden bıraksın canını ülke için feda eden
askerimize, polisimizle, güvenlik güçlerimizle alakalı konuşmayı; öncelikle o PKK’lı
teröristleri bir lanetlesin.”
Ülke olarak birlik ve beraberliğin en güçlü olması gereken böyle bir zamanda sağduyuyu
elden bırakılmaması gerektiğini dile getiren Yıldız, “Ancak herkes bilsin ki; ülkemizin birlik
ve beraberliğine karşı her türlü tehdide karşı da dik dururuz, taviz vermeyiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14949.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Tomarza Kaymakamlığı AB proje eğitimine
başladı
Tomarza Kaymakamlığı, ilçede hizmet veren kamu kurumlarının daha etkin, kaliteli ve
küresel düzeyde hizmet vermesi için, üst düzeyde görev yapan personeline yönelik AB
Projeleri Hazırlama Eğitimi ve Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi vermeye başladı.
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Kayseri Valiliği Dış ilişkiler ve Ab Koordinasyon Merkezi tarafından 7-11 Eylül tarihleri
arasında AB projeleri hazırlama eğitimi ve proje döngüsü yönetimi eğitimi , Tomarza
Belediye Konferans salonunda verilmeye başlandı.
Kurumların proje yazma kapasitesinin arttırılması amacıyla düzenlenen eğitimde AB Hibe
Fonları’nın tanıtılması, Fon kaynakları nasıl nereden takip edilir, Proje dokümanlarının
tanıtılması, mantıksal çerçeve yaklaşımı, bütçe, Strateji, Analiz gibi konularda eğitim
verileceği, uygulamalı çalışma grupları oluşturularak her grubun bir konuda örnek proje
hazırlatılacağı bilgisi verildi.
Son olarak örnek bir AB projesinin incelenmesi ve proje hazırlanmasında dikkat edilmesi
gereken noktaların katılımcılara öğretileceği belirtildi.
Eğitimler Eğitim Merkez Koordinatörü Hakan YİĞİT ve proje uzmanı Oktay AKKAYA
tarafından verildi.
Tomarza İlçe Kaymakamı Engin UYSAL: “ İlçemizde hizmet veren her kurum daha iyi ve
verimli çalışmalar yapmalı. Hizmetler kısa vadeli, geçici değil; daha uzun vadeli, çok kişiye
fayda sağlayan ilçenin kalkınmasında, gelişmesinde rol oynayacak projelere ihtiyaç var. İşte
bu amaçla Kayseri valiliğimiz Dış ilişkiler ve AB Koordinasyon merkezi ile bu programı
planladık. Kurumlarında etkin 26 personelimize bu eğitim veriyoruz. 5 gün sürecek bu eğitim
ilçedeki tarımdan ticarete, eğitimden kültüre katkı sağlayacak bir çalışmadır. Daha önce
ORAN ajansından ilçemize sağlamış olduğumuz temel proje eğitimini bu kez kayseri
valiliğimizin katkı ve destekleriyle AB proje eğitimi şeklinde gerçekleştiriyoruz. Uzun süreli
kamu hizmeti üretecek yetişmiş bir kadro oluşturmak en önemli amacımızdır.” Açıklamasında
bulundu.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14950.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Teröre lanet, birliğe davet
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, Kayserilileri Cumartesi günü 13:30'da düzenlenecek olan 'Teröre lanet, birliğe davet'
mitingine davet etti.
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Dernek binasında mitinge destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilciler ile birlikte basın
toplantısı düzenleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri
Şube Başkanı Ali Yavuz, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyledi. Yavuz, "Türkiye
bölücü, yıkıcı ve aynı zamanda silah, şiddete sırtını yaslamış her türlü terör ve cinayet
örgütünün hedefindedir. Bu gerçeği akıl ve vicdanı yerinde olan hiç kimse inkar
edemeyecektir. Son günlerde artan terör olaylarında şehitlerimiz gelmeye devam etmektedir.
Her sabah şehit haberleri ile uyanarak acı içerisinde evlerimize ateş düşmektedir" dedi.

Cumartesi günü saat 13:30'da yapılan olan mitinge vatandaşları davet eden Başkan Yavuz,
"Terörün bitirilmesi için, siyasilere bir mesaj vermek için, iktidara bir mesaj vermek ve
terörün bitirilmesinde yapılan yanlışlardan dönülmesi için ‘teröre lanet, birliğe davet’ adı
altında 2007 yılında yapmış olduğumuz mitingin devamı olan, Kayseri’de birlik ve beraberlik
içerisinde Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı’nda 13:30’da miting yapılacaktır ve akabinde
kortej eşliğinde Kartal Şehitliği’ne gidilecektir. Yürüyüşümüze kamu kuruluşları, odalar,
vakıflar ve sivil toplum kuruluşları mitingimize destek vermektedir. Burada amacımız,
bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Türkiye’mizin düşmüş olduğu süreçten biran önce
çıkarttırılarak birlik ve beraberlik içerisinde çıkmaktır. Hainler iç savaş çıkarmak için elinden
geleni yapıyorlar. Biz Türk milleti olarak bu tuzağa düşmeyeceğiz. Onlara birlik ve
beraberliğimizi gösterip devletimize ve hükümetimize bir mesaj vereceğiz" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14951.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Taksicilerden 'teröre' tepki
Kayseri'de son zamanlarda artan terör olaylarına tepki göstermek için toplanan yaklaşık 300
taksici konvoy düzenledi.
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Kayseri'de 4 günden beri devam eden teröre tepki yürüyüşlerine, taksicilerde konvoy
düzenleyerek katıldı. Hürriyet Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 300 taksici, Türk bayrakları ile
süsledikleri taksileri ile kent içerisinde konvoy düzenledi. Çevrede bulunan vatandaşlarında
kornaları ile destek verdiği konvoyda, 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.
Taksiciler adına konuşan Taner Akça, “Öncelikle şehit ailelerimize baş sağlığı, yaralı asker ve
polislerimize Allah’tan şifalar diliyoruz. Bizler bugün bu konvoyu askerlerimiz, şehitlerimiz
ve gazilerimiz için hazırladık. Bu mitinge gelen bütün taksici arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
Türkiye değil, dünya duysun ki bu vatanı kimse parçalayamaz. Bizler burada Türk’ü, Kürt’ü,
Avşar’ı ve Çerkez’i hep beraber toplandık. Sabrımız taşarsa bu sabrın karşısında kimse
duramaz. Bu memleket sahipsiz değildir. Bu devletin askerinin ve polisinin arkasında bütün
halkımız vardır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14952.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Maden alanında patlama: 1 ölü, 5 yaralı
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde kullanılmayan bir krom madeni işletmesi alanında meydana
gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Avşarpotuklu mahallesi civarında bir süre önce faaliyeti
durdurulan özel şirkete ait krom madeni işletmesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama
meydana geldi. Alanda vinç sökümünde çalıştığı öğrenilen Y.K. (38) isimli işçi hayatını
kaybederken yaralanan Y.Ç., A.Ç., C.T., K.K. ve K.Y. sağlık ekipleri tarafından kentteki
hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde incelemeler sürerken patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14953.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Avrupalı Kayserililer'den Büyükkılıç'a ziyaret
Avrupalı Kayserililer Birliği Başkanı Erdoğan Esen ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Mustafa
Duman ve Mehmet Ketencioğlu Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı
makamında ziyaret ederek Melikgazi Belediyesi’nin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek
Avrupalı Kayseriler birliği teşkilatı ile ilgili bilgeler verdiler.
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Avrupalı Kayserililer Birliği Başkanı Erdoğan Esen “Almanya, Hollanda, Belçika ve
Fransa’da faaliyet gösteriyoruz. 2014 Mayıs ayında Almanya’daki Merkez Tesis açılışına
Başkanımız Memduh Büyükkılıç’da teşrif etmişlerdi. Avrupa Genelindeki tüm Kayserilileri
bir araya getirmek istiyoruz. Kayseri kültür, edebiyat ve yemek kültürünü Avrupa’ya tanıtma
ve yaygınlaştırmak hedeflerimiz arasındadır. Kayseri’ye her gelişimizde Melikgazi’yi daha
gelişmiş ve modern yapıları ile örnek teşkil eden bir yerleşim yeri olarak görüyoruz. Bundan
dolayı Melikgazi Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Yurtdışı işçileri önemsediklerini özellikle Kayserili olanlar için özel bir çalışma yapmak
istediklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise yaptığı
açıklamada şunları söyledi.
“Yurt dışında Kayserili hemşerilerimizin ilimize yapmış olduğu ekonomik kalkınma ve destek
göz ardı edilemez. Bugün birçok yerleşim alanında bu hemşerilerimizin yatırımları

ekonomiye yön veriyor. Evleri ve tatil siteleri ile yaz aylarında köylerinde bir hareketlilik
getiriyorlar. Şu anda Kayseri esnaf yurt dışı işçilerimizin yapmış olduğu alış verişler ile
memnuniyetlerini bildirmektedirler. Amacımız Yurt dışında yaşayan hemşerilerimizin sosyal
ve kültürel ihtiyaçları gidermek olduğu kadar onların ekonomik birikimlerini Kayseri’de
değerlendirmek ve buralara yatırım yapmalarını sağlamaktır”
Avrupalı Kayserililer Birliği ile her zaman diyalog ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını bu
ziyaret vesilesi ile Birlik Üyelerine ve yönetimine teşekkür ettiğini kaydeden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Yurtdışı işçilere yönelik yatırım öncelikle sanayi ve tarım kitapçığı ile
Kayseri turizm ve gezi haritası hazırlayacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14954.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

4. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Kayseri’de 4. kattan düşen 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre Osmanlı Mahallesi’nde yaşayan A. B. (18), ikamet ettiği 4. kattaki
evinin balkonundan dengesini kaybederek yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay
yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan A. B.,
burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14955.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

800 bin dolarlık elektrik üretildi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Organize
Sanayi Bölgesine kurulan enerji sisteminin önemine değinerek, "5 aylık süre içerisinde de
güneş enerjisi üretimine devam etmekteyiz. Bugüne kadar yaklaşık 800 bin dolarlık elektrik
üretildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, göreve
gelmelerinden bu yana yaptıkları çalışmalar ile ilgili olarak, "Organize Sanayi Bölgesi yeni

bir yönetim seçilmiş durumda. 4 Mayıs 2015 tarihiyle Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde
13. Olağan Genel Kuruşu yapıldı. Bu Olağan Genel Kurulda bizim yenilikçi yönetimde
arkadaşlarımız seçilmiş durumdadır. Daha önceleri Kayseri Organize ve Sanayi Bölgemizde
sandık sanayicimizin önüne gelmiyordu. 6 dönem Kayseri Organize Sanayi’deki
sanayicilerimiz sandıktan mahrum kalmışlardı. 7. dönemde karşı tarafın karşısına aday
çıkınca sandık gelmiş durumdadır. Böyle olunca da bizim yenilikçi ekibimizle projeleri
sanayici ekibimizle projeleri sanayicimiz tarafından kabul gördü. Biz de seçildiğimiz günden
bu yana sanayicilerimizin kapılarını açtık. Organize Sanayimizle birlikte sanayicimizin
irtibatını en üst seviyeye çıkarmaya çalıştık. Organize Sanayi Bölgesi 24 saat boyunca çalışan,
yaşayan bir canlı konumundadır. Alt yapı ile ilgili, su borularımız daha önce kalitesiz borudan
verilmekteydi. Şimdi ise polietilen bir boruyla değişimi yapılmaktadır ve asfaltlama
çalışmaları da süratli bir şekilde devam etmektedir. Bunların yanında 2 ay gibi bir sürede
Organize Sanayi Bölgesi mobese sistemine kavuşacaktır. Bu da sanayicimizin güvenlik ve
emniyet için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Organize Sanayi Bölgesine kurulan enerji santrali ile ilgili de bilgi veren Nursaçan, "Kayseri
Organize Sanayi Bölgesinde 7 megavatlık bir güneş enerjisi santrali mevcuttur. 5 aylık süre
içerisinde de güneş enerjisi üretimine devam etmekteyiz. Bu işin ciddi anlamda bir prosedürü
var. Bu prosedür azaltıldığı taktirde inanıyorum ki güneş enerjisinde elektrik üretimi konusu
ülkemizde büyük rağbet görecek ve cari açığın azalmasında etkili olacaktır. Türkiye en büyük
cari açığı enerji konusunda vermektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde yapmayı ve
2016 yılında faaliyete geçirmeyi düşündüğümüz 14 megavatlık yeni güneş enerji santraliyle
birlikte 20 megavatlık bir elektrik üretimine sahip olacağız. Bunun da ülke ekonomisine çok
şeyler kazandıracağını düşünüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 800 bin dolarlık elektrik
üretildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14956.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

İSKEP'ten bilgilendirme toplantısı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, dezavantajlı bireylerin istihdamının önündeki engelleri
kaldırarak işgücü piyasasına erişimlerini artırmak amacıyla yürüttüğü İstihdam İçin
Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP) kapsamında ilçelerde konuyla ilgili görev yapan
memurlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

10 Eylül 2015 Perşembe 15:03

16 ilçenin kaymakamlık ve belediyelerinden sosyal hizmetler konusunda görev yapan
memurların katılımıyla Hilton Otel'de düzenlenen toplantıda İSKEP Teknik Destek Kilit
Uzmanı Cleofe Guardigli tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Projenin geldiği nokta hakkkında bilgiler veren Guardigli, kent merkezinin yanısıra ilçelerde
yaşayan dezavantajlı grupların da projeye dahil edilerek istihdamlarının sağlanması yönünde
çalışma yaptıklarını söyledi.
Toplantıda ayrıca İSKEP Sosyal Hizmet Koordinatörü Yusuf Koçak ve Proje İstihdam
Koordinatörü Tuğba Evli tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin konuya ilişkin
yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14957.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

50 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti
Kayseri’nin Akkışla ilçesinde 50 yaşındaki kadın merdivene bağladığı eşarp ile kendini asarak
intihar etti.
10 Eylül 2015 Perşembe 15:05
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gömürgen mahallesinde meydana gelen olayda 2 çocuk
annesi olduğu öğrenilen D. U. (50) , evinin çatı katındaki merdiven boşluğuna eşarp ile
kendini asarak intihar etti. D. U., asılı vaziyette yakınları tarafından bulunurken, çağrılan
sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. D. U.’nun cenazesi yapılan
incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14958.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Motorcular şehitler için toplandı
Kayseri'de yaklaşık 65 motorcudan oluşan grup, şehitler için kortej düzenlendi.

10 Eylül 2015 Perşembe 15:06

Emirgan Parkı'nda toplanan yaklaşık 65 motorcu, Türk bayrakları ile süsledikleri motorlar ile,
kortej düzenlendi. Mehter marşı eşliğinde kentin caddelerinde tur atan motorculara,
vatandaşlarda destek verdi. 'Kahrolsun PKK' ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları
atan motorcular, Türk bayrağı dalgalandırdı.
Düzenlenen kortej hakkında bilgiler veren Mustafa Özdemir, “Kayseri’de bir grup
motosikletli arkadaşlarımızla beraber doğu ve güneydoğuda şehitlerimiz için teröre tepki
göstermek amacıyla bir araya geldik. Buradaki amacımız tüm Türkiye’de huzuru bozan PKK

terörüne yardım ve yataklık eden, kendilerini barış elçisi olarak nitelendiren ama savaştan,
ölümden ve şehitlerden başka bir şey vermeyen terör örgütüne lanet etmek için buradayız.
İnşallah ülkemiz biran önce huzur içerisinde güzel yarınlara ulaşır" dedi.
Düzenlenen kortej, Kartal Şehitliği'nde İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitlere dua edilmesi
ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14959.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kayseri Şeker’e 2 Milyon TL’lik enerji yatırımı
61. kampanya döneminin son hazırlıklarının yapıldığı Kayseri Şeker’de İşletmenin elektrik
kesintilerinden etkilenmemesi, iş gücü ve verim kaybının minimuma inmesi için 2500 KVA
gücünde, son sistem jeneratör yatırımı ilk defa gerçekleştirilmiş oldu.

