KAYSERİ HABER ARŞİVİ
10.08.2015–16.08.2015
Parklar LED'lenecek
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 512
park bulunduğunu bunların dışında kavşak, bahçe ve sosyal tesisler ile hizmet merkezlerinin
aydınlatılmasında yeni bir proje çalışması yaparak led ile ışıklandırılacağını söyledi.
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2015 yılı içerisinde aydınlatma tesisi eskimiş parkların aydınlatma tesisatının yenilenmesi ve
normal lambaların led aydınlatma ile değiştirilmesi için ihale yapıldığını belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, "Parkların, sosyal tesislerin ve hizmet binalarının güneş enerjisinden
elektrik üretilerek aydınlatma çalışması devam etmektedir. Ancak Melikgazi ilçesinde şu anda
büyük ölçekli ve çok amaçlı 512 park bulunmaktadır. Sosyal ve spor tesisleri, zabıta
merkezleri, atölye ve fidanlık gibi tesislerde ışıklandırma eski lambalar ile devam etmektedir.
Bazı alanlarda güvenlik açısından halojen aydınlatma yapılmaktadır. Bu tür aydınlatma hem
maliyetli olup hem de ışıklandırması çok parlak olmamaktadır. Bu açıdan led’li projektörler
ile aydınlatma sağlanacaktır. Bunun için tüm tesislerin bir envanteri çıkarılmış olup gerekli
led aydınlatma çalışmasına başlanılmıştır" dedi.
Parkların led ışıldaklarla aydınlatılarak birçok alanda daha fazla ışıklandırma yapılacağını
ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çalışmanın Ağustos ayı içerisinde
tamamlanacağını ve elektrik tüketiminden tasarruf sağlanacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14515.html
Erişim Tarihi: 12.08.2015

Kayseri Şeker Satranç'ta da zirvede yarışıyor
Kayseri Şeker Spor Satranç Kulübü, Türkiye İş Bankası Süper Satranç Liginde dördüncü
turda da zirvedeki yerini korumayı başardı.
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Bir çok ünvanlı sporcuyu kadrosunda bulunduran ve Türkiye'nin en seçkin 14 kulübünün
arasında yer alan Kayseri Şeker Spor Satranç Kulübü, Türkiye İş Bankası Süper Satranç
Liginde 7 Ağustos 2015 Cuma günü oynanan müsabakaların ardından beşinci tura, Süper
Ligin şampiyon adayları arasında katılmayı başardı.
Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi'nde müsabakalara 15 Ağustos'a kadar Kocaeli
Başiskele İlçesi Theness otel'de devam edileceği belirtildi. Kocaeli Theness Otel’de
gerçekleştirilen Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi, hem dünyadan hem de ülkemizden üst
düzey usta sporcuların, takımlarını zirveye taşımak için verdiği kıyasıya mücadelelere sahne
oluyor. Süper Satranç Ligi’nde bugün oynanan çift tur müsabakalarının ardından altıncı tur
geride kaldı.
2015 Türkiye Satranç Süper Liginin güçlü takımlarından Kayseri Şeker Spor Kulübü ve TS
Alyans Satranç Spor Kulübü gün sonunda elde ettikleri üç puanla mücadeleye devam
ediyorlar. Kahramanmaraş Büyükşehir Spor Kulübü ise beşinci turda Çallı Spor Kulübü,
altıncı turda ise Pamukkale Yönetimi Bilişim Sistemleri Zeka Kulübü karşısında elde ettiği
kazanç ile sıralamada rakiplerinin üzerine yerleşti.
Altıncı tur sonunda iki masa puanına sahip Çallı Spor Kulübü ve henüz puanla tanışmayan
Ankara Demirspor Kulübü ve Pamukkale Yönetimi Bilişim Sistemleri Zeka Kulübü ise Süper
Satranç liginin düşme hattında bulunuyor.
Türkiye İş Bankası Süper Satranç Liginde yedinci tur Pazartesi günü saat 15.00 de
başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14516.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Kırım-Türk İş Adamları Konseyinin Kayseri
Şeker ziyareti
Kırım-Türk iş adamları konseyi üyeleri Kırım ile Türkiye arasındaki iş birliğinin daha da
geliştirilmesi amacıyla Kayseri Şekeri de ziyaret ettiler.
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Kırım- Türk İşadamları Konseyi Genel Müdürü ve aynı zamanda Kırım Başbakanı Danışmanı
olan Rustem Kamalov, Kırım Türk iş Konseyi üyesi Ziskin Vaüdim, Kırım Türk İşadamları
Konseyi Türkiye Başkanı İlter Sağırsoy Karadeniz Ülkeleriyle Ekonomik İş Birliği Derneği
Genel Sekreteri Yavuz Budak ve Genel Başkan Yardımcılarından Durak tekstil holding
Yönetim kurulu başkanı Mehmet Sönmez ve Mumeko holding Yönetim kurulu başkanı Metin
Çiğdem’den oluşan Konsey üyeleri Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay’ı ziyaret ederek Kayseri Şeker heyetini Kırım’a davet etti.

Kırım-Türk İş adamları konseyi üyelerinin Kayseri Şeker’i ziyaretlerinde konuşan Kayseri
Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ziyaretten ve Türk-Kırım
işbirliğinin artışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14517.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Hayvanat bahçesi sakinleri böyle serinletiliyor
Kayseri'de Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesi sakinleri, sıcak
havalarda fıskiye ile serinletiliyor.
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Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve içerisinde 170 türden 2 bin
hayvanın barındığı hayvanat bahçesi sakinleri, aşırı sıcaklar ile mücadele ediyor. Kentte
zaman zaman termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği günlerde, hayvanlarda fıskiye ile
serinletiliyor. Günün en sıcak zamanlarında bakıcıları tarafından açılan fıskiyeler, hayvanları
rahatlatıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14518.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Anız yangını itfaiyenin müdahalesi ile
büyümeden söndürüldü
Kayseri'de Altınoluk Mahallesi Kayadibi mevkinde çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesi
ile büyümeden söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Kayadibi
mevkinde boş bir arazinin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa süre
içerisinde yanan araziye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik

çalışmanın ardından yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, bölgede oturan vatandaşları
rahatlattı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14519.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Develi'de katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Develi-Adana karayolu Bakırdağı civarı 6. kilometresinde otomobil ile
kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Sürücüleri öğrenilemeyen 42
BTR 59 plakalı otomobil ile 38 BD 288 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle
otomobil ve kamyonette kısa süreli yangın çıktı. Yangın, vatandaşların çabası ile kısa sürede
söndürüldü.
Otomobilde bulunan cesetler itfaiye ekiplerinin otomobili kesmesi sonrası çıkartılabildi. Kaza
sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ile jandarma sevk edildi.
Karayolu bir süre trafiğe kapanırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan cesetleri kesiciler
yardımı ile otomobili keserek çıkartabildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14520.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Araştırma sahasında birçok sebze yetiştiriliyor
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında,
araştırma sahasında çerezlik kabak ve uzak doğu orijinli egzotik bitkiler yetiştiriliyor.

10 Ağustos 2015 Pazartesi 14:32

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü araştırma sahasında yaptığı çalışmalar
kapsamında çerezlik kabak ve uzak doğu orijinli egzotik bitkiler yetiştiriliyor. Çalışmalar
hakkında bilgi veren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, kabak çekirdeği

ile ilgili olarak, "İl Müdürlüğümüz tarafından 26-27 Kasım 2014 tarihinde yapılmış olan
Kayseri çerezlik kabak çalıştayı sonrası alınan kararlar bu çalışma ile hayata geçirilmiştir.
Çerezlik kabakta kalite ve verimliliğin arttırılmasının önündeki en büyük engel tescilli çeşidin
olmasıdır. Ülkemizdeki toplam çerezlik kabak ekim alanının yüzde 49'una, üretim miktarının
ise yüzde 36'sına sahip Kayseri'de, bu sorunu çözmek adına Müdürlüğümüz çeşit geliştirme
çalışmalarına başlamış ve ilk aşama başarı ile tamamlanmıştır" diye konuştu.
Uzak doğu orijinli egzotik sebzeler ile ilgili de bilgi veren Kayacan, "Mibuna, Mizuna,
Komatsuna ve Pak-choi lahanagiller familyası üyeleri olup uzak doğu orijinli egzotik
sebzelerdir. Buy sebzeler ülkemizde pek fazla bilinmemekle birlikte, uzak doğu ülkelerinde
salata olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ülkemizde yetiştiriciliği henüz yaygın
olmamakla birlikte son yıllarda Maskolin salata karışımı olarak çeşitli marketlerde satılmakta
olan karışımların içerisinde yer almakta olan bu sebzelerin yetiştiriciliğinin yaygınlaşması
hem üreticilere alternatif ürünler sunabilecek hem de halka sağlığı ve beslenmesine olumlu
etki yapabilecektir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14521.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

İnşaattan düşen işçiden kötü haber!
Kayseri'de, inşaatın 8. katından düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Varinlioğlu
Caddesi'nde bir inşaatta çalışan 37 yaşındaki Y.D.'nin, inşaat iskelesinden dengesini
kaybederek düştüğü öğrenildi.
Ağır yaralanan Y.D., olay yerine gelen 112 ambulansı ise Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kayseri'de, inşaatın 8. katından düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14522.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Korkutan yangın
Kayseri'de diyaliz hastası bir adamın kaldığı evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangın üst katlara sıçramadan itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Mevlevi Caddesi üzerinde bulunan Eser İş
Hanı'nın 2. katında bulunan ikamette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İkametten
duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre
içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de cadde
üzerinde güvenlik önlemi aldı.
İkametin yan tarafında bulunan camı kırarak yangına müdahale eden ekipler, kısa süre
içerisinde yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesi ile çevredeki vatandaşlar da
rahat bir nefes alırken, caddeye dökülen cam kırıklarını da esnaf temizledi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14523.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Tarihi Vezir Han sinema filmi ile adını
duyuracak
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, tarihi Vezir Han’da restorasyona başlanmadan önce “Mezeci
Çırağı” isimli sinema filminin çekileceğini ifade ederek, film seti ve ekibini ziyaret etti.
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Tarihi Han’da “Pirinç Hanı- Mezeci Çırağı” adlı kitaptan uyarlanarak çekilen filmin ekibi ile
bir müddet sohbet ederek, film hakkında bilgiler alan Vali Düzgün, tarihi dokusu ile
Kayseri’nin önemli kültür miraslarından biri olan Vezir Hanı’nın film çekimlerine şahitlik
edecek olmasının önemine vurgu yaptı.
Sinema ve dizi çekilen yerlerin, o mekânın tanıtımı adına çok faydalı bir işlev gördüğünü
ifade eden Vali Düzgün, Vezir Han’da çekilecek olan sinema filminin de gösterime

girmesinden sonra ilimizde turizm hareketliliğinin sağlanması adına önemli bir katkı
sağlayacağını söyledi.
Film ekibi adına da yapımcı Özkan İrman Vali Düzgün’e filme konu olan kitabı hediye
ederek, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14524.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Müzede klasik müzik keyfi
Klasik Keyifler Müzik Festivali eşliğinde Kapadokya'daki tarihi mekanlarda konser veren
Klasik Keyifler Müzik Derneği Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde de sahne aldı. Müzedeki
klasik müzik konseri ilgiyle izlendi.
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Klasik Keyifler Müzik Derneği tarafından düzenlenen Klasik Keyifler 2015 Müzik Festivali
sürüyor. 2-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen festival kapsamında Klasik Keyifler
Müzik Derneği tarafından Kapadokya bölgesindeki, mağaralar, manastırlar, bezirhaneler,
müzeler ve diğer tarihi mekanlarda klasik müzik konseri veriliyor. Klasik Keyifler Müzik
Derneği bu kapsamda Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nin Müzikli Tedavi Konser Alanı'nda bir
konser verdi. Konser müzikseverler tarafından ilgiyle izlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14525.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Kayseri 282 şehit verdi!
PKK terör örgütüyle yapılan mücadelelerde Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve
Yozgat illerinde bugüne kadar toplam bin 50 güvenlik personeli şehit oldu. Harp Malulü
Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Kayseri’den ise
şuana kadar tahmini 282 şehidin olduğunu söyledi.
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Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, Niğde’de 1985
yılından 2015 yılına kadar 151 vatan evladını şehit verdiğini söyledi. Şanlıurfa’nın
Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz Salı günü polis memuru Okan Acar’ın şehit olmasıyla
terörle mücadelede Niğde’nin bugüne kadar verdiği şehit sayısı 151 oldu. Şehit Aileleri
Derneği Başkanı Demir, 1985 yılından bu yana 138 asker 13’de polis memurunun şehit
olduğu bildirdi. Niğde’nin ilk şehidini 1985 yılında verdiğini kaydeden Niğde Şehit Aileleri
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, bir ulusun var oluşunun, birlik ve
beraberliğinin, vatan sevgisinin ölümsüz sembolleri olan şehitlerimizin, manevi varlıkları ile
tarih ve ulus bilincinin yerleşmesinde ve toplumların sahip olması gereken yüce değerlerin
gelecek nesillere aktarılmasında kullanılabilecek en değerli hazine olduğunu vurguladı.
Yıllardır akan kanlara, verilen şehitlere artık yeter denilmesi gerektiğini ifade eden Demir,
“Biz sağduyuluyuz, vatanseveriz, bu ülkenin sahibiyiz. Bu oyunlara gelmeyeceğiz.
Tarihimizde hiçbir zaman o gün ne de bugün vatan hainlerine müsaade edilmemiştir. Bundan
sonra da bunlara müsaade etmeyecektir. Bilindiği gibi 22 Temmuz 2015 tarihinde iki
polisimizi daha şehit verdik. Bu polislerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine
başsağlığı diliyorum” diye konuştu. Demir, “Kanayan bir yara var. İnşallah bu yaranın en kısa
zamanda tedavi edilmesi ve herkesin elini atmasını istiyoruz. Terör saldırılarını nefretle
kınıyoruz, vatan hainlerinin yaptıklarının yanında kalmamalarını istiyoruz. Artık her kim ne
yapacaksa bu terörün sona ermesini istiyoruz. TSK’nın mücadelesinin devam etmesini
istiyoruz, havadan karadan operasyonların yapılmasını istiyoruz. Özellikle bu vatan
hainlerinin oyunlarına gelmemek, Kürt, Türk kavgası çıkarmamak çünkü biz aynı toprağı
paylaştık hepimiz Müslüman olarak yaşıyoruz. Aramızda bir ayrımcılık yok yıllardır kız alıp
kız vermişiz. Artık temenni ediyoruz ki HDP’dir PKK’ya sırtımızı dayadık şöyle oldu böyle
oldu diyorlar bunlarla da mücadele etmeliyiz. Türkiye’de yaşanan sıkıntıların bir an önce
giderilmesini istiyoruz, annelerin canını yakıyor ocaklara ateş düşüyor. Bizde Şehit aileleri
olarak üstümüze düşen ne varsa mücadele etmeye hazırız, bundan sonra şehit vermek
istemiyoruz ve vatan hainlerinin kökünün kazılmasını istiyoruz” diye konuştu.
Sivas, PKK terörüyle mücadele kapsamında 138 güvenlik görevlisini şehit verdi. 41 yıldır
PKK terörüyle mücadele eden Türkiye’de, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı ve Milli
Mücadele’nin başkenti olan Sivas’ta 138 güvenlik görevlisini şehit verdi. Şehit Aileleri ve
Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal yaptığı açıklamada,
“Ülkemiz, 1984’den beri terörle mücadele noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her türlü
şekilde mücadele ediyor. Devlet olarak da bununla ilgili gerekli çalışmalar sürecinde
ülkemizin birliği ve bütünlüğü için çalışmalar yapılıyordu. 2012 yılından beri Çözüm Süreci
adı altında ülkemizde annelerin ağlamaması, kardeşlerimizin, bacılarımızın ağlamaması için
bu çözüm sürecinde bazı çalışmalar getirildi. Ülke olarak hiçbir zaman şehidimizin ve
gazimizin gelmesinden yana değiliz.”dedi. Türkiye’nin yaşadığı coğrafyada düşmanının çok
olduğunu belirten Hızal, ”Ülkemizde huzur, güven ve barış içerisinde yaşamak hepimizin
arzusu. Ama Türkiye geniş bir coğrafyaya sahip, etrafımızdaki yaşanan olaylara baktığımız
zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hiçbir zaman dostunun olmadığını ve sürekli
birilerinin bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bölmek ve parçalamak için belli
güçlerin bu konuda hiç durmadığını bugünkü süreçte görebiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti büyük bir devlet, terörle mücadele noktasında da gerekli olan her şekilde bu terörle
mücadeleyi ülke olarak geçmişte nasıl gücünü gösterdiyse bundan sonraki süreçte de aynı
gücünü devamlılıkta göstermesini ama biz şehit aileleri ve gazileri olarak bu süreci devletin
çok iyi kullanmasını istiyoruz. Çözüm süreci adı altındaki o yaklaşımlarda ciddi anlamda güç
alan PKK bundan sonra bu gücünü yitirene kadar devletin var gücüyle bu konuda her şekilde
bizler vatandaş olarak ne yapılması gerekiyorsa şuan ki hükümetimizin, devletimizin sonuna
kadar arkasındayız.”diye konuştu. Sivas’ın terörle mücadelede çok sayıda şehit verdiğini
söyleyen Hızal, “İlimizde mevcut şehitlerimizin sayısı özellikle terörle mücadelede olan

sayımız 138 tane şehidimiz var, 35 tane de terörle mücadele gazimiz mevcut. Toplam sayımız
şuanda bunlar içerisinde trafik kazasından olanlar var, gerek Güneydoğu illerimizdeki
yaşanan trafik kazalarında şehitlerimiz var. Mevcut sayımızı baktığımız zaman 282 tane
şehidimiz var, 82 tane gazimiz var” ifadelerini kullandı.
EN ÇOK ŞEHİT VEREN İL YOZGAT
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, PKK terör örgütü ile 31 yıldır mücadelesini sürdürürken,
yapılan bu mücadelede, Yozgat nüfus oranına göre 302 şehit ile en çok şehit veren illerin
başında yer alıyor. Yozgat geçtiğimiz haftalarda son şehidini ebediyete uğurlarken, bugüne
kadar terörle mücadelede 302 evladını şehit verirken, 150 genci de bu mücadelede
yaralanarak gazi unvanını aldı. Yozgat Şehit Aileleri Derneği Başkanı Nedim Elmalı, Yozgat
halkının vatanını milletini seven insanlar olduğunu belirterek, “Yozgat’ta en son şehidimizle
birlikte 302 şehidimiz oldu. Yapılan bu mücadelede ise 150 gazimiz var. Yozgat nüfus
oranına göre Türkiye’deki en çok şehit veren ikinci ildir. Yozgat vatanı milletini seven bir
ilimizdir, son şehidimizle birlikte ciğerlerimiz yanıyor, vatanımız olsun” dedi. Şehit aileleri
olarak çözüm istediklerini ifade eden Elmalı, “Anneler ağlamasın istiyoruz. Fakat son olaylar
bardağı taşıran son damla oldu. Devletimiz bu süreçte biraz geri çekildi. Adamlar kendi
kendilerine bir şeyler yapmak istiyorlar, ama bu vatan asla ve asla bölünmeyecektir. Bizim
Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok, bizim mücadelemiz PKK terör örgütüyledir. Hava
operasyonlarının da gerektiğinde sürekli olmasını 15 gün yapılıp durmasın sürekli yapılsın,
hatta kara harekatının da yapılmasını inlerine kadar girilmesini istiyoruz” diye konuştu.
Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi, Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik gerek yurt içinde herekse de yurt dışında
gerçekleştirilen operasyonların sonuna kadar sürdürülmesini istediklerini söyledi. Çiftçi
yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında bu güne kadar Nevşehir’den 72 şehit
verdiklerini belirterek Nevşehir’deki şehit ailelerinin son dönemde artan terör olaylarından
büyük üzüntü duyduklarını kaydetti. Nevşehirli ailelerin en çok Hakkari ve Şırnak’ta
evlatlarını şehit verdiklerini ve ailelerin ortak görüşünün terör örgütü PKK’nın tamamen
bitirilinceye kadar bu mücadelenin sürdürülmesi gerektiği olduğunu vurgulayan Çiftçi, “Son
dönemdeki terör olayları bize 1992’li yılları hatırlattı. Terörü sonlandırmak için hükümet
nezdinde ‘Çözüm Süreci’ ve ‘Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ bir çalışma yapılmıştı. Fakat
bu proje yürürken devlet terörün olduğu bölgelerde asayiş özelliğini, devlet olma özelliğini
kaybetmişti. Devlet çözüm süreci için asayişi feda etti ve şimdi onun ağır sıkıntısını Türkiye
olarak hep beraber yaşıyoruz. Bir kere bu olayların sona ermesi için HDP hariç bütün siyasi
partilerin terörle ilgili bir milli duruş sergilemesi gerek. Herkesin elini taşın altına koyarak bu
işin çözümü için bir şeyler yapmasını diliyoruz. Operasyonların devam etmesini istiyoruz eğer
devam etmezse geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ara verdiği dönemde PKK daha da güçlenir.
Bunların isteği ne barış ne de demokrasi. Bunların isteğinin ne olduğunu da tam bilmiyoruz.
Bunların istekleri ve talepleri demokrasi ile bağdaşlaşmıyor. Siyasette de belli bir oy alarak
meclise geldiler ama bunla da tatmin olmadılar” dedi. Terör örgütünün en büyük amacının
Türkiye’yi parçalamak olduğunu ifade eden Çiftçi, Türk ordusunun özverili çalışmaları ile eli
kanlı terör örgütünün amacına ulaşmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Türk ordusuna
güvendiklerini ve terörün etkin bir mücadele ile sona erdirilebileceğini anlatan Çiftçi: “Ülkeyi
kaos ortamına sürüklemek, devleti yok etmenin bunların en önemli amacı olduğu kesinleşti.
Ülkeyi istikrarsızlaştırmak, ülkeyi parçalamak, insanların ekmeklerini elinden almak ve
Türkiye’yi yeniden IMF’ye muhtaç etmek istiyorlar. Uykuda uyuyan polise kurşun
sıkacaksın, ailesi ile telefonda görüşen askere kurşun sıkacaksın bunun izah edilebilir hiçbir
tarafı yok. Şu anda bir takım çirkin eller, dernekler, vakıflar operasyonların durmasını istiyor.
Hayır, bu operasyonlar durmayacak ve gidebildiği yere kadar gidecek. Geçmişte terörle
mücadele ederken de bir takım sıkıntılar vardı ama biz şu anki ordumuza çok güveniyoruz.
Biz şehit aileleri ve gaziler olarak bu operasyonların devam ettirilmesini talep ediyoruz.

