KAYSERİ HABER ARŞİVİ
11.05.2015–17.05.2015
Milli İttifak Adayları Yemliha'ya çıkarma yaptı
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP)’nin desteklediği Milli İttifak Adayları
Mahzemin ve Yemliha mahallelerini ziyaret etti.
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Milli İttifak adayları seçim çalışmaları kapsamında Mahzemin ve Yemliha mahallelerini
ziyaret etti. Ziyaretlerde halkın sorunlarını dinleyen ve seçilmeleri durumunda halkın gelir
seviyesinin ve refah düzeyinin artacağını söyleyen Milli İttifak adayları “ Sizlerden destek
bekliyoruz. Şimdi biz konuşuyoruz 7 Haziran'da da siz konuşacaksınız. Son sözünüzü
söyleyeceksiniz’’ dedi.
Yemliha mahallesinde düzenlenen mitingde ise adaylar halka tanıtıldı. Mitingde konuşan
Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Adnan Coşkun ‘’ Biz her gün alanlardayız, birileri
gibi liste kavgalarına girmedik. Birileri gibi hırsızlığımızı, hukuksuzluğumuzu,
soysuzluğumuzu kapatmak için olmadık şaibelerini altına girmedik. Elhamdülillah anlımız ak
başımız dik.’’ şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13137.html
Erişim Tarihi: 12.05.2015

Develi'de Hıdrellez kutlamaları
Develi Belediyesinin organize ettiği Hıdrellez şenlikler Yukarı Develide kutlandı.
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Hıdrellez şenliklerine Ak Parti Kayseri Milletvekili adaylar Mehmet Özhaseki, Halil Ergen,
İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit, Ak Parti Kayseri İl Başkanı Cahid Özden, İstanbul
Bahcelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar,
Ak Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan, İstanbul Genç Develiler Derneği Başkanı

Mustafa Ağca, Osmanlı Ocakları Develi İlçe Yönetimi, Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor
Kulübü Ciritçileri ve Develi Halkı katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal
Marşı ve Kur'an tilavetiyle başladı. Programda Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar,
Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı
Halil Ergen ve İstanbul Genç Develiler Derneği Başkanı Mustafa Ağca konuşma yaptı. Develi
Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah İslamoğlu ve Mehmet Güçlü ve bir çok vatandaş at
biniciliği yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13138.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Sevgi dili bu olsa gerek
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Sarızlı küçük çocuğun muhabbeti 'Sevgi dili
bu olsa gerek' dedirtti.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarız'da düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde
objektiflere, Başkan Çelik ile 3-4 yaşlarındaki bir çocuk arasındaki muhabbet yansıdı.
Başkan Çelik, kucağına oturan ve munis edasıyla dikkat çeken çocukla uzun süre sohbet etti
ve yakından ilgilendi.İşte objektiften yansıyan ve gören herkese 'Sevgi dili bu olsa gerek'
dedirten kareler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13139.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

KAYİF 2015 İnsan Kaynakları ve İstihdam
Fuarı 20 Mayıs'ta açılacak
Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, iş dünyasında 87 firmanın, işsizler
ve öğrencilerle buluşacağı KAYİF 2015 fuarının 20-22 Mayıs tarihleri arasında
gerçekleştirileceğini açıkladı.
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İl Müdürü Ayçiçek, "Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve
Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin katılım ve destekleri ile 20-22 Mayıs 2015
tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi Fuar alanında KAYİF 2015 - Kayseri İnsan
Kaynakları ve İstihdam Fuarı düzenlenecektir. Son 4 yılda yapmış olduğumuz fuarlar
hakkında birkaç bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yıl için fuarımıza toplamda 87 firma,
kurum ve kuruluş katılacak olup bunlar arasında yer alan özel sektör firmalar iş ve staj
başvurusu alacak olup, 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı gibi Kamu Kurumları
ise personel alım politikaları ve sınav süreçleri hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirecektir.
Ayrıca Sanayi ve Ticaret Odalarımız kendi üyeleri ile paylaşmak üzere CV toplayacaklardır"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13140.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Tekden Hastanesinde Anneler Günü kutlaması
Tekden Hastanesi, Anneler Günü nedeniyle Kayseri Özürlüler Derneği üyelerini ağırladı.
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Tekden Hastanesi'ndeki Anneler Günü kutlamasına AK Parti Kayseri Milletvekili adayı
Havva Çalış Talay, Kayseri Özürlüler Derneği Başkanı Fatma Oytun, Hastane Başhekimi
Aytül Arslan Erdoğmuş, Hastane Başhemşiresi Bedriye Karabulut ve çalışanlar katıldı.
Başhekim Aytül Arslan Erdoğmuş, özürlü evlat sahibi olan annelerin iki kat daha anne
olduklarını vurgulayarak, "Sizlerin anneler gününü kutlamak bizler için bir ayrıcalıktır" dedi.
Programa katılmaktan mutluluk duyduğunu bildiren AK Parti Kayseri Milletvekili adayı
Havva Çalış Talay, "Sizler gerçekten özel kadınlarsınız" direk, kadınların anneler gününü
kutladı.
Kayseri Özürlüler Derneği Başkanı Fatma Oytun da Tekden Hastanesi'nin davetinden dolayı
mutlu olduklarını belirterek, özürlülerin annelerinin karşılaştığı sıkıntıları anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13141.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kayseri Şeker'den örnek projeler
Kayseri Şeker, 80 bin üyesi ve on bin sözleşmeli pancar ekimi yapan pancar çiftçisine daha
iyi hizmet vermek amacıyla 2015 yılı yatırım programlarına alınan “Şeker Tarım Marketler
zincirinin ilk halkasının temel atma törenini Şarkışla’da gerçekleştirdi.
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Ürün Bankacılığı olarak da bilinen Lisanslı depoculuk faaliyetlerine ise 2015 yılı içerisinde
Şarkışla, Boğazlıyan, Develi ve Bünyan bölgelerinde yapılması için araştırmaların başlatıldığı
ve kısa zamanda temel atma çalışmalarının başlatılacağı açıklandı. Şarkışla İlçesindeki temel
atma törenine Şarkışla Kaymakamı Davut Gül, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay
Oğuz, Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı
Turhan Özer Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni
Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Argun, Harun Halıcı, Nizamettin Çatak,
Denetim Kurulu Üyesi Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Atilla Yalçın, Üyeler Niğmetullah Sevim, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası
Genel Müdürü Levent Benli, Kooperatif Müdürü: İsmet Aksoy ve diğer yetkililerle davetliler
katıldı. Şarkışla’da 13 bin 500 metrekare arsa üzerine kurulacak proje kapsamında Pancar
Kooperatifi satış mağazası, bölge müdürlüğü ofisi, lojman binaları beş bin ton kapasiteli
ambar inşaatı ve ikinci aşamada ise kantar ve lisanslı hububat depolarının yapımı
planlanmakta olup ilk etaptaki çalışmaların yaklaşık maliyetinin 2 Milyon TL civarında
olduğu belirtildi. Törende konuşan Şarkışla Kaymakamı Davut Gül; Yatırımların İlçeye
hayırlı olması dilek ve temennilerini ileterek yatırımların devamını talep etti.
Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz Kayseri Şeker A.Ş. yönetimine teşekkür etti.
Şarkışla Hükümet konağı yapımı için Kayseri Şeker’den takas talep edilmişti. Sonunda
anlaşma sağlandı ve İlçeye böyle bir yatırımın da gelmesine katkı sağlandı. Kayseri Şeker’in
başarısını tebrik ediyorum. Sizin ürünlerinizde Bizim sevgimizde kota yok dedi
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, törende yaptığı
konuşmada, Yağışların bereketinin çiftçiye ürünlere yansıdığını dikkat çekerek. Sadece
doğaya değil Kayseri Şeker’e de bahar geldi. Kayseri Şeker’in sıkıntılı, buhranlı günleri
geride kaldı. Kış günlerini geride bıraktı. Şimdi Kayseri şeker bahar günlerini yaşıyor.Kayseri
Şeker, çiftçilere ekim, söküm ile ilgili verdiği sözleri zaten yerine getiriyor. Artık Yeni
yatırım hamlesi zamanı gelmiştir. Bu nedenle Kayseri Şeker’e Bahar geldi diyorum. Bu
yatırım hamlesini Şarkışla’dan başlatıyoruz. Bu yatırımlardan diğer bölgelerimiz de nasibini
alacaktır.
Şarkışla İlçesinde Pancar Kooperatifi satış mağazası, bölge müdürlüğü ofisi, lojman binaları
beş bin ton kapasiteli ambar inşaatı ve kantar dışında bir nevi ürün bankacılığı olarak bilinen
lisanslı depoculuk hizmetiyle Şarkışla'ya yatırımların devam edeceğini, Lisanslı depoculuğun
bölgemizde çiftçiliğin gelişmesine ve sertifikalı tohum kullanımının artışına büyük katkı
sağlayarak Türkiye’de tarım artık Dünya seviyesinde yapılır hale gelecektir.

Lisanslı depoculuk faaliyetlerinin 100 bin tonluk kapasitenin 20 Bin tonluk kısmı Şarkışla
bölgesinde yapılacaktır dedi ve Lisanslı depoculuk hizmetlerimiz Şarkışla yanı sıra
Boğazlıyan, Develi ve Bünyan bölgelerinde yapılması için çalışmaların başlatıldığı müjdesini
verdi. Başkan Akay ayrıca; Konut yapımı konusunda İTÜ ile birlikte çalışıldığını belirtti.
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer de yaptığı konuşmasında;
“Yatırım kervanının ilk temellerini Şarkışla’da başlatıyoruz. Toplamda 13.500 metrekare alan
içerisinde Bölge Müdürlüğü hizmet binası, Pancar Kooperatifi satış mağazası, tarım market,
akaryakıt istasyonu lojman binaları beş bin ton kapasiteli ambar inşaatı olacağını belirterek
fabrikamız artık zor günleri geride bırakarak yatırım hamlesini başlatmıştır” dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, butona basarak temele ilk harcı birlikte koydular.
Öte yandan Kayseri Şeker yeni yatırımlarla küspeye giden şeker zayiatını da azaltmayı
hedefliyor ve 61 Kampanya dönemine büyük yatırımlar ve yeniliklerle hazırlanıyor.
1955 yılından beri üretim yapan Kayseri Şeker Fabrikası üretim tesislerinde her yıl Kampanya
dönemi dışında tadilat, tamirat ve yenileme çalışmaları yapılmakta olup 2015 yılında
kampanya sonunda üretim ömrünü tamamlayan bazı ünitelerle ilgili olarak başlatılan inşaat ve
makine
yenileme
çalışmaları
yoğun
bir
tempo
ile
devam
ediyor.
Öncelikle, Kayseri Şeker’e bağlı Pankent, Panpa, Panpet ve Güneş Enerji şirketlerini, Kayseri
organize sanayiindeki Pankent fabrikası yanındaki hizmet binasında bir araya getiren Kayseri
Şeker, Şarkışla’ya başlattığı Şeker Market ve Bölge Müdürlüğü hizmet binası inşaat
çalışmalarının da 61.kampanya dönemine yetiştirilmesine çalışıldığı belirtildi.
Kayseri Şeker Fabrikası içerisindeki yenileme çalışmaları kapsamında Mevcut preselerin
ekonomik ömrünü tamamlaması, bakım-onarım masraflarının ve arıza olasılıklarının yüksek
oluşu yanı sıra çamur filtrelerinin fabrika içerisinde kirliliğe vesile olmasını önleyip bütünlük
arz etmesi için;
* 2.500 ton/gün kapasiteli 4 adet küspe presesi ile çamur filtresinin yenilenmesi ve 600
metrekare kapalı alanda yeni bina İnşaatı,
*İşletme içerisinde 60 yıldan beri hizmet veren ve çalışan sağlığı ve hijyen hususunda gereken
duyarlılığın sağlanması açısından 4 adet yeni Pres Filtresi ve yeni bina inşaatı,
*Son yıllardaki kapasite artışları sonucunda yetersiz kalan soğutma kulelerine bir adet daha
soğutma kulesi ilave edilmesi,
*Fabrika kapasitesinin artmasından dolayı mevcut buhar kazanlarının kapasitelerinin yetersiz
kalması nedeniyle 1 adet 20 ton/saat kapasiteli buhar kazanının ilavesi
*Mevcut CO2 pompalarının ekonomik ömrünü tamamlaması ve çok sık arıza vermeleri
nedeniyle bir adet CO2 Pompası alınması,
*Elektrik kesintilerinde meydana gelebilecek sıkıntıları önlemek için bir adet 2.500 KWA
gücünde dizel Jeneratör alınması yanı sıra bir adet Yer silosu ve Pancar nakil sistemi inşaatı
devam etmekte olup çalışmaların Kampanya dönemi öncesi tamamlanarak yeni yatırımlarla
küspeye giden şeker zayiatının da azaltılması hedefleniyor.
Kayseri Şeker Fabrikasındaki yeni makine alımı maliyeti 4.365.000 Euro, İnşaat
yatırımlarında Şarkışla Bölge Müdürlüğüne ait tesislerin inşaası (1.935.000TL), Çamur arıtma
tesis binası (420.000.TL), Küspe presesi temelinin yapımı (130.000.TL), Boğazlıyan Küspe
kurutma tesisi tamamlama inşaatı (173.269.TL) olarak 2015 yılı yatırımlarının 20 Milyon
Lirayı bulmakta olduğu açıklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13142.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

EDEK başarıya ortak oluyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak eğitim ve
öğretime verilen öneme istinaden açmış olduğumuz Eğitime Destek Kurslarında 3564
öğrenciye hem okul derslerinde yardımcı olunduğunu hem de merkezi sınavlara hazırlandığını
söyledi.
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Hafta
sonu
belediyemizin
sosyal
ve
spor
tesisleri
öğrencilere
tahsisli
Okullarda okuyan öğrencilerin okul derslerine yardımcı olunması için açılan kursların aynı
zamanda merkezi yapılan sınavlara da destek olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi eğitim merkezidir. Eğitim gelecektir. Bu neden ile 7 okul
yaparak hizmete sunduk. Okullara yapılan bakım ve onarım çalışmaları, öğretmenler odası
düzenleme, spor alanları, sahaları, tiyatro salonları, dış cephe ve yalıtım çalışmasının
temelinde eğitime yapılan yatırım söz konusudur. Yine bu amaç Belediyemize ait 24 ayrı tesis
de 3564 öğrencimiz hem okul derslerini takviye amaçlı hem de teog sınavına hazırlık amaçlı
derslere devam etmektedir. Hafta sonu belediyemizin sosyal ve spor tesisleri adeta
öğrencilerin istilasına uğramaktadır. Bundan da son derece memnun kalmaktayız”
Belirli aralıklarda seviye tespit sınavı Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, EDEK olarak
isimlendirilen Eğitime Destek Kurslarımızda 134 öğretmen 11 ayrı branşta kurs verdiğini ve
belirli
aralıklarla
sınavlar
yapılarak
seviye
tespiti
ölçüldüğünü
kaydetti.
Eğitimcinin ve eğitimin adresi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Eğitimcinin ve eğitimin
adresi olarak Melikgazi Belediyesi imkanlar ve yasalar çerçevesinde eğitime her zaman
destek olacaklarını ve eğitime yapılan yatırımlar ile Melikgazi’nin geleceğinin planlandığını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13143.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Bünyan’da Hıdrellez coşkusu yaşandı
Bünyan Belediyesi tarafından Köprübaşı (Ekrek) Mahallesi’nde düzenlenen Hıdrellez
şenliğinde konuşan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, ‘’Yeni bir Bünyan’’ hedefi
ile çalıştıklarını söyledi.
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Bünyan Belediyesince düzenlenen Geleneksel Köprübaşı Hıdrellez şenlikleri yüzlerce
vatandaşın katılımı ile coşkuyla kutlandı. Düzenlenen şenliğe Bünyan Belediye Başkanı
Şinasi Gülcüoğlu’nun yanı sıra, AK Parti Milletvekili ve Milletvekili adayı Yaşar Karayel, Ak
Parti İlçe Teşkilat Başkanı Savaş Gökçe, Bünyan protokolü, Mahalle muhtarları ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Bünyan Belediyesi tarafından birçok yeniliğin kazandırıldığı şenlikte
katılımcılar güzel hava ve eğlencenin tadını çıkardı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Bünyan
Belediye Başkan Şinasi Gülcüoğlu, geçen yıl yaşadıkları yoğunluk nedeniyle şenliklere
katılım sağlayamadıklarını belirterek; ‘’Değerli muhtarımız Ömer beyden öğrendik ve o
günün şartları ve hayırlı olsun ziyaretlerinin verdiği telaş ile bizler şenliklere katılamadık ama
başta yolda ıslah çalışması olmak üzere üzerimize düşeni yaptık. Siz değerli Ekrekli,
Köprübaşılı hemşehrilerimiz bu Hıdırellez gününü, yani baharın ve zenginliğin müjdecisi olan
iki peygamberin yeryüzünde buluşmasını simgeleyen Hıdırellez’i birlikte kutladınız. Bu yıl
yine muhtarımız geldi ve birlikte ne yapabiliriz dedi. Buraya katılımın durumunu anlattı ve
âcizane bu gördüğünüz hizmetleri sizlere getirmeye çalıştık. Burasıyla ilgili İnşallah gelecek
yıl daha farklı bir çalışmayı sizlere hediye etmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede hazırlanan
projemizi Kültür Bakanlığı'na ilettik. Kısa sürede geçirilerek buranın sizlerin mesire yeri
olarak, bu güzel günlerin kutlandığı güzel bir yer olmasını sizlere temin edeceğiz’’ dedi.
‘’Değerli arkadaşlarım mahallemizin bütün sorunlarını görüyor ve biliyoruz diyen Başkan
Şinasi Gülcüoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:’’ Rabbim izin verirse yağışlar kesildiği zaman yol
yapım çalışmaları, kanalizasyon ve su gibi temel eksikliklerinizde giderilecek bundan
kimsenin şüphesi olmasın. Bakın Cumhuriyet tarihinden bu tarafa yapılan hizmetleri bir taraf
toplayın, birde son 12 yılda yapılanları toplayın. Evet, özetin tamamı burada yatıyor. Şimdi
bizlerde bütün mahallerimizi kapsayan bir çalışma yaptık. Sadece yol çalışmasından ibaret
değil, futbol sahalarından tutun çocuk oyun alanlarından, parklarımıza kadar bir takım
çalışmalar yaptık. İnşallah bizlerde görev süremizin sonunda sizlere bu güne kadar yapılan
hizmetlerin tamamından daha fazlasını yapacağız. Evet, yaptığımız parke çalışmasıyla ilgili
ihalemizi gerçekleştirdik. Bünyan’ın tarihinde emin olun böyle bir ihale daha olmamıştır. Bu
güne kadar yapılan çalışmaların tamamından daha fazla bir çalışma. Hava şartları nedeniyle
inşaatları başlatamıyoruz. Ancak kısa sürede bu hizmetlerde sizlere sunulacak, sizlerle
buluşturulacak. Ekrek özeline tekrar döndüğümüzde buradaki eksikliklerimizi biliyoruz.
Muhtarımızla, ihtiyar heyetimizle ve buradaki arkadaşlarımızla sık sık görüşüyoruz. İnşallah
önümüzdeki dönemlerde bunların tamamının ortadan kaldırılacağı, bu gün sorun olarak
konuştuğumuz birçok şeyi beş yıldan daha kısa bir sürede ortadan kaldırarak, bunlarda
olabiliyormuş denilecek birçok hizmeti sizlere takdim edeceğiz. Gayret bizden takdir sizden

diyoruz. Sevgili misafirler değerli hemşehrilerim sözlerime son vermeden İnşallah
önümüzdeki dönem sizlere daha çok yakışır hizmetlerimizle, başta burası olmak üzere 'Yeni
Bir Ekrek, Yeni bir Bünyan ' diyerek son bir cümle ile sözlerime son vermek istiyorum.
Burada hanımefendilerimiz var. Onların ve geleceğin annelerinin de anneler gününü kutluyor,
hepinizi Allah emanet ediyorum.’’ Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Kayseri Milletvekili
ve Milletvekili adayı Yaşar Karayel’de 7 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekerek;’’Hep
birlikte gür bir sesle Türkiye’nin geleceğine kalkınmasına hizmet etmeye devam edeceğiz.
İnşallah Ekrek'in hayvan pazarını Büyükşehir belediyemiz organize ediyor. En kısa zamanda
hayvan pazarını açacağız. Ekrek'e hayırlı olsun. Alt yapı yatırımlarını belediye başkanımızda
söyledi. Kanalizasyon ve içme suyuyla ilgili ihaleler yapılmak üzere. İnşallah onları da kısa
sürede bitireceğiz. İnşallah siz her türlü sıkıntıdan da kurtulmuş olacaksınız. Bakınız 7
haziranda seçim var. Bu seçim memleketimizin milletimizin, yavrularımızın geleceği için
kesinlikle sandığa gitmenizin zamanıdır’’ şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından
şenliğe katılan vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Şiansi Gülcüoğlu, katılan aileleri ziyaret
ederek hoş geldiniz dedi. Bünyan Belediyesi tarafından alana kurulan eğlence araçları ile
gönüllerince eğlenen vatandaşlarda, başta Bünyan Belediyesi olmak üzere emeği geçen
herkese teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13144.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Tiyatro festivali başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Uluslararası 11. Liselerarası Tiyatro
Festivali’nin açılış seremonisi gerçekleştirildi. Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla
etkinliklere start verildi.
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Bu sene 11.’si düzenlenen Uluslararası 11. Liseler arası Tiyatro Festivali etkinlikleri 11 - 29
Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival etkinlikleri bugün, Atatürk anıtına
çelenk bırakılması ve düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Bu seneki festivale bir çok ilden
lise gurupları katılırken, Macaristan’dan da bir öğrenci gurubu katılım sağladı.
Yürüyüş sonrasında öğrenciler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda,
Tecrübeli oyuncu Emin Olcay ile söyleşiye katıldı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13145.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Dava ve duruşma yarışması
Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) 4 hukuk fakültesi arasında ‘Ahmed Cevdet Paşa Farazi Dava
ve Duruşma Yarışması’ düzenlendi.
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ERÜ Mimarlık Fakültesi Şevki Vanlı Konferans Salonunda düzenlenen yarışmaya
Cumhuriyet Savcı Abdurrahman Koçaslan, Hacı Çam, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Murat Doğan, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erzincan Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi
öğrenci temsilciler katıldı. 4 fakültenin katıldığı yarışmada 5’er gruptan oluşan öğrenciler
okunan iddianame ile savunmalarını yaptı. Hukuk Fakültesi öğrencileri de yapılan yarışmayı
dikkatle izledi. Yarışma ile ilgili konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, bu yıl
yarışmayı ilk kez düzenlediklerini belirterek 4 fakültenin yarışacağını söyledi. Doğan ayrıca,
ileriki yıllarda yarışmaya katılan fakülte sayısını arttırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13146.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Bu da makam bisikleti
Kamu kurumlarında ve okullarda obezite ile mücadelede, yeterli, dengeli beslenmenin yanı
sıra düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla başlatılan bisiklet
kullanımına teşvik uygulamasına Kayseri Şeker'den tam destek geldi.
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Geniş ve düz bir alanda kurulu ve bazı birimler arasında bir kaç kilometre mesafe olan
Kayseri Şeker’de, uzak birimler arasındaki ulaşımın bisikletle yapılması, bisiklet sporunun
teşvik
edilmesi
ve
sevdirilmesi
amacıyla
çalışma
başlatıldı.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli projeye, kurum içerisinde makam aracı yerine makam

bisikleti ile ulaşım sağlayarak destek verdi. Projeye eski basketbolculardan, TFF Genel
Sekreterliği, Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan ve halen İstanbul
Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Lütfi Arıboğan da Kayseri Şeker Fabrikası
içerisinde Başkan Akay ile birlikte bisiklete binerek destekledi. Bu doğa dostu spora ilginin
artması için makam bisikletine binerek başlatan Başkan Akay, “Uygulamayı başlatıyoruz.
Uygulamanın çalışanlarımız, Kayseri Şeker Kurumu ve ülkemiz için hayırlı olmasını
diliyorum” dedi. Sürekli bilgisayar karşısında çalışanlar ve kısa mesafelerde bile ulaşımın
araçlarla yapıldığı günümüzde bisiklet kullanarak hareketli bir yaşama sahip olmak, bisiklete
binerek sera gazı salınımlarını ve trafik yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra bisiklete binmenin
enerji verimliliği bakımından en iyi ulaşım araçlarından olup dünyadaki bir çok insanın da en
sevdiği ulaşım şeklidir. Yurt dışında insanların işe, gezmeye veya arkadaşlarıyla buluşmaya
bisikletle gitmesi çok olağan bir görüntü arz ettiği günümüzde, az eğimli, düzlük arazi
yapısına sahip olan Kayseri Şeker’in bu sporun yapılabileceği en güzel yerlerden birisi olduğu
belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13147.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Oda Başkanların'ndan Vali Düzgün'e ziyaret
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç ve beraberinde
ki esnaf oda başkanları, Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Orhan Düzgün'ü ziyaret etti.
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Ziyarette konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Ahilik anlayışının önemli olduğunu söyledi.
Düzgün, "Vakıf ve Ahilik geleneği bu toprakların geleneğidir. İkisi de birbirine yakındır.
Toplumun sosyo ekonomik durumunun iyileştirilmesinde, ihtiyaçlarının karşılanmasında ve
prensiplerin yerleştirilmesinde önemli iki müessesedir. Bende bu vesile ile Ahilik geleneğinin
yeşerdiği topraklar olan Kayseri'de ki esnaf odalarımızın, oda başkanlarımızın ve hepsinin
Ahilik Haftasını tebrik ediyorum" dedi. Düzgün, "Günümüzde ticaret odalarının, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği'nin kökeni diyebileceğimiz Ahilik geleneğinin bu topraklarda
kutlanmasını da ilimiz adına gerçekten gurur vericidir. Bu geleneği yaşatmak, geçmişte
olduğu gibi bugünlerde de yaşatarak gelecek nesillere de aktarmak son derece önemlidir.
Günümüzde Ahi Evran'ın ilkelerini benimseyerek hem ticaret hayatında hem de aile hayatında
gerçekten mutluluk verecek prensiplerdir" ifadelerini kullandı. KESOB Başkanı Övüç'te
Ahilik kutlamaları hakkında Vali Düzgün'e bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13148.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Erciyes Üniversitesi’nde PTE sınav merkezi
açıldı
Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) tarafından PTE (Pearson Test of
English) Sınav Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.
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Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Yetim ve Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.
Özellikle öğrencilerin ve akademisyenlerin büyük ilgi gösterdiği açılış töreninde öğrencilere,
tören sonrası PTE (Pearson Test of English Academic) sınavı hakkında bilgilendirme
toplantısı yapıldı. PTE (Pearson Test of English Academic) sınavı, katılımcılarının öğrenim
görecekleri üniversite ve kolejlere İngilizce dil yeterlik seviyelerini kanıtlamak amacıyla
kullanılan “PTE Academic”, dünya çapında birçok kuruluş tarafından tanınan bir sınavdır.
Bilgisayar tabanlı akademik bir İngilizce dil sınavı olan PTE (Pearson Test of English
Academic) artık Erciyes Üniversitesi’nde yapılabilecek. YDS eşdeğerliliği olan “PTE
Academic” sınav sonuçları; üniversitelerde lisansüstü programlara başvurular, akademik
kadrolarda yükselmeler, İngilizce hazırlık programlarından muafiyet ve yurt dışındaki
üniversitelerde lisansüstü programlara başvurularda kullanılabildiğinin belirtildiği etkinlikte,
Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa
konuşmasının başında ERSEM hakkında bilgiler verdi. Karaboğa; “Erciyes Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi, Erciyes Üniversitesi’nin 2001 yılında kurduğu bir birimidir. Daha
önceki dönemlerde olduğu gibi şuanda Türkiye’nin en aktif ‘Sürekli Eğitim Merkezleri’nden
birisi. Biz yapmış olduğumuz faaliyetleri temel olarak iki gurupta topluyoruz. Birincisi,
toplumun her kesiminin ihtiyaç duyduğu sosyal veya mesleki bilgileri onlara vermek için
gerekli olan eğitimleri açmak ve onları bilgilendirmek. Verdiğimiz kursların bazıları sadece
Erciyes Üniversitesi öğrencilerine ve personellerine verilmekte, bazıları ise ulusal çapta
verilen kurslardır. Örneğin; iş güvenliği, iş yeri eğitimi, ilk yardım temel eğitimi, hastane bilgi
yönetim sistemi gibi kursların çoğunluğu ulusal bazda kurslardır. Dört yıldır yabancı dil
programı olarak sürdürdüğümüz Türkçe Dil kurslarına da devam etmekteyiz.” şeklinde
konuştu.
Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin açmış olduğu PTE (Pearson Test of English
Academic) sınav merkezi hakkında detaylı bilgi veren Pof. Dr. Derviş Karaboğa, Sınav sonuç
açıklama süresinin 5 iş günü olduğuna dikkat çekerek; “Biz Erciyes Üniversitesi olarak
özellikle İngilizce konusunda sıkıntı çeken akademisyen ve öğrencilerimizin faydalanması
için PTE (Pearson Test of English Academic) sınavını bu merkezde yapmaya başlıyoruz.
ÖSYM’nin yapmış olduğu ‘Yabancı Dil Sınavı’ndan farklı olarak yurtdışında da geçerliliği
olan bir sınav bu. Bu sınava giren kişiler eğer sınavda başarısız olurlarsa hemen sonuçların
açıklanmasının ardından başvurusunu gerçekleştirip tekrar sınava girebilmektedirler. Yani
ÖSYM’nin yaptığı YDS gibi 6 aylık bir süreyi beklemenize gerek kalmamış oluyor. Hemen

sınava tekrar girebiliyorsunuz. Bu sınavın burada gerçekleştirilmesi için ciddi bir çalışma
sarfettik ve sonunda açmayı başardık.” dedi. Açılış töreninin sonunda Erciyes Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa’ya PTE (Pearson Test of English
Academic) Türkiye temsilcileri tarafından plaket takdim edildi. Törenin ardından Erciyes
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Yetim, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa
Palancıoğlu ile birlikte PTE (Pearson Test of English Academic) sınavı için özel hazırlanan
salonda incelemelerde bulundular. Prof. Dr. Hasan Yetim yaptığı açıklamada Erciyes
Üniversitesi’nin Türkiye’de öncü bir üniversite olduğunu, bu gibi eğitim çalışmalarıyla
üniversitenin prestijinin arttığını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13149.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kardeş Şehir Malatya -Yeşilyurt Belediyesi
hayırlı olsun!
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Türkiye Belediyeler Birliğinin çalışma programına ilk kez 2006 yılında giren kardeş şehir
ilişkilerinin kurulması ve desteklenmesi konusunun, sonraki yıllarda giderek daha fazla ağırlık
verilen bir alan olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Kardeş şehir, coğrafi
olarak uzak yerleşim alanlarının, kültürel ve ticari alışveriş amacıyla oluşturdukları
birlikteliktir. Bu birliktelik, sosyo-ekonomik gelişimi yükseltmek amacıyla proje ve
programlar yürüten iki veya daha fazla şehrin ortak uygulamasıdır. Melikgazi ile Malatya
Yeşilyurt Belediyesi almış oldukları Meclis kararı ile Kardeş şehir olmuşlardır. Her iki
belediye yöneticileri sık sık bir araya gelmekte ve telefon ile irtibatlı olarak çalışmaktadır.
Yani gönül kardeşliği bu meclis kararları ile resmi ve hukuki bir statüye kavuşturulmuştur”
dedi.
Melikgazi’nin hizmet yatırımları kardeşliğinin temeli 2012 yılında yürürlüğe giren "On Üç
İlde Büyükşehir Belediyesi yasası" ile Malatya, Büyükşehir statüsü kazandığını ve iki Merkez
İlçe'den biri olarak Yeşilyurt, ilçesinin oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, kardeş şehir talebinin Yeşilyurt Belediyesinden geldiğini ve Melikgazi
Belediyesinin uygulamış olduğu hizmet ve yatırımların bu kardeşlik talebinde etkili olduğunu
kaydetti. birçok çalışma ortak olarak yerine getirilecek Meclis kararı ile kardeş şehir Yeşilyurt
Belediyesi ile ortak proje çalışması, kültürel ve turizm işbirliği, Ortak Anadolu Değerlerlerin
paylaşılması, spor aktiviteler gibi birçok çalışmayı yerine getireceklerini ifade eden Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt ve Melikgazi belediyelerin kardeş şehir olmasının her iki
şehir halkı için hayırlı olması temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13150.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Vali Düzgün'e
ziyaret
Kayseri Vakıflar Bölge Müdür Vekili Hakkı Murat ve beraberindeki heyet 32. Vakıflar
Haftası dolayısıyla Vali Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret etti.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Düzgün, "Hayırseverlerimiz, başta eğitim
ve sağlık hizmetleri olmak üzere pek çok konuda kamu hizmetlerinin karşılanmasına destek
veriyorlar. Kamu hizmetleri ile beraber genel hizmetler ile birlikte insanların kalplerine ve
gönüllerine girmek, onların dertlerine çözüm bulmak amacıyla vakıf hizmetlerinde geçmişten
günümüze kadar yaşatıldığını biliyoruz. Zor durumda olan vatandaşlarımıza sahip çıkmak,
onların gönüllerini almakta bu vakıf geleneğinin en önemli fonksiyonlarından birisidir.
İnşallah bundan sonra da ülkemizin tarihinde vakıf geleneğinin en iyi şekilde yaşatılarak
gelecek
nesillere
de
aktarılmasını
arzu
ediyoruz"
ifadelerini
kullandı.
Kayseri Vakıflar Bölge Müdür Vekili Hakkı Murat da, bölge müdürlüğünün çalışmaları
hakkında Vali Düzgün'e bilgiler verdi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13151.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