10 Eylül 2015 Perşembe 15:08

Kayseri Şeker’e 2015 yılı yatırımları kapsamında işletmenin tam yükünü bir anda üzerine
alabilen, alanında patent sahibi olan dünyada en yaygın şekilde kullanılan ve piyasa değeri
yaklaşık 1 milyon TL olan Caterpıllar (CAT) marka dizel jeneratör kazandırıldı. Ayrıca kazan
otomasyon sistemi güncellenip, modernizasyonu yapılarak, 20 t/s kapasiteli paket kazan
montajı da başarılı bir şekilde tamamlanarak kampanya dönemine hazır hale getirildi.
60 yıldan beri hizmet veren birçok ünitesi yenilenerek adeta fabrikanın yeniden kurulduğu
Kayseri Şeker’de uzun vadeli çözümler gerçekleştirilirken yapılan yatırımların, geleceğe
yapılan yatırımlar olduğunun bilinci ile hareket edilmekte olduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14960.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

MİMSİN-TOKİ arasına yeni yol
Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelişime açık bölgelerinde yeni yollar açarak alternatif ulaşım
imkanları sağlıyor. Bu amaçla Mimsin-TOKİ arasında yapılacak yol için ihale düzenlendi.
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Mimsin-TOKİ arasında araç trafiğini daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirecek olan 50
metre genişliğe sahip 2.7 kilometrelik yolun tamamlanmasıyla Mimsin, Serkent ve TOKİ'ye
alternatif ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Bununla birlikte ağır tonajlı araçların yerleşim
birimi dışından seyrini de sağlayacak olan yolun yapımını içeren ihaleye 6 firma katıldı.
Yaklaşık maliyeti 2 milyon 389 bin lira olan ihaleye katılan firmalar ve verdikleri teklifler de
şu şekilde oluştu;
Öztaşlar İnşaat 1 milyon 163 bin TL
Yusuf Kılıç İnşaat 1 milyon 850 bin TL
Gema İnşaat 1 milyon 984 bin TL
Yüceller İnşaat 2 milyon 468 bin TL
Saylık Yol Yapı İnşaat 2 milyon 622 bin TL
Ağaoğlu Madencilik 3 milyon 101 bin TL
İhaleyi kazanan firma, komisyonun teklifleri değerlendirmesinin ardından belli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14961.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kayseri Şeker İştiraklerinden Pankent’te toplu
iş sözleşmesi
Kayseri Şeker iştiraklerinden olan Pankent Sentetik Ambalaj Fabrikası’nda 70 çalışanı
kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
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Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Akay’, Şeker İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, Kayseri Şeker Fabrikası Genel
Müdürü Levent Benli, Pankent Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özoğul, Pankent Müdürü
Mustafa Çakmak, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesi yöneticilerinden Salih Pınarbaşı, İbrahim
Eryolu ile diğer yetkililer de hazır bulundu. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Akay yaptığı konuşmada; “Ortaya çıkan sonuçların çalışanlarımıza dönüşünün
olmasını gittiğini onların çalışmalarında hak ettiklerini almalarını istiyoruz. Onun için
verilenler bizde ortaya çıkan fazla ücrettir diye hiç bakmıyoruz. Bunu yaparken adaleti ve
hakkaniyeti gözetiyoruz. Hem kurumun hakkını hem de çalışanın hakkını gözetiyoruz. Bu
çerçevede bakıyoruz ve istiyoruz ki bizim fabrikamız her konuda en başarılı noktaya gelsin.
Çiftçimizde en fazla kazanan çiftçi, çalışanımızda en fazla kazanan çalışan olsun, biz bunun
gayreti içerisindeyiz. Hep bu anlayışla baktık. Halende bu anlayışla bakmaya devam ediyoruz.
Biz sendikacılığı destekliyoruz ve güçlü olmasını istiyoruz. Daha fazla hakkaniyet sağlamak
açısından bu çalışmaların ve görüşmelerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Hakkaniyetli
paylaşım kimseye sıkıntı ve zarar vermez. Biz rahatsız olmayız. Biz buranın patronu değiliz
buranın emanetçisiyiz. Buranın hakkına bir sıkıntı gelmedikten sonra elbette çalışanlarımız da

çiftçilerimizde hak ettiğini fazlasıyla alsınlar bu bizi fazlasıyla mutlu eder. Bundan mutluluk
duyarız” dedi.
Şeker İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül de Kayseri Şeker’in Türkiye’de iyi örnek
olduğunu belirterek; “Ekibinizle beraber kısa sürede Kayseri Şeker’i ayağa kaldırdınız. Çok
kısa bir zamanda kimsenin beklemediği bir şekilde Kayseri Şeker Fabrikasını gelmesi gereken
yere getirdiniz. Ne kadar övünseniz azdır. Kayseri artık sektör içerisinde önemli bir yere
geldi. Bunu herkes görüyor. Başkanım toplu iş sözleşmesi konusunda kayseri şekerdeki toplu
iş sözleşmesi bizim elimizi de güçlendirdi. Size teşekkür ediyorum. Her gittiğimiz yerde de
sizi örnek gösteriyoruz. Özellikle Pankent ile ilgili göstermiş olduğunuz ilgi hepimizi çok
sevindirdi. Bundan dolayı hem arkadaşlarım adına hem şahsım adına teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14962.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kurban pazarında 500 esnafın yeri kura ile
belirlendi
Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirleri aldıklarını ve nöbetçi birimler ile
vardiya usulü çalışacak ekipleri arası koordinasyonunun sağlandığını hatırlatan Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kurban satış yerinde esnafların satış yerlerinin
belirlenmesi için bugün yer belirleme kurasının yapılarak dağıtımının yapıldığını söyledi.

10 Eylül 2015 Perşembe 15:15

Valilik makamınca yapılan toplantı da Melikgazi ilçe sınırları içerisinde Mimarsinan Bölgesi,
Bahçelievler Mahallesinde yer alan ve Serkent olarak bilinen alanda Kurbanlık Satış Alanı
olarak kararlaştırıldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kurban satış bölgesinde
200 bin metrekare alanda çalışma yaparak satış yerlerini taksimat yaptıklarını ve 500 esnaf
için yer oluşturulduğunu kaydetti. Kurban kesim alanında belediye olarak da bu yönde tüm
tedbirlerin alındığını zabıta, veteriner, temizlik ve sağlık ekipleri satış süresince görev
yapacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak
Mimarsinan Bahçelievler Mah. Serkent Bölgesinde 200 bin metrekare alanda düzenleme
yaptık. 500 çadır kapasiteli bu alanda 283 büyükbaş satış yeri, 215 küçükbaş satış yeri
oluşturduk. Bu alanda esnafların satış yerleri için kura çekimi yapılarak, Şu anda kurban satış
yeri hizmet verecektir. Satış yapacak esnaf ile müşteriler için wc, çay ocağı, zabıta ve
veteriner kontrol merkezi ile mescit inşa ettik. Ulaşım için 5 kilometre yolda düzenleme
yapılarak bin araçlık otopark inşa ettik. Gece aydınlatma lambaları döşendi. Kısacası hem
esnaf hem de müşteriler için sağlıklı, düzenli ve rahat bir kurbanlık satış alanı oluşturuldu”
dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, kurban satış yeri için tedbirlerin alındığını kurban kesim
yerlerinin ise şimdiden hazır hale getirildiğini ve sorunsuz bir bayram için koordineli
çalışıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14963.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Kapusuz'un annesi toprağa verildi
AK Parti eski milletvekili Salih Kapusuz'un 92 yaşında hayatını kaybeden annesi Hatice
Kapusuz, toprağa verildi.

10 Eylül 2015 Perşembe 15:17

Geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedavi gördüğü Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde hayatını kaybeden 92 yaşındaki Hatice Kapusuz'un cenaze namazı, Develi
ilçesi Çarşı Camii'nde kılındı. Cenazeye 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Taner Yıldız,
Faruk Çelik, AK Parti Kayseri milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Hatice Kapusuz'un cenazesi, İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından
ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14964.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Hiçyılmaz, Alman Haber Dergisi’ne Kayseri’yi
anlattı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Almanya ve
Avrupa’nın önde gelenhaber dergisi Der Spiegel’in röportajında Kayseri ve Türkiye’ye ilişkin
görüşlerini aktardı.
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Başkan Hiçyılmaz, röportaj sırasında Der Spiegel’in deneyimli muhabiri Samiha Shafy’ın
sorularını yanıtladı. Hiçyılmaz, küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ile AB arasındaki
ekonomi başta olmak üzere ilişkiler, Kayseri’nin ekonomik ve sosyal gelişimi ile

Türkiye’deki konumu, 1 Kasım seçimleri öncesinde siyasetteki duruma ilişkin açıklamalarda
bulundu. Başkan Hiçyılmaz röportajında; Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve
geleceğe ilişkin beklentilerden bahsederek, yaşanan terör olayları ve Suriye’deki iç savaştan
kaçan mültecilerin durumlarına ilişkin görüşlerini de açıkladı.
Başkan Hiçyılmaz, röportajda Kayseri ekonomisinin geldiği noktayı örneklerle anlattı ve
Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı başarılar ile kazanımlar hakkında konuştu. Başkan
Hiçyılmaz ayrıca, Kayseri Ticaret Odası’nın yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi paylaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14965.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Patlamada hayatını kaybeden işçi son
yolculuğuna uğurlandı
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde kullanılmayan bir krom madeni işletmesi alanında meydana
gelen patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı.
10 Eylül 2015 Perşembe 15:32
İlçeye bağlı Avşarpotuklu mahallesinde bulunan özel şirkete ait bir krom madeninde dün
akşam saatlerinde patlama meydana gelmiş, patlamada işçi Yusuf Kaygısız hayatını
kaybederken 5 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Yusuf Kaygısız için bugün öğle
namazına müteakiben Hunat Cami’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının
ardından Kaygısız’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye CHP Kayseri Milletvekili Kaygısız’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14966.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

4. kattan düşen genç kız son yolculuğuna
uğurlandı
Kayseri’de 4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı.
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Dün Osmanlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda A. B. (18) ikamet ettiği 4. kattaki evinin
balkonundan dengesini kaybederek düşerek kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde hayatını kaybetmişti. A. B.’nin cenazesi bugün öğle namazına müteakiben
Hunat Cami’nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenazeye CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, genç kızın ailesi, yakınları ve vatandaşlar
katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14967.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs 15 yıl ceza aldı
Kayseri’de bir kişi ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan
yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10 Eylül 2015 Perşembe 18:06
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma
veya sağlama’ davasında tutuklu sanık A. S. (26) hazır bulundu. A. S. savunmasında
uyuşturucu kullandığını, ticaretini yapmadığını söyleyerek beraatını istediğini.
Yapılan yargılama sonrası mahkeme sanık A. S.’ye 15 yıl hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14968.html
Erişim Tarihi: 11.09.2015

Gün birlik ve beraberlik günüdür
AK Parti Kayseri Milletvekili Doç. Dr. Havva Talay Çalış, ülkede meydana gelen terör
olayları ile ilgili olarak açıklama yaptı.

10 Eylül 2015 Perşembe 18:09

Ülke bütünlüğüne ve kardeşliğine karşı yapılan hain terör saldırıları sonucunda şehitlik
mertebesine ulaşmış Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz Türk milletine
baş sağlığı dileyen AK Parti Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış, “Yüreklerimize ateş
düşüren bu saldırılar elbette ki karşılıksız kalmıyor, silahlı kuvvetlerimiz sınır ötesi ve sınır
içinde etkin mücadele örneği göstererek terör unsurlarını tek tek imha ediyor. Ağır zaiyat alan
ve tükenme aşamasına gelen PKK terör örgütü ve uzantıları amaçlarına ulaşabilmek için
milletimizin sinir uçlarına dokunuyor ve ülke içerisinde kaotik bir ortam oluşturmaya
çalışıyor. Milletimizi yine kardeş olduğumuz Kürt vatandaşlarımızla çatışma ortamına
taşımayı planlayan örgüt, kullandıkları provakatörlerle bu işi başarmaya çalışıyor. Bizim
düşmanımız ülke bütünlüğümüze göz diken terör örgütü ve uzantılarıdır. Milletimiz uyanık

olmalı ve terörün istediği kaos ortamından uzak durmalıdır. Milli ve Manevi duygularımızla
şehitlerimiz için birliktelik yürüyüşleri yapmak, birlik ve beraberliğimizi göstermek en tabi
demokratik hakkımızdır. Böyle günlerde birlik ve bütünlüğümüzü perçinleştirmeli
kardeşliğimize gölge düşürmemeliyiz. Ancak; vurmak, kırmak, saldırmak bizlerin işi değildir.
Terörün ekmeğine yağ sürecek şekilde hareket etmek toplumumuza yakışmaz. 1960’lı yılları,
1980’li yılları unutmadık. O günlerde bizleri birbirimize düşürenler bu gün bunu
başaramayacaklardır. Milletimiz itidalli davranarak sağduyu içerisinde olmalı fırsatçılara
imkan vermemelidir. Emin olunmalıdır ki Ordumuz terör yuvalarını tarumar etmekte,
devletimiz tek bir terör unsuru kalmayıncaya kadar mücadele etmekte kararlıdır. Bu azim ve
kararlılıkla haince saldırılar düzenleyen PKK terör örgütü ve uzantıları ülkemizin tamamında
temizlenecektir. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün ırk ayrımı yapmaksızın
kardeşliğimizin pekiştirilmesi günüdür. Gün itidalli olma, sağduyu içerisinde terörün istediği
kaos ortamından uzakta olma günüdür. Bizim mücadelemiz terör ve terör unsurları iledir.
Düşmanımız Kürt vatandaşlarımız değildir. Milletimiz asil ve vakur duruşunu korumalı oyuna
gelmemelidir. Allah bizimledir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14969.html
Erişim Tarihi: 11.09.2015

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den
‘kardeşlik’ vurgusu
Kayseri’de AK Parti eski milletvekili Salih Kapusuz’un annesinin cenazesinden sonra Erciyes
Dağı’nda dinlenen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Terörle mücadele en önemli şey bütün
vatandaşların kardeşliğini pekiştirmektir” dedi.
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Erciyes Dağı’nda dinlendikten sonra çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Terörle mücadelenin bu kadar sıkıntılı milletin gece gündüz
aklının fikrinin güvenlik mesailerinde olduğu zamanda siyaset konuşacak halim yok.
Maalesef memleketimiz önemli bir gündemle karşı karşıya. Bir zamanlar geride kaldığını
düşündüğümüz terör tekrar Türkiye’nin birinci gündem maddesi oldu. Türkiye’nin birliğini ve
halkın birlik beraberliğini, Türkiye’nin barışını milletin huzurunu çok büyük tehdit etmeye
başladı. Çok sayıda şehitlerimiz var. Her şehit haberini aldıkça hepimizin içine ateş düşüyor.
Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Millet olarak tabiî ki onlara çok büyük şükran
borcumuz var. Ailelerine şükran borcumuz vardır. Şehitlerin ailelerini hepsi milletimize
emanet olduğunu unutmamak gerekir. Her köyde her mahalledeki şehit ailelerini en saygın en
şerefli vatandaşlarımız olarak onlara her türlü hürmeti ihtimamı göstermemiz gerekir.” dedi.
Gül, “Terörle mücadelede birlik ve beraberlik önemli” diyerek şu şekilde konuştu:
“Bunun için öncelikle Türkiye’nin iç huzuru temin edilmesi, çeşitli siyasi farklılıkları artık bir
kenara bırakıp söylemi değiştirmek ve herkesin enerjisini Türkiye için toparlayabilmek lazım.

Eminim ki şu anda devleti, ülkeyi yönetenler bunun bilincindedirler. Şüphesiz ki siyasetin
önemli aktörleri hepsi bu bilincin içinde olması gerekir. Türkiye’nin dışında zaten büyük
olaylar oluyor. Türkiye’nin neredeyse mücavir alanı tamamen ateş çemberi çerisinde. Büyük
yangınlar var. Bu yangınların Türkiye’ye sıçramaması mümkün değil. Onun için daha dikkatli
olmalıyız. Onun için birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz, farklı siyasi tavırları bir
kenara bırakıp Türkiye’nin bu kritik dönemeçte bu büyük tehdite karşı tek bir yürek içinde
olması gerekir. Terörle mücadele en önemli şey bütün vatandaşların kardeşliğini
pekiştirmektir.
Bazen bilmeden büyük bir vatan severlik, milliyetçilik duygusu içerisinde içinde bilmeden
teröristlerin işine gelecek işler yapılabilir. Bundan kaçınmak lazım. Bununla söylemek
istediğim Sokak olayları şiddet taşkınlıklar vatandaşların arasındaki farklılığa şiddetle karşı
çıkmak bundan muhakkak kaçınmak lazım. Vatandaşlarımızın muhakkak ağır, vakur bir
şekilde terörü telin etmeleri ve yetkili sorumlu otoritesi olan bütün devlet sorumlularının
arkasında bulunmaları gerekir.”
Medyaya şiddet konusu sorulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Medyaya şiddette çok
yanlış bulurum. Gazetelere ne olursa olsun herhangi bir baskınlar bunlar Türkiye'ye tahmin
edilmeyecek zarar veri bunlar Türkiyenin görüntüsünü, hükümetin görüntülerine, Türk
siyasetçilerinin görüntülerine inanılmaz zarar verir. Bu tip taşkınlıkları yapanlar aslında çok
büyük zarar verdiklerinin farkında olmaları lazım. Herkesin fikri farklı olabilir, bunu kabul
etmek zorunda değilsiniz. Beğenmediğiniz fikirlere tepkiler demokratik yollarla olur. Basına
yapılacak saldırılar Türkiye'nin itibarını çok sarsar” cevabını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14970.html
Erişim Tarihi: 11.09.2015

Kan donduran ifadeler
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy’un
sosyal medyadaki hesabından AK Parti’ye yönelik küfür içeren sözlerine ‘Kan donduran
ifadeler’ diyerek tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından MHP’li Ersoy ve MHP Milletvekilleri,
Özden’e karşı sert açıklamalarını sürdürerek hakaret içeren sözlerin arkasında olduklarını
söylediler.
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy’un
sosyal medyadaki hesabından AK Parti’ye yönelik küfür içeren sözlerine yaptığı yazılı
açıklama ile tepki göstererek, Ersoy’u istifaya çağırdı. Bu yapılan çağrının ardından MHP İl
Başkanı Baki Ersoy ve MHP’li milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Özden’i ve AK Parti’yi
hedef alan yeni skandal sözlere imza attı.
Özden, Ersoy’u istifaya davet etti
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, MHP İl Başkanı Baki Ersoy’un sosyal
medyadaki hakaret içeren sözlerine tepki göstererek Baki Ersoy’u istifaya davet etti. Özden