Çünkü son 3-4 yıllık süreçte terör örgütü çok güçlendi. Bir çok genci kandırarak dağa
çıkarttılar. Hem eleman kazandılar hem de lojistik olarak çok güçlü oldular. Bunun kırılması
lazım” diye konuştu.
Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Beşkardaş, Kırşehir genelinde 105 şehit
verildiğini söyledi. Beşkardaş, Kıreşhir'in yaşanan terör olaylarında en çok şehidini ise 90'lı
yıllarda verdiğini ifade etti. Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Beşkardaş yaptığı
açıklamada, "Hepimizin bildiği gibi dağda, bir Mehmetçik öldürmek için bir o yana bir bu
yana dolaşanlar bugün kimlik değiştirerek TBMM'ye girmeyi başarmışlardır" dedi. Bölge
halkının da terör olaylarının içerisine sokulmak istenildiğini anlatan Beşkardaş, "Halkı da
terör olaylarının içerisine sokmaya çalışmaktalar. Bu durumda şehit ailelerimizi daha çok
yaralamaktadır. Bizler sağduyumuzu ve vatanseverliğimizi koruyarak yapılmak istenen
oyunun içerisine girmeyeceğiz" diye konuştu. Kırşehir'in en çok 90'lı yıllarda şehit verdiğini
belirten Dernek Başkanı Beşkardaş, "Kırşehir en çok şehidini 90'lı yıllarda vermiştir. Şehir
merkezinde 45 Kırşehir genelinde ise 105 şehidimiz bulunmaktadır. Tarihimiz ise hiçbir
zaman vatan hainlerine müsaade etmemiştir. Bundan sonra da bilinsin ki etmeyecektir" dedi.
KAYSERİ’DE 282 ŞEHİT
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz
Kayseri’den şuana kadar tahmini 282 şehidin olduğunu söyledi. Yavuz, “182 tanesi terörle
mücadele şehidimiz. Türkiye genellemesinde Kayseri en çok şehit verilen illerimiz arasında.
İç Anadolu’daki bütün şehirlerimiz nüfuslarına bakarak birçok şehit vermişlerdir. Bizim asıl
amacımız bundan sonra şehit gelmemesi için vatanımızın birlik ve beraberliği içerisinde
hareket edilerek şer odaklarına karşı önlem alınmasını istiyoruz. Şehit ve gazi ailelerinin
sesini duyup terör örgütünün bitirilmesi için her türlü devlet imkanın kullanılmasını istiyoruz”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14526.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Talas’ta gelir artırıcı çalışma
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye gelirlerini artırmak için çalışmalar
yaptıklarını belirterek, "Yakın zamanda bu çalışmaları Türkiye Belediyeler Birliği ile protokol
imzalayarak üye belediyelerle paylaşacağız" dedi.
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Talas Belediyesinde uzun zamandır sürdürülen gelir artırma çalışmaları Başkan Mustafa
Palancıoğlu başkanlığındaki toplantıda masaya yatırıldı. Tarihi Feyzioğlu Konağı'nda
gerçekleştirilen toplantıda Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Gelir Şefliği bünyesinde belediye
gelirlerini arttırmak için yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.
Sunumun ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hizmetlerin kaliteli
ve yeterli düzeyde yürütülebilmesi için gelirin çok önemli olduğunun altını çizdi. Belediye

gelirlerinin sadece yüzde 30'unun İller Bankasından karşılandığını belirten Başkan
Palancıoğlu, diğer kısmın ise emlak, mesken, ruhsat, çevre ve temizlik vergisi gibi öz
kaynaklardan karşılandığını kaydetti.
Başkan Palancıoğlu, "Bizim için gelir çok önemli, gider de çok önemli. Eğer biz tasarruf
yaparak giderlerimizi minimuma düşürür, gelirlerimizi arttırabilirsek, borçsuz ve kaliteli
hizmeti olan bir belediye olmaya devam ederiz. Aynı zamanda da başka belediyelerin
yapmaya fırsat bulamadığı birçok projeyi hayata geçirme imkanı yakalarız. Onun için
belediyenin alınamayan vergilerini tahsil etmesi hem adalet açısından, hem de ilçenin
kalkınması açısından çok önemli." dedi.
Gelir artırıcı faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu, "Burada bizim
önceliğimiz şu; Talas, ufak bir ilçe gibi görünebilir, ama 40 ilden daha fazla nüfusa sahip bir
yer. Dolayısıyla burada yapacağımız çalışmalar diğer belediyelere yaygınlaştırıldığında bir o
kadar belediyede kazanç olacaktır. Türkiye açısından önemli bir gelir kaynağı olmuş olacak.
Bir müddet sonra biz Türkiye Belediyeler Birliği ile protokol yapacağız, buraya belediyelerin
mali hizmetler ile ilgili birimlerini davet edeceğiz. Onlarla burada tarama faaliyeti nedir,
emlak gelirini nasıl arttırırız ve nasıl düzenli bir şekilde kayıtlarımızı alırız gibi edindiğimiz
tecrübeleri paylaşacağız. Mesken, ruhsat, ilan-reklam, sundurmalar vb. yerlerden gelirlerimizi
arttırdığımızda da bizim ve birçok belediyenin sıkıntılarını aşmış olacağız." diye konuştu.
Başkan Palancıoğlu, "Bizim profesyonel belediyecilikten kastımız; hesabı kitabı doğru yapan,
vergisini doğru alan, doğru tahakkuk yapan ve kamu çıkarlarını koruyan, aynı zamanda da
hizmet kalitesini en yüksek tutan bir çalışma olması. O yüzden hepinizin yaptığı çalışmalar
çok önemli." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14527.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Elektrik akımı hayatına mâl oldu!
Kayseri’de elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde bulunan bir villa
inşaatında çalışan A. A. (59), inşaatın çatı katında inşaat asansörü ile demir çekerken elektrik
akımına kapıldı. Yere düşen A. A.’yı gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine
bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A. A.’nın hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine
polis olay yerinde inceleme yaptı. Polisin incelemesi sırasında A. A.’nın iş arkadaşları
gözyaşlarını tutamadı. A. A.’nın cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından
otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14528.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Kayseri'de trafiğe kayıtlı 318 bin 25 taşıt kayıtlı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre
Türkiye’ de Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 19 milyon 407 bin 326 adet
taşıtın % 52,7’sini otomobil, % 16,3’ünü kamyonet, % 14,9'unu motosiklet, % 8,5’ini traktör,
% 4,1’ini kamyon, % 2,2’sini minibüs, % 1,1’ini otobüs, % 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar
oluşturdu.
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Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Mayıs ayına göre % 18,1 azalarak 90 bin 123
olarak gerçekleşmiştir. Bu azalış otomobilde % 22,1, minibüste % 10,7, otobüste % 31,8,
kamyonette % 35,1, kamyonda % 14,9, traktörde ise % 3,8 olarak gerçekleşti. Motosiklette %
5,3, özel amaçlı taşıtlarda ise % 20,7 artış oldu.
Verilere göre Kayseri’ de Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 318 bin 025, bir önceki ay
317 bin 006, geçen yılın aynı ayında ise 301 bin 374 olarak gerçekleşti.
Haziran ayı sonu itibarıyla Kayseri’ de trafiğe kayıtlı toplam 318 bin 025 adet taşıtın %
62,2’sini otomobil, % 16,5’ini kamyonet, % 4,8'ini motosiklet, % 8,2’ini traktör, % 5’ini
kamyon, % 1,8’ini minibüs, % 1,4’ünü otobüs, % 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Kayseri’ de Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre % 0,3, geçen yılın
aynı ayına göre ise % 5,5 oranında artış gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14529.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Yeşilay ‘dan KTO’ya ziyaret
Kayseri Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Adıgüzel ve beraberindeki heyet Kayseri Ticaret
Odası’nı (KTO) ziyaret etti.
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Ziyarette konuşan Kayseri Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Adıgüzel, Yeşilay’ın
faaliyetleri hakkında KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a bilgi vererek,
“Yeşilay Türkiye’de önemli bir sektör, önemli bir dernek. İçkiyle, alkolle başlayan
derneğimizin amacı bugün çok büyük kapsamda hizmet eden bir dernek. Sigara, alkol, madde

bağımlılığı. Şuanda en sık görülen bağımlılık ise internet, sosyal medya bağımlılığı. Biz
bunlarla mücadele ediyoruz. Eminim ki sizlerin de bu konudaki hassasiyeti fazladır. Bizim de
elimizden tutmak gibi bir amacınız vardır. Bunu bildiğimiz için kapınızı çaldık” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz ise, “Gerçekten Yeşilay çok önemli bir kurum. Sigara, içki gibi kötü alışkanlıklarla
mücadele ediyorsunuz sanıyordum. Ama tabi bu bilgisayar bağımlılığı gibi konularda da
ilgileniyormuşsunuz. Onun için ayrıca memnun oldum. Gerçekten bağımlı olunan konularda
özellikle çocukların çok mağdur olduklarını görüyoruz. Onlara bir şekilde hayata daha iyi
şartlar altında yetişmeleri bakımından bazı bağımlılıklardan kurtarmak gerekiyor. Onun için
bu çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz. Kayseri’nin en büyük sivil toplum kuruluşu Kayseri
Ticaret Odası olarak sizinle beraber bu konularda çalışmaktan mutluluk duyarız” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14530.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Aydın Ailesi gözyaşları içinde toprağa verildi
Kayseri'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, bugün
kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Adem Aydın
ise Konya'da defnedilecek.
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Kayseri-Adana yolunun Bakırdağı mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik
kazasında 36 yaşındaki inşaat işçisi Alim Aydın'ın kullandığı 42 BTR 59 plakalı otomobil ile
Adem Öztürk'ün kullandığı 38 BD 288 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Meydana
gelen trafik kazasında 42 BTR 59 plakalı otomobilin sürücüsü Alim Aydın, Osman Aydın (9),
Adem Aydın (22), Zeynep Aydın (13) ve Hatice Aydın (31) olay yerinde hayatını
kaybetmişti.
Trafik kazasında hayatını kaybeden Aydın ailesinin cenazeleri yapılan otopsinin ardından,
Develi ilçesinde namazın kılınacağı Develi Merkez Çarşı Camii'ne getirildi. Aydın ailesinin
cenazesi kılınan namazın ardından Tomarza ilçesine bağlı Bektaş köyünde gözyaşları içinde
toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Adem Aydın'ın ise Konya'da toprağa verileceği
öğrenildi.
İnşaat işçisi Alim Aydın'ın köye bıraktığı eşini ve çocuklarını alarak yeğeni Adem ile birlikte
Konya'ya dönmek üzere yola çıktığı sırada kaza yaptıkları öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14531.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Kayseri ihracatı düşüş yaşıyor
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, dış ticaret verileri,
ihracatta yaşanan düşüş ve bağlı etkenlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
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TUİK verilerine göre ihracatın 2015 yılı Haziran ayında, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde
6,9 azalarak 11 milyar 996 milyon dolar olduğunu vurgulayan Hiçyılmaz, “Aynı dönemde
ithalat ise yüzde 12,5 azalarak 18 milyar 201 milyon dolara geriledi. Haziran ayında dış
ticaret açığı ise yüzde 21,6 azalarak 6 milyar 206 milyon dolara düştü. 2015 yılının ilk altı
ayında ihracat 2014 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,2 azaldı. 2015 yılının ilk altı ayında
ithalat yüzde 10,9 oranında düşüş gösterdi” dedi. Avrupa Birliği’nin ihracattaki payında
gerileme yaşandığını belirten Hiçyılmaz, AB’ye yapılan ihracatın Ocak-Haziran 2015
döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 azaldığını ifade etti. Türkiye’nin
sadece AB’de değil, geleneksel pazarlar olarak nitelendirilen Kuzey Afrika ve Ortadoğu
ülkelerine yönelik ihracatında da düşüş yaşadığına değinen Hiçyılmaz, “2015 yılının OcakHaziran döneminde, geçen yılının aynı dönemine göre Kuzey Afrika pazarı yüzde 15,5,
Ortadoğu pazarı yüzde 7,2 daraldı” ifadelerini kullandı. Çin’in Türkiye’de pazar kazandığına
dikkat çeken Hiçyılmaz, “Bunun aksine Türkiye, Çin’de pazar kaybetmektedir. 2015 yılın ilk
altı ayında; Çin’in Türkiye’ye ihracatı yüzde 3,8 artarak 12 milyar 419 milyon dolar olurken,
Türkiye’nin Çin’e ihracatı yüzde 18 azalma ile 1 milyar 517 milyon dolara olarak gerçekleşti.
Çin ile olan dış ticaret açığı 10 milyar 902 milyon dolara yükseldi” diye konuştu. İhracatta
Temmuz ayında da beklenen performansın sağlanamadığına vurgu yapan Hiçyılmaz,
“İhracatta geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 13,0 oranında düşüş gerçekleşmiştir. OcakTemmuz döneminde ise ihracattaki düşüş yüzde 12,2 olmuştur. İhracattaki düşüşte sanayi
ürünleri ihracatındaki yüzde 13,3 oranındaki azalış önemli rol oynamıştır. İhracatın iki önemli
kalemi olan hazır giyim ve otomotiv sektörlerinde de önemli düşüş yaşanmıştır” şeklinde
konuştu. Temmuz ayında en çok ihracat yapılan on ülke içinde sadece Irak ve Mısır’a yapılan
ihracatta artış olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, Türkiye’nin ihracatta yaşadığı sorunlarının
altında yatan nedenlerin cari durum kaynaklı ve yapısal kaynaklı olarak ikiye ayrıldığını
kaydetti. Cari nedenlerin başında 2015 yılında küresel ölçekte yaşanan dış ticaret hacmi
daralması geldiğini belirten Hiçyılmaz, başta Çin ve AB ekonomilerindeki kırılganlık olmak
üzere, küresel ölçekte büyümede istikrarın yakalanamamış olmasının yapısal kaynaklı
sorunlar içinde önemli rol oynadığını söyledi. Başkan Hiçyılmaz, Türkiye’nin ihracatında
yaşanan düşüşteki yapısal nedenleri ise şöyle sıraladı:
“Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerin payı Haziran ayı itibari ile
sadece yüzde 3,8’dir. Bu durum ülkemiz ihracatında katma değerin düşük olduğunu
göstermektedir. Son yedi ay içinde TL, ABD doları karşısında yüzde 18 değer yitirmiş ve
Türk mallarının fiyatları dolar cinsinden düşmüştür. Bunun yanı sıra benzer mallar üreten ve
ihracatta rakibimiz olan ülkelerin ulusal paraları da değer yitirmiş ve dolayısıyla fiyat
avantajımız kaybolmuştur. Uluslararası ekonomideki gerçekleşmeler nedeni ile Euro/Dolar
paritesinde gerileme yaşanmıştır. İhracatının önemli kısmını AB’ye Euro cinsinden yapan

Türkiye’nin, paritedeki gerileme nedeni ile ihracatı dolar cinsinden azalma göstermiştir.”
Kayseri ekonomisinin de yaşanan bu olumsuz tablodan etkilendiğini kaydeden Hiçyılmaz,
“Kayseri’nin Temmuz ayı ihracatı 117 milyon 242 bin 34 dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu
rakama göre Kayseri il bazında 12. sırada yer almıştır. Kayseri’nin ihracatı 2014 yılının
Temmuz ayına göre yüzde 18 ve 2015 yılı Haziran ayına göre ise yüzde 13 oranında azalma
göstermiştir. 2015 yılı ilk yedi aylık toplam ihracat rakamımız da 921 milyon 167 bin dolar
olarak gerçekleşmiştir” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, bu tabloyu değiştirmek için, kurulacak yeni hükümetin sanayici ve
ihracatçıyı destekleyecek önlemler alması gerektiğini belirterek, “Özellikle sanayici için
önemli maliyet unsuru olan enerji fiyatlarında yeni düzenlemelere gidilmelidir.
Unutulmamalıdır ki, Türkiye’nin ihracatının yüzde 93’ü sanayi ürünüdür. Düşük ihracat
demek; düşük sanayi üretimi ve yüksek işsizlik demektir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14532.html
Erişim Tarihi: 17.08.2015

Doğan, Havuzlu Han esnafıyla buluştu
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, esnafla buluşmayı ve onların görüşlerini almayı
sürdürüyor.

10 Ağustos 2015 Pazartesi 15:25

Son olarak Havuzlu Han'daki terzileri ziyaret eden Doğan "koalisyon mu, erken seçim mi?"
konulu mini anket yaptı. AK Parti’ye oy verenlerin “erken seçim” talep ettikleri, MHP’yi
destekleyen esnafın ise daha çok “AK Parti-MHP” koalisyonu istedikleri görüldü. Esnafın
muhtemel bir “AK Parti-CHP koalisyonu”na ise sıcak bakmadığı anlaşıldı.
Ahmet Doğan, hanın üst katında hep birlikte karpuz yiyen esnafı da ziyaret ederek mini
anketini burada da sürdürdü. Karpuz ziyafetlerine ortak olan Doğan, yeni hükümetin
kurulması ve terör konularında onlardan gelen soruları cevaplandırdı.
Doğan, Havuzlu Han ziyaretinden sonra çarşıdaki diğer esnafı da gezerek sıkıntılarını dinledi,
görüşlerini aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14533.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Pasaportunu kaybeden ne yapmalı?
Pasaportunu kaybeden vatandaşımız kendisine en yakın pasaport birimlerine veya karakollara
müracaat etmelidir.

11 Ağustos 2015 Salı 12:29

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü birimlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün ki konuğumuz
Pasaport Şube Müdürü 4.Sınıf Emniyet Müdürü Faden Başoğul müdürüm hoş geldiniz. Hoş
bulduk Selda Hanım. **Müdürüm, Pasaport Şube Müdürlüğünde Vatandaşa Hangi Hizmetler
Verilmektedir? a) Umuma mahsus, Hususi (yeşil) ve Hizmet Damgalı Pasaport müracaatı
alınır. b) Pol net sistemi üzerinden Tahdit (yurt dışı çıkış yasağı) ekleme ve kaldırma işlemi
yapılır. c) Giriş Çıkış kaydı ve Protokol belgesi (pasaport bilgileri) belgesi verilir. d) Pasaport,
ehliyet ve silah ruhsatı alan şahısların idari nitelikte parmak izleri alınır. **Peki, Pasaport
nedir? Kanunda belirlenen yetkili makamlarca verilen ve sahibine bir ülkenin milli
sınırlarından diğer ülkeye geçmeyi sağlayan belgedir. **Kimler pasaport çıkartabilir? Her
T.C. Vatandaşı nüfusa kayıtlı olduğu veya bulunduğu ildeki Emniyet Müdürlüğüne şahsen
başvurarak pasaport çıkartabilir. Müdürüm, kaç tip pasaport vardır? 5682 sayılı Pasaport
Kanununun 12’nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti namına verilmekte olan 5
çeşit pasaport bulunmaktadır. 1- Umuma Mahsus Pasaportlar (Eski Lacivert yeni Bordo
renkte) 2- Hususi Pasaportlar (Yeşil renkte) 3- Hizmet Pasaportlar(Gri renkte) 4- Diplomatik
Pasaportlar (Eski kırmızı Yeni Siyah renkte- Dış işleri Bakanlığınca verilir) 5- Yabancılara
Mahsus Pasaportlar **Pasaport müracaatında istenilen temel belgeler nelerdir? 1- Şahsen
Müracaat 2- Nüfus Cüzdanının aslı (T.C.NO- olması zorunlu- 15 yaş üzeri fotoğraf olacak) 3(2) adet biyometrik (arka fonu beyaz, ön cepheden çekilmiş) fotoğraf 4- Pasaport Cüzdan
Bedeli ve Harcının yatırıldığına dair dekont. 5- Hususi ve Hizmet pasaportu alanlar için
kurumundan yazı. 6- 18 yaşından küçükler için anne ve baba muvafakati **Pasaport harçları
hangi bankalara yatırılır? Pasaport harçları ve defter ücretleri tüm bankalara ve İl Emniyet
Müdürlüğü içerisindeki Maliye veznesine yatırılabilir. (Dekontlar 1 nüsha ve ıslak imzalı
olmak zorundadır) **Pasaport harç miktarları ne kadardır? SÜRE HARÇ BEDELİ DEFTER
BEDELİ TOPLAM ÜCRET 6 AY 105.80 82.50 188.30 1 YIL 154.70 82.50 237.20 2 YIL
252.40 82.50 334.90 3 YIL 358.40 82.50 440.90 10 YIL 505.00 82.50 587.50 (10 ıllık süre 18
yaşından küçüklere 5 yıllık süre olarak tatbik edilir.) ** Pasaportların süresi uzatılabilir mi?
Çipli Pasaportlar verildiği süre kadar geçerlidir. Süresi biten pasaportların yerine yenisinin
alınması gerekir. Yeni tip pasaportlarda süre uzatma(temdit) işlemi yapılmamaktadır. **Eski
pasaportta bulunun geçerlilik süresi yeni pasaportta kullanılabilir mi? Eski ve yeni tip
pasaportlarda bulunan geçerlilik süresi yeni pasaport başvurusunda bulunulması halinde süre
aktarımı yapılmaktadır. **Bir şahıs geçerli kaç pasaport alabilir? Vatandaşlarımız isterlerse 2
adet geçerli pasaport alabilir ve kullanabilir. **Çocuklar annesinin veya babasının
pasaportunun refakat hanesine kaydedilebilir mi? Yeni pasaportlar başvuru sahiplerinin yaşı
gözetilmeksizin müstakil olarak düzenlenmektedir. Çipli pasaportlarda refakat hanesi
bulunmamaktadır. **Pasaport başvuru işlemleri ne kadar sürmektedir? Başvuru işlemi
istenilen belgelerin hazır olması halinde ortalama olarak 5-10 dakika içerisinde

tamamlanmakta ve alınan belge ve bilgiler bilgisayar üzerinden tanzim merkezine
iletilmektedir. **Pasaport kaç gün sonra alınabilir? Müracaatı tamamlanan pasaportlar online
olarak Ankara’da bulunan Basım Merkezine gönderilmekte ve ortalama (7) gün içerisinde
vatandaşlarımızın adresine kargo ile teslim edilmektedir. **Pasaportunu kaybeden
vatandaşlarımız ne yapmalı? Pasaportunu kaybeden vatandaşımız kendisine en yakın pasaport
birimlerine veya karakollara müracaat etmelidir. **İl merkezi dışında ilçelere pasaport
müracaatında bulunabilir mi? Vatandaşlarımız, İl Merkezinde bulunan Pasaport Şube
Müdürlüğü dışında Bünyan, Develi, Pınarbaşı ve Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüklerinden
umuma mahsus (hususi-hizmet hariç) pasaport başvurusunda bulunabilir. İnterten pasaport
müracaatı yapılabilir mi? Pasaport müracaatları internet üzerinden ya da vekâletle yapılamaz.
Müracaat eden kişinin parmak izi ve imzasının alınması zorunlu olduğundan pasaport
birimlerine şahsen müracaat esastır. Ancak “epasaport.egm.gov.tr” adresinden müracaat için
randevu alınarak işlem yapılabilir. **Giriş çıkış ve protokol belgesi kimlere verilir? T.C.
vatandaşlarının bizzat kendilerine veya vekâlet vereceği kişilere verilir. **Müdürüm son
olarak giriş çıkış ve protokol belgesi müracaatında istenilen belgeler? Nüfus cüzdanının aslı
ve müracaat dilekçesi. **Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben
teşekkür ederim. **Yeni bir söyleşide görüşmek dileği ile hoşça kalın. Tuzlu Kahve Söyleşi:
Selda AVCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14534.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Selda Avcı'nın Mutfağı...
Küçük Köstebek Pasta

11 Ağustos 2015 Salı 13:01

Malzemeler: Yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı süt 1 su bardağı sıvı yağ 1 paket
vanilya 1 paket kabartma tozu 2,3 yemek kaşığı kadar kakao 2 su bardağı un Yapılışı:Yağlı
fırın tepsisinde pisiriyoruz Su bardağı ile kesip şekil veriyoruz Kenarından kalan kekleri
robotta çekiyoruz 2 paket krem santi nin içerisine mevsimine göre muz veya çiçekleri küçük
küçük doğrayıp ekliyoruz Daha sonra krem santi yi kekin üzerine koyuyoruz sonrada robotta
çektiğimiz kek tozuna iyice bulayip elimizle şekil veriyoruz Sizden gelenler Konya'dan
Didem Erdem hanıma Teşekkürler. .. AFİYET OLSUN Selda Avcı'nın Mutfağı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14536.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Selda Avcı'nın Mutfağı...
Çilekli Jöleli Kubbe Pasta Tarifi
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Malzemeler: 3 yumurta 2,5 fincan şeker 1 fincan sıvıyağ 1 fincan süt 1 fincan su 1 paket
vanilya 1 kabartma 1 kakao Kreması için malzemeler: 2 bardağı süt 2 paket kremşanti 2 muz
ve 1paket petibor bisküvi Üzerine: 500gr. çilek ve tart jölesi Yapılışı: Önce keki çırpıp
pişiriyoruz kremşantiyi 2bar.sütle çırpıyoruz içine muz dilimliyoruz bisküviyi kırıyoruz
dolapta az bekletiyoruz. Çilekleri küçük doğruyoruz tart jölesini tarife göre pişirip ılıtıyoruz.
Kekin ortasını çukurlaştırıyoruz, kremşanti karışımını ortasına yerleştiriyoruz üzerine çilekleri
yerleştiriyoruz jöleyi kaşık yardımıyla yavaşça çileklerin üzerine döküyoruz afiyet olsun.
Sizden Gelenler Sera Kavas hanıma teşekkür ederiz... Selda Avcı'nın Mutfağı...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14537.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Selda Avcı ile Aktarım Diyor Ki...
Argan Yağı