KESOB'tan 'ahilik haftası' ziyareti
Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, çeşitli oda başkanlarıyla birlikte Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti.
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Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen ziyarette, etkinlikler hakkında bilgiler
veren KESOB Başkanı Ahmet Övüç, 25 bine yakın esnafı temsil ettiklerini ifade ederek,
"Ahilik Haftası'nı her yıl coşkuyla kutluyoruz. Bu yıl da çeşitli etkinliklerimiz var ve bu

kapsamda sizlerle birlikteyiz. Esnaflık kültürünün yaygınlaşması ve tanıtılması hususunda
Ahilik Haftası'nın büyük katkısı oluyor. Sizlerin de bu hususta bize her zaman desteği oldu.
Bundan sonra da olacağından şüphemiz yok. Bizi kabul ettiğiniz ve esnaflara vermiş
olduğunuz destek için teşekkür ediyorum" dedi.
"ESNAF BÜYÜRSE ŞEHİR BÜYÜR"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında belediye başkanı şapkasıyla
değil esnaf şapkasıyla burada olduğunu ifade ederek, "Ben de bir esnafım. Şu anda burada
belediye başkanı şapkasıyla değil esnaf şapkasıyla bulunuyorum. Esnaflarımızın dertleriyle
dertlenmek, sorunlarına çözüm üretmek bizim için öncelikli işler arasında. Biz esnafa destek
olursak, önünü açarsak şehir büyür. Küçük esnaf olarak başlar, biraz büyür KOBİ olur, sonra
işletme olur, fabrika olur. Böyle olunca da hem şehir büyür hem ülke büyür. Bu anlayışla her
zaman esnafımızın yanında olduk. Esnaf siteleri kurulması, mesleki eğitimler hep bu anlayışın
ürünüdür. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızla birlikte olmaya, önlerini
açıp gelişimlerine kapı aralamaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13152.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

CHP'Lİ adaylardan Bünyan Adliyesi'ne ziyaret
CHP Kayseri Milletvekili adayları Bünyan Cumhuriyet Savcılığına nezaket ziyaretinde
bulundu.
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Nezaket ziyaret ziyaretine CHP Kayseri 1.sıra Milletvekili adayı Çetin Arık , 2. sıra
Milletvekili adayı Ali Paşa Tan, 3. sıra milletvekili adayı Aşkın Genç ile CHP Bünyan ilçe
başkanı Okan Marzıoğlu katıldı. CHP heyeti Bünyan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara
tarafından karşılandı. Ziyarette CHP heyeti seçim çalışmaları için Bünyan'a geldiklerini
Bünyan adliyesine de nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirtti. Bünyan Cumhuriyet
Başsavcısı Mustafa Başara da CHP heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek 7
Haziran'da yapılacak olan 25. dönem milletvekilliği seçimlerinde başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13153.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Türkiye 3’üncüsü oldular, sıra Avrupa’da
Uluslararası Poomse Şampiyonası’nda Çelikspor oyuncuları Enver Nazlı ve Kadim Şahin
Kayseri’de ve Türkiye’de elde ettikleri başarılarının ardından Kayseri’yi takım halinde
Türkiye 3’ncüsü yaptılar. Oyuncuların şimdiki hedefi 21 Mayıs’ta yapılacak olan Avrupa
Poomse Şampiyonası’nda derece elde etmek.
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Uluslararası Poomse Şampiyonası’na Kayseri’den 65 yaş üstü kategoride katılan Çelikspor
oyuncuları Enver Nazlı 1’nci Kadim Şahin 2’nci oldu. Akabinde Konya’da yapılan Türkiye
Poomse Şampiyonası’nda Enver Nazlı 2’nci Kadim Şahin ise 3’ncü oldu. Bu sonuçların
ardından Kayseri takım halinde Türkiye 3’ncüsü oldu. Nazlı ve Şahin elde ettikleri bu
başarılarının ardından Avrupa Poomse Milli Takım Seçme Müsabakalarına seçildiler. 21
Mayıs 2015’te İsmet Iraz Spor Salonu’nda yapılacak olan Avrupa Poomse Şampiyonası ile
ilgili konuşan Çelikspor Kulübü Başkanı Halil İbrahim Karaca, Avrupa Şampiyonası’nda
hedeflerinin Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13154.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Hikmetsiz bilgi yolda bırakır
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ahmet Doğan “erdemli toplum, bilgi ve hikmet
toplumudur. Hikmetten yoksun bilgi ise mutsuzluk getirir. Hedefe ulaşmadan yoldan çıkartır”
dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ahmet Doğan T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları Derneği’nin birlikte düzenlediği
Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde ‘Erdemli Toplum’u anlattı. Doğan “bilgi
çağında yaşıyoruz ama hikmetten yoksunuz. Bu yüzden bilgiye sahip olan ve sürekli bilgi

üreten Batı toplumları maddi alanda güçlenirlerken manevi anlamda dökülüyorlar. En çok
intihar onlarda görülüyor” diye konuştu.
Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, Uluslararası
Öğrenciler Akademisi Koordinatörü ve Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali
Dursun ile diğer dernek yöneticilerinin de izlediği söyleşide Doğan şunları söyledi:
“Ünlü İslam alimi Farabi, erdemli toplumu bilgi ve hikmet toplumu olarak tanımlar. Farabi
‘erdem sayılacak şey yardımlaşmadır. İnsanlar kötülük için de yardımlaşabilirler. Ancak halkı
gerçek mutluluğa ulaştıracak konularda yardımlaşan kent erdemli kenttir. Mutluluğa ulaşmak
için yardımlaşan toplum erdemli toplumdur’ der. Farabi’nin erdemli toplumun ayırt edici
özelliği olarak tek başına bilgiyi yeterli görmeyip hikmeti de şart koşması dikkat çekicidir.
Erdemli toplumu besleyen damarın, insanı varoluş amacına uygun olarak madde ve mana
dengesi içinde ele alan İslâm vahyi olduğunda kuşku yoktur.”
“Hılf-ul Fudul hepimize rol modeldir”
Erdemli olmanın, bir insan için iman, ilim, irfan ve ahlâk bakımından olgunluğun yüksek
mertebesine ulaşmak demek olduğunu, erdemli toplumun da erdemli kişilerden oluştuğunu
belirten Doğan konuşmasını şöyle tamamladı:
“Her kesimden erdemli insanın yer aldığı Hılf-ul Fudûl (Erdemliler Hareketi),
Peygamberimizin İslam döneminde de davet edilmesi halinde katılmaktan çekinmeyeceğini
belirttiği güzel bir hareketti. Peygamberimizin 20 yaşındayken kurucuları arasında yer aldığı
Hılf-ul Fudul hareketi erdemli bir toplum oluşturmak için hepimize rol modeldir. O gün
Mekke ile sınırlı olan hukuksuzluk yani zulüm bugün başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün
dünyayı adeta bir virüs gibi sarmıştır. Dünyanın içinde bulunduğu kaostan çıkması için her
ülkede erdemliler hareketleri başlatılmalıdır. Hiçbir ırk, din, mezhep, meşrep, inanç farkı
gözetmeksizin zalimlere karşı mazlumların yanında yer alacak, hukuksuzluğa ‘dur’ diyecek,
bu tür uluslararası meşru, sivil teşkilatlanmalara her zamankinden fazla ihtiyacımız var.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13155.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

KTO'dan üyelerine yönelik yeni bir hizmet
daha
Kayseri Ticaret Odası, üyelerine yönelik yeni bir hizmeti daha sunmaya başladı. Hazırlanan
“İndirim Rehberi” kurumsal internet sitesinde hizmete girdi.
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İndirim Rehberi’nin hizmete girmesine ilişkin açıklamada bulunan Başkan Mahmut
Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası’ndan hizmet alan üyelerin hak ve menfaatlerinin korunması
ve artı değerler sağlanabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Oda Yönetimi olarak, üyelere verilen hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu
yaşadıklarını ifade eden Hiçyılmaz, “Odamıza kayıtlı 17 bine yakın üyemizin
yararlanabileceği ve katkı sağlayabileceği İndirim Rehberimizi www.kayserito.org.tr adlı
internet sitemizden hizmete sunduk” dedi. Rehberde, Oda üyelerine hizmet sunan firmaların
uygulayacağı indirim oranları ve kampanyaların yer aldığını kaydeden Hiçyılmaz,
“Böylelikle, Kayseri Ticaret Odası’nın değerli üyeleri, Oda Üye Kartlarını ibraz ederek,
rehberde yer alan firmaların üyelerimiz için taahhüt etmiş oldukları indirimlerden
faydalanabileceklerdir. Üyelerimizin bu rehberden azami ölçüde yararlanacağından eminim”
diye konuştu. İndirim Rehberi’ndeki hizmetlere ilişkin bilgi veren Hiçyılmaz, “Rehberimizde
43 ilden 200’ü aşkın firma yer almaktadır. Akaryakıttan konaklamaya, otomotivden sağlık
hizmetlerine kadar 17 ana sektörde faaliyet gösteren bu firmaların, üyelerimize sağlayacağı
indirim oranı ise yüzde 5 ile yüzde 60 arasında değişmektedir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13156.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Çağımızın mazlumları annelerdir
Saadet Partisi Kayseri Kadın Gençlik Kolları Başkanı Sümeyye Olgun, "Çağımızın
mazlumları kadınlar yanı annelerdir" dedi.
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SP Kayseri Kadın Gençlik Kolları Başkanı Sümeyye Olgun, Anneler Günü nedeniyle yaptığı
açıklamasında, "Toplumun temeli aile; ailenin temeli ise anne olarak kadındır. Maalesef
yaşadığımız vahşi kapitalist dünyada en çok ihmal edilen de yine kadındır. Kadınların hakları
gasp edilmekte, bulunduğu yerde ikinci sınıf muamele görmekte, yok sayılmakta, şiddet ve
ayrımcılığa maruz kalmakta, kapitalist sistem tarafından sömürülmektedir. Çağımızın
mazlumları kadınlar yani annelerdir" ifadesinde bulundu. "Bir toplumda huzur ve saadetin
olabilmesi, sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için toplumda anneye hak ettiği değerin
verilmesiyle olur. Çünkü bir ömrün temeli anne eliyle atılır. Gelecek annelerin yetiştirdiği
evlatlarla kurulur. Anne bir evlat yetiştirir. Firavun olur. Zulüm yapar, başa bela olur. Anne
bir evlat yetiştirir. Umut olur. Toplumu ifsattan ve zulümden kurtaran Musa olur" diyen
Olgun, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Şuurlu, milli ve manevi değerlere sahip çıkan ve
evladına da bu şuuru aktaran bir annenin terbiyesinden geçen genç, bir millet için en büyük
kıymettir.
Ecdadının değerlerinden utanan, kültür emperyalizmi karşısında sahip olduğu milli ve manevi
dinamikleri önemsemeyen, çocuğunun sözüm ona güçlü olabilmesi için meşru olmayan her
yola başvurmasını salık veren bir annenin yetiştirdiği; ecdadından kopuk, medeniyetinin ona
bıraktığı mirastan habersiz bir genç ise maalesef bir milletin en büyük kaybıdır.
Önemi herkes tarafından bilinen dile getirilen anne, kapitalist dünya sistemde dertlerine
çözümler bulunmak, yaraları sarılmak yerine bir günde anmakla geçiştirilir durumdadır. Batı

anneler günü gibi günlerde, yeryüzünde açtığı her yarayı sanki sarmış gibi takdim etmektedir.
Herkesin bildiği gibi anneye asıl değerini veren, insana değer veren, hayatı sadece bu
dünyadaki hayattan ibaret göremeyen, ahireti gündemimize getiren dinimizdir. Batı 365
günden sadece bir günü anneye ayırırken, dinimiz “Cenneti” annelerin ayağının altına
sermiştir. Bizlere de bu değer çerçevesinde annelerimize “öf” bile demeyecek şekilde
davranmamızı emretmiştir. Fakat her gün medyada gördüğümüz haberler, yaşadığımız olaylar
bu şekilde gerçekleşmediğini her zaman ortaya koyuyor. Ülkemizde aile tahrip ediliyor. Oysa
aile bir toplumun en önemli yapı taşıdır. Bu yapı taşının manevi gücü anneden gelir. Annenin
gücü aileye, ailenin gücü topluma, toplumun gücü dünyaya yansır. Bu gerçekliğe binaen
Anayasamız ailenin korunmasını devlete zorunlu bir görev olarak vermesine rağmen bu görev
sürekli ihmal edilmektedir. Vahşi kapitalizm ve ırkçı emperyalizm karşısında barış, kardeşlik
ve merhamet için gayrete eden, şahsiyetli, fedakâr ve cefakâr annelerin emeğiyle; Yaşanabilir
Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya kurulacaktır.
Bu vesile ile bütün annelerimizin anneler gününü kutlar, saadetli günlere birlikte ulaşmayı
dileriz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13157.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

MMO‘dan Anneler Günü etkinliği
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Kadın Üye Komisyonu tarafından Anneler Günü
etkinliği düzenlendi.

11 Mayıs 2015 Pazartesi 18:53

Düzenlenen Anneler Günü etkinliğine, MMO'nun kadın üyeleri ile çocukları katıldı.
Etkinlikte, kadın üye ve çocuklar palyaço gösterisi ve ata binme aktiviteleriyle güzel bir gün
geçirdi. Program sonrasında kadınlara ve çocuklarına gül hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13158.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kültür sanat öncelikli hale geldi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.'su düzenlenen Uluslararası Liselerarası
Tiyatro Festivali, düzenlenen açılış töreni ile başladı.
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Festivale katılan okullarla birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk konulup kortej eşliğinde
Büyükşehir Belediyesi'ne yürüyüşle başlayan ilk gün programı Belediye Meclis Salonu'ndaki
açılış konuşmaları ile devam etti. Buradaki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik ve ünlü tiyatro sanatçısı ve oyuncu Emin Olcay'ın yanısıra festivale katılan okullardan
öğrenciler ve davetliler katıldı. Programda ilk konuşmayı yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan, on yıl önce bir kıvılcımla başlayan festivalin
şimdilerde sanat meşalesine dönüştüğünü belirterek, "10 yılda 250 okuldan 4 bin öğrenci
festivalimize katıldı. 170 bin kişi de oyunları izledi. Bu yıl da Kayseri'den olduğu kadar yurt
içinden ve yurt dışından gelen okullar, şehrimizde tiyatro rüzgarı estirecekler" dedi.
"MESLEĞİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Daha sonra kürsüye gelen Kurtlar Vadisi dizisindeki Ömer Baba rolüyle bilinen ünlü tiyatro
sanatçısı ve oyuncu Emin Olcay da Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "1974'te
Kayseri'de ilk şehir tiyatrosunu eşimle birlikte ben kurmuştum. Şimdi bu tiyatro sevgisini
görünce çok mutlu oldum. Kayseri'de son derece anlamlı bir festival düzenleniyor. Mesleğim
adına bu festivali düzenleyenlere teşekkür ediyorum. İnsanı, insana, insanla anlatma sanatı
olan tiyatroya gösterilen ilgi ve destekten dolayı saygı, hürmet ve sevgilerimi sunuyorum"
diye konuştu.
"KÜLTÜR SANATA DESTEK SÜRECEK"
Programda son konuşmayı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de
belediyelerin önceliğinin kültür sanat ve sosyal işler olmaya başladığına dikkat çekerek,
"Bundan birkaç yıl öncesine kadar belediyelerin görevi yol yapmak, yeşil alan oluşturmak,
altyapı hizmetlerini gerçekleştirmek olarak bilinirdi. Şimdilerde belediyelerin önceliği kültür
ve sosyal hayata dair hizmet ve yatırımlar oldu. Bu konuda Kayseri Büyükşehir Belediyesi
olarak çok önemli işlere imza atıyoruz. Haseki Başkanımla başlayan bu işleri aynen devam
ettiriyoruz. Bu festivalin yanısıra Kültür Yolu, Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi, Müzeler gibi
çalışmalarımız var" dedi.
DÖNÜŞÜM BÖLGELERİNE SOSYAL DONATI ŞARTI
Konuşmasında kentsel dönüşüm gerçekleştirdikleri bölgelerde kültür sanat donatılarına da
mutlaka yer verdiklerine dikkat çeken Başkan Çelik, Fevziçakmak'ta park yapacak yer
bulamadıklarına vurgu yaparak, "Şu günlerde Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi üzerinde
çalışıyoruz. Burada bize proje hazırlayan tüm ekiplere sosyal ve kültürel donatılara geniş yer
vermelerini söylüyoruz. Bu bizim için olmazsa olmaz hale geldi. Şu anda Fevziçakmak
Mahallesi'nde park yapacak küçük bir alan bile bulamıyoruz. Bu nedenle geleceğe yönelik
atılmış adımlar olarak, kentsel dönüşüm bölgelerine her türlü sosyal-kültürel donatıyı mutlaka
yerleştiriyoruz. Bizden sonra gelenler bizi hayırla yadecek inşallah" dedi.

Başkan Çelik konuşmasında ayrıca Ankara ve İstanbul dahil hiçbir Büyükşehir Belediyesi'nin
böyle bir festivali düzenleyemediğine dikkat çekti ve 10 yıldır kesintisiz sürdürmek gibi zor
bir işi başardıklarını sözlerine ekledi.
Daha sonra sanatçı Emin Olcay'a günün anısına bir plaket takdim eden Başkan Çelik,
katılımcı okullara da hediyelerini verdi.
Program sanatçı Emin Olcay'ın öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşi ile sona erdi. Bu akşam
ayrıca Şehir Tiyatrosu'nda saat 20.00'de 'Yeşil Papağan' adlı oyunla festivalin galası
yapılacak.
HER GÜN İKİ OYUN
Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali'ne bu yıl 25'i Kayseri'den, 7'si yurt içi ve yurt
dışından olmak üzere 32 ekip katılacak.
"Festivalde ilk oyun 12 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Macaristan'dan gelen ekip tarafından
sahnelenecek. 29 Mayıs'a kadar sürecek festivalde 19 Mayıs tarihi dışında saat 14.00 ve
20.00'de olmak üzere her gün iki oyun sahnelenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13159.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Argıncık Esnaf-Yahyalıspor: 3-1
İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu'nda haftaya namağlup lider giren Yahyalıspor, güçlü
rakibi Argıncık Esnafspor'a 3-1 yenilerek hem liderliği kaybetti hemde unvanını kaybetti.
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STAT: Argıncık Stadı
HAKEMLER: Alim Kandemir *** Ali Oğuzhan Dede *** Erkan Kırçıl ***
ARGINCIK ESNAFSPOR U19: Burak Türkmen *** Okan Altundal *** Ali Birçek ***
Ömer Özavşar *** Enes Şeker *** Yusuf Karakoç *** Seffan Karasu *** Hacı Ozan Murt
***
Furkan
Çetin
***
Durmuş
Tarım
***
Yusuf
Boran
***
YAHYALISPOR U19: Furkan Sandık * Murat Ahi * Furkan Sürdem ** Cihan Bülbül **
Ferhat Tığ ** Mustafa Kural * İbrahim Fındıkçı *** Emin Tutar * M.Emre Kılıç * Metehan
Yörükoğlu
**
Bilal
Özkan
*
GOLLER: Dk.48 Furkan Çetin, Dk.62.87 Durmuş Caner (Argıncık Esnafspor U19) Dk.68
İbrahim (Yahyalıspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13160.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Doğa Gençlikspor-Sanayi Esnafspor: 6-0
Kayseri U-13 Ligi B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Doğa Gençlikspor, zayıf rakibi Sanayi
Esnafspor'u 6-0 mağlup ederek lider Talasgücü'nü takibini sürdürdü.
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STAT: Argıncık Stadı
HAKEM: Batuhan Karahan **
DOĞA GENÇLİKSPOR: Alperen Şahin *** Mustafa Gökay Kılıçkaya *** Musa Arı ***
Çetin Günay *** Ali Çakıcı *** Onur Beslenay **** Ömer Yıldırım *** Ahmet Emre ***
Alpay
Şimşek
***
Mecit
Kayabaşı
***
Tolgahan
Alan
***
SANAYİ ESNAFSPOR: Ufuk Ayvaz * Furkan Büyükboyraz * Sedat Yılmaz * Gökhan
Arslan * Emin Uslu * Furkan * Vesıf Özbay * Erkan Dolmaz * Arif Şener * Tarkan Güler *
Nafis
Aydoğdu
*
GOLLER: Dk. 10.22.55 Onur Beslenay, Dk.41.50 Mecit Kayabaşı, Dk.43 Tolgahan (Doğa
Gençlik)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13161.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kayserispor-Kayseri İdman Yurdu: 4-0
U-16 Ligi Play-Off Grubu'nda Kayseri İdman Yurdu'nu 4-0 gibi net bir skor ile geçen
Kayserispor, ikinci haftada galibiyet ile tanışmış oldu.
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STAT: Argıncık Stadı
HAKEMLER: Mustafa Kalaycı *** Özgür Öner *** Faruk Çuhadaroğlu ***
KAYSERİSPOR U16: Yaşar Yerkel *** Ömercan Korkmaz *** Ahmet Turan Esen ***
Alperen Gülpınar *** İsmail Dayı *** Mehmet Arda Çakmak *** Yasin Atmaca * (Dk.24
Nihat ***) Muhammet Akçiçek *** Tugay Dönmez *** Uğurcan Gülay *** Emre Özcan ***
KAYSERİ İDMANYURDU U16: Mehmet Başer ** Kürşat Kubilay * Batuhan Murat * Mete
Emre Özer * Yaşar Çam * Mikail Özer * Alper Deveci * Osman Duran * Furkan
Küçüksungur
*
Kenan
Karakaya
*
Batuhan
Yıldız
*
GOLLER: Dk.11 Tugay, Dk.57.59 Uğurcan, Dk.72 Nihat (Kayserispor U16)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13162.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kayseri U-16 Ligi Play-Off Grubu
U-16 Ligi Play-Off Grubu'nda ilk maçlarını kazanan Kocasinan Şimşekspor ile Erkiletspor'un
karşılaşmasında kazanan son dakika golü Kocasinan Şimşekspor oldu ve puanını 6'ya çıkardı.
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STAT: Argıncık Stadı
HAKEMLER: Osman Baruk ** Mehmet Tolga Yılmaz ** Erkan Kırçıl ***
KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR U16: Turan Kuşuçuran *** Tayfun Dağhan *** Buğra
Uğurgör *** Taşkın Koramaz *** Ali Gündoğan *** Kayhan Borazan *** Fatih Furkan
Kaya *** Hüseyin Uçar *** Samet Kaan Karaca *** Safa Fırat *** Mehmet Yay *** (Dk.73
Buğrahan
***)
ERKİLETSPOR U16: Mustafa Umut Mete ** Burak Demirbaş * Saffet Yıldız ** Hasan
Göğerçin ** Mustafa Sarıkaya ** Görkem Çetin ** Mustafa Özbayburtlu ** Turan Derecik
** Furkan Aydın ** Kazım Çelik ** Yasin Ertural * (Dk.40 Onur Avcı **)
GOL: Dk.90+2 Buğrahan (Kocasinan Şimşekspor U16)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13163.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Yerköyspor-Sindelhöyük: 8-1
İkinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu'nda zirve yarışı veren Yerköyspor, ligde bekleneni
veremeyen Sindelhöyükspor'u 8-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
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STAT: Argıncık Stadı
HAKEMLER: Ahmet İnci ** Durmuş Caner Akbulut ** Ahmet Topçu **
YERKÖY U19: Abdullah Saygı *** Hüseyin Akkuş *** Zafer Hurma *** Soner Özkan ***
Hacı Hasan Özkan *** Yahya Bilgin *** Abdulkadir Özkan *** Fatih Kılın *** Fahri Çinici
***
M.Burak
Sarıoğlu
***
Raşit
Keskinkılıç
***
SİNDELHÖYÜKSPOR: Hüseyin Yılmaz * Necati Gülce * Mevlüt Dinç * Ali Osman Nacak
* Mustafa Deringöl * Ahmet Kulbaklı * Hayati Dede * Mehmet Çavuş * Fikri Sağ * Alper
Gürkçü
*
Burak
Farsak
*
GOLLER: Dk.5.30.43.66.85 Raşit, Dk.54 Yahya, Dk.64 Soner, Dk.90 Hacı (Yerköyspor
U19)
Dk.24
(pen)
Mustafa
(Sindelhöyükspor
U19)
KIRMIZI KART: Dk.63 Necati (Sindelhöyükspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13164.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kötülerle mücadele etmemiz lazım
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel
ile birlikte Tomarza’nın Akdere Mahallesi’ne giderek Kutlu Doğum Programına katıldı.
Hayatın bir mücadele olduğunu ifade eden Mehmet Özhaseki, “Önemli olan bu mücadelede
Hak’tan ve iyilerden yana olabilmek” dedi.
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AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki ve Yaşar Karayel Tomarza’nın Akdere
Mahallesi’nde halkın büyük ilgisiyle karşılandı. Akdere’de yapılan Kutlu Doğum Programına
halkın büyük ilgi gösterdiği görüldü. Kutlu Doğum Programı’na Özhaseki ve Karayel’in yanı
sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu
ve Tomarza protokolü de katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda bir
konuşma yapan AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, tüm yaşantımızda Hz.
Peygamberi örnek almamız gerektiğini söyledi. Hayatın bir mücadele olduğunu ifade eden
Özhaseki, “Rabbim hiç birimizi Peygamberimizin ümmetinden uzaklaştırmasın. Hayat bir
mücadele. Bu mücadele hem içimizde nefsimizle, hem de dışarıda var. Önemli olan bu
mücadelede haktan ve iyilerden yana olabilmek” dedi. Konuşmasında Peygamberimizden bir
kıssa anlatan Özhaseki, “Kötülerle mücadele etmek esastır. Eğer mücadele etmezsek kötüler
hakim olur” diye konuştu. AK Parti iktidarı öncesinde inançlara yönelik saldırıları da
hatırlatan Başkan Özhaseki, “İlkokulu bitirmeyenler Kuran öğrenemeyecek diye kurallar
getirdiler. Yavrularımızı üniversite kapılarında başlarındaki iffet örtüsünü çekerek ağlattılar.
Binlerce çocuk okullara giremedi. Eğer Orduevinde düğün yapılıyorsa kafayı annenin
başındaki eşarba taktılar. Bu zulümleri birebir yaşadık. Bugün Allah’a şükür okullarımızda
hem Kuran hem Siyer dersi var. Siyer dersinden niye korkarlar anlamak mümkün değil.
Merhamet dolu olan O güzel zatı öğrenen bir kişiden kötülük gelir mi” dedi.,
Kayseri Milletvekili ve AK Parti Milletvekili Adayı Yaşar Karayel de, Mehmet Özhaseki’nin
şehrimize büyük hizmetler yaptığını belirterek, “İnşallah hep beraber daha güzel hizmetler
yapacağız. 7 Haziran seçimlerinde Kayseri’den yüzde 75’in üstünde destek istiyoruz”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13165.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kayseri'yi en iyi şekilde temsil ettiğimizi
düşünüyorum
AGÜ Spor Koçu Ayhan Avcı, TKBL sezon değerlendirmesini yaparak, "Kayseri'yi en iyi
şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum" dedi.
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AGÜ Spor Koçu Ayhan Avcı, "Öncelikle Galatasaray’ı şampiyonluğundan dolayı tebrik
ediyorum. Hak ederek kazandıkları bir şampiyonluk oldu. Yaptıkları büyük yatırımın
karşılığını aldılar. Tüm sezon boyunca, toplam 3 kupanın 2 sini Fenerbahçe, 1’ni de GS
kazanmış oldu. Tabi biz de bu 2 takıma karşı gösterdiğimiz direnç ile takdiri hak ettik diye
düşünüyorum. Türk Kadın basketbolunun marka değeri yükselten tüm TKBL takımlarına da
teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu sezon oynanan maçlar, yaşanan çekişme ve ligimizin kalitesi
Avrupa’da örmek gösterilebilecek bir seviyede geçti. Takımlarımızın gösterdiği büyük emek
ve mücadele en üst düzeydeydi. Ayrıca Fenerbahçe ‘Final 4’ oynayarak ülkemize bir gurur
yaşattı. Tüm bunlar Kadın basketbolumuz için önemli gelişmelerdi" diye konuştu.
Avcı, "Aksayan tek konu ise bence; bu kadar kaliteli maçlarda, hepsi birbirinden değerli
tecrübeli hakemlerimizin yönetim tarzları diyebilirim. Tabi ki hatalar olacak normal. Ancak
Onların da kafalarındaki ezberleri değiştirme zamanları gelmiş ,bu çok net görüldü. Yani
bazen kazanmak için sahada aynı seviyede olmak yetmiyor, çok daha iyi olmak lazım. Yoksa
sonuçlar ortada" diyerek değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: " AGÜ Spor Kulübü olarak,
çok başarılı bir TKBL sezonu geride bıraktık. Ne planladıysak yaptık. Normal sezonu 2.
bitirip playoff’ta da final oynayarak tarihimizin en başarılı sezonunu yaşadık. Ezberleri
bozduk finalin adını değiştirdik. Sıra Şampiyonluğa adımızı yazdırmaya geldi. Kayseri
yönetiminin yıllar süren istikrarlı tutumu ve mental yatırımı meyvelerini vermeye başladı.
Mental diyorum çünkü eğer gelecek sezonlarda da bu seviyelerde olmak istiyorsak bu
yarıştaki değerli rakiplerimiz ile aramızdaki 1/4 oranındaki bütçe farkını kulüp olarak
azaltmamız lazım. AGÜ Spor olarak tabi ki bizim de sezon içinde yaşadığımız sıkıntılar,
şanssızlıklar ve olumsuzluklar oldu, ancak hiçbir zaman bunları bir mazeret olarak
dillendirmeyerek iyi bir kulüp duruşu gösterdiğimizi düşünüyorum. Tüm bu olumsuzluklara
rağmen gösterilen büyük emekten dolayı, öncelikle oyuncularımı sonrasında da teknik ve
idari ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Hepsinin ellerine sağlık. Ayrıca yönetimimize de bu
şartlarla takımı final oynatma becerisi gösterdiği için ayrı bir parantez açmak gerekiyor.
Bence gerçek bir yönetim başarısı yaşandı. Tabi ki tüm bu başarıya rağmen hiç kimse
tarafından TKBL de yılın takımına aday bile olamamak bizim için düşündürücü oldu. Galiba
ancak Şampiyonluk yaşadığımızda böyle bir onura layık görülebileceğiz. Zaten kazandığımız
büyük maçlardan sonra bile değerli basketbol yazarlarımız, yorumcular ve medya bizden daha
çok rakiplerin nasıl kaybettiğinin analizini yapmaktan bizim başarı satırlarımız hep birkaç
cümle ile kaldı. Ama Türkiye’de yaşıyoruz böyle şeyler bize artık normal geliyor.
Final serisinden bahsetmek gerekirse; karşımızda EuroLig dahil Avrupa’nın en geniş ve en
kaliteli uzun rotasyonu vardı. Tabi ki gerçek bir uzunumuz olmadan böyle zorlu bir seri
oynamak çok da kolay olmadı bizim için. Ama gösterdiğimiz mücadele, direnç ve kaliteli
basketboldan memnunum. Kayseri’yi çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Maçlardaki
belirgin en önemli fark Galatasaray’ın uzun rotasyonu sayesinde maçların sonunda diri

kalması ile ortaya çıkan fiziksel güç ve beraberinde gelen atış yüzdeleriydi.
AGÜ Spor takımı sezon başında Şampiyonluk hedefi ile kurulmadı. Bir çok konuda belki de
bu seviyelere hazır değildik ve eksiklerimizi gördük. Sadece TKBL değil, Eurolig
Şampiyonluğu hedefleriyle yola çıkan rakiplerimizin önünde, bizim için Şampiyonluk çok
daha büyük anlam taşıyordu. Sonuçta Rakiplerimiz tarihlerindeki onlarca şampiyonluktan
birini daha kazanacaktı. Oysa biz kupayı İstanbul dışına çıkartarak bir tarih yazmayı
düşünüyorduk bu sene ama olmadı. Ancak şunu gördük ki ; sezon başı kadromuzla bu hedef
için yeterliymiş. Bu da bize bir tecrübe oldu diyebilirim. Bu sezon takımımız bizleri bir
TKBL şampiyonluğu için daha çok umutlandırdı. Ancak çıkarmamız gereken çok ders var.
Bence gelecek sezon daha profesyonel adımlar atmalı, organizasyonumuzu ve yatırımımızı
daha yukarılara çekebilmemiz lazım. Artık Kulüp olarak geldiğimiz bu noktadan geriye
gidemeyiz.
Bu sezon ile ilgili bizi sevindiren bir diğer konu ise; doğru oyunculara yatırım yaptığımızı
görmemiz oldu. A Milli takım aday kadrosuna Lara Sanders, Esra Ural ve Pınar Demirok’u
verdik. Bu 3 oyuncu da bizim 6 sezondur yatırım yaptığımız isimlerdi. Umarım hepsi de Ana
kadroda yer alırlar. Ayrıca 1995 doğumlu oyuncumuz Sinem Ataş’ın da Ümit milli takım
kadrosunda yer alacak olması kulübümüz adına bizleri çok mutlu etti.
Kayseri’de Kadın basketbolu adına çok doğru şeyler yaşanıyor. Ve bunun karşılığını da
almaya başladık. Ben son teşekkürümü de ,bu ligin tartışmasız en iyi taraftar gurubu olan
Kayseri taraftarına etmek istiyorum. Onlar ,Hem saygılı hem etkili ,hem bilinçli bir sportif
duruşu olan, Türkiye de birçok takımın örnek alması gereken bir kitle. Gönülden takıma
kendini adamış bu İnsanlar en büyük alkışı hak ediyor diye düşünüyorum.
Son olarak ;Yakın bir tarihte oynayacağımız Avrupa Şampiyonası için, ‘A MİLLİ KADIN
TAKIMI’mıza canı gönülden başarılar diliyorum. Artık Altın madalya almanın zamanı geldi
ve Ekibimize güvenimiz tam. Umarım Türk Kadın Basketbolu her kategoride hak ettiği
yerlerde olur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13166.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Fatih Terim'den şampiyonluk sorusuna cevap
A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, ligdeki şampiyonluk yarışına ilişkin sorulan bir
soruya, "O ayrı bir konu" diye yanıt verdi.
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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kayseri ve çevre illerde futbol paydaşlarıyla buluşmak
üzere Kayseri'ye geldi. THY'nin tarifeli uçağıyla öğle saatlerinde Kayseri Erkilet Havaalanı'na
gelen Terim'i havaalanında TFF Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı ve yetkililer karşıladı. Elbaşı'nın
torunu Karahan Elbaşı, tecrübeli teknik adama çiçek verdi.