yaptığı yazılı açıklamada: “Siyasetçinin siyaset dili küfür olamaz. Tabii bu siyaset adamları
için var olan bir ahlak anlayışıdır. Bir yerel gazetede yayınlanan ve MHP İl Başkanı
tarafından paylaşımda bulunulan AK P..Ç ler, neredesiniz ulan dantelli kefen giyen AK P...Ç
ler şeklindeki küfrün içerdiği vehamet kan dondurucudur. Böylesine ağır ve galiz sözler
sahibini ifade eder” ifadelerini kullandı. MHP İl Başkanı Ersoy’u bu sözlerinden dolayı
istifaya çağıran Özden: “MHP Genel Merkezi tarafından da bu sözlerin nasıl karşılık
bulacağını görmek istiyoruz. Söz konusu vatansa, siyaset rekabet teferruattır.”
Ersoy, skandal sözlerinde geri adım atmadı
Baki Ersoy, Özden’den gelen tepkinin ardından sarf ettiği skandal sözlerinin arkasında
olduğunu belirterek kendini şu sözlerle savundu: “AKP’nin ihanetlerini bilerek ve isteyerek
destekleyen, ama son yaşanan terör olaylarında MHP’li ve Ülkücü mensuplarımızı sosyal
medya üzerinden sürekli tahrik edenlere yönelik geçtiğimiz günlerde hak ettikleri bir paylaşım
yapmıştım. Bunu üzerine alınan AKP Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden bu
paylaşımımıza hemen ses verdi. Demek ki, bu türleri organize eden bizzat kendisidir.
MHP’li vekiller de tartışmaya dahil oldu
Tartışmaya MHP’li vekiller de dahil oldu. Yusuf Halaçoğlu, Özden’in MHP’ye saldırarak oy
toplamaya çalıştığını iddia etti. Halaçoğlu: “Kayseri'nin genç, dinamik ve başarılı il Başkanı
Baki Ersoy'a laf yetiştirmek yerine, Dolar'ın Euro'nun başını alıp gitmesini sadece
seyredenlerin, ülkeyi kan gölüne çeviren yandaş ve yol arkadaşlarınıza birkaç kelam
söylerseniz daha isabetli olur” açıklamasında bulundu.
MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci de AKP İl Başkanı Hüseyin Cahid Özden’in
eleştirdiği MHP İl Başkanı Baki Ersoy’a destek verdi. Ersoy’un, sosyal medya ağında kişisel
hesabından yaptığı AKP’ye yönelik bir yorumundan yola çıkarak basın açıklaması yapan
Özden’e seslenen Kilci, “Aklınca kamuoyuna nezaket, ahlak, fazilet dersi ve mesajları
vermeye çalışanlar önce aynaya baksınlar. 13 yıllık iktidarları boyunca işledikleri günahların
hesabını versin, kendileriyle yüzleşsinler” dedi.
AKP İl Başkanı Özden’in, “MHP İl Başkanı Baki Ersoy’un bu sözlerinin partisinin genel
merkezi tarafından nasıl karşılık bulacağını görmek istiyoruz” sözlerine de “Onlarca vekil ve
partilinizin her biri kameralar karşısında ve halkın gözünün içine baka baka kullandığı sayısız
cümleler AKP’de nasıl bir karşılık buldu ki, değerli İl Başkanımız Baki Ersoy’un parti genel
merkezimizden bulacağı karşılığı merak ediyorsunuz. Milliyetçi Hareket kadroları tertemiz,
pırıl pırıl ve teşkilatı ile başarısını 7 Haziran seçimlerinde ispat etmiş Baki Ersoy’un
yanındadır, destekçisidir” şeklinde cevap verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz ise, MHP İl
Başkanı Baki Ersoy’un sosyal paylaşım sitesinden sözlerin altına imza attıklarını belirterek, “
İhanetlerini perdeleme gayreti ile sürekli sağa sola çamur atmaya çalışan AKP’liler, 13 yıldır
iktidarda oldukları, ülkemizde tonlarca patlayıcının yollara nasıl döşendiğinin hesabını verip,
onurlu bir siyasetçi gibi davranıp istifa etmesi gerekirken, dantelli kefen giyerek evinde zor
tutulduğu iddia edilen AK dantelliler söz konusu olunca aslan kesiliyor. Ülkücülerin hiçbir
AKP seçmeni ile sorunu yoktur. Liderlerinin herkes tarafından kandırılan seçmenin, bundan
sonra kandırılmak istemediği ortada. Sözümüz, dantelli kefen giyerek havaalanlarında boy
gösterenlere. Sözümüz, dantelli kefen giyerek Mısır’a ağlayanların şehitlerimize tek damla
gözyaşı dökmemesine, sözümüz dantelli kefen giyip hırsızların önüne yatanlara, sözümüz
dantelli kefen giyip ayakkabı kutusu dolduranlara” diye konuştu.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14971.html
Erişim Tarihi: 11.09.2015

Kayseri MAZLUMDER’den unutulmaz piknik
Mazlumder Kayseri Şubesi üyeleri ile birlikte piknikte buluştu. Piknik 6 Eylül Pazar günü
Kayseri Anadolu Fuarı Piknik Alanında yapıldı. Saat 11.00’da başlayan pikniğe siyasiler,
bürokratlar, Mazlumder Kayseri Şubesi Yönetim kurulu ile Mazlumder üyeleri katıldı. Özel
arabası olmayanlar için Kurşunlu Camii önünden otobüs kaldırılarak gerçekleştirilen piknik
oldukça renkli ve dolu dolu geçti.
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Üyelerin piknik alanına gelmesinden sonra saat 11.00’da Sadi Özmen hocanın Kur’ân tilaveti
ile başlayan piknikte çok güzel ve kayda değer konuşmalar yapıldı. Mazlumder Kayseri
Şubesi Başkanı Ahmet TAŞ, misafirleri selamladığı konuşmasında Mazlumder’in yaptığı
çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra son günlerin önemli olaylarına değindi.
Özellikle Bodrum’da cesedi kıyıya vuran ve bir anda hem ülkemizin hem de dünyanın
gündemine oturan Aylan bebek olayına değinen Ahmet TAŞ, “Aylan Kürdi’nin hepimizi
sarsan ve kalplerimizi en derinden etkileyen bu elem verici ölümünden çok büyük dersler ve
ibretler çıkarmalıyız. Şu soruyu kendi kendimize sormalı ve cevabını düşünerek gerekli
çözüme gitmeliyiz. Sorumuz şudur: Neden İslam ülkeleri böylesine kendilerinden kaçılan
ülkeler olmuşlardır? Neden İslam ülkelerinin vatandaşları kendi ülkelerinde barış ve huzur
içerisinde yaşayamıyor? Neden bu insanlar kendi ülkelerindeki kaos ve iç savaştan
kaçtıklarında başka bir İslâm ülkesine değil de yüzyıllarca kendileri ile savaşmış olan batıya
sığınıyor?”. Bu sorular ciddi olarak sorulmalı ve mutlaka cevapları üzerinde kafa yorularak
çözüm yoluna gidilmelidir.”
Piknik programında söz alarak konuşan Kayseri il müftüsü Doç. Dr. Şahin GÜVEN hocamız,
böyle bir programa katılmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Mazlumder
bugünlere kolay kolay gelmedi. Kuruluşu çok sancılı oldu. Genel merkezin kurulmasından
hemen sonra Kayseri Şubesi kurulmak istendi ama çok zorlandık. Kurulduğu günden bugüne
kadar “Kim olursa olsun mazlumdan yana, kim olursa olsun zalime karşı” düsturuyla hareket
eden Mazlumder’in insan hakları ihlallerini önlemek konusunda çok ciddi, somut ve başarılı
çalışmaları vardır. Ancak bunlar yetmemektedir. Mazlumder genel merkez yönetiminin son
zamanlardaki açıklamaları ve beyanatları bizim bildiğimiz Mazlumder’e yakışmamaktadır.
Biz Mazlumder’i yine eskisi gibi görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
Mazlumder Kayseri Şubesinin pikniğine AK Parti Kayseri milletvekillerinden de katılanlar
oldu. Doç. Dr. Havva Talay ÇALIŞ, öncelikle böyle bir programın düzenlenmesinde emeği
geçen herkese teşekkür ederek son günlerdeki siyasi ortamı değerlendirdi. ÇALIŞ
konuşmasında şunları dile getirdi: “Bildiğiniz gibi 7 Haziran seçimlerinde % 41 oy almamıza
rağmen tek başımıza iktidara gelemedik. Bunun için koalisyon görüşmelerine başladık. Tam
33 gün boyunca CHP ile görüşme yaptık. Ancak sonuç alamadık. Burada üzücü olan CHP’nin
kendileri ile tam 33 gün görüşmüş olmamıza rağmen “Bize koalisyon teklifi yapılmadı”
demesi oldu. Böyle bir teklif yapılmadı ise 33 gün neyi görüştük? Bunun arkasından MHP ile
görüşmelere başladık ancak kesinlikle uzlaşmaya gidilemedi. MHP ne koalisyona ne azınlık
hükümetine ne de seçim hükümetine destek oldu. Hiçbirisinde çözümden yana taraf olmadı.

Mecliste 5-6 saat boyunca görüşmeler yaptık. Yeni bakanların yemin etme gereği olmadığı
halde yemin etmelerini istediler. Hiçbir zaman bir araya gelmesi mümkün olmayan insanların
o gün birlikte el kaldırdıklarına, havada bozkurt ve zafer işaretlerinin ortaklığına şahit olduk.
Bu durum bizi gerçekten çok üzdü.”
AK Parti Kayseri milletvekillerinden Dr. Kemal TEKDEN de konuşmasında şunları dile
getirdi: “Gerçekten çok zorlu bir süreçten geçmekteyiz. İnsanların yüceldiği nokta
mazlumlara ve yetimlere hizmet götürme noktasıdır. Bu toplumdaki insanlar çok değerlidir.
Çünkü sizler tek yüzlü insanlarsınız. Siyasete atılmadan önce, siyasetçilerin ikiyüzlü
olduklarını duyardım. Ama içine girince daha fazla yüzleri olduğuna şahit oldum. Aylan
bebek, bizi kendimizle yüzleştirdi. Ülke olarak mazlumların yanındayız. Allah yolunda
hizmet ediyorsanız siz üstünsünüz. 600 yıl dünyaya adaletle hükmeden ecdadımızın
tahtlarının arkasında “Mazlumların koruyucusuyuz” diye bir yazı yer alırdı. Batı, Afrika’ya
sömürmek için gidiyor. Ama biz hizmet için gidiyoruz. Dünyanın bize ihtiyacı var. Bizim
davamız, insanlık davasıdır. Adalet, liyakat ve hizmet davasıdır. Gerçek milliyetçilik vatana
ve millete hizmet etmektir, onun haricindeki başka milliyetçiliği tanımıyorum.”
Mazlumder üyesi ve gazetemiz köşe yazarlarından Rıza BOZDAĞ ise “Mazlumder Kayseri
Şubesi nevi şahsına münhasır bir şube olarak kendini ispatlamış bir şubedir. Mazlumder genel
merkezinin yaptığı bir takım eylem ve söylemler ülkemiz inanan insanları üzerinde olumsuz
etki yapmıştı. Ancak Kayseri Mazlumder olarak biz genel merkezi daha itidalli açıklamalar
yapmaya yönelttik. Şu anda da gayet uygun söylemler dile getiriyorlar. Bu Kayseri
Mazlumder’in bir başarısıdır” diye konuştu.
Mazlumder Kayseri Şubesinin düzenlediği piknik programının ana konuşmacısı ise Kayseri
Baro Başkanı Avukat Fevzi KONAÇ idi. KONAÇ, bütün Mazlumder üyelerinin büyük bir
dikkatle dinlediği konuşmasında şunları söyledi:
“Daha dün, Türkiye Barolar Birliği’nin toplantısında inanç değerlerimize ve mukaddesatımıza
hakaretler edilen bir yerden böylesine gönül dostlarının bulunduğu bir toplantıya katılmak
benim için büyük bir sevinç kaynağıdır. Dün, TBB toplantısında 81 ilin baro başkanları ile
beraberdim. 78 ilin baro başkanı cumhurbaşkanımıza ve mukaddesatımıza hakaretler yağdırdı.
Bana söz hakkı verildiğinde ise cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri kabul etmediğimi
bildirdim. Konuşmamın sonunda yedi-sekiz tane kadar ilin baro başkanı benim yanıma gelip
beni siyasi ve dünya görüşümüz farklı olmasına rağmen tebrik ettiler.
Ben, AK Parti’nin iktidarda olmadığı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın başta olmadığı bir ülkede
yaşamaktan korkuyorum. Ancak bu kadar insanın da bizim görüşümüzün iktidarda
olmasından korktuğunu gözlemledim. Bu insanlar niçin Müslüman diyeceğimiz insanların
iktidarından korkmaktadırlar. Her Cuma günü Allah’ın adaleti emrettiğini biz okuyup
dinlemiyor muyuz? Öyleyse adalet anlayışımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekmez mi?
Bizler özellikle 28 Şubat günlerinde çok mağdur edildik. Zulme ve baskılara maruz kaldık.
Mazlum duruma düşürüldük. Ama gün geldi Allah bize iktidar nasip etti. Şimdi yapmamız
gereken bize zulmedenlerden hesap sorup onlara zulmetmek olmamalıdır. Dünün
mazlumlarının bugünün zalimleri olması asla kabul edilebilir bir şey değildir. Biz öyle bir
adaletli yönetim sergilemeliyiz ki “öteki” kabul ettiğimiz insanların bile bizden korkmaması
gerekir.
Tıpkı Mekke fethinden sonra Allah Rasûlü’nün mağlup durumdakilere uyguladığı örnek
adalet gibi. Tıpkı, İstanbul’un fethinden sonra Hıristiyan tebânın Osmanlı adaletine hayran
kalması gibi. Tıpkı Kudüs fatihi Selahaddin Eyyûbî’nin Kudüs halkına uyguladığı eşsiz adalet
gibi. Öyle adil olmalıyız ki kimse bizden korkmamalıdır.
Geçen hafta Kudüs’te idik. Ecdadımızın topraklarını gezdik. Her köşesinde ecdadın izlerini
bulduk. Tanıştığımız yaşlı bir amcanın adı “Abdülhamid” idi. Niye bu isme sahip olduğunu
sorduk. Sultan II. Abdülhamid’den dolayı kendisine bu ismin verildiğini söyledi. Hepimiz
duygulandık. Gözlerimiz doldu. O adama, senin ismini aldığın Abdülhamid’e bizim

memleketimizde “Kızıl Sultan” lakabı takılmıştır. Onun zalim bir insan olduğuna inanılır.
Bütün ümmeti kucakladığı kimseye anlatılmaz” diyemedik.
Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın muhafızı Raid Salah ile de görüşmek nasip oldu. Raid Salah bize
çok değerli emanetler gösterdi. Bunlardan biri de yüzyıllar önce ecdadımızın Mescid-i
Aksâ’yı imar ettiği döneme ait paslı çivilerdi. Raid Salah, bu çivileri bir pamuk içerisinde
özenle muhafaza ediyordu. Yine hepimizin gözleri doldu.
Kudüs ziyaretlerimiz sırasında hiçbir yabancılık çekmedik. Oranın halkı bizi Osmanlı’nın
torunu olarak görüyor ve tekrar gelerek adaletli bir yönetimi yerleştirmemizi bekliyor. Daha
önce de balkanlara gitmek nasip olmuştu. Orada da çok sayıda insan bizi özlemle
beklemekteydi.
Bütün dünyanın bizim adaletimizi özlemle beklediği bir ülkede, kendi insanlarımızın
adaletsizlikten çekiniyor olması gerçekten düşündürücüdür. Burada Mazlumder’e büyük bir
görev düştüğünü düşünüyorum. Mazlumder sadece zulme uğrayanların haklarını savunmak ve
onlara yapılan zulümlere engel olmakla yetinmemeli, aynı zamanda zulüm yapanların zulüm
yapmalarına da engel olmaya çalışmalıdır. Özellikle de bizden olan insanların yaptığı
adaletsizliklerin önüne geçmek için mücadele etmelidir.”
Yapılan konuşmaların ardından ülkemizde öğrenim gören yabancı öğrencilerin kaldığı
Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER)’deki öğrenciler tarafından hazırlanan ve
bizzat yabancı öğrenciler tarafından servis edilen Özbek pilavı yenildi. İlk defa Özbek pilavı
yiyen üyeler, pilavı çok beğendiklerini söylediler.
Yemekten sonra ise yine KUDER’de kalan Yemenli öğrencilerin yaptığı Cembiye gösterisi
Mazlumder üyeleri tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile izlendi. Bir yandan çay ikramı
yapılırken bir yandan da pikniğe katılan üyelerin çocukları arasında eğlenceli yarışmalar
düzenlendi. Çuval yarışı, kaşık yarışı, sandalyeye oturma yarışı, halat çekme yarışı gibi
yarışmalar miniklerden daha çok heyecanlı büyükler tarafından izlendi.
Güzel bir günün ardından memnun kalan üyeler Mazlumder yönetimine, Mazlumder de
pikniğe katılan bütün üyelere teşekkürlerini bildirdi. Üyeler, Mazlumder yönetiminin yeni ve
güzel programlarını beklediklerini de dile getirerek piknik alanından ayrıldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14972.html
Erişim Tarihi: 11.09.2015

Abdullah Gül Kayseri'den ayrıldı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hunat Kültür Merkezine yaptığı ziyaretin ardından
Kayseri'den ayrıldı.

11 Eylül 2015 Cuma 14:04

AK Parti Kayseri eski milletvekili Salih Kapusuz'un annesinin vefatı üzerine Kayseri'ye gelen
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kapusuz'a taziye ziyaretinin ardından Hunat Kültür
Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Gül, Hunat Kültür Merkezine açılan el sanatları atölyelerini

gezdi. 11. Cumhurbaşkanı Gül, yaptığı ziyaretinden ardından İstanbul'a gitmek üzere hava
yoluyla Kayseri'den ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14973.html
Erişim Tarihi: 11.09.2015

Kayserispor, Trabzonspor’a hazırlanıyor
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçı
hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

11 Eylül 2015 Cuma 14:08

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde kulüp tesislerinde bir araya gelen sarı-kırmızılı
futbolcular, pazartesi günü oynayacakları Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmana düz koşu ile başlayan futbolcular, ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmaları ile
devam etti. Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Tolunay
Kafkas maça oldukça iyi hazırlandıklarını ifade ederek iyi bir maç olması temennisinde
bulundu. Kafkas, “Oldukça iyi hazırlandık. Özellikle fiziksel açıdan iyi antrenmanlar yaptık.
Bir tane de özel maç oynadık az oynayan ve yeni gelen arkadaşlarımız için. Maça iyi
hazırlanıyoruz. Bütün çalışmalarımız da bu doğrultuda. İlk kez de saha ve seyircimiz önünde
oynayacağız. Umarım iyi bir maç olur” dedi.
"HERKES ÜZERİNE NE GÖREV DÜŞÜYORSA YAPMALI"
İlk kez seyircileri önünde maça çıkacaklarını dile getiren teknik direktör Tolunay Kafkas,
taraftarlardan stadı doldurarak birlik ve beraberlik mesajları vermelerini istedi. Ülkenin içinde
bulunduğu zor durumda herkesin üzerine düşeni yapmasını gerektiğini vurgulayan Kafkas,
“Maçtan ziyade birlik ve beraberliği sahanın içerisinde 30 bin kişi sağlamalı. Elimizde
bayraklarla üzerimize ne düşüyorsa ülkemizin içinde bulunduğu zor durumda bizler de bir
şeyler yapmalıyız. Her türlü yardımı yapmalıyız. Umarım seyircimiz bu zor günlerde
ülkesine, takımına kenetlenerek sahip çıkar. Provokasyonlara gelmemek lazım, dikkat etmek
lazım. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bu çözümün sadece siyasiler değil herkes bir parçası.
Bundan kimsenin kaçmaması gerekiyor. Herkes üzerine ne görev düşüyorsa yapmalı. Bazı
şeyler de sınırları aşıyor. Yine de metanetli olmakta fayda var. Oyuna gelmemek lazım”
şeklinde konuştu.
Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, sakat ve cezalı oyuncularının da
bulunmadığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14974.html
Erişim Tarihi: 11.09.2015

KAYMEK'e kayıtlar başlıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları KAYMEK'e kayıtlar, 14
Eylül Pazartesi günü başlayacak.