11 Ağustos 2015 Salı 13:17

Son birkaç yıldır adını Ülkemizde sık sık duymaya başladığımız Argan Yağı Argan
Ağacından elde edilmektedir. Ülkemizde son birkaç yıldır bilinmesinin nedeni ise
yurdumuzda yetişmiyor olması olabilir. Sadece Fas’ın güneybatı bölgesinde yetişmekte olan
Argan ağacı 10 metreye kadar uzayabilmekte ve 150 ile 200 yıl arasında yaşamaktadır. Küçük
ve sarı ile yeşil renk çiçekleri bulunan Argan Ağacı Fas zeytin ağacı olarak da
adlandırılmaktadır. İçi yumuşak ancak dışı sert bir kabuğa sahip olan meyvesinden Argan
Yağı elde edilmektedir. Haziran ve Temmuz ayları gibi ağaçtan toprağa düşmeye başlayan
meyveleri Mayıs ayı gibi olgunlaşmaktadır. Argan ağacı oldukça büyük dikenlere sahip
olması nedeni ile meyvelerinin toplanması da bir o kadar zordur. Genellikle çorak bölgelerde

yetişmekte ve su bulabilmek için toprağın alt kısımlarına kadar köklerini uzatmaktadır.
Elbette ki bu durumda erozyonu engelleyen en önemli noktalardandır. UNESCO tarafından
koruma altına alınan Argan Ağacının nesli tükenmeye başlamıştır. Argan Yağının içeriğinde,
alfa, gama ve beta yer almaktadır. Bunun dışında zengin miktarda E vitamini içermektedir.
Bol miktarda E vitamini içerdiği için cilt ve saç sağlığı için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Argan Yağının Sağlığa Faydaları: Daha çok cilt ve saç bakımında kullanılmakta olan Argan
Yağı tırnaklar ve vücut içinde besleyici özelliğe sahiptir. Saçların daha parlak ve sağlıklı
olmasına yardımcı olurken saç kırıklarının oluşmasını da engeller. Kırık saç uçlarının da
onarılmasına yardımcı olur. Argan Yağının Cilde Faydaları: Cildi besleyerek yenilenmesini
sağlar. Anti aging özelliğine sahip olup çitteki kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.
Ciltte ki hücrelerin kendisini yenilemesini sağlar. Göz altı torbalarının oluşmasının önüne
geçer. Argan yağının diğer özelliği ise cildi nemlendirmesidir. Cildi nemlendirmek ve
yumuşatmak için de yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek miktarda E vitamini içerdiği için
cilde doğal bir parlaklık kazandırır. Argan yağı yağsızdır ve cildi tahriş etmez. Yüz ve boyun
dâhil olmak üzere vücudun bütününde kullanılabilir. Bir cilt losyonu olarak ta cilde birkaç
damla damlatılarak masaj yapmak suretiyle uygulanabilir. Argan Yağının Cilt İçin Faydaları:
• Kırışıklıkları azaltarak cildinizin sıklaşmasını sağlar. • Sivilce tedavisinde oldukça etkilidir.
• Cildinizin yumuşamasına yardımcı olur. • Güneş(UHV zararlı ışınları), sigara, stres, çevre
kirliliğinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak hücrelerin yenilenmesini sağlayarak cildinizi
canlandırır. • Ciltteki tahriş ve iltihaplanmayı azaltabilir. • Gözaltı kırışıklıklarında etkilidir. •
Hamilelik çatlaklarının önenmesinde faydalıdır. • Hem kuru hem de yağlı ciltler için
kullanıma uygundur. Cildi Mikroplardan Temizler: Argan yapının cilde olan faydalarından bir
tanesi de cildi serbest radikaller ve mikroplardan temizleyebilmesidir. Antioksidan
özelliğinden dolayı bunu başarabilen argan yağı böylece cildin erken yıpranmasına engel olur,
yaşlanmaya izin vermez, kırışıklıkları giderir ve cilde sağlıklı bir görünüm kazandırır. Argan
yağının daha fazla etki göstermesi için yüzünüze sürmeden önce temizlemeniz şarttır.
Temizlemiş olduğunuz yüzünüze sadece birkaç damla uygulamak yeterli olacaktır. Argan
Yağı gün içinde ya da gece yatmadan önce yüze uygulanabilir. Parmağınızın ucuna birkaç
damla Argan Yağı damlatın ve parmaklarınızı birbirine sürterek yağın biraz ısınmasını
sağlayın. Parmaklarınızla tüm yüz bölgenize nazikçe masaj yaparak Argan Yağını yüzünüze
uygulayın. Yağ çabucak cildinize nüfuz edecek ve cildinizin canlandığını göreceksiniz. Kuru
Ciltler İçin Argan Yağı: Kuru cilde sahip olan kişiler özellikle kış aylarında havaların
soğuması ve evlerde, kapalı alanlarda kalorifer ve sobaların yakılmasıyla birlikte cilt sorunları
artmaya başlar. Cilt iyice kuruduğu için kaşınmaya ve dökülmeye başlayan cilt ciddi anlamda
sorunlara neden olabilir. Argan yağı fazla miktarda E vitamini ve farklı asitler içerdiği için bu
sorunu ortadan kaldırabilir. Aynı zamanda kurumanın neden olduğu hasarlı ciltleri tedavi
edebilir. Kuruluktan etkilene cilt üzerine birkaç damla argan yağı uygulayarak masaj
yapılması sorunu kökünden kazıyabilir. Argan Yağı Akneleri Giderebilir: Birçok yağ ve cilt
kremi olması gerekenin aksine akne sorununu tetikleyebilir ve daha fazla artmasına neden
olabilir. Ama argan yağı tam tersi cildi sağlığına kavuşturmada ciddi rol üstlenebilir ve hatta
aknelerin giderilmesine yardımcı olabilir. Argan yağı, yağ içermediği için doğal yollarla cildi
nemlendirir ve sağlığına kavuşturabilir. Bunun dışında hasar gören hücrelerin yeniden
yapılanmasını ve meydana gelen inflamasyonu ortadan kaldırabilir. Argan yağının hasar
gören kısma damlatılarak masaj yapmak suretiyle uygulanması akne sorunlarının ortadan
kaldırılmasına yardımcı olabilir. Argan yağının yavaşça ovuşturularak cilde günde iki kere
uygulanması ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Argan Yağı Koruyucudur: Argan yağı
genelde antioksidan özelliğinden dolayı cilt hastalıklarını gidermenin yanında cilt sağlığını
koruma noktasında da önemli birüründür. Özellikle kuru ciltlerde meydana gelen tahrişleri
önleyebilir. Saç Kremi Olarak Argan Yağı: Argan yapının saça yumuşak ve ipeksi bir
parlaklık kazandırdığı bilinir. Argan yağı ideal bir saç kremi hatta kıvırcık ve kırılmış saçlar

için alternatif tedavi olarak kullanılmaktadır. Bunların dışında saçlara şık ve sağlıklı bir
görünüm kazandırır. Saçların sık sık fönlemeye maruz kalması bazı sorunlara neden olabilir,
fönleme esnasında parmaklarınıza bir miktar argan yağı damlatarak saçlarınıza uygulamanız
fönlemeden kaynaklanan sorunları giderebilir. Argan Yağının Saç İçin Faydaları: • Yıpranmış
ve donuklaşmış saçlarda parlaklık sağlar. • Saç kırıklarının oluşmasını önler. • Saçları besler.
Saç İçin Nasıl Kullanılmalı? Saçınıza kafa deriniz ıslanacağı kadar Argan Yağı uygulayın.
Kafa derinize yavaş hareketlerle masaj yapın. Saçınızı ılık bir havluyla örtün ve 30 dakika
boyunca böyle bekleyin. Daha sonra saçınızı yıkayın. Gebelik Döneminde Argan Yağı:
Çatlaklar birçok hamile kadın için sorun teşkil etmektedir, ama argan yağı streç işaretleri ve
doğumdan sonra sarkma, buruşuk derilere karşı ideal çözümler sunabilir. Argan yağı bol
miktarda içerdiği E vitamini yardımıyla cildin elastikiyetini artırır. Argan yağı aynı zamanda
gebelik sırasında, cildi yumuşatmak ve sağlıklı bir görünüm kazandırmak için doğru bir
tercihtir. Argan Yağı İle Ayak ve El Bakımı: Argan yapının yumuşatıcı özelliği kırılgan tırnak
yapılarını, kuru elleri ve akaylardaki çatlaklar yanında sert cilt yapılarını ortadan kaldırır.
Ayak ve el derisini yumuşatır ve esneklik kazandırır. Bunun hiçin her gece yapmadan öncei
tırnak, el ve ayaklarınıza birkaç damla damlatarak masaj yapmanız doğal bir çözüm sunabilir.
Argan Yağının Tırnak İçin Faydaları: • Kırılgan tırnak yapısını güçlendirir. Tırnaklar İçin
Nasıl Kullanılmalı? Limonu sıkın ve çıkan suyuna eşit miktarda olacak kadar Argan Yağı
koyarak bir karışım elde edin. Bu karışımın içinde 15 dakika boyunca parmak uçlarınızı
bekletin. Tırnaklarınızın sağlıklı bir biçimde kalması için haftada 1 kere bu karışımı 15 dakika
boyunca uygulamanız yeterli olacaktır. Dudak Nemlendirici Olarak Argan Yağı: Özellikle
kuru ve soğuk havalarda buğaz altında ve dudaklarda çatlama sorunlarıyla karşılaşmak
mümkün. Argan yağı dudakları, dolgun, yumuşak ve esnek kalmasını sağlamak için ideal bir
üründür. Bir merhem olarak kuru dudakları içine bir ya da iki damla ovmak yeterlidir, fakat
bu uygulama esnasında dikkat etmeniz gerek bir husus var, o da dudaklara uyguladıktan sonra
arta kalan kısmı 1-2 dakika sonra silin. Argan Sabununun Faydaları: Argan yağının daha çok
cilt ve saç sağlığı için yaygın olarak kullanıldığını yazmıştır. Bunun en önemli sebebinin de
bol miktarda E vitamini içerdiğini belirtmiştir. •Argan sabunu içerdiği kükürt cilde inanılmaz
anlamda katı sağlayabilmektedir. Bunun dışında zararlı UV ışınlarından cildi koruduğu gibi,
cilt temizliğine de katkıda bulunmaktadır. •Argan sabununun diğer bir özelliğinin de ciltteki
enfeksiyonlarını gideriyor olmasıdır. Kötü bakteri ve mikropların verdiği zararlardan
kurtulmak için doğru bir tercihtir. •Argan sabunu mikropları defetmenin yanında, cilt
hücrelerini de koruma özelliğine sahiptir. •Sivilce sorunları olanlar için bir tedavi aracı
olabilir, akneleri giderme noktasında argan yağı yardımcı olabilir. Argan Sabunun Zararları:
Argan sabunu ve argan yağı ülkemizde daha yeni yeni tanınmaya başlamıştır, hâlbuki birçok
ülkede çok eski tarihlerden beri yaygın olarak cilt ve saç bakımında kullanılmaktadır. Şimdiye
kadar argan yağının sağlık açısından zararlı olduğuna dair bir vaka ile karşılaşılmamıştır.
Fakat her hangi bir cilt hastalığından dolayı ilaçlı veya lazer tedavisi gören hastaların
doktorlarına danışarak kullanmalarını öneririz. Tavsiyeler Argan Yağının özellikle cilt ve saç
için inanılmaz faydalarının olduğunu söylemek mümkün. Bu yüzden doğal bir tedavi şekli
olarak insan sağlığına hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında birçok cilt hastalığına
karşı etkili olduğu ve bir kıyaslama yapıldığında diğer cilt bakımlarından çok daha ucuz ve
sağlıklı olduğu için düzenli olarak kullanılmasını önerebiliriz. Argan yağının ağızdan
tüketimini kesinlikle önermiyoruz. Dikkat Doktorunuza Danışmadan Kullanmayınız. Aktarım
Diyor ki: Selda AVCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14538.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Emniyete hizmet binası yapılacak
Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısının ilk oturumunu yaptı. Toplantıda 107
gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

11 Ağustos 2015 Salı 13:48

Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında toplandı.
İmar plan tadilatına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporlarının görüşülmesinin
ardından Kültepe'deki kazı çalışmalarını uzun yıllar sürdüren ve geçen yıl hayatını kaybeden
Prof. Dr. Kutlu Emre'nin isminin bir caddeye verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Meclis toplantısında Kültepe'deki kazı çalışmalarına destek veren Büyükşehir Belediyesi'nin
Keykubatiye Sarayı'nın bulunduğu alanda başlayan kazı çalışmalarını desteklemesi yönündeki
talep de kabul edildi.
BÜYÜKŞEHİR, EMNİYET'E HİZMET BİNASI YAPACAK
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında ilimizdeki ihtiyaç bulunan yerlerde Büyükşehir
Belediyesi tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne yeni karakol ve hizmet binası yapılması konusu
da görüşüldü. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in ya da
görevlendireceği bir ismin Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ile protokol imzalaması yönündeki
talep meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14539.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Milletvekili Kilci’nin acı günü
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci’nin yeğeni Turgay Horoz
sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti.

11 Ağustos 2015 Salı 13:53

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Turgay Horoz'un Hacılar Merkez Camii'nde kılınan
cenaze namazına MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, MHP Kayseri İl Yöneticileri,
KESKKK Başkanı Mustafa Alan ile Turgay Horoz'un yakınları katıldı.

Kılınan namazın ardından Turgay Horoz'un cenazesi Hacılar İlçe Mezarlığında defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14540.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Siyasilerimiz daha fazla gayret göstermeli!
Kayseri Sağlık Sen Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Kayseri milletvekillerine seslenerek,
hekim kuralarının çekileceğini ve Kayseri'deki hekim sayısının arttırılması için daha fazla
gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi.

11 Ağustos 2015 Salı 13:59

Kayseri Sağlık Sen Şube Başkanı Doğan, "Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bölge
sağlık merkezi olmasına bağlı olarak yoğun bir çalışma içerisinde faaliyet göstermektedir.
Hizmet kalitesini daha da yükseltmek için personel sayını arttırmakta fayda olduğu
gözlenmekte olup bu konuda Kayserimizin değerli siyasetçilerine önemli görevler
düşmektedir"
dedi.
Doğan, "Duyduğumuza göre bazı illerin vekilleri doktor sözü almadan bakanlıktan
ayrılmıyormuş. Aynı performansı değerli vekillerimizden de bekliyoruz. Zira özellikle acil
biriminde pratisyen hekim sayısı yetersiz olduğundan uzman hekimlerimiz acil serviste kendi
branşı dışında rutin hasta bakmaktadır. Bu durum hekim sayısının arttırılması için sağlık
bakanlığımızın hekim atamalarında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanemizin konumunu,
yoğunluğunu dikkate alması ve siyasilerimizin daha fazla gayret göstermeleri için yeterli
sebeptir diye düşünüyoruz önümüzdeki günlerde pratisyen hekim kuraları çekilecektir ve acile
acil olarak hekim gerekmektedir
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14541.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Anız yangını büyümeden söndürüldü
Kayseri'de boş bir arazi de çıkan anız yangını, itfaiyenin erken müdahalesi ile büyümeden
söndürüldü.

11 Ağustos 2015 Salı 14:02

Edinilen bilgiye göre, Sivas Yolu 10. kilometre Kumarlı Mevkii'nde bulunan boş bir arazide
bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, yangını
gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde yangının
meydana geldiği araziye gelen ekipler, yangını söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14542.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Kaybolan iki kız kardeş 11 saat sonra bulundu
Kayseri’de kaybolan iki kız kardeşi bulmak için 11 saat boyunca arama yapan ekipler,
çocukları pazar yerinde buldu.

11 Ağustos 2015 Salı 14:04

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi'ndeki
evlerinden ayrılan 7 ve 9 yaşlarındaki Elif ve Sıla Ç.’den ailesi haber alamadı. Ailenin
durumu polise bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ancak akşam saatlerine
kadar sonuç alınamaması üzerine arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve Jandarma Arama
Kurtarma ekipleri de dahil oldu.
8 kişilik AKUT ekibi, arama köpeği bulunan JAK ekipleri ve polisler iki kız kardeşi bağ
evlerinin ve su kanalının bulunduğu alanda aradı. Yaklaşık 11 saat süren arama çalışmalarında
ekipler
bölgedeki
güvenlik
kameralarını
inceleyerek
vatandaşlarla
görüştü.
Güvenlik kameralarındaki görüntüler ve vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda Elif ve
Sıla'nın en son görüldüğü bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, iki kardeşi
Eseryurt Mahallesi'nin pazar yerinde buldu.
Sıla ve Elif'in bulunması sonrasında aile rahat bir nefes alırken, mahalle muhtarı Bekir
Mermer, "Bende mahalle muhtarı olarak özellikle aileye geçmiş olsun diyorum. Kayseri İl

Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere kendileri buraya kadar geldiler. Tüm emniyet
mensuplarına sonsuz saygımızı sunuyoruz. Allah böyle acıları hiç kimseye göstermesin" diye
konuştu.
Sıla ve Elif'in dayısı Hasan Öcalan ise, "Yeğenimizin kaybolmasında polislerimiz,
arkadaşlarımız, komşularımız seferber oldular. Çocuğun bulunmasında yardımcı oldular, dört
elle her tarafı aradılar. Allah’a şükür çocuk kazasız belasız bulundu. Yardımları için herkese
teşekkür ediyorum. Bu durumu Allah kimsenin başına vermesin."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14543.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Balkondan düşen 84 yaşındaki kadın hayatını
kaybetti
Kayseri'de 3. kattaki dairenin balkonundan düşen 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

11 Ağustos 2015 Salı 14:08

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Reyhan Sokak'ta gece
00.30'da meydana gelen olayda 84 yaşındaki E.A.'nın 3. kattaki dairenin balkonundan düştüğü
öğrenildi. Ağır yaralanan E.A.'nın ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
getirildiği, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14544.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

AGÜ’de uluslararası gençlik günü etkinliği
Uluslararası Gençlik Günü Nedeniyle Voleybol Maçı Düzenlendi

11 Ağustos 2015 Salı 14:09

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bu yıl 15’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Gençlik
Günü Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) kutlanıyor.
Her yıl farklı bir temayla kutlanan ve bu yıl ise “Gençliğin Sivil Topluma Katılımı “ temasıyla
kutlanacak olan Uluslararası Gençlik Günü nedeniyle AGÜ Gençlik Fabrikası tarafından
voleybol maçı düzenlendi.

Gençlik Fabrikası Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, maçın 12 Ağustos’ta Sümer
Kampüsü’nde oynanacağını bildirdi.
Bu etkinliğin, Uluslararası Gençlik Günü kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilecek tek
etkinlik olacağını belirten Güç, şu bilgileri verdi:
“Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikası olarak Uluslararası Gençlik Gününü, sivil
toplum alanında çalışan gençler, uluslararası ekibimiz ve öğrencilerimizle beraber bir spor
faaliyeti olan voleybol maçı düzenleyerek bu günü kutlayacağız. Bu etkinlik ile amacımız
sivil topluma katkı koyan gençleri, farklı kültürleri bir araya getirmek ve aralarındaki
karşılıklı anlayışı ve iş birliğini sporla pekiştirmektir.
Yapılacak bu maçtan sonra takımlar günün temasına uygun olarak gençlerin sivil topluma
katılımı ile ilgili görüşlerine yönelik bir video çekilecek ve eğlenceli bir atmosfer içinde bu
günü kutlamış ve gençlerin sivil topluma katılımı konusunda farkındalık yaratılmış olacaktır.
Güç, 12 Ağustos’ta tüm dünyada gerçekleşecek “Uluslararası Gençlik Günü “ etkinliklerinin,
#YouthDay kullanarak sosyal medyadan da takip edilebileceğini kaydetti.
AGÜ Gençlik Fabrikasının bu etkinliği ve diğer yapılacak olan ulusal ve uluslararası bütün
organizasyonları ve fırsatlar da www.facebook.com/aguyouth ve twitter.com/aguyouth adlı
sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14545.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Doğan, imam-hatiplilerle buluştu
Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam-Hatip Lisesi’ni ziyaret eden AK Parti Kayseri
Milletvekili Ahmet Doğan “İHL’ler toplumun en gözde okulları haline geldi” dedi.

11 Ağustos 2015 Salı 14:12

Mesleki yetiştirme amaçlı yaz kurslarına katılan Türk ve yabancı öğrencilerle buluşan Doğan
“28 Şubat postmodern darbesinin gerekçelerinden biri de İmam-Hatiplerdi. Bu yüzden birçok
genç ve ailesi mağdur oldu. Kızım da onlardan biri” diye konuştu.
28 Şubat sürecinde İmam-Hatiplilerin puanları kesilerek üniversiteye girişlerinin
engellendiğini, uygulanan baskılar yüzünden öğrenci sayısının çok azaldığını, birçok okulun
kapandığını hatırlatan Doğan şunları söyledi:“Çok şükür ki, çocuklarını okullardan almayan
cesur aileler sayesinde İmam-Hatipler tarih olmaktan kurtuldu. İçinizden biri olarak
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan katsayı problemini ortadan kaldırıp önünüzü açtı.
İmam-Hatipler toplumun en gözde okulları haline geldi.”
Doğan, konuşmasında batının tüm sosyal hastalıklarının bize de sirayet etmekte olduğu
tehlikesine dikkat çekerek “ferdileşme de batıdan bize geçti. Bundan kurtulmak için ekip
olmak, takım ruhu taşımak şart. Bu yüzden size takım sporu yapmayı tavsiye ediyorum. Ben
gençliğimde voleybol ve basketbol oynadım. Bunun faydalarını halen görüyorum” diye

konuştu.
İlk defa Türk öğrenci alınacak
Konferans Salonu’nda gerçekleşen buluşmada yaz kursları hakkında bilgi veren Müdür
Başyardımcısı İbrahim Rüştü Yapıcı “kurslarımıza ülkemizin dört bir yanından 11. sınıfa
geçen öğrenciler katılıyor. Aralarında çeşitli sebeplerle yaz tatilinde ülkesine gidemeyen
bizim öğrencilerimiz da var” dedi. Yapıcı konuşmasını şöyle sürdürdü:
“MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 17 ilde düzenlenen İmam Hatip Lisesi
Öğrencileri Mesleki Yetiştirme ve Takviye Kursları çerçevesinde M. Germirli İHL olarak
Kayseri'ye gelen kursiyerlerimize gerek eğitim-öğretim, gerekse sosyal etkinlikler açısından
zengin bir program hazırlamaya çalışıyoruz”
Okul Müdürü Sıddık Kaya da; Türkiye’de İstanbul, Ankara ve Konya’da Germirli benzeri üç
tane daha uluslararası okul olduğunu belirterek “okulumuza bu yıl ilk defa 34 Türk öğrenci
alacağız” şeklinde konuştu. Okul yönetimi olarak yeni öğrenciler için tüm hazırlıkları
yaptıklarını söyleyen Kaya "gerek vizyon ve misyonu, gerek eğitici kadrosu ve diğer
imkânları ile Uluslararası Mustafa Germirli İHL'nin TEOG’da başarılı öğrencilerimiz
tarafından tercihe şayan görüldüğüne inanıyorum" dedi. Program, Doğan’ın gelen soruları
cevaplamasıyla sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14546.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

5 kilo 850 gram eroin ele geçirildi
Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonlarda 5 kilo 860 gram eroin ele geçirildi.

11 Ağustos 2015 Salı 14:16

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan çalışmalarda kente Malatya’dan giriş yapan R.O.’nun sürücüsü olduğu '65'
plakalı araçta arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği ‘Sedef’in de yardımıyla aracın benzin
deposunda zulalı 5 kilo 850 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç şoförünün
gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar
Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda kentte bulunan bir alışveriş
merkezinde durumundan şüphelenilen O.D.’nin üzerinde arama yapılmış, yapılan aramalarda
11 adet alüminyum folyoya sarılı 1,35 gram ‘Bonzai’ olarak nitelendirilen Sentetik
Kannobinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.D.’nin yapılan işlemlerin ardından
‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14547.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Coşkulu Genel Kurul
Pancar Ekicileri Kooperatifi 62. genel kurulu yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Genel
kurulda konuşan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
Kayseri Şeker Fabrikası'nın kar, başarı ve vergi konularında başarılar katettiğini söyleyerek,
"Bu başarılar kalıcı olacak ve devamlılık arz edecektir" dedi.

11 Ağustos 2015 Salı 14:18

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen 62. genel kurulu öncesinde dışarıda kurulan
stantlarda ki çiftçilerle teker teker selamlaşan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay, pancar çiftçinin sorunlarını dinledi. Daha sonra kurulun yapılacağı
alana geçen Akay, burada çiftçinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. 'En büyük başkan bizim başkan'
şeklinde slogan atan çiftçiler, açtıkları pankartlar ile Başkan Akay'a destek verdi.
Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler
için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Kurulda konuşan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilerle beraber bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.
Akay, "Bu çiftçinin ekmek mücadelesidir. Çiftçinin topyekun olarak işine sahip çıkma
mücadelesidir. Aynı zamanda milli gelirden hak ettiği payı alabilmenin bilinçli mücadelesidir.
Oluşacak bu bilinçle Orta Anadolu'dan başlayarak Türk çiftçisinin bir güç merkezi oluşturma
mücadelesidir. Sizin birlik ve bütünlüğünüz bu mücadelesinin en büyük gıdasıdır. Bugün
oluşturduğunuz bu muhteşem tablo, her tarafa güçlü ses olarak yankılanacak, herkesin bu
birlik ve bütünlüğe gıpta ile bakmasını sağlayacaktır.Bu tabloyu artık her toplantıda yaşatıyor
olmanız, bize haklı bir gurur kaynağı oluyor. Enerjimiz artıyor, çalışma şevkimiz artıyor,
bununla birlikte Allah'a hamt olsun daha da başarılı oluyoruz" dedi.
Bugüne kadar yapılması gerekenleri, verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini ifade eden
Başkan Akay, "Her geçen gün bir önce ki günden, her geçen ayda bir önceki aydan daha da
başarılı olduk. Bugün geldiğimiz noktada size daha fazla kazandıran, işinizi daha fazla
kolaylaştıran, masraflarını azaltan bir yapı oluştu. Kayseri Pancar Kooperatifinin yüzde 56
oranında hissesine sahip olduğu Kayseri Şeker Fabrikası, çabalarımız ve katkılarımız sonucu
başarı ve rekorları, kar rekorları, vergi rekorları kıran bir şirket haline geldi. Kazanılan bu
başarılar, bundan sonra kalıcı olacak, devamlılık arz edecek" diye konuştu.
'Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz' diyen Akay, şunları kaydetti:
"Pancar çiftçisi doğrudan şeker fabrikasının ortağı olacak. Bu uygulamaya çalışanlarımızı da
dahil edebiliriz. Böylece şirketin karından pay aldığınız gibi şirketin artan değeri
doğrultusunda hisselerinizin de değeri artacak. Doğrudan çiftçinin ve çalışanın hissedarı
olduğu böyle bir fabrikanın arazilerine artık kimseler göz dikemeyecek. Şirketin arazileri,
imkanları ve şekerleri artık kimseye peşkeş çekilemeyecek. Size verdiğimiz her sözün
arkasında durduk. Hepsini yerine getirmek için büyük gayret serf ettik. Yakın gelecekte
pancar bedelleri peşin ödenir duruma gelecek demiştik.