"YOL HARİTAMIZI ÇİZMEK ÇOK ÖNEMLİ"
Gerçekleştirilen toplantılara ilişkin bilgi veren Terim, "Bu buluşmalarımız gayet güzel
gidiyor. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde Türk futbolunu bütün unsurlarıyla beraber oluyoruz ve
onları dinliyoruz. Bu Türkiye Futbol Federasyonu olarak yol haritamızı çizmek için çok
önemlidir. Bu bize çok önemli bir arşiv olacak. Toplam da 20’yi geçecek toplantı olacak”
dedi.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin soruya ise, "O ayrı bir
konu" diyerek cevaplamadı.
Terim daha sonra TFF Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerin Amatör Spor Kulüpleri
Federasyon başkanları, BESYO, TÜFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürleri, futbol il temsilcileri,
Milli Eğitim müdürleri ve belediyelerin spor teşkilatlarının yöneticilerinin katıldığı toplantı
için Ommer Otel'e geçti. Deneyimli teknik adam yarın da profesyonel kulüplerin başkanları,
futbol sorumluları ve antrenörleri buluşarak, çeşitli görüşmeler yapacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13167.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Büyükşehir meclisi toplandı
Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak gündeminde bulunan 59 maddeyi karara bağladı.

12 Mayıs 2015 Salı 12:37
Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleşen oturumda çeşitli nazım imar
plan tadilatlarının yanısıra ilçe belediyelerinden gelen gündem maddeleri de görüşülerek
karara bağlandı. Meclis gündeminde ayrıca çeşitli cadde ve sokaklara isim verilmesini içeren
gündem maddeleri de görüşüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13168.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Şehadetinin bereketi sürüyor
Mavi Marmara’da şehit olan Furkan’ın babası Ahmet Doğan “Oğlumun şehadetinin bereketi
sürüyor. Ülkemizden ve birçok ülkeden Müslümanlar özellikle de gençler Furkan’ın
hikayesini öğrenince kendilerini olumlu yönde değiştiriyorlar.” dedi.
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Doğan, Furkan’ın Yeryüzü Doktorları’nın çalışmalarını öğrenmesiyle göz doktoru olup
Afrika’da kataraktlı hastaları iyileştirmeye karar verdiğini, şehadetinden sonra gelen sonuçta
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandığını öğrendiklerini belirtti. Ahmet Doğan, oğlunun
kataraktlı hastaların gözlerini açamasa da birçok gencin gönül gözünün açılmasına vesile
olduğunu sözlerine ekledi.
Furkan ümmete mal oldu
Kayseri Erciyes Üniversitesi Ebedi Gençlik Kulübü tarafından Sabancı Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen “Mavi Marmara Sempozyumu”nda ”Ümmetin şehidi Furkan” başlıklı bir
konuşma yapan Doğan “Furkan artık ümmete mal oldu” dedi. Şehadetinden sonra ülkemizin
ve dünyanın birçok yerinden davetler alarak konuşmalar yaptığını hatırlatan Ahmet Doğan
“her gittiğim yerde hatta Suriye’de Golan Tepeleri’nde bile sahiplenildiğini, örnek
gösterildiğini gördüm.” şeklinde konuştu.
Şahitlik edecek caminiz olsun!
Furkan’ın farklı ve özel bir çocuk olduğunu belirten Doğan “az konuşur, çok okurdu. Yaşına
göre çok olgundu. Çok cömertti. Helal-haram konusunda çok hassastı. Namazlarını huşu
içinde kılardı. Dedesi küçük yaşlardan itibaren camiye gitmeye alıştırmıştı. Özellikle sabah
namazlarını cemaatle kılardı. Her sabah Alpaslan Camii’ne giderdi. Cemaat onu çok severdi.
Şehit olduğunda camiye yazılan ‘Şehit Furkan Doğan bu caminin cemaatiydi’ yazısını
görünce ‘öldüğümüzde şahitlik edecek bir camimiz olmalı’ diye düşündüm.” şeklinde
konuştu.
ABD’de iken eşini ve iki çocuğunu yanına aldırdığını, Furkan’ın da bu ülkede doğduğunu
söyleyen Ahmet Doğan açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Eşime hamilelik sürecinde devletin verdiği hanım doktor Yahudi’ydi. Ancak son gün bir işi
çıkınca doğumu bir Hristiyan doktor yaptırdı. Bu yüzden hep şöyle derim: Furkan, Hristiyan
doktorun elinde doğdu, Müslümanca yaşadı ve bir Yahudi asker tarafından şehit edildi.”
Gençlerin büyük ilgi göstererek salonu doldurdukları sempozyumda Mavi Marmara gazisi,
Anadolu Platformu İstişare Kurulu Başkanı Ramazan Kayan da gemideki seyahati esnasında
karşılaştığı bazı ilginç olayları ve anıları anlattı. Kayan konuşmasının sonunda şahit olan bir
kişinin ağzından Furkan’ın İsrailli askerler tarafından nasıl şehit edildiğini anlatınca salonda
duygusal bir atmosfer yaşandı.
Mavi Marmara davasının avukatı Ramazan Arıtürk’ün “Mavi Marmara’nın hukuki boyutu”nu
anlattığı sempozyumda diğer Mavi Marmara gazileri Ali Tokluman ve Ahmet Aydan Bekar
da birer konuşma yaptılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13169.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Küresel kapitalizm, Ahilik ruhunu öldürdü
Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Veysel Tüfekçi
"Küresel kapitalizm, Ahilik ruhunu öldürdü" dedi.
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Ahilik haftası dolayısı ile ANESİAD Kayseri Şube Başkanı Veysel tüfekçi yaptığı
açıklamasında, "Ahilik geleneğiyle yoğrulan Anadolu toprakları, ne yazık ki günümüzde,
küresel kapitalizmin dayatması ve işgali altındadır. Avm ve marka egemenliğinin her geçen
gün yoğun bir şekilde nüfuz ettiği Anadolu’muzda, kadim değerlerimiz bir bir yok
olmaktadır. Ticaretin usul ve yöntemlerini belirleyen ve dayatan, liberal - kapitalist ilkeler;
esnaf, sanayici ve işadamlarımızın kabulden başka şansının olmadığı ilkeler haline gelmiştir"
ifadesinde bulundu. Tüfekçi, "Ahilik anlayışının temel dayanağı olan, paylaşma, dayanışma,
kanaat, bereket, helâl ticaret gibi kavramlar, yerini liberalizmin ürettiği, insanı ‘ tüketici bir
obje’ olarak gören anlayışa bırakmıştır. İnsanı, insanın kurdu olarak gören ve acımasız
rekabet şartlarında ayakta kalabilmenin yolunu, rakiplerini ortadan kaldırmak olarak telkin
eden bu anlayış, maalesef Anadolu topraklarında Ahiliğin ruhunu ortadan kaldırmıştır.
Tarihsel, kültürel ve dini bir tema olan Ahilik ruhu, bir yaşam biçimi olmaktan çıkmış, yılın
belli günlerinde hatırlanan kültürel bir motif haline gelmiştir. İnsanı insan yapan, iyilik,
doğruluk, dürüstlük, kardeşlik, paylaşma, dayanışma, iyiliği emretme, kötülükten alıkoyma
temelli Ahilik Kültürü, sosyal ve ticarî hayatta bir yaşam biçimine dönüşmedikçe, bu anlayış
yılda bir hatırlanan nostaljik motif olmaktan öte bir anlam taşımayacaktır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13170.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Akıl oyunları sınıfı Nevşehir'de açıldı
Ürgüp İlçesine bağlı Ortahisar Kasabası Ortahisar İlkokulunda öğrencilerin boş zamanlarını
iyi değerlendirmeleri, zeka ve yeteneklerini geliştirmek adına kurulan Akıl Oyunları Sınıfının
açılışını Ürgüp Kaymakamı Alper Balcı, Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç, İlçe
Jandarma Komutanı Okan Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir yaptı.
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Açılış programında böyle bir sınıfın çocukların boş zamanlarını iyi değerlendirmelerinin yanı
sıra zeka ve yeteneklerini geliştirmesi açısından da çok önemli olduğuna değinen İlçe
Kaymakamı Alper Balcı Okulun “eğlenceli eğitim yeri” olmasında büyük rol oynayacak
öğrenciler; büyük keyif aldıkları oyun derslerinden sonra daha rahat ve mutlu şekilde diğer
derslere katılacaklar. Özellikle “akıl oyunlarından dolayı kazandıkları girişimcilik ruhu
derslere de yansıyacak öğrenci merkezli eğitimin gerçekleşmesinin önemli bir adımı olacak"
dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir ise “ Nevşehir’de Devlet okulları içerisinde ilk akıl
oyunları sınıfı olan Ortahisar İlkokulumuzu kutlar, akıl oyunları sınıfını projelendirip fiziki
imkânları müsait olan bütün okullarımızda açmak istiyoruz." dedi. Açılış programının
sonunda İlçe Kaymakamı ve beraberindekiler akıl oyunları sınıfı hakkında Okul
öğretmenlerinden bilgi aldılar. İlçe Kaymakamı Alper Balcı daha sonra burada öğrenciler ile
çeşitli oyunlar oynadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13171.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Nursaçan'dan Başkan Çelik'e ziyaret
Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla OSB Başkanlığı'na seçilen Tahir Nursaçan,
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında
ziyaret etti.
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Başkan Çelik ziyarette yaptığı açıklamada, OSB Başkanı Nursaçan ve ekibine başarılar
dileyerek, "Hayırlı olsun, Rabbim mahçup etmesin. Dişiyle tırnağıyla kazıya kazıya, en küçük
atölyeden bu seviyelere gelen birisinin başkan olması bizi mutlu etti. Şimdiye kadar
müteşebbislerin hep yanında olduk. Belediyeler sanayi sitelerinin, büyük atölyelerin ve sonra
sanayi bölgelerinin kurulmasında hep öncülük yaptılar. Müteşebbisi büyütüp bir üst lige
çıkarma konusunda gayret sarfettiler. Kayseri'de işadamına, müteşebbise, Türkiye'de hiçbir
vilayette olmayan bir destek var. İnşallah bundan sonra da bu desteği sürdüreceğiz. Yol
açmaya, öncülük etmeye ve projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.
OSB Başkanı Nursaçan da kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Başkan Çelik'e teşekkür
ederek, "Bu güzel sözleriniz ve desteğiniz için hem yönetim kurulumuz hem de
sanayicilerimiz adına size teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi, daha
güzel bir Kayseri için birlikte çalışacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13172.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kırsal bölgedekilere su müjdesi
Bugün gerçekleştirilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ)
Genel Kurulunda kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara su müjdesi çıktı.
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KASKİ Genel Kurulu gündeminde bulunan 7 konuyu görüşüp karara bağlamak üzere 2015
yılı Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda
yapılan Genel Kurul’da alınan kararlar şöyle:
1. Madde: Genel Kurul Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine; Mehmet Büyükbaş, Levent
Büyükkeçeci, Özkan Altun, Ramazan Yapıcı, Mustafa İnceok, İlyas Emre, Mustafa Temur,
Ali Osman Yıldız, Osman Koç getirilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Madde: Genel Kurul üyelerine ödenecek huzur hakkının 5393 sayılı belediye kanununun
32. maddesine istinaden (Meclis başkan ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas
komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39’uncu madde uyarınca belediye
başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar) huzur hakkı
ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Madde: 2014 yılı yatırım programı revizesi konusunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
4. Madde: 2014 yılı faaliyet raporu, bilanço ve denetçi raporlarının kabulüne oy birliği ile
karar verildi.
5. Madde: Norm kadro çerçevesinde kadro ihdası konusunun görüşülmesi için Plan ve Bütçe
Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.
6. Madde: Yönetmelik değişiklikleri konusunun, görüşülmesi için Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
KIRSAL
KESİMİN
SU
FİYATLARI
YENİDEN
BELİRLENECEK
7. ve son Madde: Kırsal alandaki abonelerin su fiyatlarının yeniden düzenlenme konusu Plan
ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Kurulu gündemin 7. Maddesine istinaden kırsal
bölgelerdeki su fiyatlarının tüketicinin lehine göre yeniden belirlemek için çalışmalara
başladı. Böylece belde belediyelerin kapanmadan önceki (6360 sayılı kanun) su fiyatları
yeniden gözden geçirilecek ve vatandaşların lehine düzenlenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13173.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kayıp kaçak konusu istismar ediliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP)
seçim vaadi olarak elektriğin bir kısmının bedelsiz verilmesine ilişkin olarak, "Kayıp kaçakla
alakalı konu siyasi bir istismar haline geldi" dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından
düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Bakan Yıldız, siyasi partilerin elektrikle alakalı verdiği seçim vaatlerini eleştirdi. Yıldız,
şunları
söyledi:
"Kayıp kaçakla alakalı konu, bir siyasi istismar haline getirildi. Yapılacak işlem son derece
net ve belli. Kimse kaçak elektrik kullanmayacak. Bütün vatandaşlarımızın hem devlet hakkı
hem de kul hakkı ile alakalı bir husustur. Eğer sayın Demirtaş ‘ben iktidar partisi olmak
istiyorum, Türkiye’yi kucaklayacağım, şirinlik yapmaya devam edeceğim’ diyorsa yapacağı
bir işlem var. 'PKK’nın zoruyla ödemeyin dediğimiz kişilere, sizin bundan sonra ödemeniz
lazım' demektir. Bunu şu ana kadar kendisinden duymadık. Biz, eğer herhangi bir
vatandaşımız elektrik parasını ödeyemiyorsa biz ona kolaylık göstermek zorundayız. 3 taksit
diyorsa 5 taksit yapalım. 5 taksit diyorsa 8 taksit yapalım ama ‘ödemeyeceğim’ demek devlet
otoritesine karşı bir yanlış olur. Gerçekten de kul hakkı olur. Devlet hakkı olur. Bu yüzden
bugün partiler bedava elektrik dağıtacağına kayıp kaçakla alakalı hassasiyetlerini belirtsinler.
En başta da HDP bunu yapsın."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13175.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Makamla sınırlı çalışıyorsak, yazıklar olsun
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısında konuşan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Bizim çalışmamız makam ile sınırlıysa bize yazıklar
olsun” dedi.
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Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı
Mehmet Özhaseki ve Yaşar Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, diğer AK Parti Kayseri Milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı.
Toplantıda konuşan Yıldız, “Dışarıda bize 'siz bu gücü nasıl alıyorsunuz' diye soruyorlar. Biz
bu gücü şanlı tarihimizden alıyoruz. İnancımızdan alıyoruz. Dualarımızdan alıyoruz. Birlik ve
beraberliğimizin muhafaza edilmesinde gayret gösteriyoruz ama bunu anlamıyorlar ve
anlamazlar da. Herhangi bir proje üretemedikleri gibi bugün boş vaatlerde bulunuyorlar.
Şimdiye kadar IMF’den borç aldığı halde bile ben yüzde 100 memur maaşa zam yapacağız
diyenler oldu. Üniversitelere sınavsız alacağız diyenler oldu. Burada hep beraber
koşturuyoruz ve koşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Yıldız, “Bugün biz başka düşünmediğimiz için buradayız. Bunun örneğini bir başka partide
bulamazsınız. Şimdiye kadar eğer 4 kez olan darbeler bu ülkedeki iradeyi sekteye uğratmışsa
bizim bunda vebalimiz vardır. Bizim gücümüzü kaybetmemizi bekliyorlar. O yüzden sen, ben
dersek ve uzaklaşırsak bunun vebalini ödeyemeyiz. Bu uğurda yapmadığımız her işin
başkasının ekmeğine yağ sürdüğünüzü bilin. Arkadaşlarımız bunun yalnızca parti meselesini
olmadığını bilir” ifadelerini kullandı.
Bakan Yıldız, “Oynanan oyun masum bir parti işi değildir. Oynanan oyun demokraside
rekabet ortamı değildir. Öyle bir noktaya gelindi ki AK Parti’ye oy verenlerin oranı öyle bir
noktaya geldi ki seçmenin yarısı ‘iktidarda olmanız lazım’ dedi. Bu bayrak yere düşmez. Bu
bayrak sadece elden ele gider. Biz tarihimizde sancağımızı nasıl yere düşürmediysek bu
davamızı da düşürmeyiz. Çok gizli kahramanımız var. Çok mutfakta çalışan arkadaşımız var.
2015 seçimleri 17-25 Aralık üzerine gelen en önemli seçimdir. Yüzlerce işyerinin
kapatıldığını ve yüzlerce insanın işsiz kaldığı dönemi bizler unutmayız. O yüzden AK
Parti’nin istikrarı ile yola devam edeceğiz. Kalbimizin ve yüreğimizin hep beraber olduğunu
biliyoruz. 2023 hedeflerimize de 2002’den çok daha yakınız. Bizim çalışmamız bir makam ile
sınırlıysa bize yazıklar olsun. Bizler yerel seçimleri kazandık çok büyük bir kriz geçirdikten
sonra. O zaman da ‘yapamazsınız’ demişlerdi. Bizler birbirimizi tamamlıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13176.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Süleyman Hurma'nın çifte mutluluğu
Kayserispor Kulübü Genel Menajeri Süleyman Hurma'nın şampiyonluk sevincine, oğlu
Serkan Hurma'nın mezuniyeti de eklenince, tecrübeli menajer çifte mutluluk yaşadı.
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PTT 1. Lig Şampiyonu Kayserispor'un Genel Menajeri Süleyman Hurma, takımının
şampiyonluğunu kutlarken, oğlu Serkan Hurma'nın Pennsylvania State Üniversitesi'nden
mezuniyetiyle, şampiyonluk sevincini ikiye katladı. Dünyanın önde gelen Üniversitelerinden
olan Pennsylvania State'de, İşletme Yönetimi bölümünden mezun olan Serkan Hurma da,
eğitimini dereceyle sonlandırarak, yakın çevresinin ve ailesinin takdirini toplarken, babası
Süleyman Hurma'nın mutluluğuna mutluluk kattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13177.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kurtalan Ekspres Barış Manço anma
gecesi’nde konser verdi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından organize edilen 4. Bahar Şenliği kapsamında
Kurtalan Ekspres, ‘Barış Manço’yu Anma Gecesi’nde konser verdi.

12 Mayıs 2015 Salı 12:59

Nuh Nacı Yazgan Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Bahar Şenlikleri, kampüs içerisinde
devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Kurtalan Ekspres, ‘Barış Manço’yu Anma Gecesi’nde
konser verdi. Konseri dinlemek için alana gelen öğrenciler, yüzlerine Barış Manço maskesi
takarak şarkılara eşlik etti. Öğrenciler, sınav öncesi düzenlenen etkinliklerde stres attı. Öte
yandan Üniversite hakkında bilgi veren Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, önümüzdeki yıllarda açılacak olan diş hekimliği ve tıp
fakülteleri için altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Üniversitenin bu yıl ilk
mezunlarını vereceğini kaydeden Özhamurkar, “4 yıl önce kurulan bu üniversitede Allah

kısmet ederse ilk mezunlarımızı vereceğiz. Hedefimiz cumhuriyet ilkelerine bağlı, vatanına,
milletine, bayrağına saygısı olan fikri hür, vicdanı hür vatan evlatlarını yetiştirmektir. Bu
yönde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bugün üniversitemizde 4 fakülte binamız, 1 öğrenci
merkezimiz, 450-500 kişilik kültür sitemiz, 28 tane öğretim üyemizin kalabileceği
lojmanımız, kütüphanemiz, spor salonumuz mevcut. Diş Hekimliği Fakültesi ile Tıp
Fakültesinin kararını çıkardık, onun altyapısını hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Etkinlikler hakkında da bilgi veren Özhamurkar, “Bir bahar şenliği yapıyoruz. Mümkün
olabildiğince çocukların eğlenebilecekleri, hoşça vakit geçirebilecekleri etkinlikler olması için
elimizden gelen gayreti gösterdik. 3 gündür devam ediyoruz. Bugün Kurtalan Ekspres ile
rahmetli Barış Manço’yu anma gecesi düzenledik” dedi. Kurtalan Ekspres’in vermiş olduğu
konsere
Üniversite
Rektörü
Prof.
Dr.
Kerim
Güney
de
katıldı.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Bahar Şenlikleri kapsamında 13
Mayıs’ta Atiye, 14 Mayıs’ta da Gece Yolcuları’nın konser vereceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13178.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Bünyan Belediyesi çocuklara çevre bilinci
kazandırdı
Bünyan Belediyesi’nin eğitime olan katkısı sürüyor. Türk Standartları Enstitüsü tarafından
şuana kadar yaklaşık 30 ilde sahnelenen ‘’Önce Kalite’’ isimli müzikli çocuk oyunu
Kayseri’de ilk kez Bünyan’da sahneye kondu.
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İlkokul öğrencilerine yönelik olan ve çocuklara çevre bilinci kazandırma amacı güden ‘’Önce
Kalite’’ isimli müzikli çocuk oyunu Kayseri’de ilk kez Bünyan Belediyesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleşti. Bu güne kadar yaklaşık 30 ilde öğrencilerle buluşan Türk Standartları Enstitüsü
tiyatro ekibi Bünyan Belediyesi toplantı salonunda çocuklar ile buluştu. İlkokul öğrencilerine
yönelik olan Tiyatro oyununda, amaç çocukları eğlendirirken çevre bilinci kazandırırken aynı
zamanda da Çocuklara Türk Standartları Enstitüsü’nü tanıtmak ve son kullanım tarihi
hakkında daha bilinçli hale getirmek.
Sahnelenen Tiyatro oyunu öncesi bir konuşma yapan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu; çocuklara seslenerek;’’Geleceğimizin teminatı, her şeyi üzerine kurduğumuz,
gelecekte çok daha iyi yaşayıp rahat olsunlar diye bu gün her türlü zorluğa göğüs gerdiğimiz
siz değerli yavrularımız hepiniz hoş geldiniz’’ dedi.
Çocuklara birde öğütte bulunan Başkan Şinasi Gülcüoğlu, ‘’Yaşamın kalitesi standardı
yükseldikçe bizler her geçen gün biraz daha rahata eriyoruz. Bu nedenle başta çevre temizliği
olmak üzere yaptığımız her şeyi en güzel şekilde yapmamız lazım. Sevgili çocuklarımız çevre

bizim içinde olduğumuz ve o olmadığında yapamadığımız en büyük olgudur. Bu yüzden
çevremizi çok ama çok temiz tutmalıyız. Tutmayanları da uyarmalıyız’’ şeklinde konuştu.
Bu tür eğitici oyunların çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesindeki önemine vurgu
yapan Başkan Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan Belediyesi olarak çocuklar ve gençlerin gelişimine
katkıda bulunacak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13179.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Mayıs’ta
Kayseri’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Mayıs’ta Kayseri’ye geleceği öğrenildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs Pazar günü Kayseri’ye geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak ilk defa Kayseri’yi ziyaret
edecek. Cumhurbaşkanı’nın ziyareti için Kayseri’de şimdiden hazırlıklara başlandı. Kayseri
Valiliği tarafından resmi program henüz açıklamazken, 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kayseri’ye gelmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13180.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kayserispor'un kutlamalarına engel yok
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Kayserispor ile ilgili almış olduğu kararda
yer alan, Karşıyaka maçında uygulanacak olan seyircisiz oynama cezası bir maç ertelendi.
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PTT 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Kayserispor’un, şampiyonluk kutlamaları sebebiyle
Karşıyaka maçında almış olduğu seyircisiz oynama cezası TFF tarafından 1 maç ertelendi.
Karşıyaka maçında bir tek Doğu Tribünü'nün kapalı olacağını söyleyen kulübün basın
sözcüsü Rıfat Pehlivan, "Diğer tribünler açık olacak. Bütün taraftarımızı bekliyoruz.
Cumhurbaşkanımız da Kayseri programı dahilinde kupa törenimize katılabilir. Bu mutlu
günümüzde taraftarımızı stada bekliyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13181.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kayseri'deki Suriyeliler, Mardin'e gönderildi
Vali Orhan Düzgün, Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle kente gelen Suriye uyruklu
yabancılardan 230’unun dilencilik yaparak toplumu huzursuz ettiği, trafik güvenliğini
tehlikeye düşürdüğü ve dilenciliği meslek edindiği gerekçesiyle Mardin’deki barınma
merkezine gönderildiğini söyledi.
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Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye’ye gelen Suriye uyruklu
yabancılardan sokakta yaşayan, dilencilik yapan, genel güvenlik ve asayişi ihlal eden kişilerin
tespit edilerek Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde
barınma merkezlerine sevkinin sağlanmasına yönelik genelge bulunduğunu belirtti.
Kayseri’de de bu yönde çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Vali Düzgün, kavşaklarda
dilencilik yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve dilenciliği meslek edinen Suriyeli
vatandaşların tespit edildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi: “Ailelerin barınma merkezlerine
sevkinin sağlanması için Emniyet Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordineli
çalışmış, 230 Suriye vatandaşının Mardin ili Derik ilçesinde bulunan barınma merkezlerine
gönderilmesi sağlanmış, bu durumda bulunan 16 ailenin de sevki içi gerekli yazışmalar
yapılmıştır.”
Vali Düzgün, dilenciliğin azalması için Emniyet ve Belediye zabıta ekiplerinin mücadele
ettiğini ancak, vatandaşların da dilencilere para vermeyerek veya yardımda bulunmayarak
dilenciliğin azalmasına katkıda bulunmalarını istedi. Sokakta satış yapan küçük yaştaki
çocuklara yapılan yardımların, onları sokakta bulunmaya teşvik etiğini de ifade eden Vali
Düzgün, dilenciliğin azalması ve sokakta çalışan çocukların çalışmasının engellenmesi
bakımından alış veriş yapılmamasının önemine işaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13182.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

İttifak adaylarından Akay'a ziyaret
Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Milli İttifak adayları Pancar Ekicileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.
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Makamında Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Milli İttifak adaylarını
ağırlayan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Bugün
Kayseri Şeker Fabrikamızda Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin birlikte yapmış olduğu
ittifakın Kayseri milletvekili adaylarını ağırlıyoruz. Meclis ve seçim hazırlıkları zor bir
süreçtir. Bu yarışta yer almak, mücadele etmek başarıya gelebilmek kolay değildir.
Türkiye’de bilindiği üzere birçok siyasi parti bulunmaktadır. Çok sayıda bir partinin seçime
girdiği bir atmosferdeyiz. Tabi bütün partiler açısından eşit ve adaletli bir mücadele olduğu
söylenemez" diye konuştu.
SP-BBP Milli İttifakı Milletvekili adayı Duran Soyuğur ise, "İnşallah bu seçimlerin ülkenin
menfaatine, iyiliğine hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ülke yönetiliyor fakat sıkıntılar
çoğaldı. Bu anlamda vatandaşın da eğilimi yavaş yavaş değişmeye başladı. Bizim insanlara
ulaşma imkanımız çok az. Seçim adil ve eşit bir şekilde başlamadı. İnşallah adil bir şekilde
sonuçlanır. Herkesin çalıştığını emeğinin karşılığını alacağı bir seçim tecelli eder. Biz de
güçlü bir şekilde meclise girersek bu ülkenin kaderinin değişeceğine inanıyoruz. Çünkü biz bu
ülkeye zamanında hizmet ettik. Hizmetlerimizde insanlar tarafından unutulmadı" şeklinde
konuştu.
Soyuğur ayrıca, "İki partinin ittifakıyla vatandaş bize ortak oluyor. Buda mecliste güçlü bir
şekilde bizim temsil edilmemizi inşallah garantileyecektir. Çünkü bu ittifak olmadan önce
ittifakı vatandaşlarımızın nasıl değerlendireceği yönünde araştırmalar yapıldı. Yüzde 18'
yakın bir oy'un iyi olacağı söylendi. Oy verir misiniz? denildiğinde yüzde 8.2’ye yakın geçen
bir oyla oy veririz denildi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13183.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

AGÜ'de kent projesi resim sergisi
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Şehit Aziz Özkan Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı
'Geleceğin Kentleri' temalı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.
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Şehit Aziz Özkan Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin 'Kent Projesi' kapsamında hazırladığı ve
AGÜ Mimarlık Fakültesi’nin destekleriyle organize edilen sergide 85 ortaokulu öğrencisinin
gözünden yaşanılan kentler gözler önüne serildi. AGÜ Sümer Kampüsü Rektörlük binası
sergi salonunda açılışı yapılan 90 adet resmin olduğu sergide, 'Yaşanılan Kentler ve
Geleceğin
Kentlerine
Dair
İzlenimler'
temaları
işlendi.
Sergi açılışı öncesinde AGÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Asiliskender,
öğrencilere Sümerbank Bez Fabrikası ve üniversite hakkında bilgiler verdi.
Serginin açılışını AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu yaptı. Açılışta konuşan Rektör
Sabuncuoğlu, öğrencilere sosyal zekalarını geliştirmeleri gerektiğini öğütleyerek sanat, kültür,
spor olmadan tam bir birey olunamayacağına dikkat çekti. Sabuncuoğlu öğrencilere
çalışmalarından dolayı teşekkür ederek üniversiteye giden yolda gençlere başarılar diledi.
Ardından öğrencilerle birlikte kent konseptlerinin konu edildiği çizimleri inceleyen
Sabuncuoğlu, genç kent tasarımcılarından çalışmaları hakkında bilgi aldı.
AGÜ Mimarlık bölümü hazırlık öğrencilerinin de katkı sağladığı sergide AGÜ’lüler de
‘’Geleceğin kentlerine dair izlenimler’’ temalı çalışmalar yaparak geleceğe dair planladıkları
kentleri tanıttı. Sergi, AGÜ Sümer kampüsünde 18 Mayıs 2015 tarihine kadar açık kalacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13184.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Temizlik işçisi ölümden döndü
Kayseri’de temizlik işçisi olduğu öğrenilen bir kişi, çalıştığı çöp kamyonunun arka kısmına
sıkışarak yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, olay Kocasinan İlçesi’ne bağlı Molu Çöplüğü’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, temizlik işçisi olan M.N. (40), bir çöp kamyonunun temizliğini
yaparken, aracın basınçlı kısmına sıkışan poşeti almak istedi. Poşeti almak için çöp
kamyonunun arkasından kolunu uzatan M. N (40), kamyonun arka kısmına sıkıştı. Kendi
çabasıyla kamyondan çıkmayı başaran M. N ölümden döndü. Olay yerine gelen 112 ekipleri
M. N.'yi tedavi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
M. N.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13185.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Jandarmadan Huzurevine Anneler Günü
ziyareti
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı personeli 10 Mayıs Anneler Günü olması nedeniyle
huzurevinde bulunan anneleri ziyaret etti.
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Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü nedeniyle Kayseri İl Jandarma
Komutanlığı personeli Kayseri Büyükşehir Belediyesi Huzurevini ziyaret etti. Huzurevinde
bulunan annelerin Anneler Gününü kutlayan İl Jandarma Komutanlığı personeli annelere
çeşitli hediyeler vererek, huzurevinde bulunan anneler ile sohbet etme imkanı buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13186.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kayseri Şeker'in Lisanslı Depoculuk
Çalışmasına Develi'den tam destek
Kayseri Şeker’in Lisanslı depoculuk faaliyetlerine 2015 yılı içerisinde Şarkışla, Boğazlıyan,
Develi ve Bünyan bölgelerinde başlanacağının açıklanması Develi İlçesinde memnuniyetle
karşılandı.
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Develi İlçesinde yapılacak yatırımların bölge çiftçisine büyük kazanç sağlayacağı
düşüncesiyle Kayseri Şeker’e teşekkür ziyareti yapan Develi heyetine Ak Parti Kayseri
Milletvekili adayları Prof. Dr. Ahmet Doğan ve Halil Ergen’de katıldı. Develi Belediye
Başkanı Mehmet Cabbar Başkanlığındaki ilçe heyetinde Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet
Durukan, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu da yer aldı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker
Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu
Üyelerinden Hurşit Dede ,Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ve diğer
yetkililerin de hazır bulunduğu teşekkür ziyaretinde konuşan Develi Belediye Başkanı
Mehmet Cabbar, "Kayseri Şekeri parlayan bir yıldız haline getirmenizden dolayı sizleri tebrik
ediyoruz. Lisanslı depoculuk çalışmaları kapsamında ilçemize kazandıracağınız tesisten
Develi'nin yanı sıra Yahyalı, Yeşilhisar, Tomarza çiftçilerimizin de yaralanacağını ümit
ediyorum" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Prof. Dr. Ahmet Doğan ise, "Pancar
kooperatifimiz ve Şeker Fabrikasının mali açıdan zor durumda olduğu yıllardan yatırımlara
geçeceği döneme gelmesinin, Kayseri ekonomisine büyük katkı sağladığını biliyoruz.
Develi'de yapılacak lisanslı depoculuk çalışmasının çiftçilere maddi açıdan da katkı
sağlayacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Halil
Ergen de, "Son yıllarda Kayseri şeker’in gösterdiği üstün başarılarından dolayı teşekkür
ediyorum. Develi İlçesinde yapılacak olan Lisanslı Depoculuk projesinin İlçelerde ve
köylerimizde yaşayan çiftçilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Kayseri Şeker’den daha büyük projelere imza atmalarını bekliyoruz" diye konuştu.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, Kayseri
Şeker Fabrikası gerek Kayseri'nin gerekse tüm Orta Anadolu'nun hatta Türkiye’nin önemli ve
büyük bir kuruluşudur. Kayseri Şeker Fabrikasının icraatları eğer başarısız olursa tüm bölgeye
olumsuz şekilde yansıyor. Başarılı olursa da yine tüm bölgeye ve Türkiye’ye olumlu bir
şekilde yansıyor. 4 senedir başarılı çalışmalar artık meyvesini vermeye başladı. Kayseri Şeker
yatırım yapar konuma geldi. Bu hepimiz açısından kıvanç verici bir durum. Bu yatırımlardan
elbette Develi yada sadece birkaç tane ilçelerimiz değil bölgemizdeki bütün ilçeler zaman
içerisinde hisselerini alacaklar. Çünkü Kayseri Şeker Fabrikası bütün bölge çiftçisine hizmet
veren bir kuruluş ve hizmeti çiftçinin ayağına götüren ürününü de en iyi şekilde
değerlendirme gayreti içerisinde olan bir kuruluştur. Biz tabi bu icraatlarımızı başarılı bir