11 Eylül 2015 Cuma 14:10

Başta ev hanımları olmak üzere boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirerek bir hobi veya
meslek sahibi olmak isteyenlerin ilk adresi haline gelen KAYMEK'te 62 branşta eğitim
verilecek.
15 farklı tesiste gerçekleştirilecek olan kurslar hakkında bilgi almak isteyenlere yardımcı
olmak amacıyla da Cumhuriyet Meydanı'nda bilgilendirme standı açıldı. Standda ayrıca
meraklılarına, KAYMEK'te verilen kurslarla ilgili küçük uygulamalar yaptırılıyor.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kurslarda eğitim faaliyetleri, Ekim ayının ilk haftasında
başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14975.html
Erişim Tarihi: 11.09.2015

Beş bin yıllık bina çamurla sıvanarak
korunuyor
Kayseri-Sivas karayolunun yirminci kilometresindeki Kültepe, Kaniş, Karum höyüğünde
1948 yılında kazılara başlanırken son 5 yıldır süren kazılarda ortaya çıkartılan eski Tunç
Çağı’nın en büyük binalarından biri çamurla sıvanıyor.

11 Eylül 2015 Cuma 14:15

Kazı başkanlığını Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’nun yaptığı
Kültepe - Kaniş - Karum höyüğündeki çalışmalar aralıksız devam ederken, son 5 yılda
yapılan kazılarda ortaya çıkartılan yaklaşık 5 bin yıllık bina korunmak için çamurla sıvanıyor.
Anadolu’nun değil eski Tunç Çağı dönemindeki yaklaşık 5 bin yıl önceki en büyük binalardan
biri olduğunu vurgulayan Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, binayı kazmanın yanı sıra
korumayı hedeflediklerini söyledi. Kulakoğlu, 2009 yılından itibaren Kültepe’nin tepe
kısmında çalışmalara başladıklarını anlatarak şunları söyledi:

"Bu çalışmalar sırasında 2010 yılından itibaren büyük binayı açığa çıkarmaya başladık. Bu
büyük bina taş temel üzerine kerpiç duvarlardan örülmüş. Binanın yaklaşık 75 metre doğubatı yönünde olduğunu anladık. Ama bu daha da ileriye gidecek gibi. Aynı şekilde kuzeygüney yönünde yaklaşık 65 metre uzunluğunda bir bina. Bu bina sadece Anadolu’nun değil
eski Tunç Çağı dediğimiz yani günümüzden 5 bin yıl önceki tarihlerdeki en büyük binalardan
bir tanesi. Bu binayı biz kazıyoruz. Diğer taraftan kazdığımız binayı korumak diğer bir
hedeflerimizden bir tanesi.”
Binayı korumak için çeşitli yöntem denediklerini dile getiren Prof. Dr. Kulakoğlu, şunları
söyledi: “Burada biz bu binayı korumak için başta restoretör ve konservatörümüz ile birlikte
çalışmalara başladık. Bu çalışmalar sırasında bir de doktora tezi hazırlandı. Bu koruma
çalışmaları sırasında bu binanın nasıl korunabileceği yönünde yöntem geliştirildi. Çeşitli
kimyasal yöntemler denendi. Çeşitli fiziksel yöntem denendi. Ama şunu gördük ki yaklaşık 4
sene boyunca bu binayı korumak için alışılagelmiş geleneksel yöntemlerin dışında başka bir
koruma mümkün değil. Hem pahalı hem de uzun zaman gerektiren kimyasal yöntemler söz
konusu ama genel olarak açıkçası bir işe yaramıyor.”
ÇAMURLA TARİH KORUNUYOR
Anadolu’da yaklaşık 10 bin yıldır kerpici korumak için kullanılan çamurla sıvama yönteminin
en iyi yöntem olduğunu söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bunun yerine bizim Anadolu’muzda yaklaşık 10 bin yıldır kullanılan kerpici
korumak sadece sıva ile mümkün. Bu sıva da sadece kendi toprağında ya da topraktan alınan
malzemelerden oluşması gerekiyor. Dışarıdan başka bir malzeme de getirmeye gerek yok.
Bugüne kadar yaptığımız korumada şundan eminiz ki maliyet açısından en elverişli yöntem,
diğer taraftan da hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılması açısından da en hızlı yöntem bu
çamur ile sıvamak. Tarihi bir anlamda çamur ile koruyoruz. Bir anlamda gelecek kuşaklara
çamur sayesinde kazdığımız yapıları aktarabilmiş oluyoruz. O anlamda en doğru yöntem bu
olduğunu da tecrübeyle öğrenmiş olduk.”
Konu üzerinde yapılan doktora tezinden bahseden Kulakoğlu, şöyle konuştu; “Yapılan
doktora tezinin sonucu şuydu. Kerpici korumak mümkün değil, kerpici ancak kendi yerel
malzemesiyle sıvayarak korumak mümkün. Bunu biz doktora tezine gerek kalmadan 10 bin
yıldır öğrenmiştik. Burada aynı şekilde bu yapıyı korumak istiyoruz.”
Öte yandan arkeologlar hem tarihe ışık tutacak materyal bulabilmek için kazılara devam
ederken, hem de ortaya çıkardıkları yapıları korumak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14976.html
Erişim Tarihi: 11.09.2015

Yazar Süleyman sağlam okurları ile buluştu
Dağı Dağa Kavuşturan, Üç Neslin Hikayesi, Sarı Gölün Atları, Yılanlı Dağı, Sarıkamış’tan
Sibirya’ya romanlarının yazarı ve Avukat Süleyman Sağlam söyleşide okuyucularıyla
buluştu.

11 Eylül 2015 Cuma 14:18

Yazar Süleyman Sağlam, söyleşi ve kitap imza gününde okurları ile buluştu. Okuyucuları için
kitaplarını imzalayan Süleyman Sağlam, kitaplardan elde edilecek gelirlerin şehitler için
bağışlanacağını belirterek, “Bu heyecanımız inşallah aziz şehitlerimizin ruhuna, geçmişteki
şehitlerimizin ruhuna, Atatürk’ün ruhuna bir ulaşma metodu olarak kabul edilir” dedi.
Sağlam, "Bizlere verebileceğiniz en büyük ödül bu tür toplantılarda bizlerle yan yana
gelebilmeniz, bizleri teşvik edebilmeniz, bizleri onurlandırmanız bizim için en büyük ödüldür.
Sanat erbabı hayatı iyi anlayan insanlar demektir. Sanata sizlerin önem vermesi sizin
geçmişteki, güzel anıları bugünlere taşımanız elbette çok saygı değer bir davranıştır. Bu
davranışımız sayenizde ödüllendirmiş oluyoruz. Benim kitaplarımda özellik sadece milletimiz
ve halkımız için değil bu güzel anıları vaktiyle ekonominin hiç olmadığı zamanlardan
örnekler getirmek suretiyle o günleri bu günlere taşımak suretiyle bizlerin bir görevi olarak
kabul ettim” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14977.html
Erişim Tarihi: 11.09.2015

Kayseri MYO öğrencilerine yeni istihdam
kapısı
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve Türk Telekom
Grubu tarafından organize edilen 'MYO İstihdam' Projesi'nin protokol sözleşmesi imzalandı.
Protokol kapsamında, Kayseri MYO öğrencilerinin telekomünikasyon sektörüyle ilgili
mevcut teknik bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

11 Eylül 2015 Cuma 14:22

ERÜ İletişim Fakültesi Süleyman Çetinsaya Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine,
ERÜ Vekil Rektörü Prof. Dr. Hamza Çakır, Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür
Yardımcısı Bahattin Aydın, Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin,
Kayseri MYO Müdürü Hamdi Taplak ve davetliler katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan ERÜ Vekil Rektörü Prof. Dr.
Hamza Çakır, "Öncelikle Türk Telekom yetkililerine bu iş birliği için teşekkür ediyorum. Bu
işbirliğini hayata geçirirken sorumluluk almaktan çekinmeyerek önemli bir sorumluluk
üstlendiler. Çocuklarımızın daha eğitim başında talep edilen insan kaynaklarına göre
yetiştirirsek, hem çocuklarımızın geleceği daha iyi olur hem de Türkiye daha iyi noktalar
gelir. Türk Telekom yetkilileri bu sorumluluğu almasalardı öğrencilerimiz eğitim alırken
edinecekleri bilgiyi mezuniyetleri sonrasında edinmeye çalışacak ve bazıları da bu imkana
sahip olamayacaktı" dedi.
Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın ise, "Türkiye'nin
geleceğine inanan ve bu gelecek için yatırım yapmayı göre bilen Türk Telekom grubu olarak
Erciyes Üniversitesi ile birlikte telekomünikasyon sektörünün kaliteli iş gücü ihtiyacını

karşılamak amacıyla meslek yüksekokulu özel sertifika programları tasarladık. Teknoloji gibi
her gün kendini yenileyen bir sektörde dinamik yapımızla önemli eğitim programları
hazırlıyoruz. MYO İstihdam Projesi'nin pilot uygulamasını Türkiye'nin en önemli
üniversitelerinden Erciyes Üniversitesi ile gerçekleştirmek bizim için mutluluk. Erciyes
Üniversitesi ile teknolojisinin zirvesinde bir şirket olarak zirvede buluşmanın sevincini
yaşıyoruz" diye konuştu.
Törende bir konuşma yapan Kayseri Meslek Yüksekokulu Müdürü Hamdi Taplak da, proje ile
beraber öğrenciler için yeni bir istihdam kapısının açılacağını söyleyerek, Türk Telekom
yetkililerine teşekkür etti.
Düzenlenen tören, protokol sözleşmesinin imzalanması ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14978.html
Erişim Tarihi: 11.09.2015

Çolakbayrakdar'a kurban brifingi
Kocasinan Belediyesi vatandaşın hayatı kolaylaştırmak amacıyla yaptığı çalışmalara son hız
devam ediyor. Kocasinan Belediyesi bu amaçla yürüttüğü Kurban Bayramı hazırlıklarını
tamamladı.

11 Eylül 2015 Cuma 14:29

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, huzur içinde bir kurban bayramı
yaşanması için kurban satış ve kesim yerleri başta olmak üzere her türlü tedbiri aldıklarını
söyledi.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, yaklaşan kurban bayramı öncesinde hazırlıkların ne aşamada
olduğunu yerinde tespit etmek üzere birim müdürleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte
Oymaağaç’taki kurban satış ve kesim yerinde brifing aldığını belirterek,” Bayrama huzurlu
bir şekilde erişip, vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine
getirebilmeleri için yapılması gereken hazırlıkları yerinde tespit ederek tamamladık.
Arkadaşlarımız yoğun bir çaba harcıyor. Belediyemizdeki bütün birimlerimiz kurban bayramı
için olağanüstü bir gayretle, teyakkuz halinde çalışıyor” dedi.
Oymaağaç’taki kurban satış ve kesim yerindeki hazırlıkların tamamlandığını, eksikliklerin
giderildiğini vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar,” Bayram sabahında burada kılınacak
bayram namazıyla birlikte kesime hazır halde olacağız. Oymaağaç’taki kurban satış ve kesim
yeri büyük bir alandan oluşuyor. Buranın bütün teferruatları en ince ayrıntılarına kadar
hazırlandı. Vatandaşımız kurbanını alıp kesimini yaptırıp eti verilinceye kadar ki her bir işlem
tek tek masaya yatırıldı” diye konuştu.
Oymağaç dışında Turgut Reis, Beyazşehir, Mimarsinan ve Fatih Mahallesi’nde küçükbaşla
ilgili kesim yerlerinin kurban bayramının birinci gününden itibaren hizmet vereceğini
vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak huzurlu bir kurban
bayramı geçirmek, vatandaşlarımızın kurban ibadetini yakışır bir şekilde yapmaları için
gayretlerimiz devam ediyor” şeklinde sözlerini bitirdi.

Oymaağaç Kurban Satış Yeri’ndeki esnaflar da sunulan imkanlardan çok memnun
olduklarını, geçen yıl çok iyi bir satış imkanı ve ortamı buldukları için verimli bir bayram
yaşadıklarını dile getirerek bu yılda Oymaağaç’ı seçtiklerini belirterek sunulan imkanlar için
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve ekibine teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14979.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Bünyan’da ulaşım sıkıntısı kalmayacak

11 Eylül 2015 Cuma 14:31

Yol hizmetleri noktasında, dev adımlar atan Bünyan Belediyesi 2015 yılı programında yer
alan çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor. İnsanların daha güvenli yollarda
ulaşımlarını sağlamak için var gücüyle çalışmaya devam eden Bünyan Belediyesi bir yandan
ilçe genelinde alt yapı eksiklerini gideriyor diğer yanda ise 44 mahallenin tamamında yol ve
ulaşım sorunun ortadan kalkması için çalışıyor.
Bünyan Merkez mahalleleri başta olmak üzere yeni yasayla Bünyan Belediyesi hizmet
sınırlarına dâhil olan mahalle ve beldelerde çalışmalara yaz sezonu itibariyle başlayan ve
aralıksız olarak devam eden Bünyan Belediyesi, Akmescit, Yeni Mahalle ve Yağmurbeyli
mahallelerinde yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bünyan Belediye Başkan Şinasi Gülcüoğlu: ”2015 yılı Bünyan merkez ve köylerinde daha
önce aldığımız kararlar doğrultusunda çalışmalara yaz sezonunda başladık ve aralıksız olarak
çalışıyoruz. Bu yıl Bünyan için hedeflediğimiz toplam yol miktarı 400 bin metre karedir”
dedi.
Önümüzdeki yılda çalışmaların devam edeceğini belirten Gülcüoğlu ,”Önümüzdeki sene su ve
kanalizasyon sorunları çözüme kavuşacak ve inşallah doğalgaz alt yapısı tamamlanmış
olacak. Bizde 44 mahallemizde önümüzdeki sene itibarı ile üst yapı eksiklerini büyük ölçüde
bitireceğiz. 2016 yılı sonu itibarı ile hemşerilerimize söz verdiğimiz gibi İnşallah Bünyan’da
hiçbir şekilde yol ve altyapı sorunu kalmayacak” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14980.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Sıcaktan bunalanlar Erciyes'in soğuk suyu ile
serinledi
Kayseri'de 35 dereceyi bulan sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Erciyes Dağı'ndan gelen
soğuk suyu içerek serinliyor.

11 Eylül 2015 Cuma 14:33

Kayseri'de zaman zaman 35 dereceyi bulan ve aşan sıcak havadan bunalan vatandaşlar ve
gurbetçiler, serinlemek için Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih ediyor. Erciyes Kayak
Merkezi'ne gelenler ise Erciyes Dağı'ndan gelen, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan
çeşmelerden akan suyu içerek serinliyor.
Yurt dışından gelen gurbetçiler ve şehir dışından gelenlerin ise Erciyes'in soğuk suyunu
şişelere doldurarak götürmesi dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14981.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

İnşaattan düşen işçi son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri’de, çalıştığı inşaatın dokuzuncu katından düşerek hayatını kaybeden işçi son
yolculuğuna uğurlandı.

11 Eylül 2015 Cuma 18:34

Olay, dün Nuri Has mahallesinde meydana geldi. 16 yaşındaki M.B., çalıştığı inşaatın 9.
katından düşerek ağır yaralandı. M.B, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde
yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.B.’nin cenaze namazı Hunat Camisinde
kılındı. M.B.’nin Türk bayrağı örtülü tabutu, kılınan cenaze namazının ardından omuzlanarak
cenaze aracına konuldu. Cenaze namazına M.B.’nin ailesi, yakınları, arkadaşı ve vatandaşlar
katıldı.
M.B., Kocasinan ilçesinde defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14982.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Salih Kapusuz'a taziye ziyaretleri sürüyor
Annesi Hatice Kapusuz'u 92 yaşında kaybeden AK Parti eski milletvekili Salih Kapusuz'a
taziye ziyaretleri sürüyor.