Her sene ödemeleri bir ay geriye çekerek bu hedefe doğru ilerliyoruz. Allah'ın izni ile bu
senenin kalan pancar bedeli 20 Ocak'ta ödenecek. Bir sonra ki sene ise, Aralık ayının son
haftasında bu ödeme gerçekleşecek."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14548.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Arı görevine
başladı
Vali Orhan Düzgün, Kayseri Vali Yardımcılığı görevine başlayan Vali Yardımcısı Dr.
Mustafa Arı’yı makamında kabul etti.
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Vali Düzgün, 28 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İçişleri Bakanlığı’nın
2015/398 sayılı Kaymakam ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile İzmir Çiğli Kaymakamlığı
görevinden Kayseri Vali Yardımcılığı’na atanan Dr. Mustafa Arı’ya yeni görevinde başarılar
diledi.
- DR. MUSTAFA ARI KİMDİR?
Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Arı, 1967 yılında Sivas'ta doğdu. 1989 yılında Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kaymakam Arı, 1989 yılında kamu hukuk
alanında yüksek lisansa ve Ankara Barosunda Avukatlık stajına başladı.
1990 yılında avukatlık stajını tamamlayan ve Çanakkale'ye kaymakam adayı olarak atanan
Vali Yardımcısı Arı sırasıyla İzmir- Seferihisar, Afyon-Başmakçı, Antalya-Kale (Demre),
Antalya-Gazipaşa Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.
1992 yılında İngilizce öğrenmek amacıyla İngiltere’de bulunan Vali Yardımcısı Arı, 1993
yılında Konya-Ahırlı ve Burdur-Tefenni Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.
Vali Yardımcısı Arı, 1994 yılında kaymakamlık kursunu tamamlayarak asaleten SakaryaKarapürçek ilçesine Kaymakam olarak atandı ve sırasıyla Malatya-Kale Kaymakamı, Ağrı
Vali Yardımcısı, Nevşehir Vali Yardımcısı, 2003-2008 Hukuk Müşavirliği (Bilgi İşlem Daire
Başkanlığında e-İçişleri ve İl Özel İdareleri Muhasebe sistemi proje yöneticiliği) görevlerinde
bulundu. 2009 yılında "e-Dönüşüm, e-Devlet" konusunda Doktorasını tamamlayarak (Ph D)
Doktor ünvanı aldı.
Manisa-Gölmarmara Kaymakamlığı ve sonrasında İzmir Çiğli Kaymakamı olarak görev
yapan Vali Yardımcısı Arı, 28 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/398
sayılı İçişleri Bakanlığı’na ait atama kararı ile Kayseri Vali Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14549.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Üniversitede defolu hizmet
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İstanbul Ticaret Üniversitesi yönetimi, yeni akademik dönemin hemen öncesinde 34
akademisyeniyle sözleşme yenilememe kararı aldı. Bu kararı tüketici hakları kapsamında
değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Hatice Saadet Kalyoncu “Üniversite
tercihlerinde akademik kadroya göre kayıt yapan öğrenciler, ayıplı hizmet kapsamında,
yeniden fiyatlandırma (indirim) isteyebilir ve Tüketici Mahkemelerinde haklarını arayabilir”
dedi.
Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Hatice Saadet Kalyoncu konuyla ilgili olarak şu
açıklamayı yapmışt:
"Üniversiteler kayıt öncesi sundukları imkânların reklamlarını yapmakta, özellikle akademik
kadrolarıyla eğitim kalitelerini ifade etmeye çalışarak tercih edilmelerini sağlamaktadırlar.
Öğrenciler tercihlerini yaparken, üniversitelerin sosyal imkânlarını, akademik kadrosunu, burs
miktarlarını değerlendirerek seçim yaparlar. Tam burslu olmayan veya burssuz öğrenciler
hangi akademik kadrodan eğitim alacaklarını bilerek paralı eğitime imza atarlar.
İstanbul Ticaret Üniversitesi örneğinde, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümündeki
profesör unvanlı üç hocanın üçü dönemin başlamasına az süre kala artık orada olmayacak.
Oysa öğrenciler tercih yaparken, bölüm başkanı Prof. Dr. Atilla Yayla olmak üzere, diğer
hocaların
da
bu
bölümde
olduğu
bilgisine
sahip
olarak
yapmışlardı.
Elbette ki, özel üniversite olması sebebiyle akademik kadrolarda zaman zaman değişiklik
olması devlet üniversitelerine göre daha olasıdır. Ancak, üniversitenin bir bölümüne ait
akademik kadrosunda o bölümü etkileyecek kadar büyük bir değişiklik veya o bölümün tercih
edilme sebebini oluşturabilecek kadronun artık olmayışı, hizmet alıcısı açısından kabul
edilemez. Üniversite vaat ettiği hizmeti ve hizmet kalitesini sağlamakla mükelleftir.
Bu sebeple tüketici olan öğrencilerimiz, kadrolar ile verileceği beyan edilen eğitim hizmetini
alamadıkları için, ayıplı hizmet kapsamında üniversitelerine başvurarak bedel indirimi
isteyebilirler. Olumlu cevap alamamaları durumunda da Tüketici Mahkemelerine
başvurabilirler.
Üniversitelerle ilgili davalar esas olarak İdari Mahkemelerde görülse de, bir tarafın tüketici
olduğu bu hizmet alımı ile ilgili hukuk mücadelesi için Tüketici Mahkemelerine
başvurulabilir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14550.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Başkan Palancıoğlu'dan Talasgücü'ne ziyaret
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, aynı zamanda onursal başkanlığını yaptığı
Kayseri Süper Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'a moral ziyaretinde bulundu.

11 Ağustos 2015 Salı 16:04

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak kısa süre önce hizmete giren
Başakpınar Stadında gerçekleşen idmanı Başkan Palancıoğlu ile birlikte AK Parti İlçe
Başkanı Ragıp Dost ve meclis üyeleri izledi. Kulüp Başkanı ve aynı zamanda belediye meclis
üyesi Mustafa İnceok, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Halil Aslan tarafından
karşılanan Başkan Palancıoğlu'na, ziyaret sırasında çocuk ve gençler tarafından sevgi
gösterilerinde bulunuldu. Futbolcularla yakından ilgilenen Başkan Palancıoğlu, kapılarının
her zaman kendilerine açık olduğunu belirterek, her türlü desteği vereceklerini söyledi.
Teknik heyetten takımla ilgili genel bilgiler alan Başkan Palancıoğlu, Talasgücü
Belediyespor'un 2015-2016 sezonu hazırlıklarının başladığını ifade ederek, "Arkadaşlarımız
çalışmalarını yeni bir statta yapıyor. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun Talas'a güzel bir stat
kazandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirmiştik. Şuan hem Başakpınarspor
Kulübümüz, hem de Talasgücü Belediyespor burayı istediği zaman kullanabiliyor. Bu yıl yeni
transferlerimiz ve antrenörümüz var. İnşallah yeni oyuncularımız takıma kısa sürede adapte
olarak
ekibimiz
güçlenecek."
şeklinde
konuştu.
Sporun barış, kardeşlik ve dostluk olduğunun altını çizen Başkan Palancıoğlu, aynı zamanda
gençleri kötü alışkanlıklara karşı koruduğunu kaydetti. Başkan Palancıoğlu, "Gençlerimizi
futbol ve diğer spor branşlarıyla kötü alışkanlıklar edinmelerini engellemeyi amaçlıyoruz. Biz
de bu kapsamda belediye olarak futbolu destekliyoruz. Talasgücü Belediyespor eski bir kulüp.
Bu kulübümüzün devamını sağlamak için gayret ediyoruz. İddialı bir ekip oluşturduk.
Takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah Talas gibi diğer ilçeler de böyle güzel statların
olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14551.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden
işçi toprağa verildi
Kayseri’de geçtiğimiz gün elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.
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Kayseri Hunat Camii de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti Kayseri
milletvekili Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı
kılınan 59 yaşındaki A.A. İldem Mezarlığına defnedildi.
Dün Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi'nde meydana gelen
olayda, asansörle çatıya demir çekmeye çalışan 59 yaşındaki A.A., elektrik akımına kapılarak
hayatını kaybetmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14552.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Almanya’da öldü, Kayseri’de toprağa verildi
Almanya’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden genç gurbetçi Kayseri'de
toprağa verildi.
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Geçtiğimiz hafta Almanya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki
Sedat Akkaya'nın cenazesi uçakla Kayseri'ye getirildi. Akkaya'nın cenazesi namazın kılınması
için Hunat Camii'ne getirildi. Akkaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Argıncık
mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14553.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Dilencilikle mücadele dönemi başlıyor
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, kentte dilenciliğin önüne geçilebilmesi amacıyla ildeki kamu
kurum ve kuruluşlarının İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinesinde dilencilikle mücadele için
çalışma yürüteceğini söyledi. Bu amaçla bir işbirliği protokolü hazırlandığını belirten Vali
Düzgün, dilenciliğin bir meslek olmaktan çıkartılarak duyguların istismar edilmesine izin
verilmeyeceğini ifade etti.
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Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, Kayseri’nin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu sanayi,
ticaret ve turizm atılımlarıyla birlikte önemli bir cazibe merkezi konumuna geldiğini, bu
durumun da kendilerine iş alanı bulmak isteyen çevreler ve vatandaşların ilgisini çekerek
kentin göç aldığını ifade etti.
Yurt içi ve yurt dışından yaşanan göçlerle birlikte dilencilik oranında da artış olduğunun
gözlemlendiğini kaydeden Vali Düzgün, yapılan çalışmalarda dilenciliği meslek haline
getirenlerin çoğunlukta olduğunun görüldüğüne işaret ederek, “dilenciliği meslek edinenler,
dilenmek istemediği halde yoksul ve çaresiz olduğu için dilenmek zorunda kalanlar ve
dilenmek istemediği halde dilenmeye zorlanan vatandaşların” ayrımının yapılmasının önemini
vurguladı.
Hukuksal ve sosyal içerikli çalışmalar ile sokaklarında duyguların istismar edilmediği daha
huzurlu bir kent amacıyla “Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim” Projesi hazırlandığını ve 8
kamu kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandığını ifade eden Vali Düzgün, dilencilikle
mücadele için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının yanında vatandaşların da
dilencilere para vermemelerini isteyerek, şöyle konuştu:
“Vatandaşlarımız dilencilere para verdiği sürece, onlar dilenmeye devam edecektir. Dilencilik
bir mağduriyet şekli değildir, dilencilik sayesinde kazanılan paranın kolay ve cazip olması
yaşanan dilencilik olaylarının artmasına sebep olmaktadır. Dilencilere verilen her para onları
sokakta kalmaya yönlendirmektedir. Bu nedenle dilencilere para vermeyerek dilenciliğin
azalmasına katkıda bulunalım. Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Kaymakamlıklarımız
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, belediyeler, hayırsever vatandaşlarımız, dernek
ve vakıflar tarafından zaten yardım yapılmaktadır. Çalışamayacak durumda olan
vatandaşlarımızın bu kurum ve kuruluşlara başvurması gerekir. Çalışabilecek durumda olan
vatandaşlarımız ise İŞ-KUR Müdürlüğü’ne başvursunlar. Şu anda Kayseri’de sanayi
kuruluşlarımızca 9.500 işçi aranmaktadır.”
Kayseri Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Dayanışma
ve Yardımlaşma Vakfı İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Büyükşehir
Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokole göre “Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim”
projesi kapsamında kurumlar arasında planlı ve koordinasyonlu çalışmalar yürütülecek,

Vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla broşür dağıtılacak, özellikle çocuk ve genç yaştaki
dilenciler sportif ve sosyal etkinliklere yönlendirilecek, uzman personel eşliğinde aile
ziyaretleri yapılacak ve dilenciler tespit edilerek yardım kuruluşları ya da İŞ-KUR
Müdürlüğü’ne yönlendirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14554.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Onursal Başkan’dan yeni sezon öncesi moral
ziyareti
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Erciyesspor Kulübü Onursal Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç,bu hafta Boluspor karşılaşması ile başlayacak olan 2015-2016 sezonu öncesinde
Kayseri Erciyesspor teknik heyet ve futbolcularına moral ziyaretinde bulunarak başarılar
diledi.
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Bu sezon şehrimizi PTT 1. Liginde temsil edecek olan Kayseri Erciyesspor’da bugünkü
yapılan antrenmanın konuğu Kulüp Onursal Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç oldu. Başkan
Büyükkılıç’ı
tesislerde
teknik
direktör
Alaattin
Demirözü
karşıladı.
Futbolcuların sabah yaptığı antrenmanı izleyen ve teknik direktör Alaattin Demirözü ile
takımın son durumu hakkında sohbet eden Başkan Büyükkılıç, antrenman sonrası antrenörler
ve futbolcularla tek tek tokalaşarak başarılar diledi.
Kayseri Erciyesspor’un her zaman centilmenliği ile kamuoyunda yer bulduğunu belirten
Başkan Büyükkılıç, “Öncelikle yeni teknik direktörümüz Alaattin Demirözü ve ekibine hayırlı
olsun diyorum. Hocamız her zaman takdir ettiğimiz şehrimizin bu konuda yetiştirdiği en
değerli teknik adamlardan birisidir. Kendisine ve ekibine bu uzun maratonda başarılar
diliyorum. 2015-2016 sezonunda inanıyorum ki Kayseri Erciyessporumuz zirveye oynayan
bir takım olacak ve sezon sonunda yeniden Süper Lig’de kendine yer bulacaktır.”dedi.
Teknik direktör Alaattin Demirözü’de yaptığı açıklamada “Başkanımızın bu ziyareti bize güç
ve moral vermiştir. Takım olarak çok iyi bir atmosfer yakaladık. Cuma günü kendi evimizde
oynayacağımız ligin ilk karşılaşması olan Boluspor maçında taraftarlarımızın desteğini
bekliyoruz. Lige galibiyetle başlamak en büyük hedefimiz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14555.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Yaz akşamlarında parkları tercih ediyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, belediye olarak büyük ölçekli ve çok
amaçlı park yapımına büyük önem verdiklerini çünkü bu tür parkların her yaş kesimine hitap
ettiğini bildirdi.
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Melikgazi
ilçesinde
vatandaşlar,
yaz
akşamları
parkları
tercih
ediyor.
İlçe genelinde oluşturulan parkların büyüklüğünün yanında çok amaçlı ve işlevli olması için
her türlü çalışmanın yapıldığını, kamelyalar, oturma grupları, yürüyüş ve koşu yolları, çocuk
oyun aletleri, havuz ve bol ağaçlı olmasına özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi’deki piknik alanlarını sadece Melikgazililerin değil tüm
Kayseri’nin benimsediğini belirtti.
Gündüz de akşam da parklarımız cıvıl cıvıl…
Parkların gündüz çocuklara emanet edildiğini ve gündüz saatlerinde parkların cıvıl cıvıl
olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesi olarak yapımını gerçekleştirdiğimiz parklarımızı gündüzleri çocuklara
emanet ediyoruz. Gündüz saatlerinde parklarımızda çocuklarımız neşe içerisinde
oynamaktadırlar. Ancak bizim çok amaçlı parklarımız bu yaz aylarında, özellikle sıcak yaz
akşamlarında ailelerin akınına uğramaktadır. Sıcak yaz akşamlarında bunalan ve serin yer
arayanlar parkları tercih etmektedirler. Çünkü bizim parklarımız her yaş kesimine hizmet
verebilmektedir. Bu yaz aylarının akşamları, parklarımıza yoğun ilgi gösterilmesi bizleri
mutlu ediyor. Çünkü yapılan hizmetin yerinde olduğunun en iyi göstergesi vatandaşların
hizmetlere olan ilgisidir.”dedi.
Parklar yeşil alan yanında ayrıca sosyal mekanlar olarak hizmet veriyor
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, ilçeye yapılan yeşil alan çalışmalarının Melikgazi’nin
gelişmesine ve güzelleşmesine büyük katkı sağladığı gibi sosyal amaçlı kullanılmasının
önemli olduğunu, mahallelilerin birlik ve beraberlik, dostluk ve kardeşlik içerisinde bu
mekânlardan yararlanabildiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14556.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Sıcak havadan bunalan çocuklar süs
havuzlarında serinledi
Kayseri Pınarbaşı İlçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar ilçenin merkezin de bulunan süs
havuzunda serinledi.
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Pınarbaşı’nda Devlet Bahçeli Parkında bulunan havuzu çocukların serinleme mekânı oldu.
İlçede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havadan bunalan çocuklar, serinlemek
için yapay havuzları tercih ediyor. Suyun ve havuzun temiz olduğunu söyleyen çocuklar,
serinleyerek eğlenceli dakikalar geçirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14557.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Baba oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Kayseri'de bir baba, tartıştığı oğlunu sabaha karşı boynundan av tüfeğiyle vurarak
öldürmekten gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük
Caddesi İlayda apartmanının ikinci katında meydana geldi. Sürekli tartıştıkları öğrenilen 72
yaşındaki baba N.G. ile oğlu 30 yaşındaki H.G. arasında yine tartışma çıktı. İddiaya göre,
çıkan tartışmanın ardından baba N.G., av tüfeğiyle oğlu H.G.'yi boynundan vurdu. H.G. olay
yerinde hayatını kaybederken, baba N.G. polis tarafından gözaltına alındı.
Baba N.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14558.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Kocasinan'dan 'Orta Yola' 14,7 milyon
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni ve eski çevreyol arasına yaptıkları
Kayseri'nin üçüncü Çevreyolu olacak Orta Yol çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, bu iş
için bugüne kadar 14,7 milyon liralık ihale gerçekleştirdiklerini söyledi.
Orta Yol Projesi'nde çok önemli mesafe kat ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar,
"Yolun hızlı yapılması için işi üç ayrı yüklenici firmaya ihale ettik. 4 km'lik Zafer Caddesi'yle
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, yine 4 km'lik Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı-Bağdat Caddesi ve 4
km'lik Bağdat Caddesi-Mustafa Kemal Paşa Bulvarı arasındaki kanal yan beton perdeleri
devam ediyor. Bugüne kadar bu iş için 14 milyon 750 bin liralık ihale gerçekleştirdik.
Çalışmalarımız süratle devam ediyor" dedi.
Orta Yol'un, yeni ile eski çevreyol arasında yeni bir rota olacağını vurgulayan Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar, "Yeni bir alternatif yol oluşturarak Kayseri trafiğini hissedilir oranda
rahatlatacağız. Bu alternatif yolla Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölge’ye doğrudan
ulaşılacak, buradan da şehir merkezine ulaşmak sadece 20 dakika gibi bir süre alacak "
şeklinde konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şöyle bitirdi, "Kavşakları az, daha akıcı seyir imkanı
sağlayan Orta Yol; mahallelerimize, bölgemize, şehrimize de katkı sağlayacak. Bin 500
yataklı Bölge Hastanesi'ni günlük 60 bin kişi kullanacak diye hesaplıyoruz. Mobilyakent'e 10
bin kişi gelecek. Aynı rotadaki Metalsan, Oto Sanayiciler, Dökümcüler ve Oto Hurdacılar bu
yolu kullanacak. Bu nedenle çalışmamızı sıkı tutuyor, çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14559.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Allah kimsenin başına vermesin
Kayseri'de tartıştığı oğlunu boynundan av tüfeği ile vurarak öldüren baba, "Allah kimsenin
başına vermesin" dedi.

11 Ağustos 2015 Salı 17:39

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük
Caddesi'ndeki İlayda apartmanının ikinci katında, meydana gelen olayda tartıştığı oğlunu av
tüfeği ile boynundan vurarak öldüren baba 72 yaşındaki baba N.G.'nin emniyetteki sorgusu
tamamlandı. Adliyeye sevk edilmeden önce doktor kontrolüne getirilen baba N.G.,
gazetecilerin 'pişman mısınız?' sorusuna, "Allah kimsenin başına vermesin" cevabını verdi.
Tartıştığı 30 yaşındaki oğlu H.G.'yi av tüfeği ile boynundan vurarak öldüren baba N.G.'nin
adliyede nöbetçi savcılık tarafından ifadesinin alınmasına başlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14560.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi ilk kez
Türk öğrenci alacak
Kayseri Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi, 54 ülkeden 403 öğrenciye
eğitim verirken, bu yıl ilk kez Türk öğrenci alacak.

11 Ağustos 2015 Salı 18:00
Okul Müdürü Sıddık Kaya, okullarının kuruluş tarihçesi hakkında bilgiler vererek, Kayseri’de
2006 yılından bu yana yabancı uyruklu öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi. Kaya, “Bu
proje Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın yürüttüğü bir proje. Kuruluş
tarihçesine bakacak olursak başta Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk
işçilerinin çocuklarına dini eğitim vermek ve milli kimliklerini korumak maksadıyla ilk defa
1994 yılında Mersin ili Bozyazı ilçesinde kurulmuş bir imam hatip lisesi. Avrupa’dan gelen
öğrencilere yönelik açılmış bir imam hatip lisesi. Daha sonra Avrupa sisteminde meydana
gelen değişiklikler denklik sistemini ortadan kaldırdığı için öğrenci akışı da bu anlamda
durmuştur. Öğrenci akışı durunca Türkiye Diyanet Vakfı’nın özellikle Kafkasya ve Uzak
Doğu’dan getirmiş olduğu yabancı uyruklu öğrenciler bu okula gönderilmiş. Fakat ilerleyen
zamanlarda Bozyazı’nın hem sosyal hem kültürel açıdan bu projenin devamına imkan
vermediği konusu hakim olmuştur. Bu anlamda dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ali
Bardakoğlu ve Kayseri Müftüsü Necmettin Nursaçan arasında yapılan görüşmeler neticesinde
Kayseri Uluslararası Mustafa Germirli İmam Hatip Lisesi’nde eğitim öğretime devam etmesi
konusunda mutabakat sağlanmıştır” dedi. Okullarının misyonları hakkında bilgiler veren
Kaya, “Bu okulların misyonunu açıklarken 3 maddede ifade etmek gerekiyor. Birincisi
öğrencilerimize İslam dinini, sağlıklı bir din anlayışıyla öğretmek. Sağlıklı din anlayışına
özellikle vurgu yapıyoruz. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan
bir istatistik dünyada her gün 100 Müslüman öldürülüyor. Fakat öldürülen her 100
Müslümanın yüzde 90’ı Müslüman kardeşi öldürüyor. Dolayısıyla sağlıklı din anlayışının ne
kadar önemli bir vurgu olduğu istatistikten de ortaya çıkıyor. İkincisi bu proje sayesinde
ülkeler arasında sağlam ve kalıcı dostluk köprüleri kurmak. Üçüncüsü de bu gençlerimize
ilimlerle beraber değerlerini kazanmış, özgüven sahibi, kendisine ve bütün insanlığa yararlı

olacak tecrübeyi ve birikimi elde etmiş potansiyel bir nefer olarak insanlığa kazandırmak”
ifadelerini kullandı.
54 ÜLKEDEN 403 ÖĞRENCİ
Dünyanın 54 ülkesinden 403, Afrika’nın ise 37 ülkesinden 170 öğrencileri bulunduğunu
aktaran Müdür Sıddık Kaya, “Biz bu projeyi yeryüzünde bir medeniyetin yeniden inşası
olarak görüyoruz. Daha açık ifade etmek gerekirse Ahmet Yesevi Hazretlerinin öncü erleri
Anadolu’ya gelip Anadolu’yu imani ve insani açıdan nasıl inşa etmişlerse bu gençler de
Anadolu’dan dünyanın dört bir yanına yayılarak dünyanın imani ve insani açıdan mimarına
katkı sağlayacak diye bakıyoruz. Şuanda okulumuzda dünyanın 54 ülkesinden 403 tane
öğrencimiz var. bu öğrencilerimizden 41 tanesini 2014-2015 eğitim öğretim yılında mezun
oldu. bu öğrencilerimiz Afrika’dan, Balkanlar’dan, Uzak Doğu’dan, Kafkaslar’dan
öğrencilerimiz. Daha net örnek vermek gerekirse şuanda okulumuzda Afrika’nın 37
ülkesinden 170 civarında öğrencimiz var” şeklinde konuştu.
İLK KEZ TÜRK ÖĞRENCİ ALINACAK
Bu yıl ilk kez TEOG sınavı sonuçlarına göre 34 Türk öğrenciyi okullarına kaydedeceklerini
dile getiren Kaya, “Okulumuzda 2006 yılından 2015 yılın kadar geçen sürede yurt dışından
gelen yabancı öğrencilerimiz eğitim görmüştür. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl
almış olduğu kararla 2015-2016 eğitim öğretim yılı için 34 tane Türk öğrencimiz inşallah
okulumuzda eğitim, öğretim görecekler. Bu 34 öğrencimiz TEOG sınavı sonuçları tercih
sıralamasına göre okulumuza kayıt yaptıracaklar inşallah. İnşallah okulumuza başarılı
öğrencilerimizi bekliyoruz. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretimde, sosyal, sportif, kültürel
etkinliklerde ne gerekiyorsa okulumuzda hepsinin alt yapısının mevcut olduğunu ifade
ediyoruz. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Ve öğrencilerimizi eğitim açısından, öğretim
açısından ulaşmaları gereken hedefe mutlaka ulaştıracağımızı düşünüyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14561.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Cildinizi aşırı sıcaklardan koruyun
Aşırı sıcaklar ve güneşin zararlı ışınları, cilt sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Güneş
yanıkları, terleme ile oluşan mantar enfeksiyonları ve alerjilere karşı sıcaktan koruyucu
önlemler almak, sağlıklı bir cilt için büyük önem taşıyor.
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Türk Dermatoloji Derneği Üyesi ve Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden
Uz. Dr. Sema Karaoğlu, aşırı sıcaklarda cilt sağlığı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Yazın cilt ve vücut bakımına dikkat!
Aşırı sıcaklarda artan terleme, vücudun kıvrımlı bölgelerinde pişiklere, özellikle bebeklerde
isiliklere, gövdede ve ayaklarda mantar enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Bu nedenle
sıcak havalarda sık duş almak, duştan sonra uygun nemlendiriciler kullanmak, açık renkli ve
pamuklu- keten kumaşlardan oluşan giysileri tercih etmek cildin ısı ve nem dengesini
korumak bakımından çok önemlidir. Yaz aylarında aknelerde de artış görülmektedir. Mutlaka
uygun yıkama jelleri ile yüz, sabah ve akşam düzenli olarak yıkanmalı, uygun tonikler
kullanılarak rahatlaması sağlanmalıdır.

Güneşin zararlı etkilerinden korunun
Güneş yanıkları ve alerjileri de aşırı sıcaklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardır. Tatil
boyunca sahil ve havuz kenarında güneşlenenlerin, aşırı sıcakta tarım ve toprak ile
uğraşanların, ışık duyarlılığı yapan bazı ilaçları kullananların, bağ dokusu hastalığı olanların,
akne rozasea hastası olan kişilerin kesinlikle güneş koruyucusu kullanmaları gerekmektedir.
Ayrıca kadınların ışık duyarlılığı yapabilecek makyaj malzemelerinden kaçınması da
önemlidir. Sıcak yaz aylarında yüze mümkün olduğunca az makyaj yapılmalıdır. Aksi halde
güneş yanıkları, lekeler ya da var olan hastalıklar alevlenebilmekte, güneşten etkilenen
vücudun bazı alanlarında lekeler ortaya çıkmaktadır. ‘Melasma’ denilen ve özellikle yüzde
görülen
bu
hastalığın
tedavisi
oldukça
uzun
bir
süreci
kapsamaktadır.
Duştan sonra vücut nemlendiricisi kullanılmalı
Sıcak havalarda sık duş alınmakta ve buna bağlı olarak kullanılan şampuan miktarı da
artmaktadır. İçindeki kimyasallar nedeniyle aşırı miktarda kullanılan vücut şampuanları
deride kuruluğa yol açabilir. Bu nedenle her duş sonrası uygun bir vücut nemlendiricisi
kullanılması gerekir. Aksi halde deride oluşan kuruluk ve kaşıntı sıyrıklara, terin etkisi de
farklı deri enfeksiyonlarına yol açmaktadır.
Havuz enfeksiyonlarına karşı önem alınmalı
Tatilde deniz ve havuzdan yararlanmayı tercih edenler, zamanlarının büyük bir kısmını
şemsiye altında geçirmelidir. Islak zemine çıplak ayakla basmamalı, bir başkasının terlik ve
mayo gibi özel eşyası kullanılmamalıdır. Ortak eşya ve elbiseler mantar enfeksiyonlarının çok
kolay bulaşmasına yol açmaktadır. Özellikle diyabeti olan hastaların cilt ile ilgili uyarılara çok
daha fazla dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü diyabet hastaların yaraları daha zor ve uzun
sürede iyileşmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14562.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

İmzayı atıp kalkmak istiyoruz
Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, 2. oturumu yapılan toplu sözleşmeyi
değerlendirerek, "Biz o masadan imzayı atıp kalkmak istiyoruz" dedi.
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Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan,
toplu sözleşmenin 2. oturumunu değerlendirdi. Memur-Sen'in taleplerinin karşılanabilir
talepler olduğunu söyleyen Kalkan, "2016-2017 toplu sözleşme masası biliyorsunuz ki 3
Ağustos itibariyle kurulmuş oldu. Memur-Sen’in taleplerinin karşılanabilir talepler olduğuna
inanıyoruz. 8+8 2016 için 7+7’de 2017 içim taban aylığına zam ve enflasyon farkı gibi
artışları talep ediyoruz. Kamu işveren heyetinden de Memur-Sen’in taleplerinin makul
olduğunu kabul edip Memur-Sen’in taleplerini karşılamasını talep ediyoruz. Öğretmene
haftalık tuttuğu nöbet için haftalık en az 6 saat ek ders ücreti talep ediyoruz" dedi.