şekilde yapmaya çalışıyoruz bundan sonra bunu daha güçlü şekilde yapacağımıza da
inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13187.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Futbol buluşmaları Kayseri'de devam ediyor
12 Mayıs 2015 Salı 14:22
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bu yıl 7.'si düzenlenen Futbol Buluşmaları
kapsamında, profesyonel futbol takımların antrenörleri ve gençlik geliştirme programı teknik
sorumluları ile buluştu.
Terim, program kapsamında saat 15.30'da Kayseri'deki kulüp başkanları ve futbol şube
sorumluları ile bir araya gelecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13188.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kayseri Şekerspor küme düştü
Spor Toto Üçüncü Lig 3. Grup'ta mücadele eden Kayseri Şekerspor, ligin son haftasında
deplasmanda Bayburt Grup İl Özel İdare ile golsüz berabere kalarak 39 puan ile küme düştü.
Böylece Kayseri'nin 3. ligde temsilcisi kalmamış oldu.
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Süper Lig ve PTT 1. Lig'de birer takım ile temsil edilen Kayseri şehri üçüncü ligde ise son üç
sezondur Kayseri Şekerspor tarafından temsil ediliyordu. Üçüncü Lig'e 2012-13 sezonunda
yükselen Yeşil-Beyazlı takım üç sezondur aralıksız mücadele ettiği üçüncü lige bu sezon
sonunda veda etti. Yeşil-Beyazlı takım ligin son haftasında deplasmanda Bayburt Grup İl
Özel İdarespor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuç ile 39 puana yükselen ekip rakiplerinin
kazanması ile grupta küme düşen üç takımdan biri oldu. Sezona Teknik Direktör Şener Akay
ile başlayan Kayseri temsilcisi, ardından takımın başına Tugay Aldemir'i getirdi. Ve ilk yarıyı
bu şekilde tamamladı. Şekerspor ligin ilk yarısını iki ayrı teknik adam ile sadece 13 puan
topayarak son sırada tamamladı. Ligin ikinci yarısına takımın başına Sebahattin Tekin'i
getirerek başlayan Kayseri Şekerspor 17 maçlık periyotta 26 puan toplasada bu ligde
kalmasına yeterli olmadı. Toplamda 17 maç sonunda 39 puan toplayan ekip kalesinde 41 gol

görürken rakip fileleri 36 kez havalandırdı. Kayseri Şekerspor'un Bayburt'ta küme düşmesinin
kesinleşmesi ile birlikte oyuncular göz yaşlarını tutamadı. Kayseri Şekerspor'un gelecek sezon
yoluna Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig'de devam edecek olması ile birlikte Kayseri
şehrinin profesyonel futbol liglerinde Kayserispor ve Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor
dışında takımları kalmamış oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13189.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

KOSB yönetiminden Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Organize Sanayisi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Sarptaş, Seyit Demir, Seyrah Arifolu, Şadi Başkal ve
Nihat Küçükusta, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek,
belediyenin ekonomiye ve istihdama yönelik yaptığı çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Melikgazi
Belediyesince Kayseri sanayisine, esnafına, ticaretine, üretimine ve girişimcilerine yönelik
yaptıkları
yatırım
ve
hizmetlerden
dolayı
teşekkür
etti.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile her zaman birlikte dayanışma içerisinde
çalıştıklarını ve beraber projeler ürettiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi mesleki oda, dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları
ile birlikte istişare içerisinde çalışıyor. Bunun olumlu sonuçları ilçe halkına hizmet olarak
yansımaktadır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile ortak bir çalışma
gerçekleştiriyoruz. Bu ortak çalışma ile Kayseri’de girişimcilerine yönelik yeni bir etkinlik ve
yeni bir kampanya ile Kayserili sanayiciler, girişimciler, esnaflar ve ticaret erbabı için özel
seminerler düzenleyeceğiz. Ayrıca Meslek Eğitim Kurslarımızda yine ortak çalışmaları
değerlendireceğiz. Lojistik alanlar oluşturarak Organize Sanayi Bölgesinde hammadde ve
ürün çıkışına yeni bir boyut, hız ve imkan tanıdık. Şehrimizin Anbar bölgesine yaptığımız iki
lojistik
alanı
çok
faydalı
sonuçlar
veriyor”
dedi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim
Kurulu Üyelerinden gerçekleştirilecek olan yatırım ile projeleri hakkında bilgiler aldıklarını
ifade eden Büyükkılıç, MÜSİAD Kayseri Şubesi yeni oluşan Yönetim Kurulu Üyelerine
başarılar dilediğini ve bu ziyaretlerinden de son derece memnun olduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13190.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kayseri’nin kazananı Kenya oldu
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve
Medeniyetin Burçları'nın düzenlediği 1. Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupasının Kayseri
finali önceki gün yapılan final müsabakası ile tamamlandı.
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Ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin bir araya gelmesi ve spor ruhuyla
kaynaşmalarını sağlayarak eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamaları, ülkemizin birer
kültür elçi olarak ülkelerine dönmeleri ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla
düzenlenecek 1. Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası öğrencilerin yoğun ilgisiyle
gerçekleştirildi.
Müsabakalarda, İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Trabzon, Konya, Bursa, Eskişehir ve
Kayseri'de düzenlenecek olan ve toplam 256 takımın başvurduğu organizasyona 59 farklı
ülkeden 203 takım ter döktü.
Kayseri'de de 10 'un üzerinde takım mücadele etti. Elemeler sonunda yapılan yarı final
müsabakalarında Nijerya, Gana'yı 10-1 yenerken, Kenya'da Burkina Faso'yu 4-4 biten normal
sürenin ardından penaltı atışları sonucu tek farkla yenerek finale yükseldiler. Final Maçı
Üniversite Spor Tesislerinde yapıldı. Nijerya ve Kenya arasındaki final maçı oldukça
çekişmeli geçti. Önce Nijerya öne geçti ardından Kenya beraberliği sağladı ve daha sonra
Kenya öne geçti. Daha sonra Nijerya maça ağırlığını koydu ve iki farklı üstünlük yakaladı.
Maçın bitimine az bir süre kala Kenya önce farkı bire indirdi ardından da beraberliği sağladı.
Maçın son bölümlerinde ise Kenya üstünlüğü vardı. Kenya önce tek farklı üstünlüğü yakaladı
ardından da bir gol daha kazanarak farkı ikiye çıkararak son saniyelere iki farklı üstün bir
şekilde girdi ve bu avantajını son saniyelerde de kullanarak maçtın 6-4'yük skorla galip
ayrılarak, 1. Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası'nın Kayseri ayağının şampiyonu oldu ve
Kayseri'yi Ankara'da yapılacak olan finallerde temsil etmeye hak kazandı.
9 farklı şehirde düzenlenen elemelerin ardından en başarılı 16 ülke takımı 15-19 Mayıs 2015
tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan finallere katılacak. Yapılacak olan final
müsabakaları ve kapanış organizasyonu sonucunda en başarılı 3 ülke takımına hediye ve
ödüller verilecek.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13191.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

'7-12 yaş aile eğitimi' Kursiyerleri
sertifikalarını aldı
Kocasinan Belediyesi Halk Eğitim Merkezi ve Türk Anneler Derneği Kayseri Şubesi
tarafından başlatılan, 7-12 Yaş Aile Eğitimi’ne katılan kursiyerler sertifikalarını aldı.

12 Mayıs 2015 Salı 15:26

İnönü İlkokulu Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törene, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ercan Duran, Türk Anneler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Fikriye Merdan ve kursiyerler
katıldı. Tören öncesi bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Duran, "Okullarımızda aile
eğitimi programlarımız devam ediyor. Gereken eğitimler veriliyor. Çocuklarımızın vatanına
milletine hayırlı evlatlar olarak yetiştirilmesi için gereken bilinç oluşturuluyor" dedi.
Dernek olarak annelerin bilinçlenmesini hedeflediklerini söyleyen Türk Anneler Derneği
Kayseri Şubesi Başkanı Fikriye Merdan da, "Biz dernek olarak amacımız her konuda
bilinçlenmesini istiyoruz. Aydınlanarak çocuğunu iyi bir evlat olarak yetiştirmesini
sağlamaktır. Ana duyarlılığı tanrının bize bahşettiği bir armağandır. Bunun eğitimle
taçlandırılması
gerekiyor.
Elimizden
geleni
yapıyoruz”
diye
konuştu.
Konuşmaların ardından sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13192.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Melikgazi şimdi çiçek bahçesi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,yaz mevsiminin gelmesi ile ilçe sınırları
içerisinde yer alan yeşil alan, park, bahçe ile kavşaklara renk renk çiçekler ekildiğini söyledi.
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Sonbahar aylarında dikimi yapılan lalelerin baharın ilk günlerinde renk renk çeşitleri cinsleri
ile şehri süslediğini ve görsel bir şölen oluşturduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç“Melikgazi Belediyesi olarak çevre düzenlemesi, bahçe tanzimi ve süslemesi gibi

çalışmalara büyük önem veriyoruz. Çünkü doğa güzelliği insanın iç dünyasını olumlu
etkilemektedir. Her sabah işyerine temiz bir çevrede çiçekler arasında güne 'merhaba' diyen
Kayserililer bu çalışmalardan son derece memnun olduklarını ifade etmektedirler. Belediye
olarak mevsimlik çiçeklerin ekilmesini, sökülmesini ve sezon boyunca yenilenmesi
çalışmasını biz özelleştirdik. Yani park ve bahçeler ile kavşaklar belli tarihlerde belirli
çiçekler ile süslenmektedir" dedi.
50 bin lalenin sökülerek önümüzdeki sonbahar da yeniden dikilmek üzere tesislerde
depolandığını eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şu anda Mozaik, Petonya, Zinya, İpek,
Ateş, Yıldız ile Pervane olmak üzere 7 çeşit çiçeğin ekimine büyük bir hızla devam edildiğini
kaydetti.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, özel şirketlerce yapılan çiçek ekimi, bakımı, yenilenmesi
çalışmasında Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bu çalışmanın kontrollüğünü yaptığını ve
sonuçta Melikgazi’nin adeta çiçek açtığını ve çiçeklerin vatandaşlarca kollanıp korunduğunu,
bunun da kentlilik bilincinin artığının bir göstergesi olduğu sözlerine ekledi sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13193.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Yaz kıyafeti uygulaması
Kayseri Valiliği, 15.05.2015 tarihinde başlayacak ve 15.09.2015 tarihinde son bulacak yaz
kıyafeti uygulamasına ilişkin genelge yayınlayarak, Kamu Kurumlarında çalışan personelin
uyması gereken hususlar aşağıda belirtildi.
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Bu dönemde Yönetmeliğin 5. maddesine aynen uyulmakla birlikte; Erkek personel için kravat
takma ve ceket giyme zorunluluğu bulunmamakta olup, ütülü pantolon kısa veya uzun kollu
gömlek, kapalı temiz ve boyalı ayakkabı giyeceklerdir. İklim ve çalışma ortamları dikkate
alınarak klimalar 22-24 dereceye ayarlanacaktır. Personelin ilgili yönetmelik ve genelge
hükümlerine uygun kılık ve kıyafet içinde bulunmasından sıralı amirler sorumlu olacak,
hükümlere aykırı hareket eden personel hakkında yönetmeliğin 16. maddesi gereğince işlem
yapılacaktır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13194.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kayseri'nin denizi, merkez oldu
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin Denizi olarak bilinen
Yamula Barajı'nın Anadolu'da merkez olarak kabul gördüğünü söyledi.
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Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Yamula ve Bayramhacı Baraj Gölleri'nde bulunan boyu 15
metrenin altındaki gemi ve iç su araçlarının denetim ve belgelendirilmesi amacıyla 77 kişinin
eğitim ve sınav programı için Kocasinan Belediyesi'nin merkez olduğunun altını
çizerek,"Programa Kahramanmaraş ve Şanlı Urfa başta olmak üzere çeşitli illerden toplam 77
kişi
katıldı.
Onlara
da
hoş
geldiniz
diyorum"
diye
konuştu.
Yamula Barajı'nın Kayseri'nin Denizi olarak kabul gördüğünü vurgulayan Başkan
Çolakbayrakdar,"Aklıma yıllar önce Kayseri'yle ilgili anlatılan bir hikaye geldi. Bilirsiniz;
mecliste bir müzakereler sırasında bazı illerin vekilleri liman isteklerini belirtiyormuş. O
zamanki vekilimiz de ondan ben de istiyorum demiş. Arkadaşlar liman istiyor Kayseri’ye siz
ne istiyorsunuz deyince ben de liman istiyorum demiş. Bizim de artık bir denizimiz, bir
limanımız var. Bu kalabalığı görünce bu işin rağbet gördüğünü, karşılığını bulduğunu, artık
ciddi kabul görmüş durumda olduğunu gözlüyoruz. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor.
Ehliyet ve belgelerin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız bu işlerin yerine
getirilmesini diliyorum"dedi. Başkan Çolakbayrakdar, "Yamula ve Bayramhacı'da gemi ve iç
su araçlarının denetimi ve belgelendirme işlemleri belediyemiz tarafından yürütülmektedir.
Bu göllerde 39 balık avlama, 3 balık nakliye, 23 özel tekne, 6 servis motoru, 2 spor ve eğlence
amaçlı ticari deniz taşıtları ve 1 yüzer kreyn olmak üzere toplam 74 gemi ve iç su aracı
bağlama kütüğü kayıt işlemleri yapılmıştır" diye konuştu. Daha sonra Mersin Liman
İşletmeleri’nde görevli personel tarafından Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda
gerçekleştirilen eğitim programının ardından teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı yapılan
sınavın sonuçları yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13195.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Aykan Seat’tan eve dönüş kampanyası
Yarım asırlık bir geçmişe sahip olan İsotlar Grup bünyesinde bulunan Aykan Motor; Kayserili
Doğuş Otomotiv-SEAT müşterilerine ayrıcalıklar sunan özel kampanyalarıyla hizmet veriyor.
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Sektördeki deneyimini Kayserililerle buluşturan Aykan Seat Kayseri, 5 yaş üzerindeki SEAT
sahiplerinin araçlarının bakımını daha kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için “Eve dönüş
kampanyası” adı altında ekonomik bir uygulama başlattı. Doğuş Otomotiv-SEAT’in Kayseri
Yetkili Bayisi Aykan Motor’un servis kampanyası fırsatıyla 5 yaş üzerindeki SEAT sahipleri,
motor yağı, hava filtresi, polen filtresi ve yağ filtresi değişiminden oluşan araç bakım paketini
299 TL yerine sadece 249 TL’ye yaptırabiliyorlar. Aracı 5 yaşını doldurmuş tüm SEAT
kullanıcıları için geçerli olan kampanya, Kayseri Aykan yetkili servisinde yıl sonuna kadar
geçerli olacak. “Bir SEAT’ı en iyi tanıyan, yine bir SEAT yetkili servisidir” düşüncesiyle
başlayan kampanya ile SEAT kullanıcılarına araçlarının ömrünü uzatan, uzun vadede aracın
değerini koruyan bakım hizmetini avantajlı fiyatla sunmak amaçlanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13196.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Özhaseki mecliste sucuk dağıtacak!
Kayseri'de, yeraltı otoparkı temel atma törenine katılan AK Parti Kayseri Milletvekili adayı
Mehmet Özhaseki, Hacı Ali Hamurcu'nun itirafı ile ilgili olarak, "Eskiden ‘yalancının mumu
yatsıya kadar yanarmış’ derler ya şimdi yatsı vakti geldi. Yalancının mumu söndü. Gerçek
yüzleri de açığa çıktı. Allah birbirine düşürdü. Daha da beter olacaklar" dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve o dönemin Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye yönelik
iddialarla ilgili kitabın yazarı Hacı Ali Hamurcu, itiraflarda bulunarak, bu suçlamaları CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yaptığını ileri sürmüştü. Konuyla ilgili
açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye eski Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili
adayı Mehmet Özhaseki, "Tabi olayın aslı bitmişti. Bunların yalancı olduğu ve kumpas
kurduğu açığa çıkmıştı. 2-3 yıl boyunca yaptıkları şovların hepsinin yalan şov olduğu ortaya
çıkmıştır. Yani Atilla Kart’ın defalarca Kayseri’ye gelip sizlerle basın toplantısı yaptığını

biliyorsunuz. Sonra yanına Kulkuloğlu’nu alarak o delikanlıyı Ankara’ya götürmeleri, basın
toplantısı yapmaları orada yine itiraflar gibi bir takım basın toplantıları yapıldı. Devamında ki
süreçte her an bir algı operasyonu, kendi yandaş gazetelerinde algı operasyonu devam
etmiştir. Ne diyelim cenabı Allah büyük, gerçekler açığa er ya da geç çıkıyor. Eskiden
‘yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış’ derler ya şimdi yatsı vakti geldi. Yalancının mumu
söndü. Gerçek yüzleri de açığa çıktı. Allah birbirine düşürdü. Daha da beter olacaklar" diye
konuştu.
Özhaseki ayrıca, "İtiraf ettikçe içeride ne numaralar yaptıklarını yeni anlıyoruz. Bizim
bildiğimiz dışarıdan kandırıldı bu genel başkan, bir tezgaha getirildi, pişman oldu algı idaresi
yapıyorlar derken sonra gördük ki bu işlerin başında sayın Kemal Kılıçdaroğlu varmış. Yani
vadedip, paralar söyleyip işte ‘sen şunu yap 100 bin tane kitap alırız, sana şu kadar trilyon
para kazandırırız’ diyerek zaten mağdur olmuş bir insanı zaten adaletin verdiği bir cezayı
çektiği için o saatten sonra söyleyecek bir şey yok. Hata yapanları ‘Allah affetsin’ demek
lazım. Öyle mağdur olan bir insanı ikinci defa mağdur etmek herhalde bunlara yakışır, başka
kimseye yakışmaz. Sonra da adamı ters düz edip yeniden ceza almasını sağlayıp kaybolmak
herhalde bunlara yakışır. Korkunç tarafı şurası; bu adam ‘ben Başbakan olmak istiyorum.
Türkiye’yi idare etmek istiyorum. Bak şunlar vaatlerim’ diyor. Arkasından gelip gördük ki
Kayseri olayında bile burada bir kumpas var. Onlarca yalan var. Ben onu yalancılıkla
suçladığım zaman beni savcılığa şikayet etmişti. ‘Başkan bana iftira ediyor. Bana yalancı
diyor, hakaret ediyor’ diyordu. O gün dilekçemde söyledim. Ben ömrümde bundan daha
büyük yalancı görmedim. Çünkü bir tek başına gelenler anlıyor. Başına gelmeyen bilmiyor.
Şu birinci yalanı, şu ikinci yalanı, onlarca yalanı sıraladım belgeler içerisine koydum savcılığa
teslim ettim. Benim bu belgelerim eğer yanlışsa ben bu adama ‘yalancı’ dediğim için ceza
almaya razıyım ama değilse bunun yalancılığı ispatlanmış oluyor. Bu kesinleşiyor diye de
ifade etmiştim. Savcı aylarca inceledi, bütün belgelere baktı. ‘evet bu adam yalancıdır’ dedi
ve yüzlerine bir daha attı. Bugün onu birkere daha görmüş olduk. Allah büyük. Hiçbir
mazlumun ahı yerde kalmıyor. Biraz gecikiyor, biraz belki sabrımız deneniyoruz ama
neticesinde dönüyor dolaşıyor cenabı Allah bunların yüzüne çarpıyor. Bugün onlardan birini
görmüş olduk" şeklinde konuştu. Özhaseki, "Meclis çatısı altında genel başkan Kemal
Kılıçdaroğlu ilk görüştüğünüzde ne yapmayı planlıyorsunuz?" sorusuna, “Eski gençlik
günlerimizdeki gibi tabi militanca bir tavır içinde gidip de kafa çekecek halimiz yok. Öyle bir
şey yok. O günler çoktan geçti. Herhalde iki medeni insanı gibi karşılaşırız ama ben defalarca
da söyledim onların bana özür borcu var. Bir kere ‘özür dileriz. Hata yaptık. Hakkınızı helal
edin’ demeleri lazım. Demezlerse her fırsatta kafalarına vurmaya devam edeceğim. Ne
zamana kadar? Ölünceye kadar. Yine paralar geldi. Son paraları biriktirdik. 20 bin liraya
yakın para birikti. Gerekse meclisin çatısı altında dağıtacağız bunları. Oradaki milletvekili
arkadaşların da sucuk yeme ihtiyacı var. Kayseri sucuğunun bir tadına baksınlar. Sonra yine
dışarıda devam edeceğiz. Seçimlere kadar yine değişik vesilelerle mangal yapmaya devam
edeceğiz ama ne zaman özür dilediler o gün bırakacağım bir daha ağzıma almayacağım"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13197.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kan bulamadığımız hasta olmadı!
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Anabilim Dalı Başkanı ve Kan Merkezi Sorumlusu Prof. Dr.
Bülent Eser, Kan Haftası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Son 5 sene içerisinde kan ürünü
bulamadığımız hasta hemen hemen olmadı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
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Kan Haftası ile ilgili açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı ve Kan
Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Eser, "Kan ürünleri tabi ki ilaçlar gibi değildir. Çünkü
kan maddesi tamamen insandır. Dışarıdan üretmek gibi bir şansımız yoktur. Kan ürünlerini
tamamen insanlardan almak durumundayız. Bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi de
alacağımız kan ürününü donör dediğimiz kişilerin tamamen sağlıklı olmasıdır. Bu sağlıklı
olma koşulu iki açıdan önemlidir. Birincisi hastanın sağlığını korumak için ikincisi de
donörün kendi sağlığını korumak içindir. Çünkü kan verdikten sonra durumu bozulacak veya
genel durumu kötüleşecek bir kişiden kan almak uygun değildir. Kan verdikten sonra
verdiğiniz kişinin sağlığını bozabilecek bir durum varsa bu durumda uygun değildir. Bundan
dolayı bizim amacımız öncelikle sağlıklı kişilere mümkün olduğu kadar özellikle ilaç
kullanmayan, sağlıklı olduğu kesin olarak bilinen, herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan
biz bu kişileri sürekli donör olamaya teşvik ediyoruz" diye konuştu.
Eser ayrıca, "Ben de sürekli donörlerden birisiyim. Son 7 sene içerisinde toplamda 20 defa
kan bağışında bulundum. Bunun gibi bir kronik rahatsızlığı olmayan ve sürekli ilaç
kullanmayan insanlar kan vererek bir insanın hayatına ciddi oranda katkıda bulunmuş
olabilirler. Bu teşviği yapmadan önce bunun bilgilendirilmesini yapmak gerekir. İnsanların
çoğu bu bilgilendirmeye sahip değiller. Ancak kendi hastaları veya ihtiyaçları olduğunda
böyle bir şeyin öneminin farkına varıyorlar. Bir şekilde bu görsel, yazılı basında gerek
kamuoyunda insanların bilgilendirilmesi lazım. Kan verecek kişilerin sağlıklı olmasının
yanında gönüllü olması gerekmektedir. Normal sağlıklı bir kişi kan verdikten 58 gün sonra
tekrar kan verebilmektedir. Bu tekrarlar çok sık olduğunda o kişinin sağlığına da zarar
verebileceği için genelde senelik olarak kan verme miktarını 3 kereden fazla önermiyoruz.
Donörlerde hastanın sağlığını bozacak herhangi bir hastalık olmamalıdır. Bu rahatsızlıkların
en önemli kısmı enfeksiyon yani bulaşıcı hastalıklardır" şeklinde konuştu.
Sözlerini sürdüren Eser, "Halk arasında 0 grubu olarak bilinen kan oranı yüksektir. A grubu
olarak bilinen kan oranı da yüksektir. AB grubu ve B grubu dediğimiz kanlar biraz daha
nadirdir. Bir de RH(+) ve RH(-) dediğimiz bu 4 kan grubu sisteminin pozitif ve negatif
olanları vardır. AB’nin ve B’nin negatif olanları diğerlerine göre çok daha nadir
bulunmaktadır. O yüzden bu kanları bulmak oldukça zor olabilmektedir. Örneğin bir kişinin B
RH kana ihtiyacı olduğu zaman gönüllü kan bağışçısı popülasyonu elinizde liste olarak hazır
bulunduğunda ve gerektiği durumlarda hastalar için ihtiyaç olduğunda bu kanları o kişilerden
temin edebilmeliyiz. Son 5 sene içerisinde kan ürünü bulamadığımız hasta hemen hemen
olmadı diyebiliriz. Kan ürünlerini en çok kullandığımız kişilerde lösemi hastalarıdır. Kemik

iliğinin yetersiz çalıştığı yeterli kan üretemediği hastalarda kullanılıyor. Kemik iliği donörü
bulmak sıkıntılıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13198.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Belediyemiz huzur getiren bir belediyedir
Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimarsinan Parkı'na yaptırılacak olan 450 araçlık yeraltı
otoparkı ile kaykay pistinin temel atma töreni yapıldı. Törende konuşan Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmet üreten ve huzur
getiren bir belediye olarak adını duyurmuştur" dedi.
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Temel atma törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri
Büyükşehir Belediye eski Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mehmet Özhaseki,
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, davetliler ve vatandalar katıldı. Temel atma
töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Bildiğiniz gibi hızlı
büyüyen şehirlerin sorunlarına baktığımızda otopark sorunu listenin hep en başında gelir.
Giderek artan araç sayısına karşılık yapılaşmadan dolayı azalan park yeri sorunun ana
kaynağını oluşturuyor. Bu sorun önceden önlem alınmadığı zaman çoğu kez de kronik hale
geliyor. Bizim Kayseri Büyükşehir Belediyemiz her konuda olduğu gibi bu konuda da benzeri
şehirlere göre kıyaslandığında birkaç yıl önde giden bir şehir. Şuana kadar yaptığımız otopark
yatırımları bunun en bariz göstergesidir. Hem katlı otoparklar hem de bölge otoparklarıyla
şehir merkezinde yaşanılması muhtemel otopark sorununu önceden tespit ederek ortadan
kaldırıyoruz"
dedi.
Çelik ayrıca, "Bugün şimdiye kadar yaptığımız projelere ilave olarak giderek işler hale gelen
şehir merkezindeki yer altında 2 kat şeklinde olacak otopark tesisinin temelini atıyoruz.
Toplam 450 araç kapasiteli olacak bu otoparkta bölgede hissedilen otopark sorunu kısmen
çözülmüş olacak. Tabi sadece otopark yapmıyoruz. Son zamanlarda gençlerin ilgisi olan
kaykay sporu için yer yapıyoruz. Burada bir taraftan otopark sorununu gidermek için tesis
yapıyoruz diğer taraftan da gençlerimiz için sosyal mekanın temelini birlikte atmış oluyoruz.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmet üreten ve huzur getiren bir belediye olarak adını
duyurmuştur. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adına leke getirmeyecek
şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13199.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Erciyesspor gariban bir takım
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren, "Kayseri Erciyesspor
gariban ve mazlum bir takım" dedi.
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) tarafından düzenlenen söyleşide konuşan Suat Altın
İnşaat Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren, Kayseri Erciyesspor gariban ve
mazlum bir takım olduğunu söyledi. Geçmişte bu durumla ilgili takımının yaşadığı süreci
örneklerle açıklayan Ziya Eren, “Ancak hiçbir zaman futbolculara, teknik heyete ve
çalışanlara elimizden geldiğince gariban ve mazlumluğu yaşatmadık” ifadelerini kullandı.
Taraftarlara da sitemde bulunan Ziya Eren, “Bizim taraftarımızı neredeyse küçük altın vererek
stada getireceğiz. Bunu samimi olarak ve üzülerek söylüyorum” dedi.
Eren ayrıca, "Kayseri Erciyesspor son 3 maçından 9 puan almış olsaydı bugün ligde kalmış
olacaktı. Artık ligde kalmamızı mucizelere bırakıyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13200.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Ali Dağı'nda çevre temizliği
Talas Belediyesince düzenlenen "Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Çevreyle Olur Projesi" kapsamında
Sivil Yaşam Derneği ile Fatma Hasçalık İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri, Ali Dağı'nı
temizledi.
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Belediye görevlileri nezaretinde Ali Dağı'nın eteklerinde bir araya gelen çevre gönüllüleri,
burada ellerine eldivenleri giyip poşetlerle harekete geçti. Gönüllüler, yaklaşık 2 bin rakımlı
Ali Dağı'nın zirveye çıkan yol boyunca çöp ve atık maddeleri topladı. İlkokuldan üniversiteye
kadar çok geniş yaş grubundaki çocuklarla birlikte velileri de çevre temizlik çalışmasına
katıldı. Yamaç paraşütü ve yelken kanat kalkış pistine kadar olan güzergah boyunca atık

maddeleri temizleyen küçükler, büyüklere çevre dersi verdi. Çocuklar, çevreyi temizlemekten
duydukları mutluluğu ifade ederken, aynı zamanda da kirlenmesinden dolayı üzüldüklerini
söyledi.
Fatma Hasçalık İlkokulu Müdür Yardımcısı Özer Yener Avcı, "Çevre duyarlılığı aşılamak ve
öğrencilerimize doğa bilincini oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklar hem çevreyi tanıyıp sahip
çıkıyor hem de koruyor. Güzel bir çalışma oldu. Talas Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, amaçlarının geleceğin teminatı olan çocuklara
çevreye sahip çıkarmak olduğunu belirterek, "Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları ve
okullarımızdaki öğrenci, öğretmen ve velilerle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Bu
çalışmada hem Ali Dağı atık maddelerden temizlendi, hem de bahar nedeniyle ağaç dipleri
açıldı. Çalışmamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13201.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Engellilerimizin yaşam standartlarını
geliştirmek bir kamu görevidir
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda,
"Engellilerimizin yaşam standartlarını geliştirmek bir kamu görevidir" dedi.
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Vali Düzgün, mesajında şunları söyledi:
"Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 12’sini oluşturan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile eşit, özgür ve onurlu yaşama hakları güvence altına
alınan, sosyal devlet anlayışı gereği de bireylerin engelli olup olmadığına bakılmaksızın hak,
eşitlik ve özgürlüklerden eşit biçimde yararlanma hakkına sahip olan engellilerimizin yaşam
standartlarını geliştirmek bir kamu görevi olduğu gibi insani olarak da bir sorumluluktur.
Engellilerin mevcut sorunlarına çözüm üretmek, onların sosyal hayata ve insani yaşam
standartlarına kavuşturmak ve onları varlığından gurur duyan, özgüveni olan birer vatandaş
olmalarını sağlamak ise sosyal refah ve huzur için olması gereken bir olgudur. Kamu kurum
ve kuruluşlarında ve sosyal hayatın her alanında engellilere yaşamı ulaşılabilir kılmak, onların
hiçbir engele takılmadan normal yaşamlarını sürdürülebilir kılmak da uygar bir toplum
kimliği
oluşturma
noktasında
önem
arz
etmektedir.
Kentimizde de bu kapsamda yürütülen çalışmalar ve kamu kurum ve kuruluşlarımız
tarafından engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmaya yönelik gerçekleştirilen projeler ile
engellerin kalktığı, istihdam hayatında şehrimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına
destek olan engelli kardeşlerimizin de diğer engelli kardeşlerimize örnek olmasını diliyoruz.
Engelli vatandaşlarımızın engelinin aslında hepimizin engeli olduğu bilinci ile bu önemli
haftanın her gününde farklı bir engel durumuna dikkat çekilerek gerçekleştirilecek
etkinliklerle, bu engellerimizi kaldırmamız için bir fırsat olduğunu unutmamalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftası'nı kutluyor, bu
hafta vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin toplumsal farkındalık ve hassasiyetin

artmasına vesile olmasını diliyor, huzurlu, mutlu, güvenli ve başarılı bir hayat sürdürmeleri
isteğiyle hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13202.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Akşener’e yapılan iftiranın hesabını verecekler
Bir televizyon kanalında yapılan yayınında Meral Akşener hakkında kaset olduğu iftiralarını
atan Latif Erdoğan ve Cemil Barlas'a Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Kadın Kolları
Başkanı Serap Şule Kalın sert tepki gösterdi.
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MHP İl Kadın Kolları Başkanı Kalın, Türk siyasetinin yüz akı ve onuru olan Meral Akşener’e
yapılan çirkin iftira atanları ve bu açıklamanın yapılmasına çanak tutan sözde basın organını
kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:“ Sözde aydın olan ve menfaatleri için her türlü milli
ve manevi değerlerini satmaktan çekinmeyen kukla kalemşörlerin, Türkiye’nin bekası ve
bölünmez bütünlüğü için yüreklerini ortaya koyan insanlara yüzleri kızarmadan iftira
atmalarını ibretle izliyoruz. Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayan Müslüman görünümlü
münafıkları, Türk siyasetine onurlu ve dik duruşu ile damga vurmuş olan milletvekilimiz
Meral Akşener’e yaptığı çirkin iftiraları nefretle kınıyoruz. Sayın Akşener’in söylediği gibi
‘Müslüman görünümlü münafıklar, sizlerin bile bu kadar alçaklaşacağınızı düşünmemiştik’
ancak artık alçaklıkta sınır tanımadıklarını Türk halkı bir kez daha gördü. Köşeye
sıkıştıklarında, kaset siyaseti yapmayı kendilerine alışkanlık haline getirmiş, insanlıktan
nasiplenmemiş gurup attıkları iftiranın hesabını önce Alemlerin Rabbi Allah’a sonra da yüce
Türk adaletine vereceklerdir. Siyasi görüşü ne olursa olsun Türk kadınları TBMM’nde her
kesimden kadının sesi olan Milletvekilimiz Meral Akşener’e yapılan bu çirkin iftiranın
hesabını 7 Haziran’da sandıkta soracaktır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13203.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Menderes'in kemikleri sızlıyor
Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal, Beyaz ihtilal meşru bir haktı. Menderes'in
kemikleri sızlıyor" dedi.
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"Mayıs ayı demokrat parti için önemlidir" diyen Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet
Özbakkal, "14 Mayıs 1950'de Demokrat parti iktidara geldi. 27 yıllık CHP iktidarını devirdi.
27 Mayıs 1960 muhakkak ki Cumhuriyet tarihinde başta demokrasi tecrübesi acısı olmak
üzere büyük ve onarılmayacak bir kesinti yaratmıştır. Bundan yalnız DP ve sivil idare değil,
asker kesimi de mağdur olmuştur" ifadesinde bulundu. Özbakkal, "Maalesef 27 Mayıs
Cumhuriyet'in kara sayfasıdır. Darbeyle Cumhuriyet'in hızı kesilmiştir" diyerek şu şekilde
konuştu:
"Beyaz İhtilâl, meşru bir haktı. Meşru ve hukuki yolla yapıldı. 1946 - 1950 arası: Kurucu
Cumhuriyet ve Türk İnkılâbı kökünden yeşeren, “yeni bir Milli mücadele ruhuyla (46 ruhu)”,
bütün engel, tuzak, tutuklama, hile ve desiselere rağmen azim ve kararlılıkla yükselen, Türk
Milleti’nin kahir ekseriyetince kabul görerek benimsenen “Halk Hareketi” 14 Mayıs 1950’de:
“Yeter!... Söz Milletindir..” diye haykırmak, zulme baş kaldırmak, direnmek suretiyle ülkeyi
tekrar
özgürlük,
adalet
ve
demokrasiye
kavuşturmuştur.
Her “14 MAYIS” mutlaka “Türk Demokrasi Bayramı” olarak kutlanmalıdır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13206.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