11 Eylül 2015 Cuma 18:37

Dün kılınan cenaze namazı sonrasında annesi Hatice Kapusuz'u son yolculuğuna uğurlayan
Salih Kapusuz'a bu gün Hüseyin Çelik ve Sadullah Ergin taziye ziyaretinde bulundu. Öğle
saatlerinde kara yoluyla Kayseri'ye gelen eski bakanlardan Hüseyin Çelik ve Sadullah Ergin,
Develi ilçesine giderek Salih Kapusuz'a taziyelerini iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14983.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kayserispor Genel Sekreteri Rıfat Pehlivan
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kuraları çekildi. Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç
yapan Kayserispor, kurada Üçüncü Lig 1. Grup lideri Zonguldak Kömürspor ile eşleşti. Kulüp
Genel Sekreteri Rıfat Pehlivan kurayı değerlendirirken, ''Amacımız kupada gidebildiğimiz
noktaya kadar gitmek'' dedi.
11 Eylül 2015 Cuma 18:39

2015-2016 Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kuraları TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari
merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda çekildi. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak
müsabakalar sonucunda rakiplerini eleyen toplam 49 takım 3. Tur'a yükselecek. Bu turda Spor
Toto 3. Lig 1. Grup lideri Zonguldak Kömürspor ile eşleşen Kayserispor'da tek hedef turu
geçmek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayserispor Genel Sekreteri Rıfat Pehlivan,
Kayserispor'un Türkiye Kupası'nı kazanmış takımlardan biri olduğunu hatırlattı.
Kayserispor'un mücadele ettiği her nokta en üst noktayı hedeflediğini dile getiren Pehlivan,
''Rakibimiz mücadele ettiği ligde lider konumda. Maçın deplasmanda olması da bir
dezavantaj. Rakibimize saygı duyuyoruz. Ama Kayserispor olarak tek amacımız kupada
gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Geniş bir kadroya sahibiz ve hem ligi hemde kupayı aynı
anda götüreceğiz. Zonguldak deplasmanında kazanarak yolumuza devam etmek tek arzumuz''
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14984.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına
alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

11 Eylül 2015 Cuma 18:40

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin ihbar üzerine 38 plakalı bir aracı durdurdu. Durdurulan araç içerisinde bulunan
O.S., Ü.T., M.D. ve K.D. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 0,25
gram Metamfetamin, 0,22 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 0,05 gram Toz Esrar
maddeleri ile 1 adet Ecstasy tablet ele geçirildi. Yapılan operasyonun ardından gözaltına
alınan 4 kişiden M.D ve K.D işlemlerin ardından serbest bırakılırken O.S. ve Ü.T
‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14985.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Erciyesspor kupa maçlarını önemli bir fırsat
olarak görüyor
Dün çekilen Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kuraları Üçüncü Lig 3. Grup takımlarından
Gölcükspor ile eşleşen?Kayseri Erciyesspor, bu maçı deplasmanda kazanarak turu geçmek
istiyor. Teknik Direktör Aladadin Demirözü, ''Rakibin ismi yada mücadele ettiği lig önemli
değil. Biz kazanmak için çıkacağız'' dedi.
11 Eylül 2015 Cuma 18:41

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kuraları TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde
bulunan Orhan Saka Salonu'nda çekilirken Gölcükspor ile eşleşen Kayseri Erciyesspor'da tur
hesapları yapılıyor. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Aladdin Demirözü, ''Açıkçası bu maçları bir şans olarak görüyoruz.?Lig'de forma
şansı bulamayan oyuncularımızı bu maçlarda oynatarak son durumlarını görme imkanı
bulacağız'' dedi. Demirözü, rakibin isminin önemli olmadığına da vurgu yaparak, açıklamasını
şöyle sürdürdü: ''Kupada kimin çıktığı çok önemli değil. Bir üst lig veya bir alt ligden olması
da önemli değil. Biz bu maçları şans olarak görüyoruz. Sonuçta geniş bir kadromuz var ve

ligde oynatamadığımız isimler var. Bu isimleri bu maçlarda sahaya süreceğiz. Öncelikli
hedefimiz elbetti kupa değil ama, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Biz her maçı
ciddiye alıyoruz.?Kupada sürpriz yaşamak istemiyoruz. Sonuçta bu kulüp geçen sezon sürpriz
yaşadı. Her maç bizim için önemli ve deplasmanda da olsa kazanarak turu geçmek istiyoruz.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14986.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Aslı Eskici 26. Dönem milletvekili aday adayı
oldu
25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde aday adaylık başvurusunda bulunan fakat aday
listesine giremeyen Aslı Eskici 1 Kasım’da yapılacak olan 26. Dönem seçimleri için
Cumhuriyet Halk Partisinden(CHP) aday adayı oldu.

11 Eylül 2015 Cuma 18:42

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mustafa Ayan, Aslı Eskici’ye başarılar dilediğini
belirterek “7 Haziran'daki plan ve projelerimizi önümüzdeki seçimlerde de inat ve ısrarla
halkımıza anlatmaya devam edeceğiz. Yoksul, cahil bırakılmış herkes bizim öncelikli hedef
kitlemizdir. Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarıyla önümüzdeki engellerin tümünü aşacağız.
Ben aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Sevgili kardeşim Aslı Eskici’ye yolun açık olsun
diyorum” dedi.
CHP Milletvekili Aday Adayı Aslı Eskici ise “Vazifeye atılmak için, içinde bulunduğun
vaziyetim imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin” diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
bu sözünü emir telakki ederek aday adaylığı başvurumu yaptım. Gün be gün karanlığa
gömülen ülkemin aydınlığa kavuşması için bu onurlu yola çıkmış bulunmaktayım. Her
yurtsever gibi üzerime düşen her ne varsa daha da fazlasını yapma için buradayım. Gencecik
fidanların siyasi ikballere kurban edilmemesi için, kadınlarımızın şiddet görmemesi
öldürülmemesi için, doğanın rant hesaplarıyla katledilmemesi için, aldıkları düşüş maaşlarla
geçim savaşı veren emeklilerin refaha kavuşması için buradayım” şeklinde konuştu.
CHP Milletvekili aday adayı Çetin Arık’ta “Aslı kardeşime yüreğinden ve cesaretinden dolayı
teşekkür ediyorum. Aldığı bu kararın partimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Biz
Cumhuriyet Halk Partisi olarak önce Türkiye dedik ve yine önce Türkiye demeye devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14987.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Devletimize, destek verme zamanı
Melikgazi Belediyesi tarafından cami ve Kur’an Kursu temel atma töreni ile Morkaya
bağlantı yolunun açılış töreni yapıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal
Tekden, "Devletimize bütün toplum olarak destek vermek zamanıdır. Bir olmak, iri olmak,
güçlü olmak zamanıdır" dedi.

11 Eylül 2015 Cuma 18:50

Karacaoğlu mahallesinde yapılan törene AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Müftüsü Şahin Güven ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Törende konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, “Karacaoğlu mahallemize cami
ve Kur’an Kursunun kazandırılacak olmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Belediyeler gerçekten böyle güzel işler yapıyor. Bizlerde hizmet vermeye
çalışıyoruz. Benim buradan mahallelimizden bir isteğim olacak. Camimiz bittiği zaman
burayı doldurmanızı istiyorum. Burada inşallah namazlarınızı kılarsınız. Kur’an Kurslarımıza
da sizleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Biz buradaki vatandaşlarımızla bir
aileyiz. Elbette bizim bu güçlü birlikteliğimizi zedelemek isteyenler olabilir. Önemli olan
bunlara zarar verilmemesidir. Biz bu şuurda birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz.
Burası sizlerin de bildiği gibi gecekondudan oluşan bir bölgemiz. Burada önemli olan
gönülleri yıkmamak. Biz bu anlayışla gönül alarak çalışmalarımızı yaptık. Kimseyi sokağa
atmadık. Karacaoğlu mahallesinde bu açıdan 650 konut yapılarak hak sahiplerine teslim
edildi. Burada 3 bloğun daha temeli atılacak. Bunları takas yöntemi ile vereceğiz. Kimseyi
mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu.
Büyükkılıç ayrıca, “Muhtarım burada anlattı. Zamanında gelmeyen hizmet, hizmet değildir. O
açıdan biz sağlık konusunda da, eğitim konusunda da, dini tesisler konusunda da hiçbir zaman
‘be belediyenin işi değil, biz bu işi yapmayız’ demedik. Her işi kendi işimiz olarak gördük.
Neticesinde nice eğitim alanları, dini tesisler ve sağlık alanları yaptık ve yapmaya da devam
ediyoruz. Sonuçta biz sizin için varız. İşte bu anlayış içerisinde sizlere layık olmaya
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden de, “Bu tür belediyecilik anlayışının karşılığını
bulduğunu söylemek istiyorum. Hakka hizmetin halka hizmetten geçtiğini biliyoruz.
Melikgazi Belediyesi bildiğim kadarıyla Türkiye’de ilk 10 belediye arasında yer alıyor. Bu
bakımdan da tebrik ediyorum. Allah gücüne güç katsın” dedi.
Sözlerini sürdüren Tekden, “Her an devlet ile millet birlikteliğini gerçekleştirmek zorundayız.
Devletimize bütün toplum olarak destek vermek zamanıdır. Bir olmak, iri olmak, güçlü olmak
zamanıdır. Karşımızda aşırı abartılıp büyütülen ve ülkeyi böleceğini sanan birtakım güruhlar
önümüzdeki günlerde devletin daha ezici yumruğunu görecekler ve darmadağın olup
gidecekler.

Bunların arkasında hangi şer güç olursa olsun bu karşılığı alacak. Türkiye Cumhuriyeti daha
güçlü bir devlet olarak dünya üzerinde hakimiyetini devam ettirecek” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14988.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Tarihin yüz karası!
MAZLUMDER Kayseri Şubesi 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü sebebiyle yazılı bir
açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada11 ve 12 Eylül’ün insanlık tarihinde 2 kara gün
olduğu belirtildi.

13 Eylül 2015 Pazar 13:42
Açıklama MAZLUMDER Kayseri Şubesi adına Başkan Yardımcısı Kahraman Calasın
tarafından yapıldı. Calasın: “12 Eylül 1980’de ülkemizde silahlı kuvvetlerin oluşturduğu
cunta yönetimi millet iradesine dayalı Cumhuriyet yönetimine darbe vurarak ülke yönetimine
el koydu. 2 yıldan fazla süren ve etkileri hala devam eden bu dönemde;
673 bin insanımız cuntacılarca fişlendi.
30 bin vatandaşımız vatandaşlıktan çıkarıldı.
30 bin vatandaşımız işinden atıldı.
5 bin öğretim üyesi ve öğretmen işinden atıldı.
2500 askeri personel darbeye karşı oldukları için işinden atıldı.
50 tanesi idam kararı ile gerisi cezaevinde işkence, kaçmaya teşebbüs ve diğer suçlar
bahane edilerek 1208 vatandaşımız darbeciler tarafından katledildi” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14989.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Korkmaz: 12 eylül kara bir günün adıdır
12 Eylül 1980 askeri darbesinin 35. yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Milliyetçi Hareket
Partisi Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz, “12 Eylül kara bir günün adıdır” dedi.

13 Eylül 2015 Pazar 14:16

Korkmaz şunları söyledi:
“12 Eylül tarihin üzerine düşmüş kara bir lekedir. Aradan 35 yıl geçmesine rağmen acısını
dün gibi yaşadığımız 12 Eylül’ü unutmamız ve unutturmamız mümkün değildir. 12 Eylül
Türkiye’yi yönetmeye talip olan Milliyetçi Ülkücü gençlerin tırpanlandığı, haksız senaryolar
ile yargılanıp hapislere atıldığı, işkence gördüğü, idam sehpaları ile sınandığı kara bir

gündür. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ve yüzlerce dava arkadaşımızın
yargılandığı bu kara günde, idam sehpalarını tekmeleye tekmeleye aşmış bir hareketin kutlu
mensuplarını rahmet ve şükranla anıyorum”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14990.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Mazbatasız vekil
İl Genel Meclisi üyeliği dönemindeki hizmetlerinden ötürü Pınarbaşılıların “mazbatasız vekil”
diye adlandırdıkları Cemil Görücü, hemşerilerinin büyük desteği ile yıllardır toplumun
beklediği bir Milletvekili özlemini gidermek istiyor...

13 Eylül 2015 Pazar 14:17

2004-2009 döneminde İl Genel Meclis Üyesi olarak görev yapan Görücü, köylerdeki tüm
sorunları bildiği için verimli çalışmalara imza atarak ilçesi Pınarbaşı’na son yılların en büyük
desteğini sağlamıştı. Muhtarlara “sizin emrinizdeyim” , “lütfen beni rahatsız edin” diyebilen
Cemil Görücü şimdi AK Parti’den Kayseri milletvekili aday adayı.
“Kafkas rüzgarını arkamıza alalım”
Çerkeslerin Kabardey boyundan Kafkas kökenli bir işadamı olan Görücü “Kayserili Çerkesler
artık AK Parti’de ve TBMM’de temsil edilmek istiyor. Halen AK Parti’de üçü kadın beş
Çerkes aday adayı var. İnşallah seçilebilecek bir yerden aday gösterilmemizi arzuluyoruz”
dedi.
AK Parti’nin 3 bin oyla 6. milletvekilliğini kaybettiği 7 Haziran seçimlerinde bağımsız Çerkes
kadın adayın 5 bin oy alabildiğine dikkat çeken Görücü “gelin Kafkas rüzgarını da arkamıza
alarak şehrimizde kaybettiğimiz 2 milletvekilliğimizi geri alalım. Zira Dostluk Kulübü’nün
çalışmasına göre kayıtlı, belgelendirilmiş tam 45 bin Çerkes seçmen var. Çerkesler de
içlerinden biri aday olduğunda siyasi görüşlerine bakmaksızın birlik olacak destek verecekler”
diye konuştu.
Aslen Pınarbaşı Eskiyassıpınar köyünden olan Görücü “Mütevazı duruşlarından ötürü bugüne
kadar Kayseri’de Çerkes bir aday ön plana çıkamadı. Artık partimin seçilebilecek bir yerden
aday göstermesinin zamanı geldi. Özellikle 5 ve 6. sıraya konacak bir Kafkas kökenli
kardeşimizin motor vazifesi görerek listeyi sürükleyeceğini ve 7. arkadaşımızı da Ankara’ya
göndereceğini söyleyebilirim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14991.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Ekrem Sarar, hemşerilerinden destek istedi
AK Parti’den milletvekili aday adayı olan iş adamı Ekrem Sarar, başkan yardımcılığı görevini
yürüttüğü Yozgatlar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nde hemşerileriyle bir araya
gelerek, destek istedi.

13 Eylül 2015 Pazar 14:33

AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı İş adamı Ekrem Sarar, seçim çalışmaları
kapsamında başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü Yozgatlar Kültür, Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Burada bir konuşma gerçekleştiren Sarar, son
zamanlarda gelen şehit haberlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek: “Şehitlerimize
Allah’tan rahmet diliyorum. Bu olaylar Türkiye’nin istikrarını bozmak üzere dış güçler
tarafından planlanan içerideki taşeronlar tarafından servis edilen olaylardır. Türkiye bu tür
olaylara itibar etmeyecektir. İstikrardan yana tavrını koyacaktır” dedi.
Seçim çalışmaları hakkında da bilgiler veren Sarar, dernek bünyesinde yıllardır yönetici ve
yönetim kurulu üyeliği yaptığını hatırlatarak: “Bu dönemde milletvekili aday adayı oldum.
Kayserili olduğum kadar Yozgatlıyım, Yozgatlı olduğum kadar da Kayseriliyim. Vatanın her
karış toprağı bizim. Bu dönemde milletvekili aday adayı oldum. Hemşerilerimin desteğini
bekliyorum. Yozgatlıların burada 80-85 bin seçmeni var. 300 bin civarı da insanımız yaşıyor.
Takdir edersiniz ki Yozgatlıların da burada temsil edilme hakkı var. Yozgatlı hemşerilerimin
de istikrardan yana tavır koymalarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Yozgatlar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kuddusi Erkılıç, Sarar’ın
ziyaretinde duyduğu memnuniyeti dile getirerek: ”Buradan kendisine canı gönülden destek
verdiğimizi söylemek istiyorum. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur” şeklinde konuştu.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14992.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

AK Parti darbeler dönemini kapattı
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan 12 Eylül askeri darbesinin 35. yıldönümü
nedeniyle bir açıklama gerçekleştirdi. Doğan, AK Parti’nin darbeler dönemini kapattığını
söyledi.

13 Eylül 2015 Pazar 14:35

Her 10 yılda bir askeri darbe veya muhtıraya maruz kalan milletimizin AK Parti’nin 3 Kasım
2002 seçimlerinden zaferle çıkıp tek başına iktidara gelmesiyle rahat bir nefes aldığını
kaydeden Doğan: “Kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 14
Ağustos 2001’de ‘bundan sonra ülkemizde hiç bir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek
başlattığı siyasi mücadelede çok başarılı sonuçlara ulaşıldı” dedi.
Hiçbir şey eskisi gibi olmadı
Gerçekten de Türkiye’de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını belirten Doğan, sözlerine şöyle
devam etti.; “Her türlü askeri, hukuki ve sivil darbe girişimlerine karşı Recep Tayyip
Erdoğan’ın dik duruşu etrafında kenetlenerek; vesayetleri, yasakları, dayatmaları, zorbalıkları
kaldırarak ülkemizi düzlüğe çıkardık. Özgürlüklerin önünü açtık. Nitekim 12 Eylül ve 28
Şubat askeri darbelerinin elebaşıları ilk defa bizim dönemimizde yargılandı. ‘1000 yıl
sürecek’ denen 28 Şubat’ın son kalıntıları da hamdolsun partimizin iktidarı döneminde
kaldırıldı.
Askeri darbe dönemleri kapandı
‘İhtilalin şartları biraz daha olgunlaşsın’ denilerek birçok masum gencin ölümüne sebep olan
12 Eylül’ün haşmetli generalleri geç de olsa yargılandılar. Şimdi de Allah huzurunda hesap
veriyorlar.
Çok şükür AK Parti ülkemizde askeri darbeler dönemini kapattı. Ama seçimle işbaşına
gelemeyeceğini anlayanlar, halkın iradesine ipotek koymaya kalkarak hala farklı yollardan
darbe girişimlerinde bulunuyorlar.
İnşallah 1 Kasım’da milletimizin teveccühüyle yeni bir demokratik atılım dönemi başlayacak,
darbe özlemcilerinin hevesleri kursaklarında kalacak, her zamanki gibi avuçlarını
yalayacaklardır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14993.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Özhaseki ve Karayel MKYK listesine seçildi
AK Parti’nin 50 kişilik MKYK listesi açıklandı. Listede AK Parti Kayseri Milletvekilleri
Mehmet Özhaseki ile Yaşar Karayel de yer aldı.