Kalkan, "Eş durumu tayinlerinde 3 yıl sigorta şartı getiriliyordu ama bu kaldırıldı. Eski
sisteme geri dönüldü. Çalışan eş son 2 yılda 360 gün sigortalı ise eş durumu tayini
isteyebilecek. Bu bizim açımızdan bir kazanımdır. Yine memurlara bir derece sözü verilmişti.
Birinci oturumda 1 derece sözü gerçekleştirilmiş oldu. Biz o masadan imzayı atıp kalkmak
istiyoruz. Görüşmelerin hakem heyetine kalmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14563.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Başkan Eroğlu’ndan Kaymakam Yılmaz’a
hoşgeldin ziyareti
Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, ilçedeki görevine başlayan Kaymakam Ömer
Yılmaz’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
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Sakarya’nın Taraklı İlçe Kaymakamı görevinde iken Sarız İlçe Kaymakamlığına atanan genç
kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ve beraberindekiler ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Kaymakam Yılmaz ve Başkan Eroğlu, ilçenin sorunları hakkında karşılıklı
görüş alışverişinde bulundu.
CHP Sarız İlçe Başkanı İbrahim Konur ve bazı encümen azalarıyla birlikte Kaymakama hoş
geldin ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, İlçe kaymakamı Ömer
Yılmaz ile bir süre sohbet edip, görevinde başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14564.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

ERÜ’lü gençlere KCETAŞ desteği
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Tübitak (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından düzenlenen 2015 yılı
Alternatif Enerjili Araç Yarışları hafta sonu gerçekleştirildi. Yarışlara, Elektromobil

kategorisinde katılan Erciyes Üniversitesi Enerji Sistemleri Kulübü Enerjist Takımı kendi
ürettikleri VOLTACAR adlı elektromobille yarıştı. KCETAŞ’ın sponsor olduğu ERÜ’lü
gençler, başarılı bir performans sergileyerek dikkat çekti.
Devlet-üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini oluşturan yarışma, gençlerin bilimsel
projelerini göstermelerine de olanak sağladı. Alternatif ve yenilenebilir enerjiye gereken
önemi veren KCETAŞ yetkilileri, yarışmada performansları ile dikkat çeken ERÜ takımını
tebrik ederken, bilimsel projelerle fark yaratan gençlere desteklerinin her zaman devam
edeceğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14565.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

ORAN Yönetim Kurulu Ağustos Ayı Toplantısı
gerçekleştirildi
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu’nun Ağustos ayı toplantısı Kayseri
Valisi Orhan Düzgün’ün başkanlığında yapıldı. Toplantıda Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin
bulunduğu TR72 bölgesine 36 milyon liralık yatırımın gerçekleştirilmesinin beklendiği
açıklandı.
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Kayseri Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Yozgat Valisi
Abdulkadir Yazıcı, Sivas Valisi Alim Barut, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz katıldı.
Toplantıda konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Oran Kalkınma Ajansının Ağustos ayı
yönetim kuruluna bu ay Kayseri olarak ev sahipliği yapıyoruz. Kalkınma ajansları mevzuatı
uyarınca her yıl bir ilin valisi başkanlığında yönetim kurulu oluşturuluyor. Geçtiğimiz yıl
Yozgat Valimiz kalkınma ajansı dönem başkanlığını yaptı. Ben kendisine teşekkür ediyorum.
Ağustos 2015 tarihinden itibaren de Ağustos 2016’ya kadar Kayseri Valiliği olanak dönem
başkanlığını biz üstleniyoruz” dedi.
Vali Düzgün, “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı gerek planlama ve gerek koordinasyon
faaliyetleri gerek analiz ve fizibilite çalışmaları, sağlanan maddi desteklerle bölgemizin
kalkınma sürecine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. 2016 yılı çalışma
programları ve bütçe çalışmaları da başlatılmış olup, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan
çalışmalar ve destek sağlanacak alanlarla, çalışma programının onaylanması ile kesinlik
kazanacaktır. Geçtiğimiz ay içinde 2015 yılı yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir rekabet,
kültür ve turizm mali destek programları için destek alacak olanlarla sözleşmeler imzalanıp
proje çalışmaları başlatılmıştır. 2014 yılında aldığımız kararlar 2015 yılı içerisinde kültür,
turizm ve yenilenebilir enerji sektöründekilere destek verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu
programlar kapsamında 17 milyon lira ajans desteği olmak üzere bölgemize 36 milyon liralık
yatırımın gerçekleşmesi beklenmektedir” diye konuştu.

Vali Düzgün açıklamasını şu şekilde sürdürdü:“Devam eden projelere yönelik olarak izleme
ve fiziksel kontrol faaliyetleri ile raporlama ve ödeme süreçleri gerçekleştirilmiş, eğitim
süreçleri yürütülmüş ve ajans person9elimiz tarafından izleme ziyaretleri devam etmiştir.
Son toplantıda alınan karar gereğince turizm, arge, yenilikçilik ve kümelenme sosyal altyapı,
enerji ve çevre olmak üzere 4 farklı alanda sektörel çalışma grubu oluşturuldu. Sürecin etkin
yönetimi ve yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi amacıyla bölgemizdeki üniversiteler,
meslek odaları ve diğer kurumların temsilcileri ile oluşan toplantı yapıldı. Bu süreçte ajans
TR72 bölgesi turizm raporu, Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri sosyal durum analizleri ile
birlikte 6 farklı rapor tüm paydaşlarımızın istifadesine sunulmuştur.
Bu gündü gündemimizde 2015 yılı içinde sağlanan mali destek programları, doğrudan faaliyet
destek programları ve 2016 yılı çalışma programı ve bütçe ele alınacak.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14566.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Hiçyılmaz: Son teröriste kadar!
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Koalisyon
hükümeti çalışmalarının başarıya ulaşmasını temenni ediyorum” dedi.
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Kentte bulunan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen KTO Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz çeşitli konularda açıklamalarda bulundu, İki yıl içerisinde yapmak
istedikleri çalışmaların çoğunu yerine getirdiklerini kaydeden Hiçyılmaz, “Kayseri ticaret
odasında 2013 yılının Mayıs ayında yapılan seçimlerde yönetime gelmiş olan heyetimiz iki
yılı aşkın süredir Kayseri Ticaret Odasında 17 bin civarındaki üyemize hizmet vermek
bakımından elinden gelen tüm gayreti göstermekte ve yaptığı her hizmetin odağına
üyelerimizi koymak suretiyle onların daha iyi ticaret yapmaları ve yaptıkları ticaretten daha
çok kar etmeleri bakımından bizim ne yapmamız gerekiyorsa onları yapmaya çalışıyoruz. Bu
iki yılı aşkın sürelik zaman içerisinde yapmaya söz verdiğimiz bir çok icraatın aşağı yukarı
yüzde seksenini yapmış durumdayız. Kayseri Ticaret Odası Türkiye'nin en önemli
odalarından bir tanesidir. Bizden öncede Kayseri Ticaret Odasının yönetiminde bulunan her
arkadaşımız Kayseri Ticaret Odasının Türkiye’de önemli bir oda haline gelmesi bakımından
gayretler göstermişlerdir. Yani Kayseri Ticaret Odasına üye olan arkadaşların ticaret
odasından daha çok menfaat elde etmeleri, kendilerinin daha iyi temsil edilmeleri ve
Türkiye’de bizimle eşit olabilecek odalarda neler yapılıyorsa hem onları yapmaları ama
onunla da yetinmeyip daha da fazlasını yapmamız gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. Bir
odanın üyelerine n iyi şekilde hizmet edebilmesi önemli organlarımızdan olan meslek
komitelerinin çalışmalarına önem vermekten geçmektedir. Çünkü meslek komiteleri odaların
bel kemiğini oluşturmaktadır ve eğer meslek komiteleri çok faal ve faydalı bir şekilde
çalışırsa üyelerine menfaat sağlarlar” ifadelerini kullandı.. Yeni yapılacak olan hizmet binası
hakkında bilgiler veren Hiçyılmaz, “17 bin üyesi olan Kayseri Ticaret Odasının 70 yıldır

kullandığı şuan itibariyle üyelerimize daha iyi hizmet verme noktasında yapabileceğimiz
şeyleri yapamadığımız, icraatlarımızı tam manasıyla gerçekleştiremediğimiz ve
hizmetlerimizin aksamasına sebep olduğunu düşündüğümüz hizmet binamızın yenilenmesi
yeni bir hizmet binasının yapılması zorunlu hale gelmiştir. Hizmet binasının yapılması
hususunda çalışmalar yürüttük ve çevre yolu üzerinde sanayi odasının yanındaki arsamız
üzerinde Kayseri Ticaret Odasına ve Kayseri ticaretine yakışır bir hizmet binası için
çalışmalar yaptık” dedi.
“KOALİSYON HÜKÜMETİ ÇALIŞMALARININ BAŞARIYA ULAŞMASINI TEMENNİ
EDİYORUM”
Hükümet kurma çalışmalarını değerlendiren KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz çalışmaların biran önce başarıyla sonuçlanmasını temenni ettiklerini söyledi.
Hiçyılmaz, “Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümeti kurma görevini yerine getirme
bakımından Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmelerini yapıyor. Bu görüşmeler neticesinde
ümit ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi ile olabilir Milliyetçi Hareket Partisi ile olabilir bir
koalisyon hükümetinin kurulması iş dünyası bakımından çok önemlidir. Çünkü ihracat
konusunda olsun, istihdam konusunda olsun ve diğer konularda iş dünyasının sıkıntıları var.
Bu sıkıntıların çözülebilmesi bakımından da güçlü bir hükümete ihtiyaç vardır. Bunun için
koalisyon hükümeti çalışmalarının başarıya ulaşmasını temenni ediyorum. Fakat koalisyon
hükümeti kurulması noktasında bir başarısızlık söz konusu olursa tekrar milli iradeye
başvurmakta demokrasinin gereğidir” şeklinde konuştu. Son günlerdeki terör olaylarını da
değerlendiren Hiçyılmaz, “Tabi seçimlerden sonra Türkiye’de hükümet krizi bir boşluk gibi
gören bazı terörist mihraklar Türkiye'yi karıştırmanın çok uygun bir zaman ve zemin
olduğunu düşündüren ve Türkiye'yi karıştırmak için ellerinden gelen tüm çirkinlikleri
yapmaya başladılar. Hükümetin son teröriste kadar operasyonlarına devam etmesi gerekir”
dedi.
Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hiçyılmaz, borcu olan
üyelerin borçlarını ödemelerini istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14567.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Sarız Kaymakamı Yılmaz görevine başladı

12 Ağustos 2015 Çarşamba 18:56

Vali Orhan Düzgün, 28 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İçişleri
Bakanlığı’nın 2015/398 sayılı Kaymakam ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Sakarya
Taraklı Kaymakamlığı görevinden Sarız Kaymakamlığı’na atanarak görevine başlayan
Kaymakam Ömer Yılmaz’ı makamında kabul ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
- ÖMER YILMAZ KİMDİR?
1979 yılında Gümüşhane/Kelkit’ de doğan Kaymakam Ömer Yılmaz, 2001 yılında Selçuk
Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Kaymakam Yılmaz, Yüksek

lisansını Almanya’nın Kassel Üniversitesi’nde “Global Political Economy” isimli master
programında 2006 yılında tamamladıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda uzman
yardımcılığı ve Stajyer kontrolörlük, Sağlık Bakanlığında ise bir süre müfettiş yardımcılığı
görevlerinde bulundu.
2009 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak Tekirdağ Valiliği’nde kaymakamlık stajına
başlayan Kaymakam Yılmaz, Tekirdağ/Saray ve Karaman/Kâzımkarabekir ilçelerinde
Kaymakam vekilliği yaptı.
Kaymakam Yılmaz, yurtdışı stajı çerçevesinde bir yıl boyunca Almanya’nın Schwaebisch
Hall ilçesinde dil öğrenimi ve staj amaçlarıyla bulunduktan sonra Ankara’ya dönerek
kaymakamlık kursuna katıldı.
2012-2015 yılları arasında Sakarya Taraklı Kaymakamlığı yapan Kaymakam Yılmaz,
2015/398 sayılı İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Kayseri Sarız Kaymakamlığı’na atanmıştır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14568.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Huzur ve güven için gerekli tedbirler alınıyor
Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta, vatandaşın huzur ve güveninin sağlanması için gerekli tedbirlerin
alındığı açıklandı.

12 Ağustos 2015 Çarşamba 19:18

Kayseri’de yapılan ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı’na Sivas Valisi Alim Baruz, Yozgat
Valisi Abdulkadir Yazıcı ve Kayseri Valisi Orhan Düzgün katıldı.Toplantıda son günlerde
ülke genelinde yaşanan terör olayları konusunda valilerin görüşünün sorulması üzerine, 3 ilin
valisi adına konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “3 ilde değil Türkiye’nin gündeminde
ramazan bayramının akabinde başlayan ülkenin asayişini bozmaya yönelik olaylar devam
ediyor. Bununla ilgili olarak bütün illerimizde olduğu gibi emniyet jandarma ve diğer
istihbarat birimlerimizle gerekli toplantılar yaparak illerimizin huzur ve güven içerisinde
olması bunun devamının sağlanması için gerekli tedbirler görüşülüyor. Bu üç ilde de zaman
zaman bir araya geldiğimizde bu hususları birlikte ele alıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14569.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Doğan’dan rektörlüğe nezaket ziyareti

12 Ağustos 2015 Çarşamba 19:20

AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan ziyaretlerini ve inceleme gezilerini devam
ettiriyor. Doğan son olarak Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektör Vekili ve İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır’a yeni görevine atanmasından dolayı "hayırlı olsun" ziyareti
yaptı. Görüşmede ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yetim de hazır bulundu.
Erciyes Üniversitesinin ilk öğrencilerinden olan ve 30 yıldır akademisyen olarak görev yapan
Doğan, İletişim Fakültesi dekanlığını sürdürürken vekaleten rektör atanan Çakır’ın yeni rektör
seçilene kadar görevini adaletle ve başarıyla sürdüreceğine inandığını söyledi.
Prof. Dr. Hamza Çakır da ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek “siz de bizim gibi
akademisyensiniz. Bizi en iyi siz anlarsınız. Bu sebeple TBMM’de sesimiz olacağınıza
inanıyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14570.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Kayserispor Osmanlıspor'a bileniyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin başlamasına sayılı günler kala,
hazırlıklarına ara vermeden devam etti.

12 Ağustos 2015 Çarşamba 19:24

Kulüp tesislerinde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde antrenman yapan futbolcular,
düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda,
futbolcular, koordinasyon çalışması ile antrenmana devam etti.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında cuma günü saat 21:00'da Osmanlıspor ile
karşılaşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14571.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Genç kızın babasına yaktığı ağıt yürekleri
dağladı
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memurunun kızı,
Türk Bayrağı'na sarılı tabuta sarılarak, "Ayırmayın bizi, beni de koyun yanına" diyerek ağıt
yakması yürekleri dağladı.

12 Ağustos 2015 Çarşamba 19:26

Niğde Polis Meslek Yüksekokulu’nda görevli polis memuru Tarık Gürbüz (41) bir süredir
tedavi gördüğü Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Gürbüz’ün
cenazesi öğle namazına müteakiben Hunat Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından
toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi Gürbüz’ün kızı babasın Türk Bayrağı’na sarılı tabutuna
sarılıp gözyaşı dökerken ‘Ayırmayın bizi, beni de koyun yanına’ şeklinde ağıt döktü. Cenaze
namazına
Kayseri
İl
Emniyet
Müdürü
İbrahim
Kulular
da
katıldı.
Polis memuru Tarık Gürbüz’ün cenazesi meslektaşları ve yakınlarının omuzlarında son
yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14572.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

5 aylık Furkan bebek kalbine yenildi
Kayseri’de kalbi delik olarak doğan 5 aylık Furkan bebek hayatını kaybetti.

12 Ağustos 2015 Çarşamba 19:28

Cebrail ve Nesibe Gökdoğan çiftinin 5 ay önce kalbi delik olarak dünya gelen çocuğu olan
Furkan Enes Gökdoğan, tedavilere yanıt veremeyince hayatını kaybetti. Furkan bebeğin
cenazesi Hunat Cami’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından
toprağa verildi.
Anne Nesibe ve baba Cebrail Gökdoğan, bebeklerinin küçük tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14573.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Sosyal medya siyasetçinin vazgeçilmezi
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi, Sosyal Medya Uzmanı Dr. Mustafa
Bostancı ilk kitabı "Sosyal Medya ve Siyaset"i imzalayarak AK Parti Kayseri Milletvekili
Ahmet Doğan’a takdim etti.

12 Ağustos 2015 Çarşamba 19:30

Ziyaretten ve anlamlı hediyeden dolayı teşekkür eden Doğan “bu güzel başucu eserinizden
dolayı sizi tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda inceleyip okuyacağım, sosyal medya
çalışmalarımızda da önerilerinizden yararlanacağım” dedi.
Görüşmede kitabı hakkında bilgi veren Bostancı, çeşitli ve kapsamlı araştırmalar sonucunda
bu eseri hazırladığını belirterek “artık siyasetçinin de vazgeçilmez bir iletişim aracı haline
gelen sosyal medya fırsatları ve tehditleri birarada sunmaktadır” diye konuştu.
Siyasetçilerin sosyal medyada resmi değil sıcak bir dil kullanmaları gerektiğinin altını çizen
Dr. Bostancı açıklamasını şöyle tamamladı:
“Seçmenler artık sosyal medyada her yazılana ve her gördüğüne inanmıyor. Bu yüzden
samimi olan, yalan söylemeyen, abartmayan kazanıyor.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14574.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Semt pazar yerlerinde ücretsiz Wİ-Fİ
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye sınırları içerisinde
her hafta 15’i kapalı 10’u açık olmak üzere 25 semt pazarı kurulduğunu ve bu pazar yerlerinin
her türlü temizliğinin ve bakımının belediyece yapıldığını söyledi.

12 Ağustos 2015 Çarşamba 19:37

Sabah saat 08:00 ile akşam saat 17:00 arası ücretsiz internet hizmeti…
Semt pazar yerlerinde sabah saat 08:00 ile akşam saat 17:00 arası ücretsiz internet hizmeti
verilerek teknolojiyi pazar yerlerine taşıdıklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç
“Melikgazi Belediyesi, pazar yerlerini zevkli, nezih ve temiz alışveriş merkezleri oluşturma
çabasındadır. Bu açıdan bir taraftan esnafa hizmet sunarken diğer taraftan bu pazar
yerlerinden yararlanan tüketicileri ve semt sakinlerini düşünerek yatırım ve hizmet

yapmaktadır. 25 semt pazarı her hafta ayrı semtte hizmet vermektedir. Şu anda Yeniköy,
Hürriyet, İldem ve Yıldırım Beyazıt ile TOKİ pazar yerlerinde semt pazarı kurulduğu
günlerde Wİ-Fİ hizmeti verilmektedir. Bu hizmetten hem esnaf hem de semt pazarına gelen
müşteriler yani vatandaşlar da çok memnun kalmaktadırlar. Pazar esnafı, iş saatlerinde posta,
e-mail ve internete girerek dünyayı takip edebilmektedir. Yani dünyadan ve piyasadan
kopmamaktadır. Pazarcılar derneği de verilen hizmetten son derece memnundur.” dedi.
25 pazar yerinden şimdilik 5’inde…
25 pazar yerinden şimdilik 5 semt pazar yerinin pilot hizmet alanı olarak seçildiğini ifade
eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yılsonuna kadar 25 pazar yerinde hatta büyük ölçekli
parklarda da bu hizmetin verileceğini sözlerine ekledi.
Pazar esnafı da yapılan çalışmanın ve hizmetin çok iyi olduğu ve tüm pazar yerlerinde
yaygınlaştırılmasını isteyerek Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiklerini
söylediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14575.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Saimbeyli ziyaret izlenimleri

13 Ağustos 2015 Perşembe 16:49

AÇIK HAVA MÜZESİ OLMUŞ! EV VE İŞYERİ
Geçen yıl bu aylarda bir yazı kaleme almıştım. Yazının başlığı şöyle idi GECE GÜNDÜZ 24
SAAT AÇIK, AÇIK HAVA MÜZESİ.
Adananın Toros Dağları üzerinde eski ismi HAÇİN olan Adana Kozan, Feke, Tufanbeyli
üzerinden Kayseri’ye giden karayolu üzerindeki şirin ilçesi Saimbeyli de bulunan elektrikçi
Ali KARAMAN’ın dükkanı önüne açtığı Kayseri’den Adana yönüne, Adana’dan Kayseri
yönüne gidenlerin 24 saat seyretme imkanı buldukları AÇIK HAVA MÜZESİNDEN
bahsetmiştim.
Kurtuluş savaşı sırasında Adana’yı işgal eden Fransızlar ve onlara yardım eden yerli
Ermenilerin bir müddet işgalinde kalan, Fransızların çekilmesi ile 18 Ekimde işgalden
kurtulan SAİMBEYLİ, bugün şehir merkezinde 4 bin civarında nüfusu barındıran şirin bir
memleket köşesi.
İlçeyi kuzeyden güneye ikiye bölen Tufanbeyli caddesi ve obruk deresinin iki yanındaki
yamaçlarda sıralanmış evler ve yeşil bitki örtüsü ile kiraz, üzüm, erik ve sebze bahçeleri ayrı
bir güzellik katıyor bu güzel memleket köşesine.
Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Saimbeyli’ye yolumuz düştü. Akraba ziyareti için gittiğim
Saimbeyli’de restorasyonu ile ayrı bir güzelleşen MERKEZ CAMİİ’nde vakit namazlarını
kılıp koyu gölgeli asırlık ağaçların süslediği parkta akraba ve dostlarla çay içip sohbetler
yaptık.
Saimbeyli’ye gelip de Ali KARAMAN’ın açık hava müzesini ziyaret edip onunla çay içip
muhabbet etmemek olmazdı. Dükkanını ziyaret ettiğimde bizimle canı gönülden ilgilendi ali
ağabey. Yanımdakilerle birlikte yaptığım ziyaretten oldukça memnun kaldı, cadde üzerinde

24 saat açık müzesinde yeni sergilenen antika eşyaları bize tanıttı arkasından çay ve ikram
için bizi evine davet etti.
Ali KARAMAN tam bir Saimbeyli aşığı, ilçesini geçmişiyle birlikte buraya gelip giden
insanlara tanıtmak için, idareden gemici fenerine, gaz ocağından kömürlü ütüye, el
değirmeninden harman düvenine, yabadan ekin biçilen ellik’e kadar 60-70 yıl önceye kadar
bölge ahalisinin günlük işlerinde kullandığı bulabildiği ne kadar eşya varsa dükkanının
önündeki müzede sergilediği gibi, evinin bahçesini ve içini de açık hava müzesi yaparak
orada sergilemeye başlamış.
Ali ağabeyle bir yandan çaylarımızı yudumlayıp ikramlarımızı alırken diğer yandan evindeki
müzede sergilenen eşyaları bize tanıtmayı ihmal etmedi. Ali KARAMAN istiyor ki! Bu
eşyaları çevre illere ve bölgelere de götürüp sergileyeyim. Saimbeyli’yi geçmişiyle birlikte
daha fazla insana tanıtayım, böylece daha fazla insan Saimbeyli’ye gelsin, bölgeyi yerinde
incelesin.
Ali Ağabey ile sohbetimizde ona bu yıl gördüklerimi geçen yıl olduğu gibi gazetede yazmayı
söz verirken müzesiyle ilgili bilgilerin Adana’da ki mahalli gazetelerde de yayınlanıp
tanıtılmasına yardımcı olacağımı bildirdim. Nasip olur ise müzesinde sergilenen tarihi eşyaları
Adana’da götürüp sergileyebilir veya Adana’dan mahalli gazete ve televizyonları
Saimbeyli’ye davet edip misafir edebilirse onlarla yapacağı programlarla müzesini ve
Saimbeyli’yi daha iyi tanıtabileceğini benim de bu konuda yardımcı olabileceğimi bildirdim.
Okuyanlara bir daha hatırlatıyorum, yolunuz Sarız Tufanbeyli üzerinden Adana’ya düşerse
veya Adana Kozan üzerinden Kayseri’ye gelirseniz aklınızda olsun! Orta Toroslar’ın
tepesinde yeşil ormanlar, kiraz ve üzüm bahçeleri arasında obruk çayının 2 yakasına dizilmiş
inci gibi evlerin arasından geçerken mutlaka orman işletme şefliği yanında köprü başındaki
Ali KARAMAN’ın dükkanı önünde açtığı 24 saat açık ve ücret talep edilmeyen açık hava
müzesini mutlaka görün. Yolunuz açık, seyriniz bol olsun.
Ahmet TAŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14576.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Abd Brooklyn Belediye Başkanı Vali Düzgün’ü
ziyaret etti
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams ve
beraberindekiler, Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret etti.