6.Geleneksel Anneler Günü Doğa Yürüyüşü
yapılacak
Bünyan Dostları Grubu Derneği tarafından geleneksel olarak yapılan Anneler Günü Doğa
yürüyüşü 17 Mayıs Pazar günü yapılacak.
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Bünyan Dostları Derneği Başkanı Şener Serim etkinlik ile açıklama yaparak "Anneler günü
vesilesi ile başlatmış olduğumuz Kayseri-Bünyan doğa yürüyüşünün 6.sını bu sene 17 Mayıs
Pazar günü yapacağız. Pazar günü saat 6.30 da Kayseri Cumhuriyet Meydanında toplanacak
ve Bağpınar Mahallesi, Koramaz vadisi, Ağırnas güzergâhından yürüyerek Bünyan
meydanında yürüyüşümüz sona erecektir" dedi. Anneler günü doğa yürüyüşüne 3 senedir
katılan Öğretmen ve İzci Lideri Yavuz Yavuz da "Bünyan Dostları ile birlikte Kayseri’de
yapılan en uzun ve zorlu etkinliği yapıyoruz. Hem Kayseri’nin doğal güzelliklerini görüyor
hem de Annelerimiz için bir etkinliğe imza atıyoruz. Doğa yürüyüşümüz sırasında dernek
tarafından tahsis edilen bir araç sürekli bizi takip ediyor ve lojistik destek sağlıyor bu bizim
için avantaj. Tüm doğaseverleri 6. Anneler günü doğa yürüyüşüne bekliyoruz" dedi.
Kayseri Cumhuriyet Meydanında sabah 6.30 da başlayacak etkinliğin Saat 15.00 de
Bünyan’da sona ermesi planlanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13207.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

‘Gelecek Kayseri’de’ ödül töreni yarın yapılacak
Kayseri Ticaret Odası(KTO) tarafında düzenlenen ‘Gelecek Kayseri’de ‘ Ödül Töreni’nin
tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Ödül Töreni’ne Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da katılacağını söyledi.
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Geleneksel olarak düzenlenen ‘Gelecek Kayseri’de’ Ödül Töreni’nin bu seneki oturumu, 14
Mayıs 2015’te gerçekleşecek. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da katılacağı törende,
19 kategoride iş adamları ödüllendirilecek. Programın işleyişi hakkında bilgi veren KTO
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,” ‘Gelecek Kayseri’de’ gecemiz hakkında bilgi vermek için
toplandık. 15 Mayıs’ta düzenleyeceğimiz gecemizde 19 ayrı dalda ödüller vereceğiz. TOBB
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’da gecemize katılacak. Bu toplantımızı geçen sene de yapmıştık.
Bu senede yapıyoruz. Önümüzdeki senelerde de yapacağız. Bu toplantı da yönetimde
olduğumuz süreçteki çalışmalarımızı anlatacağız. Komisyon aracılığıyla da 19 konu ödül
vereceğiz. ‘Tacir Dostu, Bilişim, Pazar Çeşitliliği, Hizmet, Liderlik, Kayseri Markaz, Genç
Kayserili,
Örnek
İnsan’
gibi
dallarda
ödüller
vereceğiz.
Etkinlikler kapsamında ’G3 Forumu’nunda gerçekleşeceğini söyleyen Hiçyılmaz,”İkinci
konumuz ise 15 Mayıs Cuma Günü G3 Forumudur. Bu sene de Kayseri’de yapılacak. Global
Girişimcilik Haftası, farkındalığı artırmak amacıyla TOBB liderliğinde Kasım ayı içerisinde
kutlanmaktadır. Girişimciler Türk İş Dünyasının önde gelen insanlarına sorular sorabilecek.
Alİ Sabancı, Evrim Aras, Gülden Yılmaz genç girişimcilerin sorularını cevaplandıracak” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13208.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

CHP ve MHP derde derman olmaz
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Halk Otobüsçüleri Odası tarafından kendisi
için düzenlenen geceye katıldı. Yaptığı konuşmada herkesin elini vicdanına koymasını isteyen
Özhaseki, “Geçtiğimiz 15 yıl içinde Kayseri ile ilgili hayırlı bir adım atan tek bir CHP yada
MHP’li milletvekili yok” dedi.
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Halk Otobüsçüleri Odası’nın AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki için düzenlediği
gecenin açış konuşmasını Oda Başkanı Ahmet Erkan yaptı. Özhaseki’nin Kayseri’nin haklı
gururu olduğunu belirten Erkan, Özhaseki’yi bakan olarak görmek istediklerini söyledi.
Geceye katılan Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç de, Özhaseki’nin
şimdiye kadar esnaf ve sanatkar adına her türlü gayreti gösterdiğini belirterek, “Kayseri’ye
vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Haseki Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun”
dedi.
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki ise Kayseri’nin toplu ulaşımda geldiği noktaya
ulaşan bir başka şehrin olmadığını belirterek konuşmasına başladı. Özhaseki, yüzlerce
dolmuşun otobüslere çevrilmesinin kolay bir dönüşüm olmadığını vurguladı.
Konuşmasında 21 yıllık belediye başkanlığı süresince yaptıklarını ve hizmet anlayışını da
anlatan Özhaseki şunları söyledi: “Cenabı Allah şahittir ki bir tek lokma haram yemedim.
Yavrularıma da haram yedirmedim. 1 metrekare arsa alıp satmadım. Halbuki nerenin kıymetli
olduğunu, bir tarlanın imar girince nasıl değerleneceğini iyi bilirim. Ama böyle işlere Allah’a
hamdolsun tenezzül etmedim. Belediye Başkanlığını bir imtihan yeri gibi gördüm. Bu
imtihanı da alnım açık olarak verdim.” AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki,
Kayseri’ye yapılacak hizmetin bundan sonra da AK Parti sayesinde yapılabileceğini söyledi.
13 yıl önce bugünkü muhalefetin koalisyonda iktidar olduğunu da hatırlatan Özhaseki,
“Elinizi vicdanınıza koyun, geçtiğimiz 15 yıl içinde bir tane CHP veya MHP milletvekilinin
Kayseri ile ilgili hayırlı bir adım attığını göreniniz oldu mu? Telefon açıp da şu derdimiz için
çare ol dediğiniz oldu mu? Olmadı ve yine olmayacak, bunu biliyoruz. Yine biz gideceğiz ve
Ankara’da yapılması gerekenleri omzumuza sırtlayarak, o yük neyse biz kaldıracağız” dedi.
Gecede ayrıca Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Ahmet Erkan tarafından AK Parti
Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’ye Kayseri’ye hizmetlerinden dolayı bir hediye verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13209.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

“Tüm Ezberlerimizi Bozmalıyız”
“Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi” Tarih Atölyesi dersini Araştırmacı-Yazar
Ahmet Kot verdi. Kot: "Sadece tarih değil bütün ezberlerimizi bozmamız gerekiyor" dedi.
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T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nin birlikte düzenlediği “Kayseri Uluslar arası Öğrenciler Akademisi” Tarih Atölyesi
dersini Araştırmacı-Yazar Ahmet Kot verdi. Kot konuşmasında tarih bilinci ve tarihi doğru
anlama noktasında neler yapılabileceği konusunda öğrencilere açıklamalar yaptı ve sadece
tarih konusunda değil bütün ezberlerimizi bozmamız gerektiği konusu ile ilgili öğrencilerle

sohbet etti. Kot konuşmasında insanların farklı farklı insan özelliklerinin olduğunu ve her bir
özelliği Allahu Teala'nın insana yüklediğini belirtti. Kot konuşmasında şunları kaydetti:
"Hz. Adem'den beri insanoğlu yeryüzünde çeşitli topluluklar meydana getirmiştir. Bu
topluluklar bize yarattığı bu evrende yani kendi kuralları olan sünnetullah içinde insanı
yaratmıştır. Ve insanlar belli bir coğrafyada yaşamaktadır. Coğrafya sadece tepeler, dağlar,
nehirler değildir. Coğrafya aynı zamanda bu evrenin tamamıdır. Etrafımızdaki herşeydir. Biz
doğduktan sonra bu coğrafya da kendimize yeni bir alem oluştururuz. Bu evrenin bir parçası
da insan topluluklarıdır. Bu insan toplulukları farklı coğrafyalara göre, farklı ırklara, dillere,
kültürlere, farklı din anlayışlarına göre aslında din tektir. Fakat daha sonra insanlar dini kendi
düşüncelerine şekillendirmişler ve farklı dinler ortaya çıkmıştır. İbrahimi din dediğimiz inanç
sistemi tektir. İnsanlar bu toplanma sebepleri çok farklı sebeplerle olmuş ve çeşitli kurallar
ortaya çıkmıştır. Yavaş yavaş tarih dediğimiz şey yani bilgiler topluluğu ortaya çıkmıştır.
Bunları incelemenin bilmenin metodudur tarih"
"SADECE TARİH DEĞİL BÜTÜN EZBERLERİMİZİ BOZMAMIZ GEREKİYOR"
Ahmet Tok, insanların müslüman olmak noktasında bütünleştiklerini ve herkesin Hz.
Adem'de birleştiğini belirterek şunları ifade etti:
"Hz. Adem'den bu yana yaşadığımız sürece, genlerimize işliyoruz,. Onun için hepimiz ayrıca
farklıyız. Afrika'da yaşayan kardeşlerimiz farklı coğrafya şartlarında, Asya'dakiler farklı
şartlarda yaşıyorlar ama müslüman olmada birleşiyorlar. Hz. Adem'in nesli olarak
birleşiyorlar. Bu süreçte önce bir soy ağacı dediğimiz metodlarla insanlar bunları kaydetmeye
başlıyor. Genişleyen bir ağaç şeklinde soy ağacı oluşturuyorlar ve bu da tarihin
kaydedilmesinin başlangıcıdır. Daha sonra yine insanlar çeşitli metodlarla birlikte
değerlendirecek şekilde tesviye etmişlerdir. Günümüzde çok farklı tarih anlayışları var. Bu
anlayışlar çerçevesinde farklı tarih ekolleri ortaya çıkmıştır. Bu kısa konuşmamızda biraz
ezberlerimizi bozmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Bize öğretilen şeylerle doğru olan
şey her zaman örtüşmeyebilir. Mesela dünya haritası dediğimiz şey, evrende sağ sol alt üst
yok. Biz dünya haritasını öne aldığımızda Kuzey kutbu yukarda, güney kutbu aşağıdadır.
Niçin. Bu son 250-300 yıllık sürecin bir sonucudur. Yukardaki uluslar zengin uluslar ve
dünyayı hakimiyetleri altına almış kuzey uluslar aşağıdakiler de yönetilen, baskı altında
tutulan uluslar. Kendilerini psikolojik bir algı oluşturmak amacı ile kendilerini yukarda diğer
aşağıda görmek istedikleri milletleri de aşağıda gösteren bir algı operasyonudur. Aslında tersi
ve düzü olmayan bu haritaların nasıl algı operasyonu ile ters yüz edildiğini görüyoruz.
Aslında Greenvich denen yerden geçtiği söylenen sıfır noktası aslında İstanbul'dadır.
Sultanahmet'te milenyum taşı denen bir taş vardır o da Bizans zamanından beri sıfır
noktasıdır. Osmanlı döneminde de sıfır noktası olarak kullanılmış ancak İngilizler İstanbul'u
işgal ettikten sonra bu taşı İngiltere götürmüşler. Belki bu konuda bir mahkeme açsak
kazanabileceğimiz bir olaydır. Midle East ne demek Ortadoğu. Neye göre orta, batılı Avrupalı
bu tarafı doğu kabul etmiş yani kendisini merkez kabul ederek uzak doğu ve ortadoğu
şeklinde ayrım yapmışlardır. Kendilerine göre dizayn edilen bir dünyada herşey yani tarihi,
coğrafyası, hepsi, hatta ilahiyat bile kendilerine göre şekillenmiştir. Bizim doğruyu
yakalamamız için bu kalıpları kırmamız gerekiyor. Mesela ilahiyat
sözü yanlıştır, niçin yanlış. İslami terimlerdir bizim öğrendiğimiz şey, ilahiyat demek teoloji
demektir. Yani Tanrı bilimi, hristiyanlığın bir kavramıdır ilahiyat. Her şeyi sorgulamamız
lazım. Her konuda sorgulama yapmamız gerektiğine inanıyorum. Mesela sosyoloji, mesela
psikoloji, psikoloji nedir? Psikolojinin Türkçesi olarak biz Ruhiyat demişiz. Bizim
inanışımıza göre ruh bilimi olur mu. Ruhu bilim kategorisine sokabilir miyiz. Çünkü ruh
bilimi dediğimiz zaman yine batı ilminin önümüze koymuş olduğu ve Yunan Tanrıları ile
isimlendirilen çeşitli kompleksle açıklamak gerekiyor. Freud ve başka psikologların
yöntemiyle kendimizi açıkladığımız zaman doğru bir açıklama olmaz. Bunun karşısına kendi
psikologlarımız çıksa desek bu da yanlıştır. Çünkü başka bir medeniyetin ortaya çıkarmış

olduğu bir ilimin bizdeki karşılığını antitezini geliştirmeye çalışırsak her zaman ondan geride
kalırız. Buradan medeniyet kavramına geliyoruz. Medeniyet kendi dünyamıza göre,
yaşadığımız ortamı düzenlemek yani, Medine şehir, insan topluluğu, insanın kendi çevresi ve
çevresini inandığı bir dünya haline getirebilme sürecidir. Biz kendimiz İslam medeniyeti
dediğimiz, kendi kurduğumuz medeniyette, mimarisi ile, ev tarzı ile tıbbı ile kendimize uygun
bir medeniyet geliştirmişiz ve buna da İslam Medeniyeti demişiz. Her ne kadar coğrafyalara
göre değişse de hepsi İslam Medeniyetinin parçasıdır. Diyelim Endülüs medeniyeti İspanya'da
yaşayan müslümanların geliştirdiği medeniyettir ona uygun şartlardadır. Selçuklu, Orta Asya,
Osmanlı, Kuzey Afrika ya da Mali'de Afrika'daki Timbuk'tu medeniyeti var. Anti parantez,
Amerikalılar götürdükleri zenci kölelerin tamamını buradaki müslümanlardan alıp
götürmüşlerdir. Buraları bize öğretmemişler ve yok saymışlar. Batı medeniyeti, kökleri Yunan
medeniyetine dayalı ve maddi kültürün egemen olduğu farklı bir medeniyet tarzıdır. Ve o
medeniyetin ortaya çıkardığı ürünler sınıflandırması kendilerine göre bir sınıflamadır. Biz
onun tamamen negatifini yapmakla bir medeniyet kurmuş olmayız. Kendi dünyamıza uygun
bir medeniyet kurmamız gerekir. Aynı şekilde tarihe gelirsek, tarih dediğimiz şeyin önce
kendi yorumumuzu yapmamız gerekir. İyi bir müslüman tarihçinin İbni Haldun'u okumadan
tarih yapamaz. Yine birçok tarihçinin görüşleri var. Biz kendi dünyamızı kuracak şekilde
yorumlarımızı geliştirirsek, kendimize uygun bir medeniyet çevre oluşturabiliriz. Aksi halde
yenilmeye mahkum oluruz. Onlar kuralı koyar bizler o kurallar içinde oyun oynarız."
"BATI İKİ DÜNYA SAVAŞI İLE KÜRESEL HAKİMİYETİNİ GELİŞTİRDİ"
Ahmet Tok, laiklik konusu ile ilgili de çeşitli açıklamalar yaparak, laiklik denen şeyin
topluluklara göre değişen bir şey olduğunu vurguladı. Tok dünyadaki anayasaların, laiklik
anlayışlarının çok farklı olduğunu, her ülkenin kendi tarihinden getirdiği şeylerle kendi
kurallarını koyabileceğini vurguladı. Resmi tarih ve gerçek tarih anlayışının farklılığına da
değinerek, her zaman resmi tarihle gerçek tarihin örtüşmediğini örnekler vererek anlatarak
şunları kaydetti:
"Laiklik dediğimiz şey topluluklara göre değişen bir şeydir. Fransa'da başka türlüdür,
Amerikada başka türlüdür, İngiltere'de başka türlüdür. Anayasa yine aynı şekilde her ülkede
başka türlüdür. Biz ülke olarak bize uygun anayasa, bize uygun hukuk, bize uygun başkanlık
sistemi, bize uygun psikoloji, bütün bunları kendimiz geliştirebilir hale gelirsek o zaman biz
varız demektir. Yoksa başkalarının kurallarına göre oynayan ve sonuçları da belli olan olaylar
zincirinin parçası oluruz. Her ülke kendisi bir resmi tarih denen bir tarih oluşturuyor. Resmi
tarih gerçek tarihle örtüşmüyor. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde bir tarih
tezimiz vardı. Dünyada insanlık Orta Asya'dan yayılmıştır. Bütün dünyaya buradan
yayılmıştır. Bütün dünyanın temeli Türk'tür, Hz. Adem'de Türk'tür. Bu anlayışa göre Orta
Asya'da yaşıyor insanlar, burada bir kıtlık oluyor ve dünyaya dağılıyor. Kimisi Bering
Boğazı'ndan geçip Amerika'ya gidiyor, kimisi Afrika'ya, kimisi Hindistan'a gidiyor. Hz.
Adem'le birlikte oluşan bir insan toplumu var. Bu insan toplumunun nasıl oluştuğu ile ilgili
farklı tezler var. Bu tezler Hz. Adem ile Hz. İbrahim arasında geçen sürenin çok uzun olduğu
görüşü var. Binlerce yıllık kalıntıların bulunması ile ilgili tezler var. Her ülke kendine uygun
tezler oluşturuyor. Bu yüzden gerçek tarihin ortaya çıkarılması gerekiyor. Kendi
değerlerimizin ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu anlamda bizlere çok iş düşüyor. Türkiye'de de
dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir değişiklik oldu. Türkiye'de 6 içerisinde bir dil değişikliği
yapıldı ve birden bire okur yazarlığı yüzde sıfıra inen bir ülke oldu Türkiye. Bir devleti
yıkmak sadece onun yaşadığı yerleri dağıtmakla olmaz asıl onun kültürünü yok etmek
gerekir. Onun için önce alfabeyi değiştirdiler, sonra adım adım kanunları tercüme ederek,
kitapları tercüme ederek bir nesil ortaya çıkardılar. Şimdi Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi
olarak karşımıza çıkan HDP olarak karşımıza çıkan insanlar onların yetiştirdiği insanlar. Bu
sadece Türkiye'de olmuyor. Her birimizin ülkesinde aynı şey yapıldı. Çünkü hepsi bir
merkezden planlanıyor. Somali'de de uygulanıyor diğer ülkelerde de uygulanıyor. Son yüzyıl

içerisinde batı iki dünya savaşı yaparak dünyadaki küresel hakimiyetini pekiştiriyor ve
ABD'nin merkezinde olduğu, Avrupa'nın da onun içinde olduğu bir küresel dünya var. Bu
küresel dünyada kendi mallarını oraya satmak, pahalıya satmak, onlardan ucuz ürünleri almak
üzere kurdukları bir dünya finans sistemi var. Bu finans sistemi tamamen çalmaya dayalı bir
sistem. Bu sistemi tam uygulayabilmeleri için her yerde bu tür operasyonları yapmaları
gerekiyordu. Bunu da yaptılar. Biz bu sisteme karşı mücadeleyi ancak doğruları yaparsak
kazanırız yoksa her zaman tuzağa düşeriz. Türkiye'de olan şeyler diğer ülkelerde de oluyor,
bu da bunun bir beyin tarafından yönetildiğini gösteriyor. Bulunduğumuz durumun
sebeplerini iyi tespit etmemiz gerekiyor. Son iki yüz yıllık dünya tarihine baktığımızda İslam
dünyasının parçası olan her yer, Osmanlının sahip olduğu toprakların nasıl elimizden çıktığına
baktığımızda fotoğraf ortaya çıkıyor. Kuzey Afrika'yı Fransızlar, İtalyanlar, Arabistanı ve
Ortadoğuyu İngilizler, Orta Asya ve Kafkasya'yı Ruslar, Hindistan'ı İngilizler işgal ettiler.
Bunlar buralardan çekilirken kukla yöneticiler bıraktılar. Yani çekilmiş olmadılar, valiler
bıraktılar. Bugün Mısır'ı kim yönetiyor, Libya'yı kim yönetiyor, Arabistan'ı kim yönetiyor.
Batılı güçlerin çekilirken bıraktıkları yöneticiler. Ve devletleri de cetvellerle çizdiler ve öyle
çizdiler petrol bölgelerine göre çizdiler ve geri çekildiler. Oralarda Müslüman halklar var ve
batının valileri var. Bu noktada ne yapmak lazım? Özellikle genç kuşaklar kendi tarihlerini,
şuurlu ve bilinçli bir şekilde okurlarsa, kendi toplumlarını tanırlarsa, kendi görüşünde
olanların sayısını artırırlarsa bu her ülkede benzer şekilde olursa bu çalışmalar sonucunda bu
yönetimler yıkılabilir. Mesela Mısır'da bütün bu yaşananlara rağmen rejimin sağlam olduğunu
düşünmüyoruz. Yarın bir şey olur ve rejim yıkılabilir. Kaldı ki bize düşen çalışmaktır. Bize
düşen çalışmaktır, ömrümüz sınırlı bu süre içinde doğru çalışıp, doğru gayret edersek,
çalışırsak sonuç alırız ve vazifemizi yapmış oluruz."
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13210.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kayseri’nin Orman Alanı Artıyor
Kayseri Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara: “Orman yönünden fakir bir bölgeyiz ve orman
varlığımızı artırmamız gerekiyor. Kayseri ilinde de % 6'sı orman alanıdır. Şu an itibari ile ise
bu oran % 12'ye çıkmış durumdadır.”
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Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan ve Kayseri Orman Bölge
Müdürü Ahmet Kara T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile
Medeniyetin Burçları Derneği’nin birlikte düzenlediği Kayseri Uluslararası Öğrenciler
Akademisi’ne konuk oldular.
“TARIM DESTEKLERİNDE REKOR ARTIŞ SAĞLANDI"

Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, "Genel Tarım Politikaları" ile
ilgili bilgiler verdi. Son 10 yıl içerisinde tarım ve hayvancılık alanında gelinen noktayı ve
gelişmeleri ele aldı. Kayacan konuşmasında şunları ifade etti:
"Tarım, son derece hayati bir işlev olan beslenme ile doğrudan bağlantılı olmasının yanı sıra
bu işle uğraşan insanları ve toplulukları da kapsayan, ekonomi ve toplum için temel
unsurlardandır.
BM verilerine göre dünyada açlık ve yetersiz beslenmeden etkilenen insan sayısının her geçen
gün arttığı da göz önünde bulundurulduğunda, bu denli stratejik öneme sahip sektöre ülke
olarak gereken hassasiyeti göstermek zorundayız. Dünya ekonomisinde tarımsal üretim ve dış
ticarette söz sahibi olan ülkeler; tarım sektörüne özel uygulamalarla korumaya
çalışmaktadırlar. Çünkü serbest piyasa koşulları; sanayi ürünlerinde verimlilik ve üretimi
arttırırken, süreç tarımın diğer sektörlerden ayrılan özellikleri nedeniyle aleyhine işlemektedir.
Bu bağlamda ülke olarak bizde Osmanlı İmparatorluğundan başlamak üzere tarım politikaları
üretmişiz. Cumhuriyet Dönemine baktığımızda; 1925 de Aşar Vergisinin Kaldırılması, 1926
da Medeni Kanunla Toprak Mülkiyet Hakkının verilmesi, 2056 sayılı Buğday Koruma
Kanununu, 1938’de Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu kanunu, 4753 sayılı Çiftçiyi
Topraklandırma Kanunu, 1950 li yıllarda İhracat Teşviklerinin başlatılması vb. uygulama ve
değişikliklerle yürütülen tarım Politikaları, 1963 yılında başlayan 5 yıllık Kalkınma Planları
ile yazılı ve planlı hale gelmiştir. 1963-2005 yılları arasında 8 dönem halinde gerçekleşen
Kalkınma Planlarının Tarım ile ilgili gerçekleşmeleri hedeflerin altında kalmıştır
Türkiye'nin her ne kadar AB (AET) tarihi 1959 kadar dayansa da 1999 yılında birlik üyesi
ülkelerce aday olarak kabul edilmesiyle tarım politikası da AB Ortak Tarım Politikaları
yönünde değişim göstermiştir. 2004 Temmuz’unda alınan DTÖ Cenevre Kararları sonrası ve
AB’den müzakere tarihi alınmasının ardından Türkiye’de tarım alanında köklü politika
değişiklikleri yapılması gündeme geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda yapılan ilk
değerlendirmelerde, her iki süreç için de Türkiye’nin sonuçta kotalar üzerinden pazarlıklar
yapacağı dikkate alınarak, “hassas” olarak nitelendirilen ürünlerin üretim miktarlarının
yükseltilmesi gerektiği tespit edildi. Yeni politikaların çerçevesinin çizilmesiyle yıllardır
kime, hangi ürüne, ne verileceği kestirilemeyen, popülizme dayanan desteklemelere de son
verilmiş oldu. Bu aşamada da Bakanlık üç ayrı stratejik belge hazırlamıştır.
2004 yılında “Tarım Stratejisi Belgesi (2006-2010)” hazırlanmıştır. 2006 yılında yayımlanan
5488 sayılı Tarım Kanunu ise sektörünün kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda
geliştirilmesi ve desteklenmesi için gereken destekleme araçlarını belirlemiştir.
Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre belirlenen destekleme araçları; Doğrudan Gelir
Desteği, Fark Ödemesi, (Mazot,Gübre+toprak Analizi), Telafi Edici Ödemeler, Hayvancılık
Destekleri, Tarım Sigortası Ödemeleri, Kırsal Kalkınma Destekleri, Çevre Amaçlı Tarım
Arazisini Koruma Programı Destekleri, Diğer Destekleme Ödemeleridir.
Türkiye’de toplam arazinin %24,5’i I+II+II. sınıf topraklardan oluşmaktadır. Bu kaliteli üç
sınıf toprak içinde tarım topraklarının payı, %90’dır. Türkiye’nin 77,9 milyon hektar olan
toprak varlığının 26,3 milyon hektarını tarım arazileri oluşturmaktadır. Türkiye’de özel
mülkiyete dayalı küçük aile işletmelerinin hakim olduğu bir tarımsal yapı mevcuttur. İşlenen
arazilerdeki genişlemeyle birlikte, işletme sayısı da artmış ve ortalama işletme arazisi 60
dekar civarına yükselmiştir. Özellikle miras ve arazi hukukunda yapılan yeni düzenlemelerle
ortalama işletme arazisinin daha da artması söz konusu olacaktır. Ülkedeki nüfusun %23,2 si
kırsalda yaşıyor, %25,5 i tarımda istihdam ediliyor, Milli Gelirin yaklaşık 63 Milyar $’ı
tarımdan sağlanıyor, Kişi başına gelirin %35 ‘i tarımdan elde edilen pay ve yıllık ihracatın
%11,3 tarım sektöründen yapılıyor. Tüm bu göstergelere bakıldığında ülkemiz için tarımın
önemi daha iyi anlaşılacaktır. Yaklaşık 105 milyon ton toplam ürün, 20 milyon hektar tarım
alanından elde edilmektedir. Bu 20 milyon hektar tarım alanının %4’lük kısmında sebze

tarımı yapıldığı halde üretimin yüzde 27’sini tek başına sağlamaktadır. Bu da birim alana
verimin sebzecilikte ne kadar
yüksek olduğunu göstermektedir. Yine 20 milyon hektar tarım alanının %15’lik kısmını
oluşturan meyvecilik alanında üretimin %17’si karşılanmaktadır. Sebze ve meyve tarımı
entansif tarım olarak değerlendirilir. Emek yoğun, işletme maliyeti yüksek olan bir üretim
grubudur.
Türkiye’de yıllık bitkisel üretim değeri, 2000 Yılı, 14.920.079.928 TL iken, 2014 Yılında,
97.988.281.540 TL'ye yükselerek büyük bir gelişme göstermiştir.
Ülkemiz sığır yetiştiriciliği 1980'li yıllara kadar ağırlıklı olarak aile işletmeciliği şeklinde
yürütülmüş, 1980 yılından itibaren ekonomik büyüklüğe sahip sığırcılık işletmeleri kurulmaya
başlanmış, son yıllarda da sağlanan devlet desteklerinin artması sonucu büyük kapasiteli
modern sığırcılık işletmelerinin sayısı hızla artmıştır. Bu anlamda Türkiye’de Hayvansal
Üretimle ilgili bazı rakamlar oldukça önemlidir. Türkiye’de yıllık hayvansal üretim değeri,
2000 Yılında, 11.804.270.760 TL iken,
2014 Yılında bu rakam katlanarak, 106.844.652.331 TL'ye yükselmiştir. Tarıma verilen
destekleme seyri ise, 2002 Yılında, 1.8 milyar TL iken, 2014 Yılında bu rakam 10.1 milyar
TL'ye yükselmiştir."
"KAYSERİ'DE DE TARIMSAL DESTEKLERDE REKOR ARTIŞ"
Özkan Kayacan konuşmasında da tarım konusunda Kayseri ile ilgili verilere de değinerek,
Kayseri'de tarımsal desteklemeler anlamında özellikle 2002'den sonra yaşanan rekor artış
hakkında bilgiler verdi. Kayacan şunları ifade etti:
"2001 Yılında Kayseri’de Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri ile başlayan destekleme
ödemeleri, Alan Bazlı Ödemelerden Ürün ve Havza Bazlı Ödemelere kaymıştır. 2014 Yılına
geldiğimizde; Mazot-Gübre-Toprak Analizi Desteklemesi, Sertifikalı Tohum Kullanımı,
Sertifikalı Fidan Kullanımı, Yem Bitkisi Desteklemeleri, Koyun-Keçi Desteklemesi, Buzağı
Desteklemesi, Anaç Sığır Desteklemesi Hububat Baklagil Prim, Aşı Desteği, Alet ve Makine
Desteklemesi, ET Desteği, Süt teşvik Desteklemesi, Arılı Kovan Desteği, Tazminatlı Hayvan
Hastalıkları Desteği , KKDYP Destekleri kalemlerinden oluşmuştur.
Kayseri Çerezlik Kabak üretiminde Türkiye üretiminin %36 lık kısmını üreterek 1. sırada
sırada yer alır. Kayseri’yi Nevşehir, Aksaray, Konya ve Eskişehir gibi iller takip etmektedir.
Kayseri Elma üretiminde Türkiye üretiminin %4 lük kısmını üreterek Isparta, Karaman,
Niğde, Denizli ve Antalya’dan sonra 6. sırada sırada yer alır. Kayseri Çerezlik Ayçiçeği
üretiminde Türkiye üretiminin %8,5 lik kısmını üreterek Denizli ve Ankara’dan sonra 3.
sırada sırada yer alır.
Kayseri İç sularda Alabalık üretiminde Türkiye üretiminin %9,1 lik kısmını üreterek Elazığ ve
Muğla’dan sonra 3. sırada yer alır. Ayrıca tesis kapasitesi olarak ülke üretiminin ¼ ünü
üretebilecek tesise sahiptir. Günlük kesim kapasitesi ile Kayseri Türkiye’de söz sahibi illerden
biridir."
"KAYSERİ'DEKİ ORMAN ALANI YÜZDE 12'YE YÜKSELDİ"
Kayseri Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara ise, "Ekolojik Denge ve Orman" konusunu ele
alarak, Kayseri'de ve Türkiye'de orman konusundaki gelişmeleri ve özellikle Kayseri ve
çevresinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarını aktardı. Kara konuşmasında şunları kaydetti:
"Orman Bölge Müdürlüğünün görev sahası bazı yerlerde bir ildir. Bizim ise sorumluluğumuz
5 ili kapsamaktadır. 5 ilde 6 tane müdürlüğümüz var. Orman Müdürlüğü, ormanı yetiştirir,
korur ve faydalanmayı sağlar. Biz de çok fazla faydalanma yok. Bu faydalanma daha çok
Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde var. Orman nedir sorusunun birçok cevabı var. En az 30
dönüm alandan oluşan ağaç ve ağaç topluluklarına orman denir. Türkiye'de orman varlığı
toplam alanın % 27'sini kaplamaktadır. Orman Bölge Müdürlüğümüzün bölgesindeki orman
oranı ise % 9'dur. Yani Türkiye ortalamasının üçte biri kadar bir orman var. Orman yönünden
fakir bir bölgeyiz ve orman varlığımızı artırmamız gerekiyor. Kayseri ilinde de % 6'sı orman