13 Eylül 2015 Pazar 15:35

AK Parti'nin 5. Olağan Büyük Kongresi Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. AK
Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti 5. Olağan Büyük
Kongresi'ndeki konuşmasında Türkiye ve AK Parti için çok önemli konulara değindi.
Konuşmaların ardından partinin yeni vitrini olan MKYK listesi açıklandı. MKYK listesine
Kayseri AK Parti Milletvekili olan Mehmet Özhaseki ile Yaşar Karayel de yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14994.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Hulusi Akar'dan 'kara harekatı' açıklaması
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, “Ülkemiz için güvenlik tedbirlerini almak amacıyla
gerekli tedbirleri alacağız” dedi
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NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları Konferansı’nın sona ermesinin ardından
NATO Askeri Komite Başkanı Petr Pavel ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ortak basın
toplantısı düzenledi.
İstanbul’da, 11-13 Eylül 2015 tarihleri arasında Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen
NATO 2015 Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Konferansı sona erdi. Konferansın
bitmesinin ardından NATO Askeri Komite Başkanı Petr Pavel ve Genelkurmay Başkanı
Hulusi Akar ortak basın toplantısı düzenledi.
İstanbul’da icra edilen NATO 2015 Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Konferansı’na,
NATO Askerî Komite Başkanı sıfatıyla İttifakın en üst düzey askeri yetkilisi ve sözcüsü
olarak Çek Cumhuriyeti Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Petr Pavel, NATO adına baş
katılımcı olarak katıldı. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Konferansı sonrası
ortak basın açıklamasında konuşma yapan NATO Askeri Komite Başkanı ve Çek
Cumhuriyeti eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel, gerçekleştirilen konferans hakkında

bilgiler verdi. Orgeneral Pavel, “Türkiye’den bölgesel güvenlikle ile ilgili bir brifing aldık.
Özellikle NATO’nun güney kanadına ilişkin bir odakla ve terör vurgusuyla bu brifingi aldık.
Terör biliyorsunuz NATO ülkelerinin güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturmakla birlikte
uluslararası istikrarı ve genel anlamda refahı son derece etkileyen bir konudur. İttifakın bu
anlamda güvenliği bölünemez durumdadır. Bu anlamda biz teröre karşı dayanışmamızı
korumaktayız. İlk oturumda NATO Güvenlik Komutanları eylem planının üzerinde durdu. Bu
eylem planı Galler zirvesinde kabul edilmişti. Hazırlık ve eylem planı doğru zamanda ve
yolunda ilerlemektedir. Hazırlık eylem planının zamanında önümüzdeki yıl Varşova zirvesi
için uygulanacağı konusunda mutabık kaldık. Genelkurmay başkanları aynı zamanda NATO
kuvvet ve ekipmanlarının ittifak içerisinde hızlı bir şekilde hareket ettirebileceği ihtiyacının
altını çizmiş durumdadır. NATO’nun en büyük sorumluluklarından bir tanesi de, 28 üye ülke
olarak ittifakın herhangi bir tehlikeye karşı kurulması ve savunulmasıdır. NATO bu anlamda
hem doğu hem de güney kanadında ki tehditlere ve zorluklara karşı kendini uyarlama ve
mukabele etme konusunda kararlılığını sürdürecektir” dedi.
“ŞUANDA BAŞKA NATO ÜSSÜ AÇMA PLANIMIZ YOK”
Bir gazetecinin, “Kuzey Irak’ta PKK’ya karşı bir kara harekatı düşünüyor musunuz?”
sorusuna Orgeneral Akar, “Yine tekrar etmek istiyorum. Biz terör örgütleriyle mücadelemizi
devam ettireceğiz. Ülkemizin ve milletimizin korunması amacıyla bu mücadelemizi
sürdüreceğiz ve şartlar çerçevesinde gerekli tedbirleri alacağız. Ülkemiz için güvenlik
tedbirlerini almak amacıyla gerekli tedbirleri alacağız” dedi. Bir gazetecinin, “Türkiye İncirlik
Hava Üssünü NATO kuvvetlerine açtı. Acaba gelecekte daha fazla üssünü açacak mı?”
sorusuna ise Orgeneral Akar, “Şuan da öyle bir şey yok” diye konuştu.
“TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ VE KARARLI BİR İTTİFAK ÜYESİDİR”
İkinci oturumda NATO’nun gelecekte yüzü ve uzun dönemli stratejisine odaklandıklarını
belirten Orgeneral Pavel, “Herhangi bir şekilde NATO’nun komuta yapısının çevik,
gelecekteki tehlike ve zorluklara cevap verecek nitelikte tutturulması gerekmektedir. Bu
anlamda NATO kuvvetlerinin hazırlıkları seviyesinde yeterli bir şekilde devam ettirilmesi ve
gerekli tutarlılığın gösterilmesi gerekmektedir ki bu şekilde tüm misyonlarda NATO
kuvvetleri konuşlandırılabilsin. Aynı zamanda herhangi bir NATO ittifakı müttefikine karşı
bir ihtilaf olması durumunda caydırıcılığın da devam ettirilmesi ve NATO topraklarının
korunması gerekmektedir. Aynı zamanda kararlı destek misyonu söz konusun olduğunda
bizde kararlı destek misyonu içerisinde bu bizim en büyük misyonumuzdur. Halen daha
Afganlarla birlikte elde ettiğimiz kazanımların üzerinden geçtik. NATO’nun buradaki karara
destek misyonu sonrasındaki mevcudiyetini kararlaştırmıştık. Destek misyonundan geçişin
sivil odaklı bir mevcudiyetle koşullara bağlı kalmasını gerektiğinin altını çizdik. Aynı
zamanda NATO’nun stratejik olarak önemli bölgede, nasıl ortaklıklarını daha da
genişletebilmelerini ve güçlendirilmelerinin yollarını birlikte tartıştık. Aynı zaman da da cufor
mevcudiyeti yoluyla bölgesel istikrarı verdiğimiz taahhüdün altını bu işbirliği ve Atlantik
entegrasyonunda altını çizmiş bulunduk. Ayrıca Uluslararası Askeri Karargah Genel
Direktörlüğüne Jean Brooks seçildi. Verimli bir toplantı geçirdik. NATO toplantısını
İstanbul’da düzenlediği için Orgeneral Hulusi Akar’a teşekkür ederim. Türkiye çok güçlü ve
kararlı bir ittifak üyesidir. Sizin de personelinizle birlikte son derece cömert bir ev
sahipliğinde bu toplantıyı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
“NATO’NUN TÜRKİYE’NİN TERÖRLE MÜCADELESİNE DESTEĞİ VURGULANDI”
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise, “Hepinizin bildiği gibi terörle mücadelemiz
güvenlik kuvvetlerimiz tarafından yurtiçinde ve yurtdışında omuz omuza kararlı bir şekilde
sürdürülmektedir. Mehmetçikten en kıdemli mensubuna kadar TSK, gece ve gündüz demeden
her türlü hava ve arazi koşullarında kendisine verilen görevleri geçmişte olduğu gibi bundan
sonra kahramanlık, azim ve gayretle sürdürecektir. Bu vesileyle terörle mücadelede, şehit
düşen asker, polis ve korucu tüm şehitlerimizi onlarla birlikte hayatını kaybeden masum

vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kahraman gazilerimize de, acil şifalar diliyorum. Her yıl
bir NATO ülkesinde gerçekleştirilen askeri komite konferansı bu yılda önden planlandığı
şekilde ülkemizde izah edilmektedir. Bu konferans sırasında da NATO’nun, Türkiye’nin
terörle mücadelesine olan desteği bir kez daha vurgulanmıştır” dedi.
“DAEŞ, PKK VE PYD TERÖR ÖRGÜTLERİ GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ BİR
TEHDİTTİR”
Akar, “Müttefiklerimizin bizim terörle mücadelemize verdiği tam destek ve gösterdiği
dayanışmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bugün ki yararlı tartışmalarımız gösteriyor ki,
NATO yeni risk ve tehditlerle mücadele etmede kendini uyarlamaya adamış durumdadır.
Bugün NATO güneyinden ve doğu kanadından gelen önemli zorluklarla karşı karşıyadır.
Doğu kanadında, Ukrayna’da ki istikrarsızlığın bölgesel ve küresel güvenliğe olumsuz etkileri
olduğunu biliyoruz. Irak ve Suriye’deki durumda gerçekten de karmakarışık bir hal almış
durumdadır. Türkiye 2 milyondan Suriye ve Iraklıya ev sahibi yapmakta ve 6 milyon dolardan
fazla para harcamış durumdadır. Mülteci sorunu sürekli olarak tırmanmakta ve sadece bölge
için değil tüm dünya için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Dahası da DAEŞ ve PKK, PYD
terör örgütleri bölgedeki güvenlik için önemli bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır.
NATO’nun doğu ve güney kanadındaki bu yeni ortaya çıkmakta olan tehditler, müttefiklerin
şu zamana kadar hiç olmadığı kadar kararlı ve dayanışma ruhu içerisinde olmasını
gerektirmektedir. Bugün önümüzdeki zorlukları ve fırsatları tartıştık ve bunlar neticesinde bu
zorlukları ve fırsatları daha iyi anladık” ifadelerini kullandı.
“HALİHAZIRDA GENEL ANLAMDA BİR NATO PLANI YOK”
Bir gazetecinin “Türkiye Suriye sınırındaki 109 kilometrelik güvenlik hattı kurabilmek adına
NATO’dan destek bekliyor mu?” sorusuna Orgeneral Akar, “En başından bu yana çok yakın
işbirliği ve koordinasyon halinde NATO makamlarıyla çalışmaktayız. Zaten NATO hep bu
desteğini gösterdi. Türkiye olarak terör örgütlerine karşı savaşırken ve sınır güvenliğini tesis
etme çabalarımızı NATO desteğini de gösterdi. Askeri komite tartışmalarında da bu konu
zaten ele alınmıştı. Yine benzer niyetleri olduğunu gördük. Halihazırda genel anlamda bir
NATO planı yok” şeklinde konuştu.
“RUSYA’NIN SOMUT NİYETİNİ ANLAYIP İZLEMEK İÇİN BEKLEMEDEYİZ”
Diğer bir gazetecinin, “Rusya’ya karşı Suriye ve Ukrayna ile ilgili bir eylem planı var mı?”
sorusuna Orgeneral Petr Pavel, “Rusya’nın şuanda Suriye ile bağlantılı içinde bulunduğu
durum bilgimiz dahilindedir. Sizin bildiğiniz gibi Ukrayna ile ilgili gelişmeler Galler
zirvesinde ele alındı. Burada güvence ihtiyacı özellikle Doğu Avrupa ülkesi olan NATO
ittifak üyeleri açısından gerekli olduğu kendi sınırlarına yakın olduğu bu gelişmeler
çerçevesinde NATO’nun güvencesine artırılmış ihtiyaç duydukları tespit edilince ilave
güvence tedbirler alındı. Bunların amacı da orada yaşayan ittifak üyelerinin amacının ihtiyaç
duydukları desteği almalarıydı. Diğer taraftan bazı adaptasyon ve uyarlama tedbirleri alındı.
Bu da yeni güvenlik ortamına göre gerekli uyarmaların yapılması için farklı tedbirler alındı.
Sizin de bildiğiniz gibi Suriye’deki yeni konuşlandırmalar konusunda NATO, Rusya’nın bu
girişimlerini yakından takip etmektedir. Bu çerçevede IŞİD’e karşı koaliasyon da NATO,
kendi kimliği içerisinde yer almadığı için şuan da Rusya’nın bölgedeki somut niyetini anlayıp,
izlemek üzere beklemedeyiz” dedi.
“DAEŞ’İN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞI YÖNÜNDE RAPORLAR VAR”
Gazetecinin, “DAEŞ’in kimyasal silah kullandığı yönünde iddialar var” soruna Orgeneral
Pavel, “IŞİD’in kimyasal silah kullandığına dair bazı raporlar mevcuttur. Farklı kaynaklardan
hatta medyadan bazı açık kaynaklardan, insani örgütlerden gelen bazı teyit edilmemiş bilgiler
kimyasal kullanıldığını belirtiyor. Şu aşamada herhangi bir tedbir alamıyoruz. Bölgedeki
diğer olayları da düşündüğümüz de, durumu izliyoruz ve takibimiz altındadır. Bu konuda
kimyasal, biyolojik silahlarla ilgili mükemmeliyet merkezimiz bu çerçevede çalışmaları
değerlendiriyor. Böylesine bir kullanım teyit edildiği taktirde kullanım etkilerini bileceği

konusunda ve bunun neticesinde ne gibi çözümler üretebileceğimiz konusunda çalışmalara
başlamış durumdalar” ifadelerini kullandı.
“MÜTTEFİK
ÜLKELER
PATRİOT
DESTEKLERİNİN
GELECEKTE
DE
SÜRDÜRECEKLER”
Bir gazetecinin, “IŞİD’in gidişatı konusunda neler söylemek istersiniz? Özellikle savunma
amaçlı getirilen patriotların tekrar geri gelmesi söz konusu mu?” sorusuna Orgeneral Akar,
“En baştan bu yana her türlü terör örgütüyle kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Kim
olduklarına ve ne yaptıklarına bağımsız olarak aynı şeyi DAİŞ içinde yapıyoruz. Şu ana kadar
yaptık, konsey kararları çerçevesinde gerekenleri yaptık. Koalisyon kuvvetleri çerçevesinde
de yaptık. Hava sahamızı ve hava üslerimizi bu çerçevede kullanıma açtık. Mücadelemizde
bir değişiklik olmadan Türkiye’nin temel politikası olarak her türlü terör örgütüne karşı
mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizin de bildiğiniz gibi bize
Katkı ve destek vermiş, bunun yanında dayanışmalarını göstermiş ülkeler NATO kapsamında
önümüzdeki ayda bazı değişiklik programlarını bildirdiler. Ancak kendileriyle ve diğer ittifak
ülkeleriyle irtibatımızı devam ettiriyoruz. Müzakerelerimizi ve temaslarımızı sürdürüyoruz.
Hava ve füze savunması alanında bize gelecekte de desteklerini devam ettirecekler” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14995.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Atabey: Faizler düşerse işlerimizin açılır
Anadolu Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı Bilal Atabey, otomobil alım satımlarının durma
noktasına geldiğini belirterek, “Banka faizleri düşerse işlerimizin açılacağına inanıyorum”
dedi.
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Anadolu Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı Bilal Atabey, yaptıkları iş ile ilgili yetki
belgesinin çıkartılması gerektiğini belirterek, “Kurulan hükümetten yetki belgesi kanunu
çıkarmasını istiyoruz. Biz burada bakıyoruz ikinci el otomobil alım satımı yapan insanların
hiçbirinin işi iyi değil. Fakat noterlere geçip bakıyoruz, oralarda çok sayıda oto alım satımı
var. Bunu kim yapıyor? Dışarıda ikinci el araç alım satımı yapan kişiler yapıyor. Bunun
yapılıyor olması için de oto galerici esnafının yetkilendirilmesini istiyorum. Nasıl ki herkes
lokantacı açamıyorsa, avukatlık yapamıyorsa bir yetki belgesi varsa bizim oto galericiler
sitesinde otomobil alıp satanlar için yetki belgesinin alınmasını istiyorum. Vergi ödeyen,
istihdam sağlayan, kira ödeyen insanlar olarak çok zor durumdayız. Dışarıda oto alım satımı
yapan arkadaşların kira ödeme sıkıntısı yok. Onlar 500 lira para kazansalar bu ceplerine kar
olarak dönüyor. Oto galerici esnafının desteklenmesini istiyorum” diye konuştu.
Döviz fiyatlarındaki artış ile ilgili de konuşan Atabey, “Dolar ve Euro’da ki artış banka
kredilerini etkiledi. Banka faizlerini etkilemesinden dolayı da bizim ikinci el oto alım satımı
durağan şekildedir. Bunun için ben zamana ihtiyacımızın olduğunu görüyorum. İnşallah

hükümet kurulur dolar ve Euro’da biraz gevşeme olur. Banka faizleri düşerse işlerimizin
açılacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14996.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Ezilmekten son anda kurtuldu
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Kayseri'de kentin çeşitli caddelerinde meydana gelen kazalar MOBESE tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaya kaldırımında bekleyen bir kişinin,
kazaya karışan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu saniye saniye kaydedildi.
Kayseri'de kentin çeşitli caddelerinde meydana gelen trafik kazaları, MOBESE tarafından
kaydedildi. Görüntülerde, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kazalar meydana gelirken, kırmızı
ışık ihlali yapan araçların kazaya sebep olduğu görüldü.
Öte yandan, MOBESE'ye yansıyan bir başka görüntüde ise, yine kırmızı ışık ihlali yapan bir
otomobilin seyir halinde bulunan başka bir otomobile çarptı. Ayrıca, çarpmanın etkisi ile
kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulan bir kişi de saniye saniye
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14997.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Yaprak bitine karşı Parazitoit üretimi başladı
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından organik
tarımın başlaması ile beraber yaprak bitlerine karşı, parazitoit (uğur böceği) üretimine
başlandı.
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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün teşvikleri ile
organik tarım başlatıldı. Bu kapsamda, sık sık ilçeyi ziyaret eden İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, çiftçiler ile sohbet ederek sıkıntılarını dinliyor.
Organik tarım ile beraber Akkışlalı çiftçilere yeni bir istihdam kapısı açılırken, organik tarıma
zarar veren haşerelerle mücadeleye de başlanıldı. Bu kapsamda, İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yetiştirilen sebzelerin yapraklarına bulunan ve yaprakların