14 Ağustos 2015 Cuma 14:09

Ziyarette konuşan Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, “Bu ziyaretim Kayseri’ye olan ilk
ziyaretim. Güzel bir şehir ve Türk misafirperverliği benim beklentilerimin çok ötesinde.
Şehriniz hızla büyüyen bir şehir, her gün daha da gelişiyor. Bunu görmekte çok memnun edici
bir durum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Düzgün kent hakkında misafirlere
bilgi verdi. Kayseri’nin zengin bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Vali Düzgün, “Kayseri
çok zengin bir tarihe sahiptir. Bu tarihin köklerinde de ticaret vardır. Onun için belki bu kadar
gelişmiş olmasının sebebi 5 bin yıllık tarihinde bugüne kadar zengin bir ticari geçmişe sahip
olmasıdır. Kayseri’nin hemen 20 km kuzey doğusunda Kültepe Ören yerinde çıkan arkeolojik
kazılarda günümüzden 5 yıl öncesine ait tabletler ortaya çıkartıldı. O tabletler üzerinde ticari
sözleşmeler rastlıyoruz. Kültepe Asur Krallığının merkezlerinden birisidir. Gelen heyetlerin
kalay getirdikleri bakır vb. madenleri götürdükleri o tabletlerde rastlanan yazışmalardan
birisidir. Bugüne kadar 23 bin tablet ortaya çıkartıldı ve geçtiğimiz yıl Kültepe UNESCO
Dünya Geçici Miras Listesine dahil edildi. Biz de bu tabletlerin Dünya Belleği Mirasına dahil
edilmesi için müracaatta bulunduk. Kayseri’de son dönemde kültürel kayak ismini verdiğimiz
Kapadokya ile Erciyes kayak turizmi turlarının birleştirilmesi geçtiğimiz yıllarda daha da
önem kazanmaya başladı” dedi. Konuşmaların ardından Vali Düzgün misafirine Kayseri’yi
temsil eden Saat Kulesi hediye etti.
Ziyarette Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams’ın yanı sıra Toplum İlişkilerinden Sorumlu
Danışman Rana Abbasova, Güvenlik Görevlisi Timothy Pearson ve Özel Kalem Müdürü
Ama Dwimoh da hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14577.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

14 onurlu yıl
AK Parti’nin 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruluşunun 14. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj
yayınlayan Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan “15. yılımıza onurla giriyoruz” dedi.

14 Ağustos 2015 Cuma 14:16

“Kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Bundan sonra hiç bir şey
eskisi gibi olmayacak’ diyerek başlattığı siyasi mücadelede çok başarılı sonuçlar aldık” diyen
Doğan mesajında şunları söyledi:
“Gerçekten de Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 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, ekonomimizi 3,5 kat büyüttük, örnek ve lider bir ülke olduk” diye konuştu.
14 gurur yılını geride bırakmanın mutluluğunu taşıdıklarını belirten Doğan açıklamasını şöyle
sürdürdü:
“Kurulur kurulmaz ilk genel seçimde tek başına iktidara gelen ve bu başarıyı günümüze kadar
her seçimde gösteren başka bir parti yok. İlklerin ve enlerin partisi AK Parti inşallah daha
nice yıllar ülkemize, milletimize ve gönül coğrafyamıza hizmet vermeye devam edecek.
Çok güzel bir tevafukla 14 Ağustos aynı zamanda Dünya Rabia Günü. Nitekim ‘Rabia Onur

Ödülü’ bugün Cumhurbaşkanımız, partimizin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan'a verilecek.
Partimiz ve partililerimiz için anlamlı bir günde ne büyük onur. Ne kadar övünsek azdır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14578.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Sıcak hava şahini bayılttı
Kayseri'de yaklaşık 37 dereceye ulaşan sıcak havaya dayanamayan şahin bir vatandaş
tarafından baygın halde bulundu.
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Kayseri'nin Organize Sanayi Bölgesi'nde Tuncay Altuntaş, çalıştığı deponun önünde
uçamayan bir şahin buldu. Sıcaklardan dolayı bayılan şahinin uçamadığını söyleyen
Altuntaş, diğer hayvanların zarar vermemesi için şahini soğuk hava deposuna koydu. Burada
şahine su veren ve buzlu suyla yıkayan Altuntaş, şahinin tedavi olması için yetkililerden
yardım istedi.
Altuntaş, "Çalıştığım firmanın önünde sıcaktan yorulmuş, bunalmış bir şahin buldum. Şahini
aldım ve soğuk suyla yıkadım. Bu durumun sıcaktan olduğunu düşünüyorum. Kanatlarında
kontrol ettiğim kadarıyla herhangi bir yara yok. Çeşitli kurum ve kuruluşlara müracaat ettim.
Özellikle Orman Bölge Müdürlüğü'ne müracaat ettim ama 'Şahin'i doğaya salın' dediler. Bu
hayvanı ben doğaya nasıl sala bilirim? İnsanlar yurt dışından bir sürü para verip getirtiyorlar.
Fakat insanlar bizim elimizdekinin kıymetini bilmiyorlar" dedi.
Altuntaş, "Benim yetkililerden istediğim bu hayvanlara sahip çıkılmasıdır. Bu hayvan
sıcaktan dolayı bayılmış ve uçamıyor. Tedavi edilmesi ve uzman kişiler tarafından
beslenilmesi gerekiyor ama kimse sahip çıkmıyor. Yetkililerin duyarlılık göstererek bu
hayvana sahip çıkmalarını ve tedavi ederek yeniden doğal ortama bırakmalarını istiyorum"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14579.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Erciyesspor, koşulsuz destek istiyor
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Alaaddin Demirözü, yaptığı açıklamasında kulübün bir
geçiş süreci yaşadığını belirterek, “Erciyesspor’u seven herkesten koşulsuz destek
bekliyorum” dedi.
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PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor’a gelmekten mutluluk duyduğunu bildiren
Teknik Direktör Demirözü, “Burada zorlu bir görev var. Başka kulüplere de gitseniz buna
benzer zorlu görevler her zaman vardır. Allah’a şükür biz bu güne kadar bunların hepsini
başardık. Burada da onu başarmaya geldik. Şu anda teknik olarak bakacak olursak
sorunlarımız ve sıkıntılarımız var. Ancak takımı lige hazırlamaya çalışıyoruz. Sorunların
çözümü için belli bir süre lazım. Bu zaman birkaç gün de olur bir hafta da olabilir. Biz bunları
dert etmeden işimize bakıyoruz” diye konuştu.
Demirözü, “Bana güvenin benim için trilyonlara bedel dedim. Onu da gördüm. O güven beni
çok daha verimli hale getiriyor. Biz tamamen kendimizi ilk maça ve sonrasında diğer maçlara
hazırlamaya çalışıyoruz. Erciyesspor her zaman büyük bir camiadır. Sorunların üstesinden
çabuk gelecek insanlar var. Bu günler gelip geçecek günler. Bize güvenenleri boşa
çıkarmamamız lazım. Bu bizim için büyük bir şans” ifadesinde bulundu.
“İşte takımın başına bizim çocuklar geldi. Futbolda her şey tabelaya endeksli değil. Küme
düşmeler yaşanabilir. Bu bir süreçtir” diyen Demirözü, “Bu süreci ne kadar çabuk atlatırsak
bana katkısı olur. Tek isteğim şu, bu takım sizin takımınız, çok önemli değer. Koşulsuz destek
istiyorum. Bu yıl hep beraber bir geçiş senesi yaşayacağız. Bizim bir hedefimiz var. Biz
başarılı olmaya geldik ve bunu da başaracağız.
Şu anda bizim ile birlikte çalışan altyapı hocalarımız da var. 10 tane genç oyuncularımız var.
Bunların üç tanesini piyasaya çıkarabilirsek güzel olur. İnşallah bunu da başarabiliriz.” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14580.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Kayseri Şeker’de festivaller iptal edildi
Son günlerde güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarının artması ve ülkenin içerisinde
bulunduğu şartları dikkate alınarak, terör saldırılarının ve şehit haberlerinin geldiği bir
dönemde Kayseri Şeker tarafından her yıl iki ilçede Eylül ayı içerisinde düzenlenen Pancar
Festivalleri iptal edildi.
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Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay vatandaşların bu kararı
anlayışla karşılamalarını beklediklerini söyleyerek; “Milletimizin birlik ve beraberliğine
yönelmiş tüm terörist eylemler yine milletimizin sabır, metanet ve birlik duyguları içerisinde
yok olmaya mahkumdur. Terör saldırılarında şehit olan tüm güvenlik güçlerimize Cenab-ı
Hak'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz dedi. Kayseri Şeker
tarafından şeker pancarının ve şeker pancarının üretim aşamalarında hizmeti geçen firmaların
pancar çiftçisi ile yüz yüze görüşerek pancar tarımının geliştirilmesine katkı sağlamak, pancar
çiftçisinin kaynaşması ve aynı zamanda bir Sosyal sorumluluk projesi olarak yöre kültürüne
de katkı sağlamak amacıyla Pancar Festivali düzenleniyordu. 2012 yılında ilk olarak Yozgat
Boğazlıyan İlçesinde, ikincisi 2013 yılında Sivas’ın Şarkışla İlçesinde, 2014 yılında 19 Eylül
Cuma günü Bünyan ve 20 Eylül 2014 Cumartesi günü Yeşilhisar İlçelerinde yapılan Pancar
Festivallerinin dördüncüsü Develi ve Sarıoğlan İlçelerinde yapılacaktı. Son terör olayları
nedeniyle 2015 yılında yapılacak olan Pancar Festivalleri iptal edildi” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14581.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Saldırılara son verin
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları tarafından yapılan açıklamada, PKK'nın saldırıları
şiddetle kınanarak, 'saldırılara son verin' çağrısında bulunuldu
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Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları adına açıklama yapan Ahmet Taş, "2 yıldan bu yana
devam eden çatışmasızlık süreci 7 Haziran seçimleri sonrası PKK’nın süreci bitirdiğini ilan
edip devletin güvenlik güçlerine, kurumlarına, kamu ve özel sektöre ait araçlara saldırması,

yolları mayınlayıp köprüleri yıkması, doğal gaz ve petrol boru hatlarına sabotajlara başlaması
ile sona erdi.
7 Haziran seçimlerinin ardından özellikle Suruç katliamı ertesinde hız kazanan saldırılarda
;bugüne kadar çok sayıda polis, jandarma ve sivil vatandaş şehit düştü. Çok sayıda araç , iş
makinesi, otobüs ve ticari araç PKK saldırılarında yakılarak imha edildi" dedi.
"Ülkemizde bir yandan yeni hükümet kurma çalışmaları devam ederken diğer yandan ülkede
devlet ve millet güvenliğini sağlamak için PKK, DEAŞ ve DHKP-C gibi hukuk dışı, silahlı
gruplara karşı da operasyonlar başlatılmak zorunda kaldı" diyen Taş, "Basına yansıyan
bilgilere göre halen devam etmekte olan bu operasyonlarda bugüne kadar 400 ün üzerinde
silahlı örgüt mensubu öldürüldü, 400 kadarı yaralandı ,binden fazla örgüt mensubu şüphelisi
de sorgulanmak üzere göz altına alındı" ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde
sürdürdü:"Kayseri gönüllü kültür Kuruluşları olarak, geçmişten bugüne millet ve devlet
birliğinin her zaman yanında olma anlayışımızın devam edeceğini bildiriyor, son haftalarda
yaşanan millet ve devlet bütünlüğümüze büyük zarar verdiğini düşündüğümüz terör
saldırılarının sona ermesi için
PKK’ya çağrımız
Tüm saldırılara (Mayınla tuzak kurma, karakol basma, yol kesme, şantiye basma, iş makinası
yakma dahil ) derhal son vermesi.
Ellerindeki silahları ilgili makamlara teslim etmesi,şehir ve kırsaldaki faaliyetlerini
sonlandırması.
Her türlü talebini Türkiye Devleti yetkililerine ileterek çözümü için gereken girişimlere
başlaması.
HDP’ye çağrımız
7 Haziran seçimleri sonrasında kamuoyuna açıkladıkları biz sırtımızı PYD’ye, YPG’ye ve
PKK’ya dayadık söyleminden derhal vazgeçerek, seçimlerde kendilerine verilen oy desteğinin
sırtlarını millete dayamaları için verildiğini hatırlamaları.
Kendilerine verilen desteğin milletin ve Türkiye’nin partisi ve hizmetkarı olmaları için
verildiğini hatırlayarak bunun gereğini yapmalarıdır.
Ak Parti, CHP ve MHP’ye çağrımız
Her türlü önyargı ve özel doğrularını bir kenara bırakarak, beklenen fedakarlığı kuşanarak
ülkenin ihtiyacı olan hükümetin acilen kurulması için girişimler başlatmaları, eğer bir
koalisyon hükümeti kurulamıyor ise;
Seçimlerdeki baraj sistemini milletin kabul edebileceği bir noktaya çekerek,
Her türlü seçim güvenliğini sağlayarak, ülkeyi biran önce erken seçime götürmek için gerekli
çalışmaları yapmalarıdır.
Hükümete çağrımız ise
Kendilerine verilen yetkiyi hukuk içinde kalarak en iyi şekilde kullanmak yoluyla toplum ve
devlet güvenliğini sağlamak için her türlü tedbirleri almasıdır.
Bu vesile ile PKK ve diğer örgütlerin saldırılarını şiddetle kınıyor Şehitlere Allah ‘tan rahmet
,yakınlarına Baş sağlığı yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14582.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Amerikalı Belediye Başkanı KTO’yu ziyaret etti
Amerika Birleşik Devletleri Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Kayseri Ticaret Odası
(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı makamında ziyaret etti.
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Ziyarette konuşan Brooklyn Belediye Başkanı Aric Adams ziyaret amaçlarının ticari ilişkiler
için kenti daha iyi tanımak olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise kent hakkında misafirlerine bilgi
vererek, “Bu belki de Kayseri’ye ilk gelişiniz. Fakat Kayseri de Türkiye’nin önemli
şehirlerinden biri. Gelişmiş ve hatta gelişmekte olan şehirlerinden biridir. Tabi belediye
başkanı olmanızdan dolayı Kayseri’nin şehircilik bakımından ne durumda olduğunu
gözlemleme fırsatı bulacaksınız. Türkiye’nin belediyecilik bakımından önemli ve örnek
şehirlerinden biridir Kayseri. Tabi her ülkenin olduğu gibi Türkiye’nin de önde gelen şehirleri
vardır ve bu ülkenin ekonomisini sürükleyen şehirler vardır. Kayseri’de Türkiye için onlardan
biridir. Tabi ki buraya sanayileşme bakımından devlet eliyle fabrikalar yapılmış daha sonra
ticarete önem verilmiş ve 1980’li yıllardan sonra ticaret Kayseri’de ön plana geçmiştir.
Kayseri, ticaret denildiği zaman ilk akla gelen şehirdir. Çünkü bu şehirde 4 bin yıldır ticaret
yapıldığı kazılardan çıkan tabletlerde anlaşılıyor. Kayseri, ticaret ve sanayi şehri olmanın yanı
sıra son zamanlarda turizme ve hizmet sektörüne de önem vermeye başlamıştır. Özellikle son
yıllarda Erciyes’e yapılan yatırımlar arttırılmış, hayat turizminin şehrimizde daha da
gelişeceğini ümit ediyoruz. Özellikle Kapadokya bölgesine yakın olmamızdan dolayı turizmin
bölgemizde ağırlıklı sektör olacağını düşünüyoruz” dedi. İki ülke arasında önemli ilişkilerin
bulunduğunu kaydeden Hiçyılmaz, “Ülkelerimiz arasında çok önemli ilişkiler var. Bunu
stratejik ortaklıktan ekonomik ortaklığa birçok ortaklık içerisindeyiz. Bu ilişkilerimizin daha
da artarak devam etmesini biz önemsiyoruz ve A.B.D ile bu ilişkilerin dünya barışına çok
önemli katkı sunacağını düşünüyoruz. Bölgesinde güvenilir ve demokrasisini tam anlamda
yürütmeye çalışan tek ülkeyiz. 7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan tablo neticesinde
hangi gelişmiş ve demokratik ülkede ne yapılması gerekiyorsa Türkiye’de de hükümet kurma
çalışmaları o şekilde devam ediyor. Türkiye’nin bölgesinde demokrasiyi en iyi uygulayan
ülke olmasından dolayı A.B.D ile ilişkilerin daha sağlam bir zeminde olması gerektiğini
düşünüyoruz. Biz Kayseri Ticaret Odası olarak şehrinizle ve ülkenizle daha fazla ticaret
yapmak isteriz. Biz ticaret ve alışveriş yapmayı seviyoruz dolayısıyla sizin ilinizde bulunan iş
adamlarıyla da bu ticari ilişkilerin içerisine girmek bizi çok mutlu eder. Karşılıklı
ilişkilerimizin nasıl geliştirileceği hususunda görüşmede bulunup iş adamlarımızın bir araya
getirilmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Ziyaretin ardından hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14583.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Amerika'nın Kayseri'siyiz
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Amerika'nın New York şehrinin en büyük, en kalabalık ve en zengin bölgesi olan Brooklyn'in
Belediye Başkanı Eric Adams Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.
Kayseri'nin çok gelişmiş bir şehir olduğunu ifade eden Konuk Belediye Başkanı,
Brooklyn'den "Amerika'nın ve New York'un Kayseri'si" olarak bahsetti. Başkan Mustafa
Çelik de her iki şehir arasında, ulusal çıkarlara aykırı olmayacak her türlü işbirliğini
yapabileceklerini belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, New York'a bağlı Brooklyn bölgesinin Belediye
Başkanı Eric Adams ve beraberindekileri Başkanlık Makamında ağırladı.
"ŞEHİRLER İŞÇİ, KAYSERİ İŞ ADAMI GÖÇÜ VERİYOR"
Konuk Belediye Başkanı'nın Kayseri'nin hızla büyüdüğünü belirterek, "Bu başarıyı neye
borçlusunuz?" şeklindeki sorusu üzerine şehrimiz hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye
Başkanı Çelik, Kayseri'nin beş bin yıllık ticaret geleneğine sahip bir tarihi bulunduğunu
söyledi. Kayseri'nin coğrafi avantajları olmadığını belirten ve Kültepe'deki kazılarda çıkan
tabletlerden bahsederek şehrin ticaret kültürüne dikkat çeken Başkan Çelik, "Kayseri'de
bugün de şartlar değişmedi. Coğrafi avantajlarımız yok; ama müteşebbis insan gücümüz
sayesinde Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyoruz. Türkiye'de birçok şehir göç veriyor. O
şehirler işçi göçü verirken Kayseri iş adamı göçü veriyor. Türkiye'nin en büyük ilk 1000
firmasının sahiplerinin yüzde 20'si Kayseri kökenli. Kayseri'nin bir başka değeri de
hayırseverlerimiz. Zenginlerimiz Kayseri'nin üzerinden ellerlini çekmezler. Bunun
neticesinde Kayseri'deki okulların yaklaşık yüzde 80'i hayırseverler tarafından yapıldı" dedi.
BAŞKANLAR LOKOMOTİF OLACAK
Amerikalı Belediye Başkanı Eric Adams'ın ziyaretinde her iki şehir arasında yapılabilecek
işbirliği konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu. Başkan Mustafa Çelik, belediye
başkanlarının karşılıklı işbirliğinin lokomotifi olabileceklerini söyledi. Brooklyn Belediye
Başkanı Adams iki şehirdeki, mühendisler, öğrenciler, ticaret adamları arasında işbirliği
yapılabileceğini belirtti ve ziyaretlerinin temel amacının eğitim, ticaret ve kültürel alanda
işbirliği olduğunu dile getirdi. Başkan Çelik de ulusal çıkarlara aykırı olmayacak her türlü
işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.
"AMERİKA'DA EN ÇOK TÜRK BROOKLYN'DE VAR"
Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Brooklyn Belediye Başkanı Adams
Amerika'da en büyük Türk nüfusunun Brooklyn'de bulunduğunu söyledi. Konuk Belediye
Başkanı, Brooklyn'den Amerika'nın ve New York'un Kayseri'si olarak bahsetti. Başkan
Adams'ın, Başkan Çelik'i Amerika'ya davet etmesi üzerine "Ramazan'da gelelim" ifadesini
kullanan Başkan Mustafa Çelik, geçen Ramazan ayında iftar veren Brooklyn Belediye
Başkanı'na bu vesileyle teşekkür etti ve bu davranışından dolayı memnuniyet duyduklarını
söyledi.

Ziyarette ayrıca Başkan Çelik ve Konuk Belediye Başkanı Adams tarafından ziyaretin anısına
karşılıklı hediyeler takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14584.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

ABD, sivilleri vuruyor
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ilginç bir iddiada bulundu. Yıldırım, Amerika’nın
IŞİD’e son yaptığı hava saldırılarını kastederek ’IŞİD’i vuracağım’ bahanesiyle sivil insanları
öldürdüğünü söyledi.
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İHH Kayseri Şubesi gerçekleştirilen törenle ve dualar eşliğinde açıldı. Törene AK Parti
Kayseri Millet vekilleri Ahmet Doğan ve Kemal Tekden’in yanı sıra Talas Belediye Başkanı
Mustafa Pulancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İHH Genel
Başkanı Bülent Yıldırım ve Kayseri İHH Başkanı Şaban Sözduyar katıldı.
Törende konuşan Kayseri İHH Başkanı Şaban Sözduyar, insanlığın insana öğretilmesi
gereken bir çağda olduğumuzu söyleyerek “Duyduğumuz her feryada ses vermeye gayret
ettik. Yürekler bir olunca sınırların sınır olmadığını tecrübe ettik. İHH’nın kurulduğu 1992
yılından bu güne kadar Bosna’dan Afganistan’a, Irak’tan Filistin’e, Çeçenistan’dan Suriye’ye,
Doğu Türkistan’dan Somali’ye kadar gözyaşı sildik, yetimlere sahip çıktık” dedi.
Törende konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Müslümanların birbirini anlamak
zorunda olduğunu belirterek “ Şuan yeryüzünün her yerinde sadece Müslüman kanı akıyor.
İslam coğrafyasının olduğu her tarafta savaşlar var. Bu savaşlar olurken emperyalistler bomba
atarken Afganistan’a, Irak’a ve şimdi de Suriye’ye İŞİT’i vuracağım bahanesiyle masum
insanları öldürüyor. Bomba atarken de ben sadece İslamcıları bombalıyorum demiyor.
Müslüman coğrafyada yaşayan Müslüman, İslamcı, Laik, Milliyetçi, Kemalist, Ulusalcı kim
olursa olsun hepsini yok etmeyi hedefliyor” ifadesini kullandı.
Suriye’deki savaşın uzun yıllar süreceğinin altını çizen Yıldırım “ Suriye’de savaşın hemen
biteceğini mi zannediyorsunuz? 15-20 yıldan fazla sürecek bir kavganın içindeyiz şuanda. Ne
yazık ki Müslümanın Müslümanı öldürdüğü dönemde yaşıyoruz. Çünkü Büyük Ortadoğu
Projesini gerçekleştirmek için Müslümanları da birbirine düşürdüler. Sünni Şii kavgasını
çıkardılar, Helefi Sunni kavgasını çıkardılar ve etnik kavgayı çıkardılar” şeklinde konuştu.
Etnik kavganın son günlerde yaşayan olaylarla tırmandığını ifade eden Yıldırım, “Etnik
kavganın da sonucu son günlerde ne yazık ki gencecik polisler ve gencecik askerlere karşı
saldırılar yapılıyor. Bu saldırıyı yapanların arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Ama yerel
olarak buna sebep olan ve acımadan insanları öldürenleri de yargılamak mecburiyetindeyiz”
dedi.
İslam kardeşliği kavramının barışı getireceğini söyleyen Yıldırım sözlerini şu şekilde
sürdürdü.