alanıdır. Şu an itibari ile ise bu oran % 12'ye çıkmış durumdadır. Bunun çoğunluğu
ağaçlandırmalarla elde edilmiştir. Meralardan kazandığımız alanlardır. Orman varlığını birçok
şey etkileyebilir. Her ürünün yetiştiği bir yer vardır. Orman ağaçları her yerde
aynı güzellikte ve aynı verimlilikte olmaz. Bunları enlem, boylam, yükselti, klimatoloji, yağış
gibi sebepler etkilemektedir. Birçok faktörler vardır. Kayseri'de bir Karadeniz'deki gibi bir
Akdeniz'deki bir orman örtüsü olmaz. Bizim bölgemizdeki yetiştirdiğimiz ağaçların gelişimi
Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki gibi olması mümkün değildir. Ormanların birçok
fonksiyonları ve faydaları da vardır. % 60'lık kısmı ekonomik yönden faydalanılır, % 32'lik
ekolojik faydalar sağlanırken, % 5'lik kısmı ise sosyal faydalarıdır. Orman ürünlerinin
saymakla bitirilemeyecek faydaları vardır. Ekolojik olarak bitki çeşitliliğinin kaynağıdır
ormanlar. Ayrıca doğal hayatın korunmasını sağlar. Toprağı korur, toprağın aşınmasını önler,
yavaşlatır. Ormanlık alanlarda aşınma daha az olur. Sosyal faydaları da rekrasyon alanları
olur, kent ormanları olabilir. Reçine gibi bal gibi çeşitli ürünlerde yine ormanlardan elde
edilir. Bölgemizde birçok bitki türü vardır. Akdeniz bitki türünden, Karadeniz bitki türüne
kadar birçok bitki türü vardır. Kayseri'de herkesin adına bir fidan dikildi. Özellikle Sayın
valinin talimatıyla bütün vatandaşlar adına fidanlar dikildi. Kayseri'de sürdürülen çalışmalar
sonucunda % 6 olan orman oranı % 12'ye yükseldi. Bu rakamlar da 2016'dan itibaren
istatistiklere girecek. Kayseri'de daha önce Orman Bölge Müdürlüğü yoktu. 3.5 yıl önce
Orman Bölge Müdürlüğü kuruldu ve diğer 5 ilde Kayseri'ye bağlandı. Kayseri'de
köylülerimize birçok destekler veriyoruz. Birçok alanda farklı desteklerle köylülerimizi
destekliyoruz. 2015 yılındaki hedeflerimiz, 5 milyon ağaçlandırma, 900 hektar ağaçlandırma,
1400 hektar iyileştirme, 2700 hektar alanda da erozyon tedbirleri alıyoruz. Fidanlık
faaliyetlerimiz var. Ormancılığın temeli fidan ve tohumdur. Kaynak önemlidir. Her ağaç her
yerde olmaz. Toprağına ve iklimine uygun olmalıdır. Kaynağın nereden geldiği çok
önemlidir. Bir de ormanlar için çok tehlikeli olan yangın tehlikesidir. Konuya herkesin dikkat
çekmesi gerekiyor. Orman varsa, su varsa hayat var demektir"
Öğrencilerin ormanla ilgili yok olmasının bir tarihi olup olmadığının sorulması üzerine Kara
dünyada 3 bin yaşında ağaç olduğunu Türkiye'de de bin yaşını geçen ağaçların olduğunu
belirtti. Ağaçların ömrünün uzun olduğunu ve yüzlerce yıl yaşayan ağaçların olduğunu ifade
etti. Ormanların doğal hallerine bırakıldığında çok uzun yaşadıklarını belirtti. Ağaçların
kesilmesi ile ilgili soru üzerine ise, ağaçların kesilmesinin iyileştirme amaçlı olması
gerektiğini belirterek, çeşitli çalışmalardan örnekler verdi. Ormanların gençleştirilmesi ve
dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Ormanlardan faydalanılması gerektiğini belirtti. Birçok
konuda ormanlardan yararlanıldığını ve bunun da gerekli olduğunu belirtti. Ormanların
kesilmesinin ardından yenilendiğini ve nihai aşamada yenileme ve tıraşlama yapıldığını ifade
etti. Kara, ormanların çeşitli hayvanlar için birer koruma alanı ve ev konumunda olduğunu
belirterek, ormanların birçok hayvan türünün mekanı olduğunu ifade etti. İnsan sağlığı
yönünden de büyük faydaları olduğunu vurguladı. Ormanlık alanda insanların daha sağlıklı
olduğunu belirtti.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13211.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Doğan Ve Ergen’den Osb Ziyareti

13 Mayıs 2015 Çarşamba 18:19

AK Parti Kayseri Milletvekili adayları Ahmet Doğan ve Halil Ergen Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi’nde (KOSB) çeşitli incelemelerde bulundu. AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı
Muammer Kılıç ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı AK Parti heyeti ilk olarak Arel
Kablo’yu ziyaret etti. Firmanın faaliyetleri hakkında sahipleri Recep ve Mehmet
Özrendeci’den bilgi alan Doğan ve Ergen, daha sonra mola saatinde olan işçilere hitap ettiler.
Buradan Formal Alüminyum firmasına geçen AK Parti heyeti firmanın yönetim kurulu
başkanı İbrahim Ezinç tarafından karşılandı. Firma hakkında verilen bilgilerin ardından öğle
tatilinde bulunan işçilerle sohbet edildi. Burada konuşan Ahmet Doğan eski Türkiye ile yeni
Türkiye’nin karşılaştırmasını yaparak “dün Kayseri’ye gelen bir yazar arkadaşım başörtüsüne
destek verdiği için 1,5 yıl yattığı Malatya Cezaevi’ne şimdi mahkumları irşad için davet
edildiğini söyleyince nereden nereye geldiğimizi daha iyi anladım. İşte ülkemizdeki bu
özgürlük ortamının ve istikrarın devamı için sizden destek bekliyoruz. Bu tarihi seçimle ya
Kudüs’ün, Gazze’nin, Doğu Türkistan’ın yüzünü ya da İsrail ve ABD’nin yüzünü
güldüreceğiz.” dedi.
OSB yönetimine ziyaret
AK Parti heyeti fabrika ziyaretlerinin ardından OSB Müdürlüğüne giderek yeni seçilen
yönetime “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. OSB Başkan Yardımcısı Seyit Demir ile
Yönetim Kurulu Üyeleri Şeref Özdemir ile Seyhan Arifoğlu tarafından karşılanan AK Parti
mensupları yeni yönetimin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Burada bir konuşma
yapan Ahmet Doğan, Kayseri’nin savunma sanayi açısından stratejik bir konumda olduğunu
hatırlatarak bu konuda teknolojik yatırımlar yapılabileceğine dikkat çekti. Doğan, teknolojik
yatırımların 6. Bölge teşviği aldığını hatırlatarak “bu konuda bütün üyelerinizi
bilgilendirmelisiniz” diye konuştu. Doğan ve Ergen’in son durağı Hurdacılar Sitesi oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13212.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

“Evren’in Hesabı Mahşere Kaldı”
MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş: 1500 kadar insanımızı sorgusuz, sualsiz
öldüren 12 Eylül 1980 darbesinin lideri Kenan Evren’in ölümüyle birlikte yaptığı zulümlerin
hesabı mahşere kaldı.”

13 Mayıs 2015 Çarşamba 18:22

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 12
Eylül 1980 darbesinin lideri Kenan Evren ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Yapılan
açıklamada şunlara yer verdi: “Komuta konseyi ile birlikte yaptığı kanlı darbe ile ülkede
millet iradesini ortadan kaldıran, insanımıza dayanılmaz acılar yaşatan Genelkurmay eski
başkanı ve eski Cumhurbaşkanlarından Kenan Evren, 98 yaşında darbe yapmaktan
yargılanırken Ankara’da hayatını kaybetti
Silah arkadaşlarıyla yaptığı darbe sonucu anayasayı ortadan kaldıran, TBMM’yi kapatan,
siyasi partileri kapatıp hükümeti alaşağı ederek yönetime silah zoruyla el koyup darbe
hükümeti kuran, 1 milyona yakın insanı sorgudan geçirip 600 bin insanı fişleyen, 10 binlerce
insanı işten atıp, on binlercesini vatandaşlıktan çıkaran, on binlerce insanımızı da cezaevlerine
doldurup sorgusuz, sualsiz işkenceler altında yıllarca hürriyetinden mahrum bırakan, 1500
kadar insanımızı da sorgusuz, sualsiz öldüren 12 Eylül 1980 darbesinin lideri Kenan Evren’in
ölümüyle birlikte yaptığı zulümlerin hesabı mahşere kaldı.
MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak, yaptığı hukuksuz ve kanlı darbe ile ülkemize ve
insanımıza zulüm, korku ve hukuksuzluğun kol gezdiği bir dönem yaşatan Kenan Evren’in
ölmeden önce yaptığı kanlı darbeden dolayı adalet önünde hesap vermeye başlaması ve
rütbelerinin sökülmesini insanlık adına teselli olarak görüyor, bugün ülkemizin Kenan
Evren’in zorla milletimize kabul ettirdiği 1982 darbe anayasası ile idare ediliyor olmasını
talihsizlik olarak değerlendiriyor, ülkemizin bir an önce hakkı, hukuku ve adaleti öne alan
darbecilere geçit vermeyen yeni bir anayasaya kavuşması için TBMM’yi, siyasi partileri ve
sivil toplum kuruluşlarını göreve davet ediyoruz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13213.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Otomobil takla attı
Kayseri’de aynı yol üzerinde meydana gelen kazalarda bir otomobil takla atarken, başka bir
otomobil de refüje çarptı. Kazalarda yaralanan olmadı.
14 Mayıs 2015 Perşembe 17:07
Edinilen bilgiye göre Hisarcık Erciyes Bulvarı üzerinde aynı 38 AG 842 plakalı otomobil,
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Aynı dakikalarda da 38
EM 484 plakalı otomobil de takla atan otomobilin yaklaşık 250 metre ilerisinde refüje
çarparak kaza yaptı. Kazalarda yaralanan olmazken, otomobiller, polis ekiplerinin
incelemelerinin
ardından
çekici
ile
bulundukları
yerden
kaldırıldı.
Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13214.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Yoldan çıkan otomobil parka girdi
Kayseri’de yoldan çıkarak parka giren otomobil, ağaca çarparak durabildi.
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Edinilen bilgiye göre Sivas Bulvarı üzerinde 68 ER 752 plakalı otomobil, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak parka girdi. Ağaca çarparak
durabilen otomobilde bulunan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken,
otomobil polis ekiplerinin incelemesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13215.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Temaşa İstasyonu Sanat Topluluğu’ndan
‘Senarist’ oyunu
Kayseri’de Temaşa İstasyonu Sanat Topluluğu tarafından ‘Senarist’ isimli oyun sahnelendi.
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Temaşa İstasyonu Sanat Topluluğu, yeni oyunu ‘Senarist’ ile tiyatro severlerle buluştu.
Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunu izleyenler keyifli dakikalar
yaşadı. 12 kişilik ekipten oluşan tiyatro oyununun yönetmenliğini Ahmet Fahri Danacı ve
Ahmet Buğra Şimşek yaptı.Tiyatro oyununu vatandaşlar ücretsiz izleme imkanı buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13216.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

İl Müftü Vekili Galip Koçer'den Mirac Kandili
mesajı
İl Müftü Vekili Galip Koçer, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.
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İl Müftü Vekili Galip Koçer, "Recep ayının 27. Gecesi olan ( 15 Mayıs 2015 Cuma’ yı
Cumartesi’ ye bağlayan gece ), Peygamberimizin miraca çıkışının 1436. Sene-i devriyesini
idrak etmiş olacağız.
Peygamberimiz, miraca götürülmeden önce çok sıkıntılı günler geçirmişti. Mekke
müşriklerinin baskısı artmış, yeni Müslüman olanlara işkence had safhaya çıkmış, Peygamber
Efendimiz (a.s.) kısa aralıklarla amcası Ebu Talib’i, sonra da eşi Hz. Hatice’yi kaybetmişti.
Bu sıkıntılı ortamda teselli ve hüznü paylaşması gerekenler, aksine hakarete varan baskılarını
artırmışlardı. Sıkıntılı ortamdan biraz da olsa kurtulmak için Taife gitmiş orada taşlanarak geri
çevrilmiş, hüzün içinde Mekke’ye geri dönmüştü. Yüce Allah, işte böyle bir ortamda Habibini
teselli etmek ve gayb âlemini göstermek için Peygamberimizi huzuruna davet etti" dedi.
Koçer, "İSRA, Hz. Peygamber’in, hicretten yaklaşık bir buçuk sene evvel, Receb Ayının 27.
gecesinde Mekke’de Mescidi Haram’dan alınarak, Burak denilen bir vasıta ile Kudüs’teki
Mescidi Aksa’ya götürülmesidir. MİRAÇ ise bu kudsi yolculuğun Mescidi Aksa’dan itibaren
Cebrail (as) in eşliğinde göklere ve Sidretül Münteha’ya kadar devam etmesidir.
Bu seyahat ve ulvi yolculuk, Allah Resulünden başka hiçbir Peygambere nasip olmamıştır.
Kuran’da şöyle buyrulmuştur: “Kulunu bir gece, ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye
Mescidi haramdan, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi aksaya götüren Allah, bütün
noksanlıklardan münezzehtir.”
Bu hadisenin bahsedildiği İsra suresinde şu mesajlar yer almaktadır: Allah’tan başkasına
kulluk yapmayın, anne ve babanıza itaat edin, akraba ve ihtiyaç sahiplerine yardımda
bulunun, israf ve savurganlıktan uzak durun, rızık endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin,
zinaya yaklaşmayın, cana kıymayın, yetim malı yemeyin, ölçü ve tartıyı tam yapın, hakkında
kesin bilgi sahibi olmadığınız şeyin peşine düşmeyin, yeryüzünde kibirlenerek yürümeyin"
diyerek mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Miraçta, peygamberimiz (as)’a ümmeti için; Allah’a şirk koşmadan ölenin cennete gireceği;
Bakara suresinin son iki ayeti ve günde beş vakit namaz hediyesi verilmiştir. Miraç, Allah’ın
sonsuzluğuna, büyüklüğüne ve birliğine yapılan en görkemli şahitliktir. Miraç’ı hatırlamak ve
anmak, günde beş kez namaz ile kapısını çaldığımız Allah’ın sonsuz merhametine yeniden
ulaşma dileğidir. Mü’minin miracı namazdır. Allah’a en yakın olduğumuz an da secde anıdır.
Bu duygularla Kayserimizde, ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslümanların kutlu
Miraç kandilini tebrik ediyor, bu kandilin İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine,
insanlığın hidayetine, dünyada yaşanan acı ve göz yaşının yerini kalıcı bir huzur ve barışın
almasına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13217.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Öldürücü virüsler akıllı hücrelerle tedavi
edilecek
Dünya’da tıp alanında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin ışığında kanserde yeni tedavi
yöntemleri dikkat çekerken, yakın gelecekte, öldürücü virüslerin ilaç yerine akıllı hücrelerle
tedavisinin ön plana çıkacağı belirtiliyor.
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‘’Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler”, Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde GENKÖK
araştırma
merkezinde
gerçekleştirilen
çalıştayda
masaya
yatırıldı.
Hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik kullanımı konusunda ülkemizden ve
dünyanın gelişmiş ülkelerinden seçkin bilim adamların katıldığı çalıştayla ilgili bilgiler veren
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çetin, hücresel
tedavilerin, birçok kanserin tedavisinde ve onarıcı-yenileyici etkisinin yanı sıra, öldürücü
enfeksiyonlara karşı etkin bir tedavi yöntemi olarak öne çıktığını söyledi.
Aynı zamanda çalıştay başkanı da olan Prof. Dr. Mustafa Çetin, ’’Binlerce yıldan beri
süregelen bitkisel tedaviler ve kimyasal ilaç moleküllerinin yerini yakın gelecekte hücresel
tedavi ürünlerinin alacağı görülmektedir. Geleneksel yöntemlerle yeni ve etkin bir molekülün
ancak yirmi yıl süren, bir milyar dolardan fazla bir araştırma geliştirme maliyeti karşılığında
doktorların kullanımına sunulabildiği düşünüldüğünde, tedavi edici hücresel ürünlerin ve
biyolojik molekülerin geliştirilmesine olan ihtiyaç ortadadır. Günümüzde, tüm dünyada
öldürücü enfeksiyonlara karşı hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi konusunda yoğun
araştırmalar yapılmaktadır. Konuyla ilgilenen bilim insanları patojene karşı güçlendirilmiş
hücresel ürünlerin önümüzdeki dönemde hayatı tehdit eden enfeksiyonlara karşı önemli ve
etkili bir yaklaşım olacağı konusunda hemfikirler’’ dedi.

GENKÖK ARAŞTIRMA MERKEZİ KÖK HÜCRE VE HÜCRESEL TEDAVİLERİ
KONUSUNDA ÖNCÜ
Hücresel tedavi ürünleri gelişmiş ülkelerin seçkin tıp merkezlerinde kök hücre ve organ nakli
yapılan hastalarda ortaya çıkan öldürücü virüs enfeksiyonlarında başarı ile kullanıldığını
belirten Prof. Dr. Çetin, ‘’Söz konusu biyomoleküler ve akıllı hücresel tedavi ürünleri
dünyanın gelişmiş ülkeleri ile hemen aynı anda GENKÖK tarafından hastalarımızın
kullanımına sunulmaktadır. Kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda son yılarda yapılan
çalışmalar ve yatırımların ardından biyoteknolojik ürünler hastalarımızın umut kaynağı haline
gelmiştir. Bugün gelinen noktada ülkemiz insanı bu çok gelişmiş tedavi uygulamalarına
dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile aynı zamanda ve uluslararası kalite standartlarında tamamen
yerli
üretimle
ulaşma
imkânı
bulmaktadır’’
ifadesini
kullandı.

Erciyes Üniversitesi GENKÖK GMP üretim merkezinin hücresel ürünler ve biyoloji tedavi
ajanları konusunda ülkemizin en önemli üretim üslerinden birisi haline geldiğini de kaydeden
Prof. Dr. Mustafa Çetin, ‘’Amacımız sadece araştırma yapmak değil, çalışmalar sonucu ortaya
çıkan biyoteknolojik ürünleri hastalarımızın kullanımına sunmaktır’’ diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13218.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Saadet Partisi eski sanayi esnafı ile bir araya
geldi
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP)nin desteklediği Milli İttifak adayları Eski
Sanayi esnafı ile bir araya geldi.

14 Mayıs 2015 Perşembe 17:14

Saadet Partisi Çatısı altında seçime giren ve Büyük Birlik Partisinin desteklediği Milli İttifak
adayları seçim çalışmaları kapsamında Eski Sanayi esnafı ile bir araya geldi. Esnafın
sorunlarını dinleyen adaylar seçilmeleri durumunda sorunlarına en güzel çözümlerin
kendilerinde olduğunu söyledi. Esnaf için projeleri olduğunu söyleyen ve oylarını talip
olduklarını belirten adaylar “ Rahmetli Erbakan Hocamızı bilirdiniz esnaf nasıl mutluydu.
İnsanlarda para vardı. Parası olan halk alış veriş yaptı. Buda sirkülasyona neden oldu. Halkta
kazandı esnafta kazandı. Bizde şimdi bu projeleri tekrardan hayata geçirmek için varız.
Oylarınızı bize verin ki o eski saadet dolu günler geri gelsin. Saadet Partisi meclise Milli
Görüş yeniden iktidara inşallah. Bu millet yeniden rahat bir nefes alacak. Saadet Partisi ve
Büyük
Birlik
Partisi
ittifak
yaptık
3.
ittifakımız
da
halktır”
dedi.
Adaylar “ Allah özellikle esnafımızın yardımcısı olsun. Esnafımız 13 yıldır sıkıntının
içerisinde biz diyoruz ki Allah'ın izni ile 8 Hazirandan itibaren o iyi günleri tekrar yaşatmak
dileği ile Erbakan Hocanın getirdiği o güzel günleri 8 Haziran itibari ile Türkiye’ye
getireceğiz. Bu nedenle Milli Görüş iktidarı diyoruz. Saadet Partimize desteklerinizi
bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13219.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

İlk kiremitleri Kayseri Şeker'de Kullanılmış
1949 yılında imal edilen ilk kiremitlerden bir kısmı,7 Nisan 1954 tarihinde temeli atılan ve 6
Kasım 1955 tarihinde merhum başbakanımız Adnan Menderes tarafından işletmeye açılan
Kayseri Şeker Fabrikasında kullanıldığı ortaya çıktı.
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Kayseri Şeker Fabrikasında 61 yıldan beri hizmet veren binalarda ve makine
ekipmanlarındaki yenileme çalışmaları yapılırken ofis binası çatısındaki kırılan kiremitlerin
değişimi esnasında Türkiye’nin ilk kiremitlerinin de Eskişehir’de imal edilerek Kayseri Şeker
Fabrikasının
çatısında
kullanılması
büyük
ilgi
uyandırdı.
Kayseri Şeker çalışanları, 1949 yılından kalma kiremitleri ilgi ile inceledikleri görüldü.
Kılıçoğlu kiremit fabrikasının ilk kiremitlerinin bir kısmı Fabrika arşivinde saklanmak üzere
Eskişehir’e gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13220.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Dert varsa derman bizde
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Şeker Fabrikası işçileriyle öğle yemeğinde bir
araya geldi. Kayseri’nin herhangi bir yerinde problem varsa bunu çözecek olanın AK Parti
olduğunu ifade eden Özhaseki, “Her problemi çözeceğiz ki Kayseri’de işler iyiye gitmeye
devam etsin” dedi.
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AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları çerçevesinde gittiği her
yerde olduğu gibi Şeker Fabrikası’nda da işçilerin büyük ilgisiyle karşılandı. Öğle yemeğini
işçilerle birlikte yiyen Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada her türlü problemi
çözebilecek tek kadronun AK Parti kadrosu olduğunu belirtti. Bugüne kadar farklı partilerden

seçilen milletvekillerinin hiçbir derde derman olmadığını vurgulayan Özhaseki, “Değişik
partilerden arkadaşlar geldiler. Allah için Kayseri’nin bir tek derdine derman olan oldu mu?
Bir tek projesini takip eden, taş üstüne taş konulması için hayırlı bir cümle kuran oldu mu?
Olmadı. İnşallah arkadaşlarımızla, grubumuzla beraber gideceğiz ve Kayseri’yi yine biz takip
edeceğiz. Şeker’de bir problem varsa bizim problemimiz. Belediyelerin, başka fabrikaların,
Serbest Bölge’nin Organize Sanayi’nin, hemşerilerimin bir derdi varsa yine o sorunları
çözmek için biz koşacağız. Yine bu sorunları biz çözeceğiz. Çözeceğiz ki Kayseri’de işler
iyiye gitsin. İşler iyiye giderse bu şehirde hepimize ekmek var. İşler iyiye gitmezse çoğumuz
Kayseri’yi terk ederiz. Belki benim kuşağım bir yere gitmez; ama çocuklarımız okumaya
giderse bir daha gelmez. Bu şehir üniversiteler kenti, ticaret ve sanayi merkezi, kültürün
sanatın sporun merkezi olursa herkes yaşamaktan keyif alır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13221.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Rektör Sabuncuoğlu'ndan OSB'ye ziyaret
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Organize Sanayi
Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.
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Rektör Sabuncuoğlu ziyarette, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla başkanlığa seçilen
Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyelerine, başarılar diledi. Başkan Nursaçan da ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Sabuncuoğlu ve OSB Yönetimi, üniversite-sanayi
işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13222.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

‘Cincırlı’ geri dönüşüm aracı
Kayseri Kocasinan ilçe Belediyesi, yeni atık toplama araçlarını tanıttı. Konteyner ve sürücü
zemininden oluşan araçların tasarımı 'cincır'ı anımsatıyor.
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’Gelecek İçin Geri Dönüşüm’ projesi için Kocasinan Beleyesi tarafından tasarlanan atık
toplama araçları, şehir merkezine kurulan stantlarla tanıtıldı. İlçedeki 3 bölgeden geri
dönüşüm atıklarını toplayacak olan araçlar, görünüş itibariyle cincıra benziyor. Bu araçların,
cincırın atık toplama türü olduğunu söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Türkiye’de cincırı bu maksatla kullanan ilk belediye olduklarını söyledi.
Çolakbayrakdar, ”Bugün burada temizlik filomuza kattığımız yeni araçlarımızı tanıtımını
yapacağız. Aslında bunlar birçoğumuzun bildiği gençlerimizin eğlence maksatlı kullanmış
olduğu cincır tipi araçların, atık toplama türüdür. Biraz iddialı mıdır değil midir bilmiyorum
ama, Türkiye’de bu maksatla kullanan ilk Belediye, Kocasinan Belediyesidir. Geri dönüşüm
malzemeleri bu araçlarımız sayesinde esnafımızın yoğun olduğu bölgelerden toplanacak. Geri
dönüşüm mevzusu artık günümüzde vazgeçilmez bir hal aldı. Bu atıkların ekonomiye katkı
sağlaması gerekiyor. Bu araçların birkaç noktada artıları var, avantajları var. Bunlar nedir
derseniz; trafiğin yoğun olduğu yerlerde, araçlarımız yerine atıklarımızı bu araçlarla
toplayacağız. Trafik noktasında böyle bir artımız olacak. Yeni araçlarla çalışmalarımıza
başlıyoruz. Burada bu işin bilgilendirmesini de yapıyoruz. Broşürlerle birlikte
hemşehrilerimiz, geri dönüşüm atıklarımızı ne şekilde toplayacağımızla ilgili bilgilendirmeler
de olacak” dedi. Kocasinan Belediyesi’ne ait atık toplama araçları, haftanın 6 günü 3 bölgeye
hizmet edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13223.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Başkan Gülcüoğlu’na anlamlı ziyaret
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Bünyan Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Özcan Şenyüz, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, ‘Dünya Engelliler Haftası’ nedeniyle kendisini
ziyaret eden Bünyan Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Özcan Şenyüz’e, Bünyan Belediyesi
olarak bu güne kadar engelli bireylere imkânlar dâhilinde ellerinden gelen desteği verdiklerini
bundan sonrada destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu,bu anlamlı haftada gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek; Bu haftanın, engelli bireylerin sorunlarına yönelik yeni çözümler üretmek ve
engellilere karşı olan farkındalığı artırmak açısından önemli olduğuna değindi. Herkesin birer
engelli adayı olduğuna dikkat çeken Başkan Şinasi Gülcüoğlu; engellilik durumunun,
doğuştan olabileceği gibi insan hayatının herhangi bir döneminde de bazı nedenlere bağlı
olarak meydana gelebileceğini söyledi.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu;’’ Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata üretken bireyler
olarak katılmaları ve hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını

sürdürebilmeleri için gereken adımların atılması her çağdaş belediyenin görevidir. Bu görev
anlayışı ile Bünyan Belediyesi olarak yapacağımız projeler ile engelli vatandaşlarımızın
toplumsal hayata katılımlarını artıracağız’’ dedi.
Bu vesile ile bütün engelli bireylerin ‘’Dünya Engelliler Haftası’nı da kutlayan Başkan Şinasi
Gülcüoğlu; Dünya Engelliler Haftası’nın, toplumda engelli vatandaşlarımıza karşı olan
duyarlılığın artmasına katkıda bulunmasını umut ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza huzur,
mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum” şeklinde konuştu.
Bünyan Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Özcan Şenyüz’de kendilerine zaman ayıran,
Başkan Şinasi Gülcüoğlu’na bu güne kadar kendilerine verdikleri destek ve bu konudaki
duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13224.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Geleceğiniz için eczacınıza iyi bakın
Türk Eczacılar Birliği 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş 14 Mayıs
Eczacılar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada ‘’Eczacılığın, hastalarımızın ve çocuklarımızın
geleceği için eczacınıza iyi bakın’’ dedi.
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Türk Eczacılar Birliği 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş 14 Mayıs
Eczacılar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada ‘’Eczacılığın, hastalarımızın ve çocuklarımızın
geleceği için eczacınıza iyi bakın’’ dedi.
12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş ve oda üyeleri 14 Mayıs Eczacılar
Günü ve Bilim Eczacılığının 176. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında
Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Heykeline çelenk bıraktı. Ulutaş ‘’Bizler; tarihsel mirası,
toplumsal misyonu ve gelecek vizyonu ile sağlıklı yaşam hakkını temel düstur edinmiş
böylesine kutsal bir mesleğin mensubu olmanın onurunu ve sorumluluğunu taşıyoruz’’
ifadelerini kullandı.
İlaç harcamalarında tasarruf adına uygulamaya konulan düzenlemelerin ilaç fiyatlarında
yarattığı düşüşlerin eczacıları ekonomik olarak olumsuz etkilediğini söyleyen Ulutaş, ‘’ Altını
özenle çizmek isteriz ki bizler, ilacın bulunabilir ve alınabilir olması taraftarıyız. Hem kamu
ekonomisinin korunması hem de ilaca erişim hakkı bakımından bunun gerekli olduğunu
düşünmekte, yıllardır bu politikanın savunuculuğunu yapmaktayız’’ şeklinde konuştu.
İlaç fiyatlarının sürekli olarak düşmesinin geliri sadece buna bağlı olan eczacıları olumsuz
etkilediğini belirten Ulutaş, ‘’ Günübirlik tedavi, kanser ilaçlarının hastanelerden verilmeye
başlanması, bazı ilaçların ruhsat alamaması gibi uygulamalar nedeniyle, eczane pazarı da gün
geçtikçe daralmaktadır. Fiyatlar düştükçe eczacının geliri düşmekte, ancak buna karşın
giderler artmaktadır.’’ dedi.