öz suyunu emerek sebzeye zarar veren yaprak bitlerine karşı mücadele başlatıldı. Yürütülen
çalışma ile yaprak bitlerinin bitirilmesi için parazitoitler üretiliyor.
Çalışma hakkında bilgilerveren İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziraat Yüksek
Mühendisi Mustafa Tokdemir, "Ankara Üniversitesi’nde bu çalışmaları yapıyorduk. Bu
bölgeye müdür olarak atandığım zaman bölgede çok fazla yaprak böceği olduğunu fark ettik.
Bundan da sürekli şikayet alıyorduk. Bunun için ne yapabiliriz diye düşündük. İlçemizde
organik tarımda yapıyoruz ve ilaç kullanamıyoruz. Bu yüzden parazitoitleri üretme fikri
geliştirdik ve onlarla mücadele yaptık. Bunun için Ankara Üniversitesi ile beraber bir çalışma
geliştirdik ve ilk aşamada 200 adet parazitoit üretip doğaya saldık. Ürettiğimiz parazitoit 10
dönümlük bir parsel için yeterli ama biz bunu ilçe için gelecek yıl hocalarımızla beraber 1
milyon üretimini yapacağız. Bu şekilde doğaya salarak yaprak bitleri ile doğal olarak
mücadele etmiş olacağız" dedi.
Tokdemir ayrıca, "Yaprak bitleri solungaçları ile yaprağın içerisine girip öz suyunu
emmesinden dolayı ürünü erken solduruyor ve yaprak bir süre sonra ölüyor. Bu yüzden ürün
alamıyorsunuz. Bizim bölgemizde de yıllarca ilaçlama yapıldığı için uğur böcekleri öldürdük,
kalmadı" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14998.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Milletimiz bu karanlık oyunu bozacaktır
Saadet Partisi Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Samet Yücel, son zamanlarda artan terör
olaylarını değerlendirerek, "Milletimiz bu karanlık oyunu bozacaktır" dedi.
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Saadet Partisi Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Samet Yücel, basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Yücel, terör olaylarını değerlendirerek, "Çatışmalarda ve hain pusularda
şehit olan güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar
diliyoruz.Vatanımıza bayrağımıza ve kardeşliğimize göz dikmiş olan hainlerin yaptıkları
haince saldırıları tüm benliğimizle lanetliyor Milli birlik ve beraberliğimizin hain ellerce
bozulamayacağını defalarca bildirdik. Ülkemiz üzerinde çok kirli ve kanlı bir oyun oynandığı
açıktır. Bu tehlikeli oyunun hedefi, bin yıl birlikte kardeş olarak yaşayan insanları birbirine
düşman ederek ‘Büyük İsrail Projesi’ni uygulamaya geçirmektir. Biz inanıyoruz ki, aziz
milletimiz sahip olduğu tarihi tecrübe, basiret ve feraset ile her zaman olduğu gibi bu karanlık
oyunu da yine boşa çıkaracaktır. Ve şu bilinmelidir ki, güvenlik güçlerimizin azmi, cesareti ve
milletimizin kararlılığı karşısında hiçbir zaman karanlık emellerine ulaşamayacaklardır. Millet
olarak terör belasına karşı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundayız. Ülkemiz içinde
nefret tohumları ekerek kardeş kavgası çıkarmak isteyenlere karşı verilecek en güzel cevap,
inancımız doğrultusunda kardeşliğimizi daha da pekiştirmek olacaktır. Terör milli bir
meseledir. Bu bakımdan en başta siyasiler olmak üzere herkes, bu hassas süreçte üslup ve

yaklaşımına her zamankinden daha fazla özen göstermeli, bu hassas dönem kısır siyasi
çekişmelerin malzemesi haline getirilmemelidir" dedi.
Yücel, "Eli kalem yerine silah tutuşturulan gençlerimizi siyasi ilmi ve ahlaki çalışmalarımızla
ve manevi kalkınma hamlemiz ile kurtaracağız.Bu gençlerimizi hain planlarına alet edenlerin
planlarını bozacağız.Bu bağlamda başta hükümet olmak üzere hangi siyasi görüş hangi vakıf
cemaat ve STK olursa olsun elini taşın altına koyup bir ve diri olarak manevi kalkınma
hamlesine destek vermelidir. Milli Görüş Gençliği tarihten beri hiçbir ayrışmanın kargaşanın
ve kardeş kavgasının içerisinde olmamıştır.Saadet Partisi Kayseri Gençlik Kollarımız da
siyasi parti propagandasına dönüşen, İslami çizgilerden uzak,ayrışmanın ve kardeş kavgası
tohumlarının atıldığı bütün organizasyonlardan uzak kalacaktır. 'Müslümanlar kardeştir'
sloganıyla çıktığımız bu yolda Müslümanların hiçbir ayrıştırıcı tarafta yer almayıp sadece ve
sadece Hakkın tarafında bulunması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14999.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Halaçoğlu'ndan tehdit gibi sözler
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Türk milleti ayağa kalktığı zaman bazı kişiler
toprak altına girer. Türk milletini ayağa kaldırmasınlar. Ülkü ocakları sokaklara döküldü
diyorlar ama sokağa dökülmedi, sadece pencereden baktı. Sokağa döküldüğü zaman herkes
kefenini giymek zorunda kalır” dedi.
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Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen MHP 26. Dönem Milletvekili Aday Adayı
Tanıtım Toplantısı’na katılan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu burada yaptığı
konuşmada Türkiye genelinde son günlerde terör olaylarına karşı yapılan protestolar hakkında
konuştu.
Terör olaylarının ardından ülkücülerin sokağa dökülmediğini, sadece pencereden baktığını
söyleyen Halaçoğlu, “Sizin gibi dava arkadaşlarımız olduğu sürece bu ülkede bir takım
çapulculara peşkeş çekilmeyecektir. Hiç kimse unutmasın ki bu ülke, bu millet dar zamanda
nasıl duracağını iyi bilmiştir. Türk milleti ayağa kalktığı zaman bazı kişiler toprak altına girer.
Türk milletini ayağa kaldırmasınlar. 'Ülkü ocakları sokaklara döküldü' diyorlar ama soka
dökülmedi, sadece pencereden baktı. Sokağa döküldüğü zaman herkes kefenini giymek
zorunda kalır” dedi
MHP’nin iktidara yürüdüğünü kaydeden MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Türk
milliyetçileri, Milliyetçi Hareket Partisi iktidara yürümektedir. İnşallah bu bozguncuların, bu
işbirlikçilerin hakkından gelecektir. Onlara gereken dersi 1 Kasım’da verecektir” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15000.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

MHP 26. dönem milletvekili aday adayları
tanıtım toplantısı yapıldı
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından 26. Dönem Milletvekili Aday
Adaylığı Tanıtım Toplantısı yapıldı. Toplantıda aday adaylığı başvurusunda bulunan 88 aday
tanıtıldı.

13 Eylül 2015 Pazar 16:06

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen milletvekili aday adayı tanıtım toplantısı Kayseri
Milletvekilleri Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Hasan Ali Kilci ve Süleyman Korkmaz’ın da
katılımıyla düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması
ile başladı. Daha sonra tiyatro oyununun sergilendiği programda duygu dolu anlar yaşandı.
Programda konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, 1 Kasım seçimleri öncesi
seferberlik ilan ettiklerini söyledi. Uykus- nöbetlerinin devam ettiğini söyleyen Ersoy, “Şimdi
sıra hırsız tayfasını o koltuklardan indirmeye geldi. Bunun için de bugünden itibaren topyekun
seferberlik ilan ediyoruz. Uyku nöbetimiz devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel
Başkanı Devlet Bahçeli’den edindiğimiz terbiye bunu gerektiriyor. Bizim genel başkanımız
uyumuyorken bizim de uyumaya hakkımız yok. Uyumayacağız, 1 Kasım’da bu saltanatı
yıkacağız Allah’ın izniyle. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Hainlerden, işbirlikçilerden,
hırsızlardan, arsızlardan yetimin hakkını soracağız. Günahsız Mehmetçiğin, polisin al bayrağa
sarılı tabutla gelmesine yol açanlar, bilin ki sizden bunun hesabını soracağız. Bu gaflet,
delalet ve ihanetin hesabını bir gün mutlaka soracağız” dedi. Terör olaylarına tepki olarak
yapılan protesto yürüyüşlerinde provokatörlük yapanlar olduğunu söyleyen Ersoy,
“Güneydoğu’dan şehit haberi geldikçe aziz milletimizde buna karşı bir reaksiyon gelişti.
İlimizde ülkü ocaklarımızın tertip ettiği bir bayrak yürüyüşü tertip edildi. Olaysız bir şekilde
yaklaşık 50 bin kişilik bir kalabalıkla 10 kilometreyi bulan bir yürüyüş gerçekleştirdik. Fakat
aziz yurdumuzun pek çok yerinde istenmeyen birçok olay yaşandı. Kim olduğu belli olmayan
bir gruplar Kürt kökenli ve bu milletin asil ferdi olan vatandaşlarımıza karşı saldırılar
düzenlenmeye başladı. Sonrasında öğrendik ki bunların altında ‘Bozkurt’ işareti yaparak
üzerimize yıkmaya çalışan AK Parti beslemesi ‘Osmanlı Ocakları’ denilen müptezel bir yapı
ortaya çıktı. Kimi ‘Rabia’ işareti yapıyor, kimi ‘Bozkurt’ işareti. O parmaklarınızı kırarız. Bu
milletin duygularıyla oynamayın, provokatörlük yapmayın, kardeşi kardeşe düşürmeyin”
şeklinde konuştu. 88 kişinin milletvekili aday adayı olmak için başvurduğunu ifade eden
MHP İl Başkanı Baki Ersoy, “Bugün burada 26. Dönem Genel Seçimleri için Milliyetçi
Hareket Partisi’nden aday adaylarının tanıtımını yapmak için bir arada bulunuyoruz. 25.
dönemde aday adayı sayımız 42 idi. Cenab-ı Hak nasip etti, bugün aday adayı sayımız 88
oldu. Milliyetçi Hareket Partisi’ne gösterilen bu ilgiye layık olmaya çalışacağız” ifadelerini
kullandı.
Konuşmaların ardından aday adaylığında başvuruda bulunanlar sırasıyla sahneye çağırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15001.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Korkunç ölüm
Kayseri-Ankara karayolu üzerinde bulunan boş bir arazide kafası taşla ezilmiş halde bir erkek
cesedi bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Ankara karayolunun 35. kilometresinde bulunan boş bir
arazide gece saatlerinde kafası taşla ezilmiş halde erkek cesedi bulundu. Durumun bildirilmesi
üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölü bulunan şahsın kimliğinin M. A. (30)
olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından M. A.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15002.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Büyükkılıç, basın mensuplarına teşekkür etti
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son gönlerde artan terör olayları, birlik
ve ülke bütünlüğüne yapılan saldırılar karşısında, Kayseri yerel basın mensubu gazetecilerin
göstermiş oldukları hassasiyetlerden dolayı teşekkür etti.
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Yanlış veya yanlı bir cümlenin her yeri yakacağını unutmamamız gerektiğini ve sağduyulu bir
şekilde bu hizmetlerin sürdürülmesi gerektiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
sağduyunun sesi ve haberi olan Kayserili basın mensubu arkadaşlarımızın bu barışta, birlikte
ve beraberlikte büyük paylarının olduğunu kaydetti.
Kayseri’de görev yapan medya çalışanlarının büyük fedakarlık ve özveri içerisinde görev
yaptığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda
bulundu; “Özellikle değerli basınımız; sizlere minnet duyuyorum. Sağduyunun sesi
kardeşlerimiz; hakikaten birliğin ve beraberliğin sembolü olan, Kayserili basın mensubu
kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü birliğimizi zedelemeyecek bir cümlenin her
yeri yakacağını unutmayalım ve bu anlayış içerisinde sağduyularla bu hizmetlerimizi
sürdürelim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15003.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Şehit ailelerinden ‘Teröre Lanet Birliğe Davet’
mitingi
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından
‘Teröre Lanet Birliğe Davet’ mitingi düzenlendi.

13 Eylül 2015 Pazar 16:14

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde Türk Bayraklarıyla katılan vatandaşlar, son
günlerde artan terör olaylarını lanetledi. Mitingde konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit
Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, hükümetin Türk milletinin
egemenliğini sağlamak için meşru her imkanı kullanması gerektiğini vurgulayarak,
“Güneydoğu Anadolu’da güvenlik zafiyetinden yararlanan eli kanlı PKK’lı teröristlerin
kahraman ordumuz ve emniyet güçleri mensuplarına yapmış olduğu hain saldırıları ve buna
bağlı olarak ülkemizde oluşturulan kaosun taşeronlarını nefretle kınıyoruz. Çözüm sürecinin
yarattığı zafiyetten yararlanarak silahlanan ve güçlenen eli kanlı terör örgütü ve onların
işbirlikçileri her gün artan şehit ve terör eylemlerine devam etmekte. Kahraman
Mehmetçiklerimizi ve polislerimizi kalleşçe şehit etmekte, eşleri dul, çocukları yetim, aileleri
gözü yaşlı bırakmaktadır. Hükümet, Türk milletinin egemenliğini sağlamak için meşru her
imkanı kullanmalıdır. Şehirlerde güpegündüz uzun namlulu silahlarla gezen, etek giyip maske
takacak kadar insanlıktan çıkan alçaklar, sınırlarımızdan içeri sızıp cinayet işleyen vatan
hainleri ve bunların arkasında duran odakları meclisten temizlenmelidir. Türk milletini etnik
kökeninden ayrıştırmaya, çatışma ortamını alevlendirerek bölmeye ve parçalamaya hiç
kimsenin gücü yetmeyecektir. Türk milleti bu tuzağa düşmeyecek, birlik ve beraberliğine
sahip çıkacak, ihanet cephesine fırsat vermeyecektir” ifadelerini kullandı. Yapılan
konuşmaların ardından mitinge katılan vatandaşlar, Düvenönü’nden Kartal Şehitliği’ne kadar
yürüdü. Sloganlarla terörü lanetleyen vatandaşlara, araçlarıyla geçen vatandaşlar da korna
çalarak eşlik etti. Kartal Şehitliği’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Mitinge şehit aileleri ve gaziler de katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15004.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası 44. Olağan
Seçimli Genel Kurulu yapıldı
12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası 44. Olağan Seçimli Genel Kurulu düzenlenen program ile
yapıldı.
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12. Bölge Eczacılar Odası 44. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan ve seçimlerde aday olan
Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Selcen Uzatma, "Kayseri Eczacılar Odası yönetim
kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da yeni olacak seçimli kongremizde de 'Kayseri Eczacı
Hareketi' olarak seçimlere adayız. Şuan genel kurulumuz yapılıyor. Yarın da seçimlerimiz
var” dedi. “Biz Kayseri Eczacı Hareketi olarak bir liste hazırladık ve seçimlerde aday
olduğumuzu ilan ettik” diyen Selcen Uzatma şunları söyledi;
"Bu listemiz genç, çalışmaya hevesli, dinamik, donanımlı ve tecrübeli bir ekibin bir araya
gelmesiyle oluştu. Şuan mesleğimiz üzerinde bir takım baskılar var. Meslek arkadaşlarımız
zor günler geçiriyorlar ve bu zor günlerde tecrübeli, genç ve dinamik bir ekiple buluşarak
ciddi bir çalışma yürüttük. Kayseri Eczacı Hareketi listesini, plan ve projelerimizi hazırladık.
Bunları bir kitapçık halinde tüm meslektaşlarımızı ziyaret ederek onların görüşleriyle beraber
oluşturduk. Mesleğimiz için en iyisini yapacağımıza, dimdik, mesleğini savunan, üyesinden
gücünü alan bir hareketle mesleğimizi daha iyi yarınlara taşıyacağımız düşüncesiyle bu
harekete giriştik. Seçimlerde adayız. Seçildiğimiz taktirde tüm üyelerini kucaklayan, herkesle
barışık, mesleğinin sıkıntılarını bilip en iyi şekilde çözüm sağlayacak bir Kayseri Eczacı odası
hayal ediyoruz.”
12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş ise yaptığı konuşmada, “Kongremiz
bugün, seçimlerimiz de yarın yapılacaktır. Bu seçimler ve kongremizin mesleğimize ve
arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimde iki liste yarışacak bu konuda biz
meslektaşlarımızla çok sıcak ve dostane bir şekilde bu süreci sürdürmekteyiz. Burada temel
hedefimiz mesleğimize katkı sağlamaktır. Aday olan herkesi tebrik ediyorum. Oldukça fazla
problemlerimiz var. Bunu zamanla ilgililere yetkililere, bürokratlara, siyasi partide çalışan
herkese ifade ediyoruz ve çözüm önerilerini de sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15005.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Cıngı: Dağlarımızda barış olsun
Dünya çapında kış turizm merkezi olan Erciyes, yaz sporlarında da adını duyuruyor.
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndan sonra en büyük ikinci yarış olan Gran Fondo
Ürgüp-Erciyes Turu, 300'ü aşkın sporcunun katılımıyla yapıldı.
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Sadece kış sporlarının değil yaz sporlarının da merkezi haline gelen Erciyes, geçen ay yapılan
Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'ndan sonra Gran Fonda Ürgüp-Erciyes yarışına da ev
sahipliği yaptı. Sporcular, Ürgüp'ten başlayan 94 kilometrelik yarışı Hacılar yolunu
kullanarak Erciyes'te tamamladılar.
"DAĞLARIMIZDA BARIŞ OLSUN"
Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışla ilgili bilgi veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı, Erciyes'i sadece kışın değil yazın da birçok spor
dalının merkezi haline getirmeye çalıştıklarını söyledi. Kayak pistleri ve mekanik tesislerin
açılması sırasında ortaya çıkan pistleri önemli müsabakalarda değerlendirdiklerini ifade eden
Cıngı, "Bu yüzden bisiklet sporuna ağırlık veriyoruz. Kapadokya-Erciyes bağlantısını
bisikletle kat ettik. Ürgüp'ten başlayan bisikletçiler Hacılar üzerinden Erciyes'e kadar pedal
çevirdiler. Biz Erciyes gibi tüm dağlarda barışın ve huzurun tesis edilmesini istiyoruz.
Dağlarımızın terör faaliyetleriyle anılmasından ızdırap duyuyoruz. Dağlarda hazırlanan
planlarla şehitlerimizin olmasını, kargaşa ortamının oluşturulmasını lanetliyoruz. Biz istiyoruz
ki tüm dağlarımızda Erciyes gibi hem kış hem yazın önemli spor faaliyetleri gerçekleşsin.
Farklı şehirler, farklı ülkelerden gelen insanlarla dostluk ortamı gelişsin istiyoruz. Bu anlamda
Erciyes'i bisiklet merkezi yapma çalışmalarımız devam edecek" dedi.
"ERCİYES'TEKİ YATIRIMLAR ÇOK ETKİLEYİCİ"
Yarışları izleyen Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da Erciyes'ten övgüyle söz
etti. Çok güzel bir yarış gerçekleştirildiğini ifade eden Müftüoğlu, "300'ün üzerinde sporcu ile
start alındı. İlk kez yapılan bir yarışta bu sayıda bir sporcunun olması çok önemlidir.
Kayseri'ye girdikten sonra organizasyonun mükemmelliğini gördük. Kayseri Valiliği ve
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes'te
yaptığı yatırımlar gelecekte burasının ülkenin en popüler yeri olacağını gösteriyor.
İnanıyorum ki Erciyes, büyük kitleleri kış ve yaz turizmi olarak ağırlayacaktır. Bu yatırımlar
beni çok etkiledi. Alplerden Avrupa'daki kayak merkezlerinden farkı yok. Burada
federasyonumuz ve Spor Bakanlığımızla birlikte önemli işler başarabileceğimize inanıyorum"
diye konuştu.
Bu yıl birincisi gerçekleştirilen Gran Fonda Ürgüp-Erciyes Bisiklet yarışına yurt içi ve yurt
dışından 300'ü aşkın sporcu katıldı ve bu sporcular 7 ayrı klasmanda mücadele etti.
Avustralya'dan dahi katılan sporcunun olması yarışın önemini ortaya koydu.
Yarışların genel klasmanında birinciliği Gökay Akçetin, ikinciliği Rahmi Can Şekercan,
üçüncülüğü ise Mutlu Baştaş elde etti. 3 saat 15 dakikada 94 kilometrelik parkuru birinci
bitiren Gökay Akçetin Danimarka'daki dünya şampiyonasından Erciyes'e geldiğini belirtti ve

organizasyonu süper bulduğunu söyledi. Yarışmada dereceye girenlere Vali Yardımcısı
Gökhan Azcan ve diğer yetkililer tarafından madalyaları verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15006.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Yanık: Allah o 12 Eylülleri bizlere bir daha
göstermesin
Kayseri Taş Medreseli Ülkücüler tarafından 12 Eylül 1980 darbesinin 35. yıldönümü olması
nedeniyle program düzenlendi.
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Tuana restoranda düzenlenen programa MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, Süleyman
Korkmaz, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Taş Medreseli Ülkücüler Genel Başkanı Naim Yanık,
MHP Kayseri Milletvekili aday adayı Mehmet Özmen ve Kayseri Taş Medreseli Ülkücüler
katıldı. Programda açılış konuşması yapan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, "Bizler yaşımız
itibariyle o dönemi görememiş kişileriz ancak o dönemleri feyz alarak bu günlerde bu şerefli
görevi yürütüyoruz. O günler olmasaydı bugünlerin olmayacağını biliyoruz. Bizler bu nesil
olarak sizlere minnettarız. Hepinizden Allah razı olsun. Kimin bu davaya emeği geçtiyse
Allah onlardan da razı olsun" diye konuştu. MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci ise,
"Milliyetçi Hareket Partisinin iktidar olma zamanı gelmiştir. Bununla ilgili her arkadaşımız
elinden gelen tüm çabayı sarfediyor ama çok daha fazlasını yapmak gibi bir mecburiyetimiz
var. Milliyetçi Hareket Partisi artık iktidar olmalıdır. Çünkü Türkiye’nin reçetesi Milliyetçi
Hareket Partisinin elindedir ve Türkiye’nin geleceği emin ellerdedir" şeklinde konuştu. MHP
Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz da, "Önümüzde 1 Kasım seçimi var. Her zaman
yaptığınız gibi sizlere çok büyük iş düşüyor. Bu davanın sizlere ihtiyacı var. Bu 1 Kasım
uyumama günleri, durmama günleridir. Bu işi başarmamız lazım. Çünkü çocuklarımıza iyi bir
miras bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.
Taş Medreseli Ülkücüler Genel Başkanı Naim Yanık ise, "Allah o 12 Eylülleri bizlere bir
daha göstermesin. Memleketimizin durumu ortada. Kan gövdeyi götürüyor. Hergün birkaç
askerimiz şehit oluyor. Bu acıyı artık nereye kadar kaldırırız bilemiyorum ama sıkıntılı günler
önümüzde. Şartlarımız çok kötü. Allah’ım bizlere tekrar 12 Eylülleri göstermesin. Tekrar
şehit acıları göstermesin" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15007.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