“Tek çözümün İslam kardeşliği olduğunu bilmeyen partiler, sivil toplum kuruluşları, kanaat
önderleri sizler bu savaşın sebebisiniz. Eğer İslam kardeşliğinin değerini bilmiş olsaydınız dil,
ırk, milliyet hiçbiri önemli değildir. Kardeşliğin sadece Allah’a dost olmakta olduğunu
bilirdiniz. O zaman Doğu Türkistan’daki acıyla Bosna’daki aynı görür aynı çözümleri
üretirdiniz. İHH olarak bizler, yeryüzündeki tüm insanlığın kurtuluşu için kendimizi Allah’ın
yeryüzünde görevlisi olarak kabul ettik. Çünkü biz Müslümanız, Müslüman olarak doğduk,
Müslüman olarak yaşayacağız ve inşallah Müslüman olarak öleceğiz. Bunun içinde çok
çalışmamız gerek”
Törende söz alan Ak Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan İHH ile ortak dava içerisinde
olduklarını belirterek “Bizim bir ortak noktamız da Mavi Marmara’dır. O zamandan sonra
Gazze, Filistin bizim ortak sevdamız olmuştur. Bu nedenle İHH ile bizim Mavi Marmara
davası ortaklığımız, kader birliğimiz vardır ve bu davayı hala sürdürüyoruz” dedi.
Törende konuşan Ak Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden İHH’nın taktiri hak eden bir
hareket olduğunu vurgulayarak “ Bütün ümmetin yetimlerinin acısını hissetmek hepimiz
adına takdiri hak eden bir harekettir. Bizler çalışıyoruz fakat gücümüzün yetmediği yerlerde
bu tür Sivil Toplum Kuruluşlarını desteklemek zorundayız. Bizler Kayseri olarak İHH’nın
çalışmalarına tanıklık ediyoruz” ifadesini kullandı
Tekden sözlerini şu şekilde sürdürdü, ‘’144 ülkede bu hizmet devam ediyor. Bu demektir ki
sadece İslam coğrafyası değil İslam coğrafyasının çok ötesinde de insanlık adına mücadele
veriliyor. İnsanlara insanlık öğretiliyor adeta. Bu bile bizim batı zihniyetinden ne kadar farklı
olduğumuzu gösteren bir hareket. Batılı dünyanın her yerine sömürmek amacıyla gidiyor, ama
biz tüm dünyaya yardım kuruluşlarıyla gidiyoruz zihniyetimiz bu”
Kayseri İl Müftüsü Şahin Güvenin okuduğu duanın ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14585.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Belediye başkanı ahır yangınına müdahale etti
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde çıkan ve 5 bin adet saman balyasının kül olduğu yangına
Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül itfaiye merdivenine çıkarak müdahale etti.
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Kayseri'nin Akkışla ilçesine bağlı Gümüşsu Mahallesi'nde, yapılan kaynaktan çıkan
kıvılcımlar yangına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk
edilirken, Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül de olay yerine geldi. Yangına itfaiye ekipleri
tarafından müdahale edilirken, Belediye Başkanı Ergül itfaiye merdivenine çıkarak hortumu
alarak yangına müdahale etti. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında 10 büyük
baş hayvan da telef olmaktan kurtarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14586.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Giyim tarzı cilt kanserini artırdı
Cilt kanserine dikkat çeken Erciyes Üniversitesi İç Hastalıkları ve Medikal Onkoloji Uzmanı
Veli Berk: “Dünyada giyim tarzının değişmesi ile de hem kadınlarda hem erkekler de bu tür
cilt kanseri sayısını da artırdı”
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Erciyes Üniversitesi İç Hastalıkları ve Medikal Onkoloji Uzmanı Veli Berk Malign
Melanoma adı verilen cilt kanserleri olduğuna dikkat çekerek bu kanser türünün vücutta
bulunan ben ile yayıldığını belirtti. Bu kanser türünün en riskli kanser türlerinden biri
olduğunu kaydeden Berk, cilt üzerinde iyileşmeyen yaralar, bu yaralar neticesinde kızarıklık,
etrafında kabuklanmalar şeklinde hastada oluşabildiğini söyledi.
Berk: “Cilde rengini veren Melanosit Simile hücrelerden kaynaklanan kanserler Malign
Melanoma olarak adlandırılır. Yine sinir sisteminden gelen uyarılara hormon üreterek cevap
veren nöroendokrin hücrelerinden kaynaklanan cilt kanserleri de vardır. Cilt kanserleri ileri
yaşlarda, güneş ışığına maruz kalan bölgelerde veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde
ortaya çıkar. Cilt kanserleri en çok görülen kanser türüdür” dedi.
Giyim tarzı cilt kanserini artırdı
Cildin Malign Melanoma’da gidişat biraz kötü olduğu için hem ciltteki lezyonun çıkarılması,
hem de lenf bezlerinin çıkarılması gerektiğini kaydederek: “Çok daha agresif bir cerrahi işlem
yapılıyor. Ama her ikisinde de sorun aşırı derecede güneş ışığına maruz kalmaktır. Tüm
Dünyada en fazla cilt kanseri Avusturalya’da görünüyor. Çünkü oraya taşınan beyaz
insanların güneş ışığını dik almalarından dolayı Avustralya kıtasında daha fazla cilt kanserleri
görülmeye başlandı. Dünyada giyim tarzının değişmesi ile de hem kadınlarda hem erkeklerde
bu tür cilt kanseri sayısını da artırdı” ifadelerini kullandı.
Cilt kanserine karşı alınması gereken önlemler
Cilt kanseri için alınması gereken önlemelere de değinen Berk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bazal hücreli ve yassı hücreli kanserler tam olarak önlenememekle birlikte kansere
yakalanma riski azaltılabilir. Melanom dışı cilt kanseri riskini azaltmanın en iyi yolu güneş
ışığına maruz kalmamaktır. Kendinizi güneş ışınlarından korumanın ve ultaviyoleden
faydalanmanın dört yolu; güneşlenirken tişört giymek; şapka takmak, gözleri korumak için
güneş gözlüğü kullanmak ve güneşten koruyucu kremler kullanmaktır. Yapay bronzlaşma da
cilt için zararlıdır. Bu tarz ultraviyole ışınlarına da maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Çocukları
da mümkün olduğunca güneş ışığından korumalı ve onlara kendilerini güneş ışığından
korumanın yollarını öğretmelisiniz. Ancak güneş ışığından kaçınma önerilirken güneş ışığı ve
vitamin D arasındaki ilişkiye de dikkat edilmesi önemlidir. Vitamin D ciltte güneş ışığı etkisi
ile üretilen ve belli kanserlere karşı da koruyucu etkisi olduğu bilinen bir vitamindir. Vitamin
D’nin en uygun seviyesi ve cilt kanseri riski ile güneş ışığından yeterli vitamin D alınması
arasındaki yarar zarar dengesi tam olarak bilinmemektedir.

Cilt renginiz koyu ise ve güneş ışığının zayıf olduğu bölgelerde yaşıyorsanız günlük vitamin
D almanız veya belirli gıdalarla Vitamin D takviyesi yapmanız tavsiye edilebilir.”
Haber/Fotoğraf: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14587.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

MHP İl Başkanı Ersoy'dan 'Ülkücülük' tepkisi
MHP Kayseri İl Başkanı Bakı Ersoy, 'Ülkücülük' açıklaması yapan AK Parti Kayseri
Milletvekili Mehmet Özhaseki ve AK Parti Melikgazi ilçe başkanı Sami Kadıoğlu'na tepki
gösterdi.
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"7 Haziran seçimleri sonrası vatanın her bir köşesinden gelen şehit haberleriyle yüreğimiz
yanmaya devam ediyor. Şehit anaları, babaları, eşleri feryat ediyor, şehit çocukları babalarının
tabutlarına son kez hüzünle dokunuyor. İhanetle kuşatılan Türkiye’de hainler seferberlik
halindedir ve Türk milletine acı üstüne acı yaşatmaktadır" diyen MHP İl Başkanı Baki Ersoy,
"Bu ihanete yol açan, bu hainlere taviz üstüne taviz veren elbette 13 yıldır Türkiye’yi yöneten
AKP iktidarı olmuştur. Oslo’da, Kandil’de, İmralı’da, Dolmabahçe’de terör örgütü PKK ile
her türlü pazarlık masaları kuran AKP bu şehitlerin başlıca sorumlusudur" ifadesinde
bulundu.
MHP İl Başkanı Baki Ersoy'un açıklaması şu şekilde:
"Ama onlar yüzsüz ve pişkin bir şekilde Türk milletiyle dalga geçmeye devam etmektedir.
Bazı AKP’li yöneticilerde akıl sağlığını tartışmaya açtıracak açıklamalarla gündemi meşgul
etmeye çalışmaktadır.
Bunlardan birisi de ilimiz Kayseri’de yaşamaktadır. Adı Sami Kadıoğlu’dur. Melikgazi İlçe
Başkanı olarak AKP’de görev yapmaktadır. Akıl sağlığı açısından heyet raporu isteyeceğimiz
Sami Kadıoğlu, AKP’nin istişare toplantısında “AK parti olarak bizler ülkücüyüz. AK parti
olarak bizler milliyetçiyiz. AK parti olarak bizler vatanseveriz. Her zaman her ortamda da
seçimlere hazırız” şeklinde basına yansıyan bir konuşma yapmıştır.
Akıl sağlığın ne derecede olduğunu bu sözleriyle göstermiş Sami Kadıoğlu’na peşinden
gittikleri Recep Tayyip Erdoğan’ın Ülkücülere yapmış olduğu "Terörist, mafya bozuntusu,
kafatasçı, kovboy, ırkçı, it-kopuk, kandan beslenenler, hayvan, alçak, şerefsiz, Fatih-a
okumayı bilmezler, biz bunların cemaziyelevvelini biliriz, çapulcular" şeklindeki hakaretlerini
hatırlatıyoruz. Ve “Hatırladın mı bu hakaretleri Sami Kadıoğlu?” diye buradan soruyoruz.
Hırsızlığa, rüşvete, yolsuzluğa, ihanete gömülmüş AKP’nin ne Ülkücülüğü bu Sami
Kadıoğlu?
Recep Tayyip Erdoğan “Biz milliyetçiliği ayaklar altına aldık” derken, Ahmet Davutoğlu
“Milliyetçilikle hesaplaşma vakti gelmiştir” derken sen neyin milliyetçiliğini yapıyorsun Sami
Kadıoğlu?

BOP gibi yabancı ülkelerin projelerinde görev alan, PKK’yı yol ve dava arkadaşı edinen,
PKK’nın hamisi Barzani’yi başının üstünde taşıyan, “Türk milleti ve Türk ırkı diye bir şey
yoktur” diyen, “T.C ve Ne Mutlu Türküm diyene” sözlerini, sembollerini her yerden silen,
öğrencilerimizin okuduğu “Türküm, doğruyum, çalışkanım” andını kaldırtmakla övünen
AKP, “milliyetçi ve ülkücü” ise Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden Sami Kadıoğlu’nun akıl
sağlığının yerinde olup olmadığını öğrenmek için heyet raporu istemek bizim en doğal
hakkımızdır.
Zaten Sami Kadıoğlu’nun akıl sağlığı yerinde olsaydı, geçmişte Ülkücülerin tarihine
"Amacımız belliydi ama sonra baktık ki; yurt dışında tezgâhlanmış, kocaman bir oyunun
piyonuyduk. Bunu çok geç fark ettik." şeklinde iftira atan AKP Kayseri milletvekili Mehmet
Özhaseki’nin yanında “AK parti olarak bizler ülkücüyüz. AK parti olarak bizler
milliyetçiyiz.” gibi bir saçmalığı cümle niyetine kurmazdı. AKP yeryüzündeki en büyük
Ülkücü ve Milliyetçi düşmanıdır. Bu sıfatları korsan olarak kullanmaya kalkmak akıl
sağlıkları
yanında
şeref
ve
haysiyetlerini
de
tartışmaya
açtıracaktır.
AKP’nin istişare toplantısında bir başka konuşan kişide AKP Kayseri milletvekili Mehmet
Özhaseki olmuştur. O da Sami Kadıoğlu gibi ne konuştuğunu, sözlerinin nereye gittiğini ve
içinde
bulunduğu
AKP’nin
ne
olduğunu
bilmeden
cümleler
kurmuştur.
Mehmet Özhaseki konuşmasında "Bu PKK olayları 13 yıl önce ortaya çıkmadı. 2000 yılında
AK Parti yoktu. Ama, her sene 3-5 bin kişi şehit oluyordu. Neden şimdi PKK'yı biz
çıkarmışız, bu hareketi biz hortlatmışız gibi bizden hesap sormaya kalkıyorlar? Peki şimdi bu
olayları çıkaranlar ne yapmak istiyorlar? Türkiye'den toprak parçası koparıp, Kürdistan mı
kurmak istiyorsunuz? Buna da hiç kimse eyvallah etmez. “ demiş…
Ey Mehmet Özhaseki, o halde niçin öve öve bitiremediğin Recep Tayyip Erdoğan
“Kürdistan’a selam olsun, Kürdistan’dan gelen haberler bizi mutlu ediyor” dediğinde bir gün
olsun tepki göstermedin?
“Türkiye’den de toprak parçası alıp, büyük Kürdistan’ı kuracağım” diyen Barzani ile el ele
gezen Ahmet Davutoğlu’na bir tepki gösterdin mi?
Bu Barzani çapulcusuyla sazlı sözlü ortamlarda türkü söyleyen, onun başındaki konfetileri
temizleyecek kadar yakınlık gösteren Recep Tayyip Erdoğan’a bir tepkin oldu mu?
PKK ile pazarlık masasında tavizler veren AKP değil mi?
PKK’nın ve teröristbaşı Öcalan’ın bir dediğini iki etmeyen AKP değil mi?
Habur’da asker ve polis katili bu alçakları kahraman gibi karşılatan AKP değil mi?
Mehmet Özhaseki sen hangi partinin milletvekilisin? AKP’nin ne olduğunun farkında
değilsen biz sana daha ne anlatalım?
Mehmet Özhaseki konuşmasında ayrıca “Bizden başka da seçime hazır kimse yok. Başka
partilerin içinden sesler geliyor. İnşallah seçim olmaz. Biz perişan oluruz. Bir daha bu durumu
nasıl kaldıracağız diyorlar” demiş…
Bu sözleriyle MHP’yi de kast ediyorsa bilsin ki, biz tüm il ve ilçe teşkilatlarımızla her türlü
seçime hazırız. Seçimleri en çok içten içe kaynayan ve gün geçtikçe eriyen AKP
düşünmelidir. MHP Kayseri İl Başkanlığı olarak 7 Haziran’da ortaya koyduğumuz başarıyı
katlayarak daha da büyüteceğiz. AKP’ye Kayseri’yi yine dar edeceğiz. AKP’nin maskesini bir
bir yine düşüreceğiz.
7 Haziran’da AKP’nin saltanatını salladık ve artık tamamen yıkılmasının vakti gelmiştir.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yaptık ve yine yapacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle değerli Kayseri halkına saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, her şehit acısını yüreğimizde hissettiğimizi
vurguluyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14588.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

13 dilenciye işlem yapıldı
Kayseri Valiliği tarafından 'Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim' adı altında başlatılan 8
kurumun da desteklediği projenin ilk gününde 13 dilenci hakkında işlem yapıldı.
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Kayseri Valiliği tarafından başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen
'Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim' projesi dün başladı. Polis ekipleri tarafından Cumhuriyet
Meydanı başta olmak üzere büyük alışveriş merkezleri ve işlek caddelerdeki trafik ışıklarında
önlem alındı.
Dilencilik yaparak vatandaşların duygularını istismar edenlerden 13 kişi polis ekipleri
tarafından yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
Vali Orhan Düzgün projenin başlamasından önce yaptığı açıklamasında vatandaşlardan
dilencilere para vermemelerini isteyerek, "“Vatandaşlarımız dilencilere para verdiği sürece,
onlar dilenmeye devam edecektir. Dilencilik bir mağduriyet şekli değildir, dilencilik
sayesinde kazanılan paranın kolay ve cazip olması yaşanan dilencilik olaylarının artmasına
sebep olmaktadır. Dilencilere verilen her para onları sokakta kalmaya yönlendirmektedir. Bu
nedenle dilencilere para vermeyerek dilenciliğin azalmasına katkıda bulunalım. Gerçek
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Kaymakamlıklarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları, belediyeler, hayırsever vatandaşlarımız, dernek ve vakıflar tarafından zaten yardım
yapılmaktadır. Çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımızın bu kurum ve kuruluşlara
başvurması gerekir. Çalışabilecek durumda olan vatandaşlarımız ise İŞ-KUR Müdürlüğü’ne
başvursunlar. Şu anda Kayseri’de sanayi kuruluşlarımızca 9.500 işçi aranmaktadır.” demişti.
Başlatılan projeye Kayseri Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü,
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokole imza atarak projeye destek vermişti.
İmzalanan protokole göre “Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim” projesi kapsamında kurumlar
arasında planlı ve koordinasyonlu çalışmalar yürütülecek, vatandaşların bilinçlendirilmesi
amacıyla broşür dağıtılacak, özellikle çocuk ve genç yaştaki dilenciler sportif ve sosyal
etkinliklere yönlendirilecek, uzman personel eşliğinde aile ziyaretleri yapılacak ve dilenciler
tespit edilerek yardım kuruluşları ya da İŞ-KUR Müdürlüğü’ne yönlendirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14589.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

KTO’nun yeni hizmet binasının temeli atıldı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından yaptırılan yeni hizmet binasının temeli atıldı. KTO
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri'nin Türkiye'de kalkınma konusunda
öncü ve örnek bir şehir olduğunu söyledi.
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Törene, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet
Özhaseki, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KTO meclis üyeleri ve davetliler katıldı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun telgraflarının okunmasıyla devam etti.
Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Ülkelerin
rekabet güçleri aynı zamanda rekabetçi şehirleri ile ölçülmektedir. Dünyanın önde gelen
ülkelerinin hepsi, bazı şehir ve bölgelerini ekonomik bakımdan daha öne çıkaracak politikalar
izlemektedirler. Böylece şehirler üzerinden uluslararası rekabet güçlerini artırma yoluna giden
ülkeler, bu rekabetçi şehirlerin ve bölgelerin sayısını artırmak suretiyle, topyekûn
zenginleşme yoluna gitmektedirler. Çoğunlukla Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarında yer alan
zengin ülkelerin sahip oldukları öncü şehirlerin sayısı zaman içerisinde artış göstermiştir.
Nitekim New York gibi Londra gibi Paris, Frankfurt ve İstanbul gibi şehirler ülkelerini
sırtlayan, o ülkelerin büyüme lokomotifi konumundaki şehirlerdir. İşte Kayseri de; bu
anlamda Türkiye’nin önemli şehirlerinden biridir. Kalkınmada diğer şehirlere öncü ve örnek
olan Kayseri, şimdiye kadar yapmış olduğu atılımlarla Türkiye’de model olarak gösterilen
sayılı şehirler arasında yerini almıştır” dedi.
Hiçyılmaz, “Kayseri Cumhuriyet döneminin başında devlet eliyle kurulan fabrikaların katkısı
ile ekonomik ilerlemesini sürdürmüş ve 1980’li yıllara kadar ticaretin ön planda olduğu bir
merkez olarak kendini göstermiştir. Şehrimiz 1980’lerden sonra özel sektörün de büyük
gayretleri ile ticaretin yanı sıra sanayi alanında da kendini geliştirmiştir. Türkiye geneline
baktığımızda; sanayi sektörü istihdamı yüzde 20, tarım sektörü istihdamı yüzde 23 ve
hizmetler sektörü istihdamı yüzde 57 civarında bulunmaktadır. Kayseri’ye baktığımızda
sanayi ve tarım sektöründe Türkiye ortalamasının üzerinde, hizmetler sektörü ortalamasının
ise altında olduğu görülmektedir. Son yıllarda Erciyes’e yapılan yatırımlar ve diğer
potansiyellerimizin de harekete geçirilmesi ile turizm sektöründe de önemli kazanımlar
sağlanmaya başlanmıştır. Kapadokya bölgesine olan yakınlığı sayesinde şehrimizdeki
hizmetler sektörünün de önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacağı görülmektedir”
ifadelerini kullandı.
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da, “Bu hizmet binalarına baktığımız zaman KTO’nun
hizmet anlayışına baktığımız zaman misyonunu ve vizyonunu görürsünüz. Kendilerini
kutluyorum. Bu makamlar alma makamları değil, verme mekanlarıdır. Bunları şehrinizin
ekonomisinin gelişmesi için yaparsınız. Bugün ki hizmet etme anlayışıma yetmiyor. Bu
kapsamda başkanımız ve meclis karar vermişler. Kendilerini kutluyorum. 70 yıl sonra bir ilk

olacak. Fiziki şartlarda dünya şartlarda öncü kuruluş olamazsınız. Hizmet anlayışınızı
değiştirmeniz gerekmektedir. O yüzden yıldızlama sistemine geçtik. İlk olarak birlikte
başladık ve odalarımıza geçtik. Kayseri Ticaret Odası bu kapsamda 5 yıldızlı bir oda haline
geldi. Bu anlayıştan dolayı bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Kayseri her geldiğimizde
muhakkak yeni bir şey konuşuruz. İnşallah Kayseri’mize yakışır modern bir fuar alanına da
kavuşturulacak. Kayseri her şeyin en iyisini hak ediyor. Ticaret odamız Türkiye’nin en köklü
kuruluşlarından bir tanesidir. Kayseri bugün itibari ile turizm, sanayi, ticaret ve eğitim şehri
haline geldi. Kayseri, devletine yük olmaz ama devletin yükünü üstüne alır. Bütün
şehirlerimiz Kayseri’yi örnek alıyor” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının temeli atıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14590.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Vali Düzgün’den Kayserispor’a moral ziyareti
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve beraberindekiler, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden
Kayserispor’a moral ziyaretinde bulundu.
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Vali Orhan Düzgün, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve beraberindekilerle birlikte süper
ligin ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına kulüp
tesislerinde devam eden Kayserispor’u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Düzgün
Kaysersipor’un süper ligde kalıcı olmasını istediklerini belirterek, takıma başarılar diledi.
Düzgün, “Süper ligin sezon başlangıcında Kayserisporumuzu yeniden süper ligde görmekten
büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Biz de sezonun ilk haftasında emniyet müdürümüzle,
gençlik ve spor il müdürümüzle beraber kulübümüzün tesislerini ziyaret ederek, takımımıza
yeni sezonda başarılar dilemek istedik. Bir önceki yıl Kayserispor bazı talihsiz maçlar
sonucunda alt lige düşmüştü ama geçtiğimiz yılki kadrosunu koruyarak herhangi bir zayiat
vermeden süper lige yükseldi. İnşallah süper ligde de kalıcı olmasını arzu ediyoruz. Kulüp
başkanımız da 6 ay kadar ara verdi ama tekrar Kayserispor’un başında. Yıllardan beri kulübün
hem süper lig anlamında hem sanki oyuncu fabrikası gibi Kayserispor’da oyuncu yetiştirerek
diğer takımlara transferde çok önemli güzel sonuçlara imza attı. İnşallah bu sene de aynı
başarısını devam ettirmesini arzu ediyoruz. Teknik ekibimizle beraber, yeni alınan
transferlerle beraber kulübümüze süper ligde başarılar diliyoruz” dedi.
Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur ise ziyaretlerinden dolayı Vali Düzgün’e
teşekkürlerini iletti. “Kimsenin şüphesi olmasın” diyen Başkan Mamur, “Ankara’da
Osmanlıspor ile oynayacağımız sezonun ilk maçında ziyaretlerinden dolayı teşekkür
ediyorum. Kadromuz, sayın valimizin de söylediği gibi Anadolu takımlarının içerisinde onlar
ayarında güçlü bir takım oluşturmaya çalıştık elimizden geldiğince. Hiç kimse merak etmesin,
sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Osmanlıspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına devam eden futbolcuları da
antrenmanda ziyaret eden Vali Düzgün ve beraberindekiler teknik direktör Tolunay Kafkas ve
futbolculara başarılar dilerken, dondurma ve baklava ikram etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14591.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Kayseri Erciyesspor: 0 - Boluspor: 0
PTT 1. Lig'in ilk haftasında Kayseri Erciyesspor, evinde ağırladığı Boluspor ile 0-0 berabere
kalarak puanları paylaştı.
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MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada gelişen Boluspor atağında kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest
vuruşu kullanan Alican'ın sert ve düzgün vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
58. dakikada gelişen Boluspor atağında Fatih'in sağ kanattan yaptığı ortada Alican'ın
vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
65. dakikada gelişen Kayseri Erciyesspor atağında Volkan'ın pasında topla buluşan Ahmet'in
vuruşunda kaleci Soner topun sahibi oldu.
68. dakikada ani gelişen Kayseri Erciyesspor atağında atılan ara pasta kaleci ile karşı karşıya
kalan Üstün'ün vuruşunda kaleci topu son anda çıkardı.
69. dakikada gelişen Kayseri Erciyesspor atağında Volkan, savunmanın hatasından
faydalanarak topu korner çizgisinden içeri çevirdi. Ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı
karşıya kalan Üstün şut çekmek yerine kaleciyi çalımlamak isteyince kaleci Soner topun
hakimi oldu.
6. dakikada gelişen Boluspor atağında sağ çaprazda ceza sahası içerisinde topla buluşan
Ricketts'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
81. dakikada gelişen Boluspor atağında Eren'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada
Emrecan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
82. dakikada gelişen Kayseri Erciyesspor atağında Üstün'ün çalımlarla girdiği ceza sahası
içerisinden sert şutunda top kalecinin bacaklarına çarparak oyun alanına döndü.
85. dakikada gelişen Kayseri Erciyesspor atağında Kerim'in savunmanın arkasına attığı topla
buluşan Volkan'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
STAT: Kayseri Kadir Has Stadyumu
HAKEMLER: Çağatay Şahan xx, Volkan Narinç xx, Cumhur Altay xx
KAYSERİ ERİYESSPOR: Zülküf xx, Mehmet xx, Volkan xx, Kerim xx, Üstün x (Ferhat dk.
90 ?), Tuğay x, Tayyib x (Ahmet dk. 52 x), Bilal xx, Ethem xx, Serkan xx (Yunus dk. 90 ?),
Mehmet xx
YEDEKLER: Yusuf, Emre, İlhan