‘’ Eczacılığın, hastalarımızın ve çocuklarımızın geleceği için eczacınıza iyi bakın’’
Ulutaş ayrıca eczanelerin 73 bin 500 kişiyi istihdam ettiğini ve eczanelerin 250 bine yakın
kişinin ekmek kapısı olduğunu belirterek ‘’Birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerin
varlıklarını sürdürebilmeleri ve nitelikli bir sağlık hizmet sunumu için politika yapıcıların
uzun süredir uyguladıkları ilaç fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarının eczaneleri nasıl bir
noktaya sürüklediğini artık görmeleri ve acilen önlem almaları gerekmektedir’’ şeklinde
konuştu.
Ulutaş, sözlerini ‘’ Eczacılığın, hastalarımızın ve çocuklarımızın geleceği için eczacınıza iyi
bakın’’ diyerek sonlandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13225.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Cüneyt Dumlupınar'ın en anlamlı maçı
PTT 1. Lig'de Kayserispor'un şampiyonluğunu ilan etmesi ile birlikte takımını şampiyonluğa
taşıyan en genç teknik adam unvanını alan Kayserispor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar,
kupayı futbola başladığı Karşıyaka maçında almanın heyecanını yaşıyor.
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İzmir Karşıyaka doğumlu olan genç teknik adam, Karşıyaka'da futbol hayatına başlamasına
rağmen sakatlıklar nedeniyle futbolcu kariyeri oldukça kısa sürmüştü. Adını Kayserispor'daki
başarıları ile duyuran Cüneyt Dumlupınar için ise Karşıyaka'nın farklı bir önemi var. Doğum
yeri olan Kraşıyaka'da hem futbolculuğa hem de teknik adamlığa adım atan Dumlupınar, o
günleri şöyle anlattı:
''İzmir Karşıyaka doğumluyum. Karşıkaya’da ilk spor hayatıma yelken kulübünde başladım.
Daha sonra tenis oynadım. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezunum. Bornova Anadolu
Lisesi'nde ilk defa futbol okul takımı kurduk, tenis oynarken bir baktım İzmir şampiyonasında
gol kralı oldum. Ondan sonra tenisten ayrılarak Karşıyaka’da futbola başladım. Daha 14-15
yaşındayken, yaşım yıldız takımı B Genç takımına tutarken profesyonel takımda idmanlara
çıkmaya başladım Karşıyaka’da. Daha sonra şansız bir şekilde çapraz bağlarımdan
sakatlandım. Üniversitede master yaparken Karşıkaya’daki Rıdvan Dilmen hocamla
antrenörlüğe başladım ve bugünlere kadar geldim.''
ÜST DÜZEY İSİMLER İLE ÇALIŞTI
Genç yaşına rağmen önemli bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren Cüneyt?Dumlupınar, bu
durumu birçok önemli teknik adam ile çalışmasına bağlıyor. Dumlupınar, ''Antrenörlük
hayatıma Karşıyaka’da Rıdvan Dilmen hocamla başladım. Daha sonra Hüseyin Hamamcı ile
çalıştım. Feyyaz Uçar hocamla yine Karşıyaka’da çalıştım. Samsunspor’da rahmetli Erdoğan
Arıca ile Hasan Şengül’le çalıştım. 2007-2010 seneleri arasında Kayserispor’da Tolunay
Kafkas ile çalıştım. Buradan ayrıldıktan sonra 1 sene yine Gaziantepspor’da Tolunay
Kafkas’la çalıştım. Geçen sezon başında Adana Demirspor’da Yücel İldiz ile çalıştım, devre

arasında bir haftada olsa onu da atlamayayım Robert Prosinecki ile çalıştım. Daha sonra devre
arası süreci Portekizli Domingos Paciencia ile de çalıştıktan sonra bu sezon başında ise Mutlu
Topçu hocam ile çalışmış oldum'' dedi.
EN BÜYÜK DESTEK HURMA'DAN
Kayserispor'da başarılı olmasını kendisine verilen büyük desteğe bağlayan Dumlupınar, ''En
büyük pay hiç kuşkusuz Süleyman Hurma'ya ait. Dağ gibi arkamda durdu. Bana güvendi''
dedi. Genç yaşına rağmen tecrübeli bir oyuncu grubu ile çalıştığına da değinen Dumlupınar,
''Serdar Kulbilge benden 1 ay büyük. Nobre'den ise birkaç ay büyüğüm. Yine buna benzer yaş
farkımızın olmadığı oyuncular vardı takımda. Bu bana sorun değil avantaj oldu. Beni en iyi
tecrübeli oyuncular anladı ve bir anlamda yardımcı antrenör gibi çalıştılar. Tamamı karakterli
oyunculardan oluşan iyi bir oyuncu grubu ile çalıştım, mutluyum'' diye konuştu.
"İZMİR VE KAYSERİ HER ZAMAN KALBİMDE"
Kayseri'nin kendisine çok şeyler verdiğini dile getiren Cüneyt Dumlupınar, ''Kayseri her
zaman kalbimde olacak. İzmir ve Karşıyaka ise benim için başlangıçların olduğu yer ve
kalbimde özel bir yere sahip. Kayserispor'un şampiyonluk kupasını bir Karşıyaka maçında
alacak olmak benim için ayrıca bir heyecan olacak'' diyerek sözlerini sonlandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13226.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Çivili işitme cihazı uygulaması yapıldı
Daha önce her iki kulağından ameliyat olan ve standart işitme cihazı kullanımıyla ilgili
sıkıntıları bulunan 27 yaşındaki Aksaray ilinde ikamet eden Murat Akça isimli hastaya
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde en son model kemiğe
çivili işitme cihazı uygulaması yapıldı.
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Yapılan operasyon ile ilgili bilgi veren Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim
Özcan; “Her iki kulak ameliyatı sonrası, ameliyatla düzeltme imkânı bulunmayan bu
hastaların kemiğe çivili işitme cihazı kullanmaları, gerek gündelik yaşamlarında gerekse
akademik anlamda üretecekleri faaliyetlerde normal işitmelerini sağlayarak günlük hayata
katılmalarına imkân vermektedir. Kliniğimizde bu sistem Kayseri’de ilk defa kullanılmıştır.
Hiç işitmeyen bebeklerimizde biyonik kulak uygulaması kliniğimizde rutin olarak
uygulanmaktadır. Kayseri ve civarının bu ve benzeri kulak burun boğaz ile ilgili ileri
teknolojiyle üretilmiş özel cihazlara ameliyat yoluyla erişiminin sağlamasına katkıda
bulunmaktan
kendim
ve
kliniğim
adına
çok
memnunum”
dedi.
Doç. Dr. İbrahim Özcan; “hastamıza kullandığımız kemiğe çivili işitme cihazı ses dalgalarını
alarak cilt üzerinde bulunan bir işlemci yoluyla işlemekte, bu ses dalgalarını cihazın üzerinde

bulunan ve sağlam cildin altında bulunan bir mıknatıs yoluyla direk kemiğe iletmektedir. Bu
sistemin avantajları, normal işitme cihazıyla kıyaslandığı zaman her hangi bir dış kulak
yoluna ihtiyaç hissetmemekte, kemiğe direk temas halinde olduğu için işitme cihazlarında
gördüğümüz kayıplar bulunmamakta ve çok daha güçlü bir ses yükseltmesi sağlandığı için
özellikle bu hastamızda olduğu gibi kemik yolunda kaybın olduğu işitmenin iletim sisteminde
sıkıntının olduğu hastalarda konuşmayı anlamada ve işitmede en üst düzeyde klinik fayda
sağlamaktadır” diye devam etti. Ameliyatından üç hafta sonra hastamız sorunsuz bir şekilde
iyileşmiş ve yeni cihazını kullanmaya başlamış olup bizlere ve bu konuda kendisine bu
katkıyı sağlayan devletimize teşekkürlerini ifade etmiştir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13227.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Mahmut Danacı’nın acı günü
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel
Müdür Yardımcısı Dr. Mahmut Danacı’nın babası Fahri Danacı son yolculuğuna uğurlandı.
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Bir süredir tedavi gören 89 yaşındaki, Mahmut Danacının Babası Fahri Danacı bugün öğle
namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Camii Kebir Camii’de
kılınan cenaze namazına, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı, AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı.
Merhum Fahri Danacı’nın cenazesinin Kayseri Şehir Mezarlığı’na defnedildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13228.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

ERÜ'de bir ilk daha
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı böbrek taşı ameliyatında
Türkiye’de bir ilke imza atarak narkozsuz, radyasyonsuz ve kansız kapalı böbrek taşı
ameliyatları yapmaya başladı.
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Yeni geliştirdikleri yöntem ile ilgili bilgiler veren ERÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, daha önce kansız ve radyasyonsuz olarak
yapmaya başladıkları MikroPNL adı verilen böbrek taşı ameliyat yöntemini daha da
geliştirerek, artık narkozsuz, belden uyuşturarak yapmaya başladıklarını söyledi.
Doç. Dr. Demirtaş, "Bu teknik ile ameliyat yüzüstü yerine sırtüstü pozisyonda yapılmakta ve
hasta ameliyatı baştan sona izleyebilmektedir. Ameliyat pozisyonuna bağlı post-op ağrı
olmamakta" dedi. Yeni geliştirdikleri yöntem ile ameliyat sonrası iyileşme süresinin de
oldukça kısa olduğunu belirten Doç. Dr. Demirtaş, uygun hastalarda aynı gün taburcunun
mümkün olabildiğini kaydetti. MikroPNL adı verilen ameliyatta geliştirdikleri yeni yöntemi
23-26 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 11. Ulusal Endoüroloji
Kongresinde sunduklarını ifade eden Doç. Dr. Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Daha önceden de belirttiğim gibi MikroPNL ile deneyimimiz artıkça kapalı böbrek taşı
ameliyatlarını radyasyon kullanmadan ultrasonografi ile yapmaya başlamıştık. Kendimize
göre uyguladığımız USG ile MikroPNL yöntemini tecrübemiz arttıkça narkozsuz belden
uyuşturma yöntemi ile yapmaya başladık. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve
Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güler ile birlikte yürüttüğümüz
bu yöntem ile hastaya tek seferde ameliyat sırasında düşük litotomi, supin pozisyonu
verilmektedir. Böylece hasta klasik yöntemdeki gibi yüzüstü pozisyona çevrilmediği için
manipülasyon risklerinden korunmaktadır. Ayrıca hasta bilinci yerinde olduğu için cerrah ve
anestezi ekibi ile konuşarak çok konforlu ve rahat bir ameliyat geçirmektedir. Ülkemizde bu
şekilde spinal anestezi altında, supin pozisyonda, ultrasonografi (radyasyonsuz) ile MikroPNL
(kansız) ameliyat yöntemi bir ilktir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13229.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Türkiye bizim son bağımsız kalemiz
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Çerkez vatandaşlarımızın iştirakiyle AK Parti
Talas İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Anadolu coğrafyasının
mazlumların sığınma coğrafyası olduğunu ifade eden Özhaseki, “Türkiye bizim son bağımsız
kalemiz” diye konuştu.
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Talas’ta gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’nin yanı
sıra Milletvekili Adayları Havva Talay Çalış ve Aydın Kalkan, AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Talas İlçe Başkanı
Ragıp Dost ve çok sayıda vatandaş katıldı.Toplantıda konuşan AK Parti Milletvekili Adayı
Havva Talay Çalış, AK Parti’nin Yeni Türkiye’yi oluşturmak için önemli bir virajda olduğunu
söyledi. Bugüne kadar olduğu gibi 7 Haziran seçimlerinde de destek isteyen Çalış, AK Parti

öncesinde yaşanan ilaç kuyrukları ve hastanelerdeki rehin alınan hastalar gibi insana
yakışmayan uygulamaları hatırlatarak AK Parti iktidarıyla birlikte sağlık sektöründe yapılan
hizmetleri anlattı. AK Parti Milletvekili Adayı Aydın Kalkan da AK Parti’den önce yokluğun
ve yoksulluğun olduğu, insanların ötekileştirildiği bir ülkede yaşadığımızı hatırlattı.
Türkiye’nin özellikle inançlar üzerine yasakların konulduğu bir ülke haline getirildiğini ifade
eden Kalkan, tüm bu sorunların AK Parti döneminde aşıldığını söyledi. Kalkan, 7 Haziran’da
herkesin sandıklara gitmesini ve istikrardan yana oy kullanmasını istedi.
“ZOR BİR COĞRAFYADA İSTİKRAR İÇİNDEYİZ” AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki de konuşmasına Çerkezlerin Kafkasya’dan sürgün edildiği dönemde yaşanmış iki
acıklı hikayeyi anlatarak başladı. Karadeniz’in azgın dalgalarının aileleri nasıl böldüğünü
anlatan
Özhaseki,
zaman
zaman
duygusal
anlar
yaşadı.
Anadolu coğrafyasının herkes için bir sığınma coğrafyası olduğunu belirten Mehmet
Özhaseki, “Balkanlardan, Arap coğrafyasından, Kafkasya’dan bunalan insanlar buraya
gelmişler. Burada buluşmuşuz. Burası bizim son bağımsız kalemiz. Allah bu bayrağı
göklerden indirtmesin. Ezanlarımızı da susturtmasın. Birliğimize, dirliğimize göz koyanlara
da fırsat verdirtmesin. Etrafımıza bakarsak her taraf yanıyor. Zor bir coğrafyada istikrar
içindeyiz. Bu yüzden 7 Haziran seçimleri çok önemli” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Çerkez vatandaşlarımızla bir süre sohbet eden ve istekleri kırmayarak
fotoğraf çektiren AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, masasına gelen çocuklarla
da yakından ilgilendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13230.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Kayseri öğrenme şenlikleri başladı
Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kayseri’yi sosyal, kültürel ve ekonomik olarak
bir cazibe merkezi haline getirme amacıyla bu yıl 2’cisi düzenlenen ‘’Kayseri Öğrenme
Şenlikleri’’ Cumhuriyet Meydanında yapılan açılış töreniyle başladı.

14 Mayıs 2015 Perşembe 18:11

Kayseri’yi sosyal, kültürel ve ekonomik olarak bir cazibe merkezi haline getirme amacıyla bu
yıl 2’cisi düzenlenen ‘’Kayseri Öğrenme Şenlikleri’’ için Cumhuriyet Meydanında
düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanlığı ‘Hayat Boyu Öğrenme Projesi’ Daire Başkanı Uğur
Ergin, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve öğrenci gurupları katıldı.
Mimar Sinan Parkın’da düzenlenen tören de konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, ‘’
Öğrenme şenliği denilince ve okullarımız ağırlıklı bir program olunca öğrenme şenliğinin
sadece okullardaki öğrencilerimize yönelik olduğu anlaşılmasın. Öğrenme denilince aslında
hayat boyu öğrenme anlaşılmalı’’ dedi. Hayat Boyu Öğrenme Projesi Daire Başkanı Uğur
Ergin, "İlk kez 2013 yılında Eskişehir, Bursa ve Kocaeli illerinde pilot uygulamasını yapıp

eksiklerini giderdik. ‘’Hayat Boyu Öğrenme Şenliklerinin’’ ses getirdiğini görünce 2014
yılında Kayseri ile birlikte Artvin, Ardahan, Afyonkarahisar, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli
ve Malatya olmak üzere 8 ilde öğrenme şenliklerini gerçekleştirdik. Bu yıl da 25 ilde öğrenme
şenliği gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kayseri 2. Kez öğrenme şenliği düzenleyerek Hayat
Boyu Öğrenme’nin anlam ve değer kazandığı şehirler arasına girmiştir. Medeniyetimizin var
oluş amacını bilen ve bu sorumluluğu omuzlarında hisseden Kayserililer, ‘Hayat Boyu
Öğrenme’ yolunda bizde varız demeniz bizleri mutlu ettiği kadar sizleri de mutlu edecek ve
şehrinizin
öğrenme
sürecinde
yıldızlaşmasını
sağlayacaktır’’
diye
konuştu.
Ergin sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Öğrenme Şenlikleriyle, öğrenmenin aslında ne kadar
eğlenceli olduğunu vurgulamak, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu
kamuoyunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu projenin amacı şehirlerimizde ortak çalışma
kültürünün güçlenmesine ve eğitim faaliyetlerinin daha fazla tanıtılmasına katkı
sağlamasıdır’’
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, projeden memnuniyetini dile
getirerek ‘’ Şehrimiz ve geleceğimiz açısından 2023’ün güçlü Türkiyesine nasıl gideceğimizin
vizyonunu koymak açısından Öğrenme Şenlikleri çok önemli. İlim Çin’de bile olsa gidip
bulmamızı isteyen bir kültürün, bir medeniyetin, bir dinin mensuplarıyız’’ şeklinde konuştu.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13231.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Güzel görünmek için günlük 2 litre su için!
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**Merhaba Değerli Okurlarımız;
**Uzun bir aranın ardından söyleşilerimizle yine sizlerle birlikteyiz. Bu gün kadın – erkek,
genç- yaşlı fark etmeksizin hepimizi yakından ilgilendiren bir konu ile sizlerle birlikte hem
bilgilenip, hem de bilgilendireceğiz. Kişisel bakımımızda dikkat edilmesi gereken hususları
konuğumuz Sante Med Güzellik Merkezinden Uzman Estetisyen Evren Gülsever Göktaş’a
sorup bakımlı olup güzel görünmek için yapılması gerekenler neler gelin birlikte öğrenelim.
**Evren Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk teşekkür ederim Selda Hanım.
**Evren Hanım ilk soru olarak cilt bakımı nedir? Diye sormak istiyorum.
Evet, Cilt Bakımı Profesyonel ürünlerle işin uzmanı tarafından uygulanan ve cildin ihtiyacına
uygun derinlemesine bakım işlemidir. Cilt tipine uygun ürünlerle ve doğru sırada
uygulanmasıyla ciltte; Cilt neminin kazandırılması, İnce kırışıklıklarının azalması, Akne
sorunlarının giderilmesi, Leke tedavisi, Lifting uygulaması, Gözeneklerin fazla açılması
sorunu, Kuru, karma, yağlı ciltlere özel bakım, Siyah noktaların bakımı, Yüz masajı,
Kalınlaşmış cilt bakımı, Antioksidan maske uygulaması ile cildin bağışıklık sisteminin
güçlendirilmesi sağlanmaktadır.

**Peki, Tonik ya da losyonun cilt bakımındaki fonksiyonu nedir?
Cilt temizliğinin son, nemlendirmenin ise ilk aşamasında bulunmalıdır. İşlevi ise; cildi
temizleme ürününden kalan artıklardan arındırmaktır. Sanıldığının aksine gözenekleri
sıkıştırmaz; cildi dengeler.
**Bazı temizleme ürünlerini neden göz makyajı temizlemek için kullanmak sakıncalıdır?
Bazı temizleme sütleri göz makyajını temizlemeye de uygun yapıda olabilir. Ancak cilt
yapısıyla göz çevresinin yapısı birbirinden farklı olduğu için göz makyajı temizliğinde göz
çevresi için özel olarak üretilen temizleyiciler kullanılmalıdır. Bu daha doğru bir tercih olur.
**Merak ettiğim bir diğer soru ise sabah ve akşam tek bir krem kullanıla bilir mi?
Gece ve gündüz kremlerinin aynı anda kullanılması önerilmez. Ancak bu durum bazı krem
formüllerine göre değişebilir. Gündüz kremlerinin güneş ışınlarına karşı koruma özelliği
vardır. Ayrıca gün boyunca çevresel tüm dış etkenlerin cilde yapabileceği tahribatlara karşı
korur. Gece bakım ürünleri ise, hücre yenilenmesini desteklemek için enerji verirken, nem
dengesini sabah saatlerine kadar korurlar. Bu nedenle ayrı olarak kullanılması daha uygun
olur.
Göz çevresindeki yağ butonları için, neler yapılabilir?
Bu problemi kozmetik olarak çözmeden önce mutlaka kolestrol ile ilgili bir test yaptırmanız
gerekir. Ama böyle bir endişeniz yok ise o zaman kullandığınız kremleri bir daha gözden
geçirmeniz gerekebilir. Uçucu yağlar veya losyon veya jel şeklinde göz makyaj
temizleyicileriyle makyajımızı temizlemeliyiz. Cilt bakımımıza ilk önce göz ürünlerimizi
sürmeye başlayıp sonra cilt ürünlerimizi sürerek devam etmeliyiz. Kullandığımız cilt için
nemlendiricimizi, serum ve gece kremimizi asla göz çevresine yaklaştırmamalıyız. Göz
kremlerini kemik üzerinde göz çevresine sürmeli ve ihtiyacımız ile doğru oranlı göz kremi
kullanmalıyız. Kremin %70 bölümünü kaz ayaklarına %30 bölümünü ise kaş altı ve gözaltına
uygulamalıyız (göz ürünlerinin özel sürme tekniği de olabilir, satış danışmanı servis esnasında
konu ile ilgili bilgi vermelidir). Şişlik, morluk, yeni başlayan nemsizlik çizgileri için jel
yapısında göz ürünleri kullanmalıyız. Yağlı ve yoğun ürünlerden sakınırsak cilt bu butonları
zaman içinde yok edecektir.
** Bazen cilde sürülen kremler emilmez ve bu durumda kişinin terlemesine neden olabilir bu
durumla karşılaşılması halinde neler yapılabilir?
İlk önce cildinize uygun bir ürün olup olmadığını iyi anlamak gerekir. İçerikleri ve kuvvetleri
haricinde de yapıları da bizi bu konuda yönlendirebilir. Problemli ve yağlı ciltler jel, yağlı ve
karma ciltler yağsız losyon, normal ve karma ciltler emulsion (fluid), kuru’ya dönük ciltler
hafif yapıda kremler, çok kuru ciltler yoğun kremler kullanırlar.
**Peki, Evren Hanım nemlendirici ile gündüz kremi arasındaki fark nedir?
Kuruluk ve nemsizlik farklı şeylerdir. Su ve yağın farklılığı gibi. Nemlendiriciler cildin
susuzluğunu doyururlar, cilt eğer çok nemsiz ise günlük bakımı ile birlikte mutlaka
nemlendirici kullanılmalı, gündüz kremi ise cildin yaşlanmaya sebebiyet veren faktörlerden
yani bizler buna serbest radikaller diyoruz, cildi korur, gün içinde ihtiyacı olan enerjiyi yani
besini verir, koruma filtresi varsa lekelenmeye karşı korur. Yaşlanmanın %25′i genetik, %75′i
çevresel faktörlerdir. Ve cilt gündüz yaşlanır, gece onarılır. Yani gündüz koruyacağız, gece
tedavi edeceğiz. Bunu asla unutmamalıyız. Birde cildin daha güzel ve pürüzsüz olması için
uyku düzenimize çok dikkat etmemiz gerekiyor gece en saat 23.00 gibi uyumamız gerekiyor
çünkü cilt kendini gece 23.00 ile 03.00 arasında tazeler. En önemli hususlardan biride su
güzel görünmek istiyorsanız günlük mutlaka 2 litre su tüketmelisiniz.
**En
önemli
sorulardan
biride
Cilt
neden
yaşlanır?
Beyin hücreleri hariç, vücutta bulunan hücrelerin birçoğu sürekli yenilenir ve eski hücreler
yerine bölünerek ve üreyerek ve metabolizma yardımıyla, yenileri konulur. Yaşlanma ise
cildin hücre yenileme mekanizmasının düzenli çalışmaması nedeniyle oluşur. Cilt vücudun iç
fonksiyonlarını yansıtmasının yanı sıra, dış uyarılara da tepki verir. UV ışınları ve kuru hava

gibi dış uyarımlara uzun süre maruz kalmak, yaşlanma semptomlarına yansır. Bozulan nem
dengesi, hücre fonksiyonlarında zayıflama, cilt yüzeyinde zararlı maddelerin üremesi cildin
yaşlanmasının en önemli sebeplerindendir.
**Peki,
Cilt
için
nem
neden
gereklidir?
Çevresel tehditler, iklim, hormonal değişiklikler modern yaşamın problemleridir ve cildin
sürekli olarak kurumasına neden olurlar. Cildin içerdiği nem miktarı azaldığında, çevresel
etkilerine karşı direnme kabiliyeti zayıflar ve böylece ciltte kuruma, düzensiz bir yapı ve
yaşlanma belirtileri oluşur. Cildi nemlendirmek yaşlanma etkilerini aza indirebilir.
**Çalışan bayanlar cilt bakımında farklı ürünlere ihtiyaç duyarlar mı?
Çalışan kişiler genellikle klimalı ve kapalı ortamlarda çok uzun zaman geçirirler, iş hayatının
getirdiği stres, yoğun çalışma temposu düzeni etkileyebilir, beslenme ve uyku düzeni
bozulabilir, dolayısıyla, cilt çok daha yoğun olarak dış etkenlere karşı maruz kalabilir. İşte bu
yüzden çalışan bayanların cilt sağlığına çok daha dikkat etmeleri, günlük bakım olarak
mutlaka koruma içeren ürünleri kullanmaları, cildin temizliğine ve beslenmesine önem
vermeleri gerekmektedir.
Evren
Hanım,
Cildi
sadece
akşamları
temizlemek
yeterli
midir?
Cilt uzmanları günde iki kez, cildin pH değerlerine uygun bir temizleyici ile cildin
temizlenmesini tavsiye etmektedir. Gece boyunca oluşan sebum ve birikimleri sabah ciltten
arındırmak, akşamları ise hem makyajı, hem de gün boyu cilt üzerinde biriken kir ve tozları
temizlemek için cilt tipine uygun bir temizleyici kullanmak şarttır.
**Göz
bölgesi
neden
daha
çabuk
yaşlanır,
ihtiyaçları
nelerdir?
Göz çevresi cildin en hassas, en ince derisine sahip bölgedir, yüzün diğer kısımlarından 7 kat
daha incedir, dış etkenlere aşırı duyarlı ve kırışıklıklara açık bir yapıdır, ayrıca en sık mimik
yaptığımız bölgedir, günde yaklaşık 14.000 defa göz kırpma hareketi yaparız. Yaş belirtileri
ilk olarak göz çevresinde kendisini gösterir. Gülme, kızgınlık, zararlı çevresel etkiler, makyaj
ve makyaj temizleme işlemi nedeniyle de devamlı yıpranır. Çok ince olması nedeniyle alttaki
kılcal damarlar, mor renkli halkalar ve torbalanmalar şeklinde görünebilir. Göz çevresi
derisinde hiç yağ bezi olmaması nedeniyle doğal yağlanma yok denecek kadar azdır. Bu
nedenle mutlaka bir nemlendirici kullanılmalıdır. Bu bölgeye özel, göz çevresi için
geliştirilmiş ürünlerin düzenli olarak kullanılması gerekmektedir.
Son olarak Erkek bakımı önemli midir?
Erkek cildinin de bakıma ihtiyacı vardır. Erkek cildi; kadın cildinden %30 daha kalındır.
Testesteronun yüksek miktarda sebum üretmesiyle orantılı olarak daha yağlıdır. Kadınlara
göre daha çok siyah nokta ve pürüz vardır. Daha genç yaşlanır, ama daha derin kırışıklıklar
oluşur. Kadınlara göre göz çevreleri daha belirgindir. Tıraş olmak, korunmadan güneş
ışınlarına maruz kalmak cildin susuz kalmasına ve tahriş olmasına neden olur. Erkeklerinde
düzenli olarak kişisel bakımlarına önem göstermeleri gerekmektedir.
**Evren Hanım verdiğiniz değerli bilgileriniz için size çok teşekkür ediyorum. Son olarak
neler söylemek istersiniz?
Bende bana bu imkânı sağladığınız için size çok teşekkür ederim Selda Hanım. Cildimiz
bizim en kıymetli hazinemiz lütfen kıymetini bilelim ve gereken bakımı mutlaka cildimize
uygulayalım.
**Bir söyleşimizin daha sonuna geldik farklı bir söyleşide yeniden görüşmek dileği ile hoşça
kalın.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13232.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Başarılı Girişimciler Kayseri'de 'Başarının
Sırrını' Paylaştı
Başarılı girişimcilerin deneyimlerini girişimci adaylarıyla paylaştığı TOBB'un ev
sahipliğindeki G3 Forum, Anadolu'ya taşındı. Daha önceleri İstanbul'da yapılan
organizasyona Kayseri ev sahipliği yaptı.
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Başarılı girişimcilerin deneyimlerini girişimci adaylarıyla paylaştığı TOBB'un ev
sahipliğindeki G3 Forum, Anadolu'ya taşındı. Daha önceleri İstanbul'da yapılan
organizasyona Kayseri ev sahipliği yaptı. G3 Forum, Kayseri’de 40'ı aşkın başarılı
girişimcinin deneyimlerini paylaştığı oturumlarla gerçekleşti. Girişimci ve girişimci adayları,
Türk iş dünyasının önde gelen isimlerine sorular sorup deneyimlerinden yararlanma fırsatı
buldu. Ayrıca düzenlenen panelde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genç
Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim
Aras girişimcilerle sohbet edip başarının sırrını anlatırken, kendi tecrübelerine dayanarak
uyarılarda da bulundular. Yuvarlak masalarda gruplar halinde yapılan toplantılarda çeşitli
anketler de uygulandı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bizim nesil her şeyi el
yordamıyla, düşe kalka öğrendi. Çünkü girişimciliği bilen, tecrübe aktaracak kimse yoktu.
Bizim insanımız gördüğüne inanır. Şimdi girişimci adaylarımız, başarı öykülerini bizzat
sahiplerinden dinleme imkanı buldu" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13233.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Türkiye kabuklarını kırmalı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan “Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi” siyaset ihtisas
atölyesi dersinde konuştu. Doğan: “Türkiye artık kabuklarını kırmalı, 95 yıl önce Türkiye’ye
biçilen sistem değişmeli. Bu şekilde daha güçlü ve istikrarlı bir yönetim olmalı” dedi.
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T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nin birlikte düzenlediği “Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi” siyaset ihtisas

atölyesi dersini AK Parti Milletvekili Adaylarından Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan ve Doç. Dr.
Havva Talay Çalış verdi.
“Koalisyon, ülkeyi yönetemedi”
İlim Yayma Cemiyeti Şehit Furkan Doğan Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen programda Ahmet
Doğan, Türkiye’de milletvekili olma sürecini anlatarak ülkemizin yakın tarihinde yaşanan
siyasi gelişmeleri aktardı. Doğan, şuanda parlamenter sistemin koalisyonlara çok açık bir
sistem olduğunu söyleyerek: “Dolayısıyla çoğunluğu sağlayamadığınız zaman tek parti
iktidarı bu ülkeyi yönetemez duruma geliyor. Bu sefer koalisyonlar ortaya çıkıyor.
Parlamenter sistemin ülkelerde istikrar sağlayamamasının önlerindeki nedenlerden birisi
koalisyonlara izin vermesidir. Türkiye’nin geçmişinde de bu çok olmuştu. AK Parti’den
önceki hükümet de koalisyon hükümetiydi. 2002’den önceki hükümet DSP, MHP ve ANAP
3’lü koalisyonuydu. Bunlar ülkeyi yönetemediler. Borç batağına sürüklediler. Bütçe açıkları
çoğaldı. Bunun sonucunda süreleri dolmadan biz bu ülkeyi yönetemiyoruz diyerek istifa
ettiler ve koalisyon hükümeti dağıldı. Koalisyon eğer anlaşamıyorsa hiçbir zaman bir ülkede
istikrarı ve güvenli bir geleceği sağlayamaz. Çünkü koalisyonu oluşturan partiler bakanlıkları
paylaştığı gibi tüm devlet kurumlarını da paylaşırlar. Bu nedenle devlet bir bütün halinde tek
amaç doğrultusunda çalışamaz hale geliyor” dedi.
“Türkiye artık kabuklarını kırmalı”
Türkiye’de yıllardır bunun örneklerini gördüğümüzü kaydeden Doğan, sözlerini şöyle
sürdürdü: “O yüzden önümüzdeki dönemde AK Parti diyor ki: Türkiye artık kabuklarını
kırmalı, 95 yıl önce Türkiye’ye biçilen sistem değişmeli… Bu şekilde daha güçlü ve istikrarlı
bir yönetim olmalı… Başkanlık sistemi özünde parlamenter sistemden çok farklı değil.
Sadece parlamentodan yürütme organı seçilmeyecek. Devlet başkanını seçeceğiz. Ama
bakanlar meclisten değil, meclis dışından özel uzman olan kişiler olacak. Bir milletvekili
bakan olunca oy kaygısıyla biraz popülist davranacaktır. Bu nedenle konunun uzmanı bir
kişinin bakan olmasıyla bir milletvekilinin bakan olması arasında çok fark olacaktır.
Başkanlık sistemi bu tür avantajlara sahip. Başkanlık sistemi olduğu zaman popülist
politikalar yerine daha gerçekçi ve Türkiye’nin gerçekleriyle daha uyumlu politikalar izlemek
mümkün olur. Koalisyon da olmadığı için çok daha düzgün ve uzun vadeli kararlar alınabilir.
Gelişmiş ülkeler yüz yıllık planlar yapıyorlar. Bu planlar hangi hükümet ve parti gelirse gelsin
aynı politikaları uyguluyor.”
“Barışı seven bir toplumuz”
Havva Talay Çalış ise konuşmasında çözüm sürecine dikkat çekerek: “Biz barış içerisinde
yaşamayı seven bir toplumuz. AK Parti dışında hiç kimse bunu çözmeye kalkışmadı.
2002’den beri iktidarda olan bir hükümet ve değişik etnik grupların bir arada yaşamasını
istiyor” şeklinde konuştu.
AK Parti’nin 2023 ve 2071 hedeflerini de hatırlatan Çalış: “Bunlar bizim için önemli yıllar.
2023 Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı olacak. 2071 Anadolu’ya gelişimizin 1000.
yılı olacak. Bunlar Türkler için önemli tarihlerdir. Biz bu tarihlerde dünyada önemli bir yere
gelmek istiyoruz. Bunun için de ekonomik hedefler koyduk. Ekonomik hedeflerimizi
gerçekleştirmemiz için de yasama ile yürütmeyi ayırmamız gerekiyor. 80 yılda yapılanların 3
katını AK Parti yaptı. Ama bazen yasama ve yürütmenin aynı yerde olmasından dolayı
hizmetler noktasında kısıtlamalar oluşuyor. AK Parti bunu çözmenin yollarını aradı. Bu
nedenle yeni anayasa ve başkanlık sistemini gündeme getirdi” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13234.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Hisarcıklıoğlu, Mustafa Çelik’i Ziyaret Etti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i makamında ziyaret etti.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kayseri
Büyükşehir
Belediye
Başkanı
Mustafa
Çelik’i
makamında
ziyaret
etti.
Dün akşam Kayseri Ticaret Odası’nın düzenlediği ödül törenine katılmak üzere Kayseri’ye
gelen TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu,”Sayın Başkanı
Kocasinan Belediyesi’nde ki görevinde de takip ediyorduk. Başarılıydı, buradaki görevini de
layıkıyla yaptığına inanıyoruz. Bende bir Kayserili hemşerisi olarak bana ne vazife düşerse
yapmaya hazır olduğumu buradan söylemek isterim. Allah hayırlı hizmetler nasip eylesin.
Buraları daha ileriye götüreceğine ben inanıyorum. ” dedi. Hisarcıklıoğlu’nun ziyaretinde
memnuniyet duyduklarını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik’te,”Kocasinan görevimizin ardından, Büyükşehir Belediyesi’nde görevimize başladık.
İş hayatımızda ve ticari hayatımızda edindiğimiz bilgileri ve tecrübeleri inşallah bundan sonra
kentimiz
için
kullanmaya
devam
edeceğiz”
diye
konuştu.
Ziyaret bitiminde Hisarcıklıoğlu, Mustafa Çelik’e TOBB Yayınlarına ait, ‘Dede Korkut
Hikayeleri’ isimli kitabı hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13235.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Okul Bahçesindeki Minyatür Kale Direklerini
Çaldılar
Kayseri'de bir ilkokulunun bahçesindeki minyatür kale direklerini bir kaç gün arayla çalan
hırsızlar, 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.
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Kayseri'de bir ilkokulunun bahçesindeki minyatür kale direklerini bir kaç gün arayla çalan
hırsızlar, 'bu kadarı da olmaz' dedirtti. Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi Ersu
Sokak'ta bulunan Ahmet Kirezgiller İlkokulu'nun bahçesinde bulunan minyatür kale direkleri
bir kaç gün arayla yerinden sökülerek çalındı. Okul yönetiminin 155'i araması sonrası, polis
ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hırsızlık olayının okulun güvenlik
kameralarına yansıdığı öğrenilirken, okulun bahçesinde top oynayan çocuklar, "Hırsızlar
balyozla gelerek kale direklerini yerinden sökmüşler" diyerek olayı anlattı. Öğrenciler, kale
direklerinin yerine taş koyarak futbol oynamaya devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13236.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Cemaat bana kumpas kurdu
MHP Milletvekili Adayı Hasan Ali Kilci Fethullah Gülen cemaati ile ilgili çok çarpıcı
açıklamalarda bulundu. Kilci, Gülen Cemaatinin kendisine kumpas kurduğunu söyledi.
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Milliyetçi Hareket Partisi 2. Sıra Milletvekili Adayı Hasan Ali Kilci, TV 1’de katıldığı
programda Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili bir soru üzerine cemaatin kumpasçı olduğunu
belirtti. 2011 seçimleri öncesinde MHP Yöneticilerinin ardı ardına skandal kasetlerinin
çıkmasının arkasında cemaatin olduğunu ifade eden Hasan Ali Kilci, asla cemaati müdafaa
etmediğini söyledi. Cemaatin kendisine de kumpas kurduğunu dile getiren MHP Milletvekili
Adayı Kilci, “Biz cemaati müdafaa eden insan mıyız? Uzağa gitmeye gerek yok. Cemaat
bizzat bana kumpas kurdu” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13237.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Gönüllü kuruluşlar Mardin’i unutmadı
Suriye Dayanışma Platformu’nun Mardin’de yaşayan Suriyeli sığınmacılara yardım talebi
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformunda karşılık buldu.
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Aralarında MAZLUMDER, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Erciyes Feneri Derneği,
Hilalder, İHH ve hayırseverlerin bulunduğu kurum ve vatandaşlar kanepeden ayakkabıya,
elbiseden, pirinç, bulgur ve makarnaya, çocuk mamasından yatak ve çelik kapıya kadar birçok
ihtiyaç maddesinin içinde bulunduğu 1 kamyon yardım malzemesini Mardin’de ki Suriyeli
sığınmacılara dağıtılmak üzere Mardin-Suriye Dayanışma Platformuna gönderdi.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları sözcüsü Ahmet Taş, konuyla ilgili olarak yaptığı
açıklamada Mardin–Suriye Dayanışma Platformu ile yakın bir kardeşlik hukuku içinde
olduklarını, geçmişe dayanan dostluklarının bulunduğunu, Mardin’de ki Suriyeli
sığınmacılara yardım talebini geri çevirmelerinin mümkün olmadığını, sivil toplum
kuruluşlarıyla yaptıkları kampanya sonucu toplanan yardımları Suriyeli sığınmacılara
dağıtılmak üzere Mardin’e gönderdiklerini bildirdi.
Ahmet Taş, yardım kampanyasına katkı veren kurum, kuruluş ve hayırsever vatandaşlara
teşekkür ettiğini bildirerek imkânlar ölçüsünde bu tip kampanyalara destek vermeye devam
edeceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13238.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Bünyan’da Yol Sorunu Kalmayacak
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan genelinde 200 bin metrekare kilitli parke
işinin yapımının başladığını ifade ederek,’’İnşallah Bünyan’da bundan sonra yol sorununu
ortadan kaldıracağız’’ dedi.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan genelinde 200 bin metrekare kilitli
parke işinin yapımının başladığını ifade ederek,’’İnşallah Bünyan’da bundan sonra yol
sorununu ortadan kaldıracağız’’ dedi.
Bünyan genelinde 200 bin metrekareye yakın kilitli parke ve yol çalışması yapacaklarını ifade
eden Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, başlatılan çalışmaların startının verildiğini
ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların sekteye uğradığını, havaların tam
anlamıyla ısınmasıyla başlatılan çalışmaları en kısa sürede nihayete erdireceklerini söyledi.
1 kamyon asfalt dahi bulunamayan, alamayan bir belediye devraldıklarını ancak kısa sürede
belediyeyi geçmişe dönük yüklerinden kurtararak ‘Marka Belediyecilik’ yolunda ilerleyen bir
belediye haline geldiklerini ifade eden Başkan Şinasi Gülcüoğlu,’’ Bu güne kadar
mahallelerimizde 45.000 metre kare kilitli parke yaptık. Bünyan merkezde 22.600 metrekare
sıcak asfalt yapımı gerçekleştirdik’’ dedi. Yeni başlatılan yol yapım ve alt yapı çalışmalarıyla
alakalı olarak tek seferde 200 bin metrekareye yakın bir yol çalışmasının Bünyan için bir ilk
olduğuna dikkat çeken Başkan Gülcüoğlu,’’ Merkezde başlatılan çalışmaların yanı sıra,
Büyük Tuzhisar, Burhaniye, Dagardı, Ekinciler, Elbaşı, Emirören, Girveli, Güllüce, Hazarşah,