1. kattan düşen çocuk yaralandı
Kayseri’de 1. kattaki balkondan düşen 13 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.
13 Eylül 2015 Pazar 16:32

Edinilen bilgiye göre Kocatepe mahallesinde meydana gelen olayda M. N. (13) 1. kattaki
ikametinin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların durumu
bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırılan M. B., burada tedavi altına alındı. M. N.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı
öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15008.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kurbanlık hayvanlar satışa çıktı
Kurban Bayramı öncesi Mimsin’de kurulan kurbanlık pazarında büyükbaş ve küçükbaş
hayvanlar satışa çıktı.
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5 bin TL’den başlayıp 11 bin TL’ye kadar çıkan büyükbaş kurbanlıklar kurban pazarlarında
alıcılarını bekliyor. Kurbanlıkları satmak için Akkışla’dan geldiğini söyleyen Metin Yel,
“Satışlar hisse başına bin 300 TL’den başlıyor. Şuan elimizde 70 tane hayvan var. Bu
hayvanlar kolay yetişmiyor. Vatandaşın hayvanlar için değerlerini vermelerini istiyoruz. Biz
de hayvanları değerinde fazla bir fiyata satmak istemiyoruz. Tosununa göre 8 bin TL’den
başlayıp 11 bin TL’ye kadar çıkıyor. Geçen yıla oranla yüzde 30 et fiyatları yükselince burada
da orantılı olarak hayvan başına 2 bin TL gibi bir fark olabilir” dedi.
Büyükbaş kurban satışı yapan Salih Akargöl ise, yem fiyatlarının pahalı olduğunu belirterek,
"Kurban fiyatları geçen seneye göre pahalı. Ben kurbanlıkları kestirmedim, buraya
Kayserililer yesin diye getirdik. Şuan 50 tane kurbanlık bulunmaktadır. 450 kiloluk mallarım
var. Fiyatlar 8 bin TL’ye kadar çıkıyor” şeklinde konuştu.

Satışların başladığını söyleyen Üzeyir Şimşek de, “Geçen seneye göre satışlar bu sene daha
iyi durumda. Herkes kurbanlığın sırtındaki ete göre para istiyor. Ona göre satış yapıyor.
Fiyatlar 5 bin TL’den başlayıp 11 bin TL’ye kadar çıkmaktadır. Fiyat hayvanın kilosuna göre
değişmektedir. Satışların bu sene iyi olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15009.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

2 bin 500 yıllık eserlerin aynısını yaptı
Kayseri'de seramik ve cam teknolojileri öğretmeni Zekiye Ünal, Kültepe Kaniş Karum
Höyüğü'nden çıkan ve 2 bin 500 yıl önce yapıldığı düşünülen gagalı ibrik ve Hitit figürlerinin
çinilerini yaparak günümüze taşıdı.
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Kayseri'de yaşayan seramik ve cam teknolojileri öğretmeni Zekiye Ünal, 2 bin 500 yıl önce
yapılan gagalı ibrik ve Hitit figürlerinden esinlenerek eserleri çiniye döktü. Kursiyeleri ile
beraber atölyesinde çalışan Ünal, yaptıkları eserleri görenlerin çok beğendiğini söyledi.
Eserlerin çok meşakkatli olduğunu belirten Ünal, el emeği ile yaptıkları ibrik ve Hitit
figürlerini evlerinde kullandıklarını söyledi. Zekiye Ünal, "Kentimiz bir sanat merkezi
halindedir. Kayseri’de bulunan Kaniş Karum zaten sanatın beşiğidir. Sanatın beşiği olan
Kaniş Karum’da çıkan eserleri günümüze taşıyarak, günümüzde çini ile buluşturarak ve daha
güncel kullanım eşyalarına dönüştürerek bu eserleri biz kullanıma sunmaya çalışıyoruz.
Kursiyerlerimizle birlikte bu sanat dallarını toplumumuza kazandırıp yaşatmaya çalışıyoruz.
Buradaki Hitit figürümüz ve gagalı ibrik Kaniş Karum’dan çıkan ve orijinal fiyatları çok
yüksek olan eserlerdir. Biz bunları günümüzde herkesin alabileceği bir şekilde çoğaltarak
daha uygun şartlarda kursiyerlerimize kullandırıyoruz. Bunları aynı zamanda su ve ayran gibi
sıvı tüketim malzemelerini sunmak için güncel yaşantımızda kullanmaya çalışıyoruz" dedi.
Bu eserlerin yapımının oldukça zor olduğunu aktaran Ünal, "Bu eserlerin yapımı oldukça
zordur. Çok meşakkatli bir iştir. Toprak direkt doğadan çıktığı gibi kullanılmıyor. Hammadde
doğadan alınıyor ve laboratuvarda analizlerden geçiyor ve materyaller düzgün şekilde
güçlendirilerek kil haline getiriliyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15010.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

İki ayrı kazasında 8 kişi yaralandı
Kayseri'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
13 Eylül 2015 Pazar 16:39

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi ile Fuzuli Caddesi'nde
meydana gelen trafik kazasında 51 ES 112 plakalı otomobil ile 38 P 0631 plakalı yolcu
minibüsünün çarpıştığı öğrenildi. Trafik kazasında çarpmanın etkisiyle yolcu servisi yan
yatarken, 51 ES 112 plakalı otomobil ise hurdaya döndü.
Kazada 51 ES 112 plakalı otomobildeki 3, 38 P 0631 plakalı servisteki 4 kişi olay yerine
gelen 112 ambulansları ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere
kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Talas ilçesine bağlı Talas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında ise 38 T 0159 plakalı
taksi ile 38 PT 762 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpışmanın şiddetiyle 38
T 0159 plakalı taksi takla atarken, sürücü İsmail Kuval hafif yaralandı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15011.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Sağlıklı kilo vermek isteyenler için obezite
semineri
Talas Belediyesi'nin önemli sosyal projeleri arasında yer alan "Obeziteye Dur De Projesi"
kapsamında katılımcılara sağlıklı kilo vermeleri için eğitim semineri düzenlendi.
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Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen seminere İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli
Diyetisyen Seher Başok, obezitenin zararlarını, korunma ve tedavi yöntemlerini anlattı. Genç
yaşlı, kadın erkek çok sayıda kişinin katıldığı seminerde konuşan Diyetisyen Başok, "2008
yılında dünya genelinde 400 milyon obezite sayısına ulaşıldı. 2015 yılında ise bu rakam iki
katına çıktı. Artık dünyada 700 milyon obez var. Türkiye'de ise erkeklerin yüzde 21,2'si,
kadınların yüzde 41,5'i obez. Obeziteyi tespit etmek için vücut ağırlığının boya bölünmesiyle
ortaya çıkan beden kitle indeksini kullanıyoruz. Beden kitle indeksi 18,5'in altında çıkan
kişilere zayıf, 18,5-25 arası çıkanlara normal, 25-30 arası çıkanlara obez öncesi, 30'un
üzerinde çıkanlara ise şişman deniliyor." dedi.
Obezitenin çeşitli hastalıklara neden olduğunun altını çizen Başok, "Bunlar kalp damar
hastalıkları, şeker hastalığı, kanser, karaciğer hastalıkları, iskelet sistemi hastalıkları ve
fıtıklardır" diye konuştu.

Başok, hastalığın tedavi edilebilir olduğunu belirterek, "Diyet ve davranış değişikliği tedavisi
gibi yöntemlerle iyileştirilebiliyor. İlaç ve cerrahi tedavi artık son aşama. Obezite tedavisinde
hekim, diyetisyen, psikolog ve fizik tedavi uzmanı her zaman işbirliği içinde olmalı."
ifadelerini kullandı.
Hastalıktan uzak durmanın yollarını da sıralayan Başok şunları söyledi: "Uygun beslenme
programlarını uygulayarak, yenilen ve içilenlere dikkat ederek obeziteden kurtulabiliriz. Kilo
almaya eğilimli dönemler genellikle doğum öncesi, 5 ile 7 yaş arası, adölesan, menopoz ve
her başarılı kilo vermenin arkasından gelen dönemlerdir."
Sağlıklı Yaşam Projesi'nin mimarı Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise,
"Projemiz adı gibi oldukça sağlıklı şekilde ilerliyor. Vatandaşlarımız her hafta farklı
etkinlikler düzenlediğimiz projemize katılarak kilolarından kurtulmak için gayret gösteriyor.
Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor" şeklinde konuştu.
Seminerin ardından katılımcılar Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda tempolu yürüyüş ve
egzersiz hareketleri yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15012.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Erciyesspor taraftarlarından birlik ve
beraberlik mesajı
Erciyesspor taraftarları, doğuya yolcu taşıyan otobüslere yapılan saldırılar sonrasında şehirler
arası otobüs terminalinde şoförlere ve yolculara lokum ikramında bulunarak Türk bayrağı ve
Erciyesspor kaşkolu dağıttı.
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Erciyesspor taraftarları son günlerde artan terör saldırıları sonrasında şehrin girişinde doğu ve
güneydoğudan gelen otobüslere yönelik saldırılara karşı şehirler arası otobüs terminalinde
vatandaşlara lokum ikramında bulunarak Türk bayrağı Erciyesspor kaşkolu dağıttı. Taraftarlar
adına konuşan Mehmet İncialan, "Son günlerde ülkemizde artan terör saldırları neticesinde
şehrimiz de dahil pek çok ilde doğu ve güneydoğu yolcu otobüslerine yönelik saldırılar
meydana gelmiştir. Erciyesspor taraftarları olarak Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminalinde
doğu ve güneydoğu yolcu otobüs yolcularına Türk bayrağı ve Erciyesspor kaşkolu dağıttık.
Türk bayrağındaki beyaz ay Türklerse yıldız da Kürt kardeşlerimizdir. Bu bayrak her ikimizin
de kanları ile rengini almıştır. Son günlerde yaşanan olaylar sonrasında birlik ve beraberlik
içinde olmamız gerektiği daha da ortaya çıktı. Bizler kardeşiz ve yapılan saldırıları kınıyoruz"
dedi. Erciyessporlu taraftarlar yapılan açıklama sonrasında doğu ve güneydoğu
otobüslerindeki yolculara lokum, Türk bayrağı ve Erciyesspor kaşkolu verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15013.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Janel Mccarville AGÜ Spor'da
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( AGÜ Spor ) yeni sezon öncesinde
transfer çalışmalarına devam ediyor.
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Kırmızı-beyazlı ekip, ABD'li uzun Janel McCarville ile anlaşmaya vardı.
2015-2016 sezonunda AGÜ Spor forması giyecek olan McCarville, WNBA ekiplerinden
Minnesota Lynx'te forma giyiyordu.
McCarville, geçirdiği diz sakatlığı sonucu karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen Marianna
Tolo'nun boşluğunu dolduracak.
32 yaşında ve 1.88 boyundaki oyuncu 21 Eylül Pazartesi saat 10.00’da gerçekleştirilecek
sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımla birlikte çalışmalara da katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15014.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Boğazköprü mevkiinde yol, lojistik merkez ve
demiryolu bir arada
Kayseri ilinin batı girişinde bulunan Boğazköprü mevkiinde yol düzenleme, demiryolu hattı
ve lojistik merkezi için bütünlük arz eden çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Boğazköprü mevkiinde yolun güvenli ve akışkanlığı, demiryolu
bağlantı hattının rahatlığı ve lojistik merkezine ulaşım için yeni bir imar planı yapıldığını
bildirdi.
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Meclis kararı ile…
Anbar Mahallesi’nde Boğazköprü Mevkii, Lojistik Merkezinde yapılan alan ile Demiryolları
Hattının daha güvenli ve seri olabilmesi için imar planında değişiklik ön görüldüğünü belirten
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin batı girişi, aynı zamanda şehrin imajını
gösterdiğini, bu açıdan bu şehre ilk gelenler hakkında iyi bir izlenim bırakılması gerektiğini
kaydetti.

Boğazköprü mevkiinde yolun krokide belirtilen 275 m²’lik kısmını kapsayan bölümde imar
planında değişiklik yapıldığını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi:
“Anbar Mahallesi, şehrimizin batı girişi olup, şehrimiz için ilk intiba veren bir bölgedir. Bu
bölge Kayseri imajı için ve Kayseri hakkında fikir elde edecek turistler için önemlidir. Bu
açından Anbar Mahallesi, Boğazköprü mevkiinde yeni bir çevre ve yol düzenleme çalışması
yapılmak istenmiştir. Bu yol çalışması ile Boğazköprü yol ayrımı, demiryolu hattı ve bu bölge
de ticaret açısından önemli merkez olan lojistik merkez arasında dengeli ve seri bir ulaşım ağı
kurulmak istenmiştir. Yol güzergâhlarının öncelikle güvenli ve seri olması planlanmış ve
buna göre imar planında değişiklik yapılmıştır. Şehrimize hayırlı olsun.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15015.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Bir yılda 8 milyon insan Sepsis’ten ölüyor
Kayseri’de 13 Eylül Dünya Sepsis Günü nedeniyle Türk Dahili Ve Cerrahi Bilimler Yoğun
Bakım Derneği tarafından Kayseri Form Alışveriş Merkezinde açılan stantta halka sepsis
hastalığı anlatıldı.
13 Eylül 2015 Pazar 16:48
Kayseri’de 13 Eylül Dünya Sepsis Günü nedeniyle Türk Dahili Ve Cerrahi Bilimler Yoğun
Bakım Derneği tarafından Kayseri Form Alışveriş Merkezinde açılan stantta Erciyes
üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kürşat
Gündoğan halka sepsis hastalığını tanıttı.Gündoğan, halkın büyük bölümünün bu hastalığa
yabancı olduğunu belirterek “ Bu sene 4.'sünü kutladığımız Sepsis Günü, Dünya Sepsis
Birliği Tarafından kutlanmaya başlandı. Farkındalık eğitimi verilmeye başlandı. Türkiye’de,
Türk Dahili Ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği olarak bu etkinliği yapıyoruz. Sepsis
kana iltihap karışması demektir. Özellikle vücudumuzun akciğer, idrar yolları gibi bir yerinde
lokalize bir enfeksiyonda kana iltihap karışması ve bu iltihabın tüm organlarda yetmezliğe
neden olmasına Sepsis deniliyor” dedi. Halkın bu ölümcül hastalığa karşı bilinçlenmesi
gerektiğini vurgulayan Gündoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:“Dünya’da özellikle 27
milyon insanda görülmektedir. 27 milyon insanın 8 milyonu da ölmektedir. Hasatlıktan
kurtulup yaşayan insanlarda da yaşadığı süre boyunca çok ciddi hem fiziksel hem psikolojik
problemler olabilmekte. Bu nedenle biz kar amacı gütmeyen bir dernek olarak tüm sosyal
medyada, toplum ve kamu yararına çalışan vakıflarda bu sepsis hakkında farkındalık
oluşturmak istiyoruz. Farkındalık oluşturduktan sonra bu hastalığı engellemek ve buna bağlı
ölümleri ve yan etkileri azaltmak istiyoruz. Burada halkı bilgilendirmeye çalışıyoruz ve
görüyoruz ki bilen insan sayısı %5’e ulaşmaz. O da sağlıkçılar biliyor normal bir vatandaş
bilgi sahibi değil. Biz burada broşür dağıtıyoruz bilgilendirme yapıyoruz özellikle
Sepsis bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde özellikle kanser hastalarında, tedavi görenlerde,
yaşlılarda çocuklarda daha fazla görülebilmekte”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15016.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Trafikteki tartışma sonrasındaki buluşma
cinayetle bitti
Kayseri'de trafikte tartıştıktan sonra birbirlerine telefon numaralarını veren iki kişi,
buluştukları yerde kavga etti. Kavgada bir kişi kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Cami Caddesi'nde meydana
gelen olayda 31 yaşındaki M.D. ile 20 yaşındaki F.A. arasında tartışma çıktığı öğrenildi.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında F.A.'nın yanındaki bıçakla M.D.'yi
kalbinden bıçakladığı bildirildi.
Ağır yaralanan M.D. kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken,
olayın zanlısı F.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden M.D. bu gün Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İldem
Mezarlığı'nda toprağa verilirken, zanlı F.A. hakkında soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15017.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