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Şimşek Özkeş
BOLUSPOR: Soner xx, Emrecan x, Ricketts xx, Santos xx, Adem x (Fatih dk. 46 x), Eren xx,
Yusuf Emre xx (Ofere dk. 64 xx), Sefer xx, Alican x, Fahri Eren x, Janda x (Emrullah dk. 75
x)
YEDEKLER: Erdi, Mehmet, Mejia, Cengiz, Özcan
TEKNİK DİREKTÖR: Özcan Bizati
SARI KARTLAR: Volkan (Kayseri Erciyesspor), Alican, Fahri Eren, Fatih, Emrecan
(Boluspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14592.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Erciyesspor, umut verdi
PTT 1. Lig'in açılış maçında Kayseri Erciyesspor sahasında Boluspor ile golsüz berabere
kaldı. Maçın ardından Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Mustafa Şimşek, “Oyuncular
beklentilerimizin üzerinde bir performans gösterdi” dedi.
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Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Mustafa Şimşek, “Sezonun ilk maçları zorlu geçer ve her türlü sonuca açıktır. Biz
bunun bilincindeyiz. Bizim sahaya sürdüğümüz 11 kişilik kadro içerisinde 6 tane alt yapıdan
gelen oyuncu oynadı. Maçı farklı kazana bilecek pozisyonlara girdik. Yeni oynamalarına
rağmen üzüntü içerisindeler. Bu oyunculara verildiği zaman neler yapabileceklerini
gösterdiler. Bizim beklentilerimizin üzerinde performans gösterdiler. Başkanımıza teşekkür
ediyoruz. Alt yapıya verdiği önem için teşekkür ediyoruz” dedi.
“BOLUSPOR CEPHESİ”
Düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Boluspor Teknik Direktörü Özcan Bizati
ise, “İki takımın da sonuna kadar mücadele ettiği bir maç oldu. Önde maçı tutamadık ve
rakibe pozisyonlar verdik. Şu an için puana seviniyoruz. 1-2 hafta sonra daha da iyi olacağını
düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14593.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Korkutan yangın
Kayseri’de boş arazide meydana gelen ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre Battalgazi mahallesinde boş arazide bulunan otlar nedeni bilinmeyen
sebeple tutuştu. Otların alev almasıyla bölgeyi yoğun duman kaplarken vatandaşlar durumu
itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tutuşan otlar söndürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14594.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Sıcak havalarda evcil hayvanları serinletin
Kayseri'de 7 yıldır pet shop işleten Yasin Bulut, sıcak havalarda evcil hayvanların hastalanma
risklerinin çok olduğunu söyleyerek, "Evcil hayvanlar her gün serinletilmelidir" dedi.
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Kayseri'de zaman zaman 37 dereceyi bulan hava sıcaklığı insanları olduğu gibi hayvanları da
etkiliyor. Özellikle evcil hayvanların sıcaktan etkilendiğini ve her gün serinletilmesi
gerektiğini söyleyen pet shop işletmecisi Yasin Bulut, "Hayvanların hastalanmaması için bit
spreyleri ve su spreyleri var. Onları kullanmaları lazım. Sprey kullanmıyorlarsa banyoluk
dediğimiz küvetler var. Bu küvetler kanarya, muhabbet kuşu ve papağanın ebatlarına göre
değişmektedir. Bunları kullanmaları gerekmektedir. Yetişkin veya yavru köpekleri de sık sık
duş aldırmaları gerekmektedir. Yavru köpeklerin bit ve kokuyu önleyen aynı zamanda da
hayvanı sıcaktan koruyan özel bir şampuanları bulunmaktadır. Alasya ve Sibirya kurtları
özellikle Kayseri’de çok yaygın olduğu için bu köpekler için birkaç fabrika buz üretiyor. Bu
fabrikalardan vatandaşlar bu alabilirler" dedi.Bulut, "Ayrıca vatandaşlar hayvanları sıcak
havalarda gezdirmesinler. Gölge ve serin yerlerde tutmaları gerekmektedir. En dikkat
edilmesi gereken nokta sıcak havalarda hayvanların cereyanda kalmaması ve akşam saat
altıdan sonra hayvanların iki saat gezintiye çıkartılması gerekmektedir. Bol bol hayvanları su
ile serinletmeleri gerekmektedir. Muhabbet kuşları sıcaktan çok çabuk etkilenirler. Günde iki
veya üç defa olmak üzere banyoluk vermeleri gerekmektedir. Spreyleri çok sık kullanmaları
gerekmektedir. Hayvanlara kurumuş ekmek ve vitamin ilacı vermeleri gerekmektedir" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14595.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Gurbetçiler sarrafların yüzünü güldürdü
Kayseri'de kuyumculuk yapan Metin Meyilli, gurbetçi vatandaşların kente gelmesi ile birlikte
Kuyumcular Çarşısı'nda hareketlilik olduğunu söyledi.
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Kayseri'de 15 yıldır kuyumculuk yapan Metin Meyilli, altın piyasasını değerlendirdi.
Gurbetçilerin gelmesi ile beraber bir hareketlilik olduğunu söyleyen Meyilli, "Gurbetçilerin
gelmesi bizleri etkilemektedir. Orada iki yıldır biriktirdikleri alışveriş ihtiyaçlarını
erteliyorlar. Yurda döndüklerinde bu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Haliyle burada düğün yapacak
olan halkımızdan da orada akrabaları olanlar bekliyorlar. Onların gelmesini erteliyorlar. Hem
düğün, hem sünnet hem de gurbetçilerin gelmesi bizim işlerimizi etkiliyor. Yaz sezonunda
işlerde yoğunluk oluyor" ifadelerini kullandı.
Meyilli, "Altın alımları bizi çok fazla etkilemedi. Altının durumu biraz karışık olduğu için
bazen istikrarsızlık oluyor fakat bu dünya borsasıyla ilgili olduğu için bizim ülkemiz
belirlemiyor. Genelde dış devletlerde arz talep etkili olduğu için aşırı bir yükselme olmadı.
Altın fiyatları şuanda uygun fiyatında çok yüksek değil. 5 yıl önce 183 TL’yi bulan küçük
altın fiyatları şuan 165 TL civarındadır. Bu zaman içerisinde altın biraz durgunlaştı
diyebiliriz. Altın çok fazla prim yapmadı" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14596.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Çocuklarımız bir cevher
Ak Parti Kayseri Milletvekili Op. Dr. Kemal Tekden, yeni göreve başlayan İl Müftüsü Doç.
Dr. Şahin Güven’i ziyaret etti.
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Ziyarette çocukların normal eğitimlerinin dışında din eğitimlerinin önemine vurgu yapan
Milletvekili Kemal Tekden, “Çocukların eğitiminde öğretmenlerimize de çok büyük önem
düşmekte, öğretmenler cevher olan çocuklarımızı mücevhere dönüştürmesi gerekir” dedi.
Tekden, “Sizin müftülük makamında olmanız Kayseri için bir kazanç. Bir de akademisyen
kimliğinizin olması da artı bir değer. Çok şeyler katacağınıza inanıyorum. Çocuklarımızın
derdi bizim derdimiz. Ümmetin derdi bizim derdimiz. Çocuklarımıza temelde küçükken

vereceğimiz dersler çok önemli. Başarı ve farklı davranışlar çocuklar üzerinde olumlu etkileri
oluyor” ifadelerini kullandı.
Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken,
“Siz bizim Kemal abımızsınız, tıbbiyeli olarak eğitime verdiğiniz değerleri biliyoruz. Ben de
bir eğitimciyim. İnşallah eğitim faaliyetlerimize devam edip yeni yeni projeler üretmeye
başlayacağız. İnşallah eğitim konusunda ulaşamadığımız yer kalmaması için elimizden geleni
yapacağız” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14597.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Bu yıl odun ve kömür fiyatları arttı
Kayseri Katı Yakıt ve Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, bu yıl odun
fiyatlarına zam geldiğini, kömür fiyatlarının dolar bazında geçen seneye göre aynı olduğunu
fakat dolar yükseldiği için geçen yıla göre zam geldiğini söyledi.
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Kayseri Katı Yakıt ve Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, kış aylarının
yaklaşmasıyla vatandaşın ihtiyacı olan odun ve kömürleri hazırladıklarını söyledi.
Tiryakioğlu, “Piyasa daha açılmadıysa da vatandaşın ihtiyacı olan odun ve kömürü hazırladık.
Müşterilerimize en iyi şekilde hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bunun için de ön çalışmalarımız
devam etmektedir” dedi.
ODUN FİYATLARI BU YIL ZAMLI
Odun fiyatlarının geçen yıla göre artış gösterdiğini ifade eden Tiryakioğlu, “Bu sene odun
fiyatlarında fark oldu çünkü kaynak bulunmadığı için oduna 15 TL zam geldi. Odunun tonuna
60 TL zam geldi. Şuanda 450 ila 500 TL arası kırılmış ev teslimi odun veriyoruz. Kömür
fiyatları geçen sene dolar bazında aynı fiyatta. Ancak doların yükselmesi kömüre de zam
getirdi. 1 ay önce 600 TL’ye sattığımız kömür şuanda 670 ila 680 TL arasında. Dolar
yükselince satışımız kısmen zorlaştı. Açık hesap kömür veremiyoruz. Bugün dolar 2 bin 800
liraya yaklaştı. 3 bin lira olsa ve 100 lira zam olsa bizim açık hesap girdiğimiz kar gidiyor.
Çok zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.
Kalorifer merkezi ısınma sistemi olan binalarda doğalgaza geçilmesini kendilerini zora
soktuğunu kaydeden Dernek Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, “Geçen sene 20 Mayıs’ta mali
kurulu aldığı karar göre Kayseri’de kalorifer merkezi ısınma sistemi olan binalarda doğalgaz
yanması için bir karar alındı. Bunun gerekçesi de hava kirliliği oldu. Oysa Kayseri’mizde
birinci derecede hava kirliliği var. Bu hava kirliliği zannedildiği gibi insan sağlığına zarar
verecek bir kirlilik değildir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14598.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Üzerine televizyon düşen çocuk ağır yaralandı
Kayseri’de üzerine televizyon düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde bir evde 1,5 yaşındaki
T.S.’nin üzerine televizyon düştü. Ailesinin durumu haber vermesi üzerine sağlık ekipleri
tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan T. S., yapılan ilk tedavisi sonrası
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan küçük çocuğun
tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14599.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Yürünebilinir kentsel alanlar kentlerin refah
seviyesini gösterir
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir şehrin sosyal, ekonomik ve
kalkınmışlığın bir göstergesi de yaya yolları olduğunu çünkü yaya yolları olan şehrin artık
ulaşım sorununun çözüldüğü anlamına geldiğini söyledi.
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Yaya yolları ile araç yolların karmakarışık olan hatta iç içe olduğu kentlerde modern
kentleşmeden bahsedilemeyeceğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bireylerin evden
çıkıp ofis veya işyerlerine çarşıya, alış veriş merkezlerine, okullara, sağlık kuruluşlarına
rahatça yaya olarak gidip gelebiliyorsa o şehirde ulaşım sorunun olmadığının en büyük kanıtı
olduğunu kaydetti. Melikgazi Belediyesi olarak yaya yollarına büyük önem verdiklerini ve
yayalara özel geçişler oluşturduklarını hatta yaya yolların yapımında kullanılan malzemelerin
dahi özenle seçildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Kentlerin refah seviyesini belirleyen
kriterlerden biri de kentlerin sahip olduğu yürüme alanları oluşturmaktadır. Yani kentiniz ne
kadar yürünebilir alana sahip ise refahınız da o kadar yüksek demektir. İnsanların ev, ofis,
okul, alışveriş ve lokantalara araba kullanmadan kamu ulaşımı veya yürüyerek ulaşabilme
imkânları kentlerin gelişmişliğini göstermektedir. Aynı şekilde trafik kurallarına uyma ve

yerine getirme de yine toplumların kültür ve sosyal düzeyini göstermektedir. Yaya yollarının
var yanında bu alanlarda kullanılan malzeme, geçişler, özürlülere tahsisli alanlar ve koşu ile
bisiklet yolları bu kıstasların içinde yer almaktadır” dedi.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir içi yollarda değil aynı zamanda belediye olarak
parklarda ve yeşil alanlarda da yürüyüş yollarına büyük önem verdiklerini ve spor alanlarında
tartan pist yollar yaparak yayalara verilen önemi bir bakıma sergilediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14600.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun kayseri
ziyareti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri temasları
kapsamında geldiği Yahyalı'da dünyanın 2'inci yüksek şelalesini gezdi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ziyaretinde, Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı
Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve ilçe
ticaret oda başkanı eşlik etti. Ziyareti değerlendiren Hisarcıklıoğlu, "Geçen sene dünyanın
uluslararası çapta, Yahyalı’ya Kapuzbaşı’na göndermiştik. Fotoğrafları tıklayan kişi sayısı
yaklaşık 45 bin. Ben görmemiştim ve ilk defa geliyorum. Cidden dünya harikası bir
coğrafyadayız. Fakat keşfedilmemiş. Burayı hep beraber keşfetmemiz lazım. Hem turizm
açısında, gerek yerli esasta yabancı turizm açısından müthiş bir potansiyeli var. Bunu hep
beraber kullanmamız lazım. Hem Yahyalımız, hem de Türkiye açısından büyük bir kazanç"
ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, daha sonra oda başkanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14601.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Oda Borsa müşterek toplantısı gerçekleştirildi
Oda Borsa Müşterek Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi.
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Yahyalı'da bulunan Ala Dağlar Milli Parkı'nda düzenlenen toplantıya, TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ilçe oda başkanları ve
davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
"Kayseri önce ticareti ile daha sonra sanayisi ile ön plana çıkmış bir ilimizdir ama son
zamanlarda turizm alanında da epey bir mesafe katetmiştir. Özellikle Erciyes'e kayak turizmi
bakımından yapılan yatırımlar ve Kayseri'nin diğer yatırımlarının faaliyete geçirilmesi,
Aladağlar Milli Parkı'nın içerisinde bulunan doğa harikası bölgenin değerlendirilmesi
bakımından elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi söylüyorum. Bu yapılırken sadece
Yahyalı Belediyesi, Yahyalı Kaymakamlığı değil, el birliği ile bunun yapılması gerektiğinin
kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
Hiçyılmaz, "Bunun yaparken de eğer uygun görülürse Kayseri Ticaret Odası olarak böyle bir
toplantıya veya konferansa ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyarız. Böyle bir
toplantıda tarafları bir araya getirerek Yahyalı'da bu doğa harikası olan cennet bölgeyi hayata
geçirip, daha da güzelleştirip dışarıdan turistlerin gelmesi noktasında da gayret gösterirsek
daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bu yapılırken özel bir projelendirme ve yapılandırma
mutlaka yapılması gerekir. Biz elbette buranın yapılması noktasında elimizi taşın altına
koyarız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14602.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Kayseri’de 15 bin 900 lira sahte para ele
geçirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından 15 bin 900 lira sahte para ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar
Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı
üzerine bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 188 adet 50 TL ve 65 adet 100 TL
banknotlar halinde toplam 15 bin 900 TL sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili M. K.
gözaltına alındı.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14603.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

TOKİ’den emekli, dul ve yetimlere büyük
müjde
Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Kazım Büyükbahçeci,
derneğin emekliler, dul ve yetimlerin ev sahibi olabilmeleri için yaptığı başvurunun Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından onaylandığını söyledi.
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Başvurularının TOKİ tarafından onaylanmasının ardından emekliler, dul ve yetimler için ucuz
taksitlerle ev alma fırsatı doğdu. Ev başvuruları hakkında bilgi veren Tüm İşçi Emeklileri Dul
ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Kazım Büyükbahçeci, “Seçim dönemlerinde
gerek iktidarın gerek muhalefetin dar gelirli emekli dul ve yetimlere TOKİ aracılığıyla ucuz
vadeli ev yaptırılması sözü üzerine derneğimiz genel merkezi TOKİ idaresiyle bir anlaşmaya
varmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde emeklilerimize, dul ve yetimlerimize 2 + 1, 3 + 1
kısımlarında evler yapılacaktır” dedi. “Bu evler uzun vadeli, olup düşük aidatlarla

yapılacaktır” diyen Büyükbahçeci, “Bunun anlaşmasına vardık. Bu konuda Genel Başkanımız
Satılmış Çalışkan’a ve TOKİ başkanımıza teşekkür ederim. Bu imkanlardan yararlanmak için
bütün emekli, dul ve yetimlerimizi dernek şubemize davet ediyorum. Emekli, dul ve
yetimlerimize dar gelirli ailelerimiz için büyük bir fırsattır. Uzun vadede küçük taksitlerle ev
sahibi olmanın tam zamanı ve fırsatıdır. Bu konuda emeklilerimiz dernek şubemize uğrayarak
derneğimize üye kayıtlarını yaptırmaları ve TOKİ’den ihtiyaç belirten formlarını doldurmaları
gerekmektedir. Bu konuda bütün emekli, dul ve yetimlerimizi derneğimize bekliyoruz.
Emekli, dul ve yetimlerimizin sıkıntılarını paylaşalım, birlik ve güç olalım. Başvuracaklar bu
konuyu ciddiye alsınlar” şeklinde konuştu.
Büyükbahçeci, başvurular için vatandaşları derneklerine beklediklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14604.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Es Ağrılılar Kayseri’de kınada buluştu
Es Ağrılılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şerif Karaca ve beraberindekiler
Kayseri’de kına törenine katıldı.
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Kentte bir otelde düzenlenen İnşaat Mühendisi Osman Nazlı ve Seher Gül’ün kına törenine
katılan Es Ağrılılar Derneği Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şerif Karaca,
törene katılan herkese teşekkürlerini ileterek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Karaca, “Bizler
Es Ağrılılar olarak Eskişehir’den geldik. Bizim Eskişehir’de saygı duyduğumuz bir firmanın
sahipleridir. Biz de Es Ağrılılar olarak da Kayseri’de dünürlerimizle gurur duyduk. Gerçekten
çok sevindim. Ayrıca da bu günlerde birlik ve beraberliğin nasıl sağlandığını gördüm. İşte
Türkiye budur. Biz bununla gurur duyuyoruz. Kayserili, Eskişehirlisi, Ağrılısı bir olduğumuz
bütün olduğumuz için gurur duyuyorum. Es ağrılılar Derneği adına Eskişehir’den buraya
iştirak eden hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Kayserililere birlik ve beraberliklerinden
ötürü çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Kına törenine gelin ve damadın ailesi, akrabaları ve Eskişehir’den gelen davetliler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14605.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Sular çekildi, köy göründü
Kayseri'de Yamula Barajı'nın suları altında kalan eski yerleşim yeri Kuşçu köyünün bir
bölümü, suların çekilmesiyle ortaya çıktı.
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Kayseri'de geçtiğimiz yıllarda yapılan Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu köyünün
eski yerleşim yerleri, son günlerde artan hava sıcaklığıyla beraber baraj sularının çekilmesiyle
gün yüzüne çıktı. Eski Kuşçu köyü sakinlerinden Mustafa Yeter, "Kış aylarında yağışların
etkisiyle su seviyesinin yükselmesinden dolayı sular altında kalan köyün bir bölümü son
aylardaki sıcaklığın ardından ortaya çıktı. Kışın köy gözükmez. Biraz su yükselir. Su seviyesi
düştüğü zaman köyün bazı yerleri ortaya çıkıyor” dedi. Yeter ayrıca, “Sağlık ocağı suyun
üstüne hiç çıkmaz. Belediye binası, kümbet su azalınca ortaya çıktı. Köyün çoğu suyun
altında gözükmüyor. Yaz günlerinde su seviyesi düşüyor. Ne kadar sıcak olursa suyun
seviyesi o kadar düşüyor. Suyun seviyesi sıcaklıklarla beraber daha da düşer. Kış günlerinde
ise su yükseldiği için gözüken kısımlar gözükmez. Yazın gözüküyor fakat şu an tamamıyla
gözükmüyor” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14606.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Yahyalı hafizeler yetiştirecek
Yahyalı’nın Çiğilli Mahallesi’nde hayırseverler tarafından yaptırılacak olan Yatılı Kız Kuran
Kursu’nun temeli törenle atıldı.
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Arsası Yahyalı Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Çopur tarafından bağışlanan, yapımı ise
Hafız Ali Bayansar tarafından üstlenilen Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun temel törenine, Yahyalı
Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri İl Müftü Yardımcısı
Galip Koçer, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende selamlama konuşması yapan Yahyalı
Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kur’an Kursu’nun yapımında emeği geçen ve geçecek olan
herkese teşekkür ederek şunları söyledi. Başkan Öztük “Büyüklerimiz ne güzel söylemişler.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız buğday yetiştirin, On yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç
yetiştirin, Yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin. Bugün burada temelini attığımız
Yatılı Kız Kur’an Kursundaki gayemiz yüz yıl sonrasını düşündüğümüz için olsa gerek.
Allah’a hamdolsun ilçemiz Makarrı Ulema , evliyalar diyarı, şüheda burcu, hafızların
menbağıdır. Yahyalı insanı hayırseverdir. Yahyalı insanı kadir şinastır. Ben huzurlarınızda
Yatılı Kız Kur’an Kursu’muzun arsasını bağışlayan çok kıymetli meclis üyemiz Sayın
Mehmet Çopur Bey’e, bodrum kat, zemin kat ve birinci katın yapımını üstlenen çok kıymetli
hayır severimiz Hafız Ali Bayansar’ a, Mimar Sami Üstündağ kardeşime, Mühendislerimize
teknik arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı
olandır, hizmet edendir prensibinden hareketle Belediye hizmetlerimiz insan merkezli, dua
almaya odaklı devam ediyor. Temelini atacağımız Yatılı Kız Kur’an Kursumuzun
mahallemize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. ” diye konuştu.
Kayseri İl Müftü Yardımcısı Galip Koçer’de konuşmasında Kur’an Kursu’nun hayırlara
vesile olmasını dileyerek şunları söyledi. “ 2003 yılında Kocasinan Müftülüğüne
başladığımda 23 olan Kur’an Kursumuz vardı. 2012 yılında teslim ettiğimde 81 Kur’an Kursu
ile görevi teslim ettim. O zamanlar başlattığımız her mahalleye bir Kur’an Kursu sloganımıza
sağ olsun Esat Başkan çok destek oldu. Yahyalı dendiği zaman Kur’an akla geliyor, takva,
iyilik ve hayırseverler akla geliyor. Bu güzel hizmetin hayırlara vesile olmasını yüce
Allah’tan niyaz ediyorum.” diye konuştu.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ise konuşmasında Kur’an Kursunun yapılması için arsa
bağışı yapan Yahyalı Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Çopur’a ve kursun yapımını üstlenen
hayırsever Ali Bayansar’ a teşekkür etti. Kaymakam Esen; “Buraya geldiğim günden beri
büyük bir mutlulukla hayırseverinin bol olduğu bir vilayette ve onun bir ilçesinde görev
yapıyorum. Bende dolayı mutluyum. Allah’a şükürler oldun. İnşaallah Rabbim hep
güzellikleri yaşatmak, güzelliklere şahit olmak için bizleri bir araya getirsin. Bu Kur’an Kursu
Yahyalı’nın bütün mahallerine hizmet edecek. Memleketimizin güzel ahlakla yetişen nesillere
ihtiyacı var. Kur’an Kursumuzda buna vesile olacaktır.” diye konuştu.
Hep birlikte edilen dua’ nın ardından Kur’an Kursu’nun temeline ilk harç Yahyalı
Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri İl Müftü Yardımcısı
Galip Koçer, hayırseverler Mehmet Çopur ve Ali Bayansar tarafından konuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14607.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Hizmet için dağ taş demediler
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar ile birlikte Kocasinan ilçe sınırları içindeki yatırım ve yatırıma
dönüştürülecek alanlarla ilgili inceleme yaptı. Başkanlar, hafta sonu demeden bölgeyi adeta
dağ taş gezerek arşınladılar.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan bölgesinde önemli incelemelerde
bulundu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve her iki belediyenin
bürokratlarının de katılımıyla ilk olarak Kocasinan Belediyesi'nin Hasanarpa bölgesindeki
Geri Dönüşüm Tesisleri gezildi. Başkan Çelik, Geri Dönüşüm Tesisleri'nde katı atıkların nasıl
dönüştürüldüğü ve bu şekilde ekonomiye hangi büyüklükte katkı sağlandığı ile ilgili bilgi
aldı.
Başkan Çelik ve Başkan Çolakbayrakdar daha sonra Erkilet'in üzerindeki geniş alanlarda
incelemelerde bulundular. Hava İkmal Bakım Merkezi ile Kocasinan Bölgesinde bulunan
cephanelik ve NATO benzinliği gibi tesislerin taşınacağı alanlar ile yatırıma
kazandırılabilecek yeni alanlar konusunda kuşbakışı bölgeyi tarayan Başkanlar, dağ taş
demeden Kocasinan'ı arşınladılar.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik ve Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar Güneşli
Yolu ile Kızık-Felahiye Yolu'nda da incelemeler yaptılar. Başkan Çelik, her iki yolla ilgili
bürokratlarından bilgi aldı. Yorucu inceleme gezisine Kızık'ta mola veren Başkanlar, Kızık
Mahallesi Muhtarı'nın bahçesinde vatandaşlarla sohbet ettiler. Bu sırada Başkan Mustafa
Çelik, sezonun ilk cevizini bıçakla keserek beraberindekilere ikram etti. Kızık'ta Başkanlara
kavun ikramında da bulunuldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in Kocasinan bölgesindeki inceleme gezisi
bununla da sınırlı kalmadı. Yoğun geçen günün sonunda Karayolları Kavşağı'na geçen
Başkan Çelik, yapılmakta olan katlı kavşakta incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, kavşağın
son durumu ile ilgili bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14608.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Hızlı davran hayatını kurtar
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Anadolu
Harikalar Diyarı'nda kalp sağlığı ve kalp krizinden korunma yöntemlerinin anlatıldığı stand
açıldı.
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Bir farkındalık projesi olarak Harikalar Diyarı içindeki Sukaypark'ta İldem Sağlıklı Yaşam
Merkezi'nin girişimleri ile başlatılan Hızlı Davran Hayatını Kurtar Projesi kapsamında
kurulan standlarda kalp krizi ile ilgili bilgiler verildi. Stantta vatandaşlara olası kalp krizi
anında vücudunu tanımaları gerektiği belirtilerek, oluşan semptomların kalp krizine bağlı olup
olmadığının nasıl anlaşılacağı anlatıldı. Kalp krizini düşündürecek şikayetleri olan hastaların
ayrıca anında 112 acil sağlık ünitesini aramaları ve kendi araçlarıyla değil ambulansla sağlık
kuruluşuna
başvurmaları
gerektiği
vurgulandı.

İlki Sukaypark'ta kurulan standlar hafta boyunca İnönü Parkı, Mevlana Parkı, Talas Toki
Tesisi ve Kadir Has Kongre Merkezi'nde de kurulacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14609.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Ahmet Doğan’dan mutlu evlilik formülü
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
(İHH) Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Ali Tokluman’ın oğlunun düğününde nikah şahitliği
yaptı.
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Mehmet Ali Susal (Kuşçulu) Kültür Merkezi ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen
merasimde Semiha Bozkurt ile Mehmet Tokluman’ın şahitleri olan Doğan gençlere
mutluluklar diledi. Nikah cüzdanını geline teslim eden milletvekili Doğan, evlilikte
mutluluğun esasları hakkında bilgi verdi. Evlenme yaşının çok ilerlediğine ve boşanma
oranlarının Kayseri’de bile yükseldiğine dikkat çeken Ahmet Doğan gençlere mutlu ve kalıcı
bir evlilik için “4 S formülü” olarak tanımladığı “sevgi, saygı, sadakat ve sabır” tavsiyesinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14610.html
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