İğdecik, Karacaören, Karahıdırlı, Karakaya, Kardeşler, Koyunabdal, Sultanhanı, Sıvgın,
Yağmurbeyli, Yenisüksün, Ağcalı, Köprübaşı, Samağır, Karadayı, Kösehacılı, Akmescit, ve
Yünören mahallemizde olmak üzere birçoğuna başlamış olmakla birlikte bütün
mahallerimizde havaların tam anlamıyla ısınmasıyla birlikte kilitli parke çalışmalarına
başlanacak. Yapılan hizmetler tamamlandığında toplamda 200 bin metrekareye yakın yeni
yolu
vatandaşlarımızın
hizmetine
sunmuş
olacağız’’
şeklinde
konuştu.
Günü kurtarmaya yönelik çalışmalar ve planlamalar yapmadıklarının altını çizen Başkan
Şinasi Gülcüoğlu;’’ Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarda kalıcılığı birinci planda
tutarak, ilçemizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmenin gayreti içersindeyiz. Biz günü
kurtarama bilinciyle değil, Bünyan’ın en az 25 yılını garantiye alacak olan bir çalışma
içerisindeyiz. Bütün mahallerimizin sorunlarını yakından biliyoruz. Kamu kaynaklarını en
verimli şekilde kullanarak sorunları tamamen ortadan kaldıracak hizmetleri vatandaşlarımıza
ulaştırmanın çabasındayız’’ dedi.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu başlatılan bu yol yapım çalışmasının bu alanda planladıkları
hizmetlerin sadece birinci etabı olduğunu sözlerin ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13239.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Aile ortamında bir tatil için Modern Saraylar
Otel
Alternatif turizm aile oteli olan 5 yıldızlı Modern Saraylar Otel Alanya Avsallar bölgesinde
kapılarını misafirlerine açtı.
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Alanya Avsallar bölgesinde yeni açılan 5 yıldızlı Modern Saraylar Otel alkolsüz olup, aile
oteli olarak inşa edilmiş bir tesis. Otel hakkında bilgiler veren Modern Saraylar Otel Genel
Müdürü Ümit Naci Aydın, otel binasının bay ve bayanların özel kullanım alanları dikkate
alınarak özel tasarlandığını söyleyerek: “Otel Avsallar bölgesinin ve yemyeşil ormanlarının
hemen arasında saray mimarisi tarzında 5 blok olarak yapılandırılmıştır. Tesis etrafı çam,
hurma, palmiye, araucaria ve benzeri ağaçlarla çevrilmiş yemyeşil bir bitki örtüsünün
kapladığı tabiat ile iç içe, nem oranı son derece düşük, sessiz ve huzurlu bir ortam
sunmaktadır. Otelde alkol servisi yapılmamaktadır. Bay ve bayanların özel kullanım alanları
olan Türk hamamı, spa, sauna, buhar odası, tuz odası, jakuzi, açık ve kapalı havuzlar, kuaför,
jimnastik salonu gibi bölümler birbirinden ayrı yapılmıştır. Tesis içerisinde özellikle
çocuklara ayrımcılık yapılarak çocuklar için yapılan oyun alanları dışında lunapark inşa
edilmiştir. Ayrıca halı saha futbol, kum alan voleybol, sinema, bowling, survivor parkuru ve
açık hava spor alanları bulunmaktadır” dedi.

Otel aile ortamı sunuyor. Aydın, misafirlerin ibadetlerini rahatlıkla ve huzur içinde
yapabilmeleri için alternatif oteller arasında bir ilk olarak otel sınırları içerisinde özel olarak
cami inşa edilmiş olduğunu ve caminin bölgede tesisin simgesi haline geldiğini kaydederek;
“Gün boyu bay ve bayanlar için konsepte uygun animasyon ekibi misafirlerimizin hoş vakit
geçirmeleri için hizmet vermekte ve eğlence akşam animasyon ekibinin ve bazı zamanlar da
dışarıdan getirilen özel show ekipleriyle devam etmektedir. 57 m2 den 156 m2 ye varan
seçenekleriyle odalar Türk aile yapısına uygun yapılmış ve geniş ve rahat konaklama imkanı
sunmaktadır. Tüm odaların içerisinde klimalı ve televizyonlu oturma odası ve ayrı olarak
yatak odası bulunmaktadır. Aile odaları dublex olarak inşa edilmiştir. Bir oturma odası ve 3
yatak odasından oluşmaktadır. Her oda da bağımsız klima ve led tv bulunmaktadır, ayrıca çift
duşakabin +wc grubuna ve 1 adet ortak kullanım tuvalete sahiptir. Her odasından eşsiz orman
ve deniz manzarası görülmektedir. Bay ve bayanlar için otelden 1300 m uzaklıkta Alanya’nın
en bilinen ve güzel İncekum Orman Kampı 156 dönüm arazisi, piknik alanları ve eşsiz
sahiliyle misafirlerin kullanımına sunulmuştur. Plaj için taşımalı servis yapılmaktadır. Otel
her şey dahil sistem hizmet vermekte ve açık büfe servis sunmaktadır. Yiyecek servisi belli
aralıklarla gece saat 24: 00’e kadar içecek servisi ise 24 saat devam etmektedir. Otelde
misafirlere sunulan tüm yiyecek ve içecekler helal üründür. Otel insana ve doğaya saygılı
yeşil binalar ve yaşam alanları oluşturarak LEED Altın Sertifikalı tek ve ilk alternatif turizm
aile otelidir. Tesis misafirlere yüksek kaliteli rahat edebilecekleri ve hoş vakit
geçirebilecekleri ve kendilerini evlerinde gibi hissedecekleri bir aile ortamı oluşturmuştur,
dilekleri sizleri de otellerinde ağırlamaktır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13240.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Çanakkale'nin 6. Grubu Yola Çıktı
Kocasinan Kaymakamlığı tarafından başlatılan 100.yılında Çanakkale ruhu projesi Bursa
Çanakkale Kültür Turları kapsamındaki 6.grup yola çıktı.
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Kocasinan Kaymakamlığı tarafından başlatılan 100.yılında Çanakkale ruhu projesi Bursa
Çanakkale
Kültür
Turları
kapsamındaki
6.grup
yola
çıktı.
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan yaptığı açıklamada "Bugün 6.grubumuz yola çıktı.
Toplam 1000 öğrencimizi göndereceğiz. Şuana kadar 500 öğrencimiz Bursa ve Çanakkale
illerini rehberler eşliğinde gezip tarihimizi o kahramanlık destanlarını yerinde gördüler. 18
Haziran'a kadar 1000 öğrencimizi göndermiş olacağız. Öğrencilerimizin gezi dönüşü
görüşlerini bir kağıda yazmasını istiyoruz. Bu notlar bize 100.Yılında Çanakkale Ruhu
Projesinin ne kadar anlamlı olduğunu daha iyi anlatıyor. Ayrıca öğrencilerimize dönüşte
Katılım Belgesi veriyoruz. Belgede "Çanakkale Kültür Turlarına katılarak Atalarına ahde vefa

borcunu ödemiştir " yazıyor. İnşallah bizde bu projeyi uygulayarak Atalarımıza ahde vefa
borcumuzu ödemiş oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13241.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Engelli sorunları gündemde tutulmalı
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mustafa Lale, 10-16 Mayıs Engelliler Günü
münasebetiyle yaptığı basın açıklamasında: “Engellilerimizin sorunları sürekli gündemde
tutulmalıdır” dedi.
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“Fırsat eşitliği sağlanmalı”
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mustafa Lale, 10-16 Mayıs Engelliler Günü
münasebetiyle bir basın açıklaması düzenledi. Lale, yaptığı basın açıklamasında 10-16 Mayıs
Engelliler Haftası’nın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir kutlama değil, engelli
vatandaşlarımız açısından farkındalık oluşturma günü olduğunu kaydederek: “Ülkemizde
yaklaşık olarak dokuz buçuk milyon engelli vatandaşımız toplumsal yaşamın içerisinde yer
almaktadır. Bu yüzden, engellilerimizin sorunları sadece bir gün ve haftada değil, sürekli ele
alınmalı, gündemde tutulmalıdır. Toplumda fırsat eşitliği bütün bireyler için sağlanmalıdır.
Ülkelerin gelişmişlikleri, vatandaşlarına verdiği değerle ölçülür. Bir devlet, bütün
vatandaşlarını kucaklayabiliyor, onların yaşam kalitesini yükseltiyor ve sıkıntılarını
giderebiliyorsa, sosyal devlettir. Devlet, özellikle dezavantajlı vatandaşlarına pozitif
ayrımcılık yapmalı, onların hayatlarını kolaylaştırmalı ve üretime katkıda bulunmalarını
sağlamalıdır” dedi.
“Herkes duyarlı olmalı”
Lale, Eğitim-Bir Sen olarak engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü ve kazanımların
artması için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceklerini söyleyerek sözlerine şöyle
devam etti: “Engellilerin kamusal hayatın her alanına tam ve bağımsız kişiler olarak katılımı,
çalışma alanında fırsat eşitliğinin sağlanması, kişisel gelişim imkânlarından istifade
edebilmeleri, eğitim-öğretim hizmetlerine erişimin kalıcı olarak sağlanması, yapılan
düzenlemelerin engelli vatandaşlarımız da düşünülerek planlanması ve uygulanması,
engellilerini dört duvar arasına kapatmayan, sosyal alanda imkân ve kamusal alanda istihdam
oluşturan bir Türkiye ve dünya için herkes duyarlı olmalı ve elinden geleni yapmalıdır."
Haber Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13242.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Milletvekilliği bitince görecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki katıldığı radyo programında CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu’nun ismini
anmadan yüklendi. Özhaseki, Kulkuloğlu için; “O milletvekilinin kaç tane dosyası var. Yarın
öbür gün milletvekilliği bitince görecek” dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki, Enderun FM’de Ömer Faruk Özcan ve Ali Özcan’ın sunuculuğunu yaptığı
‘Türkiye’nin Seçimi’ programına konuk oldu. Programda gündemi değerlendiren Özhaseki
CHP ve CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ile ilgili ağır ifadeler kullandı.
“Hırsız adamlar, ‘hırsız’ diye bağırıyor”
ÖZhaseki, CHP’nin yaptığı arsızlık ve yolsuzlukları kimsenin yapmadığını söyleyerek: “Fakat
bu gün üzüldüğüm taraf müthiş bir algı idaresi var. En uğursuz, yolsuz ve hırsız adamlar
hırsızlar ve yolsuzlar diye bağırıyorlar. Bu kadar abes ve saçma bir şey olabilir mi?” dedi.
“Milletvekilliği bitince görecek”
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu’nun ismini anmadan yüklenen Özhaseki:
“Kayseri milletvekili gitti Kemal Bey’i ayarladı. Sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi
yolsuzluk dosyası diye ortaya çıktılar. O milletvekilinin kaç tane dosyası var. Yarın öbür gün
milletvekilliği bitince görecek. İşçilerine borcu var. Diyeceksiniz işi kötüye gitmiştir.
Eyvallah bir şey demiyorum. Ama malınız mülkünüz şurada olacak ve kimsenin borcunu
ödemeyeceksiniz. Böyle bir kötülük olamaz. Bunların hırsızlık lafını ağızlarına almaya
hakları yok. Bir cümle etmeye hakları yok. Kemal Bey şimdi çıkmış saydırıyor. Dürüst
siyasetten bahsediyor. Bu adam önce benimle ilgili 20’ye yakın yalan söyledi. Atilla Kart’ı
Kayseri’ye gönderdi. 300 sayfalık dilekçesinde 300 tane yalan var. Bu savcılıkla ispatlı”
şeklinde konuştu.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13243.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

“ Bizim Kampüs ”Gençleri
Üniversite gençliğinin okuduğu şehirde bir misafir gibi yaşaması önce kendisi için sonra da
yaşadığı şehir/ülkemiz için büyük bir kayıptır. Bu nedenle üniversiteli olmayı kampüs-ev/yurt
içine hapsetmek doğru bir anlayış değildir. Hem genç olmak hem de üniversiteli genç olmak;
iki büyük zenginliktir. Bu zenginliği toplumdaki sivil kurum ve kuruluşlara katmak, topluma
faydalı bir birey olmak demektir. Aynı zamanda yarına daha iyi hazırlanmak, yarınlara umut
olmak demektir.-
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Yazı:1
Üniversite gençleri ile ilgili bir yazımda, yukarıdaki tespitlerde bulunmuştum. Bu temennimin
hayat bulduğu bir zemin “Bizim Kampüs” çalışması oldu. Kayseri’de üniversite
öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının yanı sıra, fikirsel ve kültürel gelişimlerine katkıda
bulunan sayılı ve sınırlı öğrenci yurdu var. İşte bunlardan biri de Furkan Doğan İlim Yayma
Cemiyeti öğrenci yurdu. Yurtta öğrencilerin kendini geliştirecekleri ve ifade edecekleri farklı
kulüpler var. Bu kulüplerden biri de, Basın-Yayın Kulübü. Bu kulüp, cemiyetin faaliyetlerini
takip ediyor, arşivliyor ve yerel basına servis ediyor. Ayrıca bu kulübün ayırıcı özelliği şu ki,
Kayserimizde yerel basında iyi ve itibarlı bir yeri olan Kayseri Gündem gazetesinde haftalık
“Bizim Kampus” başlığı altında sayfa hazırlıyorlar. Makale, deneme, röportaj, şiir ve
karikatür gibi farklı edebi türlerde kendilerini ifade ediyorlar. Öyle bir heyecan var ki, tamam
diyorum. Bunlar bu şehirde misafir gibi yaşamıyorlar, bu şehre bu şehrin insanına değer
katıyorlar. En son yaptıkları anket kendi çapında yankı buldu. Kampüste üniversite
gençliğinin sorunları çerçevesinde yapılan ankette, ilk sırada barınma yok, ekonomi yok… Ne
var? Ahlak diyorlar. Bunu gençlerin ifade ediyor olması, yaşadığımız toplumun hala diri ve
diriltici bir damarının var olduğunu gösteriyor.
Bu gençler Bizim Kampüs derken sadece Erciyes Üniversitesi’ni kastetmiyorlar. Bu gençler
Kayseri’deki resmi ve özel üniversitelerimizin hepsini bizim kampus olarak görüyorlar.
Üniversite gençliği akademik gelişiminin yanı sıra entelektüel, kültürel gelişiminde
eşgüdümlü gitmesini istiyorlar. Bu gençler, gençleri bireysel ve sosyal sorumluktan uzak
tutan, hedonist ve hazcı diyebileceğimiz bütün çağın çiğliklerinden uzak durarak ve
akranlarını uzaklaştırarak yürüyorlar.
Günümüzde gençlerin çoğu çağın ağlarına tutsak; internet-bilgisayar-cep telefonutelevizyon… bunlara bağlı olsunlar, ama bağımlı olmasınlar istiyoruz. Ama bunlara kendileri
karar vermişler ise bu işimizi daha kolay, daha doğru kılıyor. İşte bu gençler çağın çiğliklerine
karşı, özgürlük mücadelesi veriyorlar. Teknolojinin ve medyanın ayartıcılıklarına rağmen
duru ve diri kalabiliyorlar.
Bu gençler İlim Yayma Cemiyetinde bir cemiyet şuuru içinde kalıyorlar. Bu nedenle topluma
seslerini “Bizim Kampüs” aracılığıyla duyuruyorlar. Bölümleri farklı farklı: tıpçı, ilahiyatçı
ve basın-yayıncı. Evet fakülteleri farklı olsa da, niyetleri ve eylemleri aynı havzada, bizim
kampus sayfalarında buluşuyor. Mehmet Akif’in, ‘Asım’ın Nesli’, Necip Fazıl’ın ‘Büyük

Doğu’, Sezai Karakoç’un ‘Diriliş Nesli’, Seyyid Kutup’un ‘ Öncü Kur’an Nesli’ dediği, bu
gün çoğu yerel ve küresel alimlerin ‘Adanmış Nesil’ diyebileceği bu nesil saplantılı ve
saptırıcı medyaya/teknolojiye rağmen , alternatif basın-yayında sarsıcı ve sağlıklı bir
birey/beyin olarak kendilerini yetiştiriyorlar.
Üstad Necip Fazıl’ın ifadesi ve tarifi ile bu gençlik:
“Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik!
yazı:2
TATİL GEREKLİ MİDİR ?
Hayata gözlerimizi açtığımızda başlarız bir şeyler öğrenmeye bir şeyleri idrak etmeye…
Zamanla bu öğrenim bir metoda uygulanmış şekli olan eğitim sistemi ile karşılaştığımızda ise
hayatımız tamamen değişecektir. O küçük akıllarımız artarda gelen bilgiler karşısında sanki
ejderha ile tek başına çarpışacak. Zorlu patikalar atlatan nohut büyüklüğündeki mucizevi
belleğimiz yepyeni bilgiler öğrenmiş olarak koca bir tatili hak edecektir. Ne kadarda güzel bir
şey değil mi koca koskoca üç ay vardır önümüzde tüm bilgilerden, derslerden uzak üç ay…
Aslında hiçte umduğumuz bir üç ay olmayacaktır bu çünkü bizler halen hayattan ders
çıkarıyor bir şeyler öğreniyor olacağızdır. Mesela bu öğreneceklerimizden birisi de bu kadar
uzun tatil yapılmayacağı.
Tatili Türk Dil Kurumu şu ifadeler ile açıklıyor;
*Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme.
*Okul, meclis, adliye vb. kuruluşların çalışmasını durdurduğu veya kapalı bulunduğu dönem
*Eğlenmek, dinlenmek amacıyla çalışmadan geçirilen süre
Bu üç tanıma bakıldığında karşımıza şöyle bir tanım çıkarabiliriz;
*Derslerden, eğitimden, işten ve çalışmaktan uzak genelde bütün zamanın yatarak boş
vakitlerimizi (maalesef) değersiz uğraşlarla geçirdiğimiz süre zarfına tatil denir.
Tüm bu açıklamalardan sonra önünüze birkaç ayet sunmak istiyorum.
Necm / 39-40. ‘’Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da
ileride görülecektir.’’
İsra / 19. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çaba ile çalışırsa, işte
bunların çalışmaları makbuldür.
Yüce yaradan bize Kur’an’ı Kerimde çalışmamızın karşılığı olduğunu ve çabalarımızın
sonucunun bizler için hayırlara vesile olduğunu belirttiği halde bu kadar uzun tatile ne hacet
diye tekrardan soruyorum.
Günlük hayattan bu konuya baktığımızda dahi tatilin haddinden fazla olduğu
anlaşılmaktadır. Mesela bir öğrenci dokuz ay öğrenim görerek tekrar ettiği bilgiler beyninde
yer edinmişken ardından gelen üç ay tatilde bu bilgiler yapılmayan tekrarlar ve üzerine
eklenmeyen bilgiler sonucunda gerilemektedir. Yeni bir döneme başladığında öğrencinin
beynindeki bilgiler yarım yamalak şeylerden ibarettir. Bu yarım yamalak bilgilere sahip
öğrencilerden üstün performans bekleyen öğretmenlerimiz ise bu konuda pek farksız değildir
aslında. Onlarda üç ay boyunca tatil yapmışlar ve okul açıldığında ellerindeki yardımcı
kitaplar onların kurtarıcıları olmuştur. Ne kadar garip değil mi öğreten kişi öğrettiği şeyden
bir haber olabiliyormuş demek ki. Siz hiç merak ettiniz mi acaba bizim hocalarımız neden bu
kadar az kitap yazıyor ya da neden bizler bizim hocalarımızın kitaplarını okuyamıyoruz. Bu
sorunun cevabını ben vermeyeceğim belki tatilinizden kısa bir süre ayırıp siz bulabilirsiniz.
Bugün hangi doktor üç ay tatil yapıyor acaba? Hangi hemşire üç ay tatil yapıyor? Hiçbiri üç
ay tatil yapmıyor. Ülkemizde doktur açığı var ondan tatil yapmıyorlar demeyiniz lütfen bu
tezinizi anında çürütebilirler. Doktorlarımız ve hemşirelerimiz üç ay tatil yapmıyorlar çünkü
onlar bu tatil zarfında en ufak bir detayı unutsalar bir insan hayatının son bulmasına sebep
olurlar. Ancak biz öğrenciler ve öğretmenler üç ay tatili kendimize hak görebiliyoruz. Ne
kadar da ironi… Kendimizi bile bile önce unutmaya sonra tekrardan hatırlamaya yoruyoruz
ve biz bu durumu tatil diye güzelce anabiliyoruz. Kusura bakmayın ama bizim aklımızda

biraz sorun mu var ne? Kendi önümüzde çığır açabilecekken o çığırları tatil ile hep erteliyoruz
ve eminim ki bu tatiller böyle süregeldikçe bu çığır hiç gelmeyecektir. Şİmdi sizlere
soruyorum tabi tatilden başınızı kaldırabilecek kadar akıllıysanız. ‘’Tatil gerekli midir?’’
İSMET MAVİ
ismetmavii@gmail.com
YAZI:3
TATİL YATMAK MIDIR?
Tatil kelimesi sözlükte ; çalışmaya bir süre ara verme veya çalışmayı durdurma anlamına
gelmektedir. Bir çeşit dinlenme zamanıdır. Ta'til Arapçada ise 'a-ta-le' kökünden gelir. Fiil
kök manası itibarıyla ' iş yapmamak , boş oturmak ' demektir . Türkçe de tembellik anlamında
sık kullanılan 'atalet' kelimesi de aynı kökten türemiştir.
Günümüzde insanlar yıl boyunca şikayet ettikleri trafiği , insan kalabalığını ; tıklım tıklım
dolu tatil beldelerinde park yeri arayarak geçiriyor. Doğayla baş başa kaldıkları süre telefon
şarjının ömrü kadar olmuyor. Yine güne telefonların merhaba diyerek başlayıp akşamı gece
eğlenerek kısır bir döngü içerisinde devam ediyorlar. Burada tatil değil atalet gerçekleşmiş
oluyor, Yapılan araştırmalara göre dinlenme şeklinin en verimli hali bir işin bittikten sonra
başka bir işe başlanılmasıyla meydana gelir.Buna örnek verecek olursak ; hobi olarak çalınan
bir enstrümanın işi bittikten sonra bir parça çalmak, el sanatlarıyla ilgilenmek , yazı yazmak
gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Tatil kişinin kendini ve becerisini tanıması için bir fırsattır .
Nitekim bir müslüman vaktini boşa harcamamalıdır . Faydalı işler ile meşgul olmalıdır .
Allah-u Teala Kur'an ı Kerim de '' Her güçlüğün yanında bir kolaylık vardır . Unutma ki , o
güçlüğün yanında bir kolaylık daha vardır. Öyleyse onun için yorul ve yalnız Rabbine giden
yola sarıl . ( İnşirah ,94/5-8) " buyuruyor. Tatil bir iş değişikliği , bilgi ve görgüyü artırma ve
yaşanan ortamı değiştirip farklı işler yaparak dinlenme şeklinde anlayabiliriz.
Böylece müslüman için tatil ; boş zamanını araştırarak , öğrenerek ve öğrendikleriyle etrafına
faydalı olarak geçirmelidir. Bütün gününü elinde telefona veya televizyon başında yatarak
geçirmek değildir .
BÜŞRA İSTEMİ - busraistemi@gmail.com
2.SAYFA BIZIM KAMPÜS YAZI:4
ABDULLAH YILDIZ’DAN GENÇLERE ÜÇ ÖNEMLİ NAMAZ FORMÜLÜ
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesinin organize ettiği” Bir Tevhid Eylemi Namaz” adlı
program Araştırmacı/ Yazar Abdullah Yıldız'ın anlatımıyla Şehit Furkan Doğan Yurdun da
gerçekleşti.
Geçen hafta Kayseri Şehit Furkan Doğan yurduna gelen Abdullah Yıldız hocamız Gençlere
Nasıl bir namaz kılmalıyız? ile ilgili üç formül verdi. İşte Abdullah Yıldız’ın üç formülü;
1-"HER NAMAZIMIZI SON NAMAZIMIZ GİBİ KILMALIYIZ”
“Birinci formülümüz ezanı dinleyin ve yatsı namazını uyku vaktine kadar bırakmayın. Bu
saatlere bırakırsanız şeytan bastırır nefis de bastırır sonra neyse ya hadi bu akşam gitsin bari
diyip kılmazsınız. Sakın böyle bir şey demeyin. Çünkü bu namaz son namazınız olabilir. Bu
konuyla ilgili hadis de var. Hadis-i şerif’te;” Her namazınızı son namazınız olarak kılın”
buyuruyor. Peygamberimizin bu hadisi unutulmuş. Maalesef bunu günümüzde bunu
hatırlatan yok. Ama Mescid-i Aksa’da bu hadisi uyguluyorlar. . 3 ay önce Kudüs’e gittiğimde
gördüm. Mescid-i Aksa imamı namaz durmadan önce cemaate, son namazınız gibi huşu
içinde namaza durun dedi. Çünkü onlar camiden çıktıklarında İsrail askerlerinin elindeki
silahla kendisini öldürmeyeceğinden yada bir bombanın yanında patlamayacağından emin
değil. Bizlerde Kudüs’deki kardeşlerimiz gibi Her namazımızı son namaz olarak kılacağız. “
2- ”NAMAZ KILARKEN DÜNYA İLE İRTİBATIMIZI KESMELİYİZ”
“ Namaz öncesinde; ezanı dinleyip tekrar etmeli, abdest alırken manevi kirlerimizden arınıp
günahlarımıza tövbe etmeli, kıbleye yönelip yüzümüzü Kâbe'ye döndürürken özümüzü de

Allah'a teslim etmeli, niyetimizi halis tutmalı ve nihayet iftitah tekbirini alırken ellerimizin
tersi ile dünyayı arkaya atıp Allah'ın divanına durduğumuzun farkında olmalıyız.
Namaz esnasında ise; Fatiha suresini, Rabbimizle sohbet edercesine, anlamını kalbimizde
hissederek okuyup düşünmeli ve Allah'a hangi konularda söz verdiğimizin, O'ndan neler
istediğimizin bilincinde olmalıyız. Okuduğumuz surelerin, tesbihatın, tekbirlerin ve duaların
da manalarını bilerek okumalı, zihnimizi başka şeylerle meşgul etmemeliyiz.”
3- ”EYLEM GİBİ NAMAZ”
Şuayb (a.s.)’ın namazı, eylem gibi namazdı. Şuayb (a.s.)’a peygamberlik verildi, tıpkı
Peygamberimiz gibi, Hz. Musa gibi ve kendisine namaz emredildi. Şuayb(a.s)’ın etrafında
da bir cemaati vardı. Raht diye tabir ediyor Kur’an-ı Kerim bunu. Ki bu 9-10 kişilik bir grup
için kullanılır, en fazla 40’a kadar çıkar. Onlarla beraber demek ki, namaz emredilmişti ve
kılıyordu. Fakat bir taraftan da toplumsal hayata müdahale ediyordu. Diyordu ki: “Allah’a
ortak koşmayın, atalarınızın taptıklarına tapmayın ve insanların mallarını çalmayın,
soygunculuk vurgunculuk yapmayın. Ölçüye, dengeye, mizan, mikal ve kıst üç kavrama önem
veriyordu. Ekonomik hayatta ölçülü, dengeli ve adaletli olun. Ve köşe başlarında insanların
mallarını gasp etmeyin.”
Toplumun, Medyen ve Eyke halkının önde gelenlerinin Hz. Şuayb’e ilk itiraz cümlesi şudur.
Hud Suresi 87. ayeti kerime: “Ey Şuayb, senin namazın mı sana emrediyor bunları?” Bizim
atalarımızın taptıklarından vazgeçmemizi ve malımızı mülkümüzü dilediğimiz gibi
kullanmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? Yani Şuayb (a.s.)’ın namazı ve
tabii ki tebliği, risaleti, onların sosyal hayattaki olumsuzluklarına, vurgunlarına, soygunlarına,
aşırılıklarına, her türlü haram ve fuhşiyatlarına karşı çıkmayı gerektiriyordu. Bu onların
zülfüyârına dokundu. Onlarda Ey Şuayb, senin namazın mı bunu emrediyor, dedi. İşte biz
böyle bir namaz kılarsak o namaz her türlü olumsuzlukları, her türlü fuhşiyatı, her türlü
menhiyatı toplumdan def eder. Özetle biz Ankebut Suresi 45. ayette ifade edildiği gibi
dosdoğru, gereği gibi huşu içinde namaz kılarsak, bu namaz bizi her türlü kötülüklerden
alıkoyar. Bizim o kötülüklere, fahşa ve münkere karşı tavrımız toplumu da uzak tutma
çabasını beraberinde getirir. Şuayb gibi namaz kılarız, Şuayb gibi toplumsal hayata, tarihe
müdahale ederiz. Böyle bir namazı, inşallah Rabbim hepimize nasip etsin.” diyerek
konuşmasını tamamladı.
Yazımızı güzel sözün, şiirin ve nesirin üstadı Necip Fazıl Kısakürek’in, namaz hakkındaki şu
güzel beyti ile bitirelim:
Namaz, sancıma ilaç, yanık yerime merhem;
Onsuz ebedi hayat benim olsa istemem.
M. SAFA ASAROĞLU- safa_asaroglu@hotmail.com
KİTAP DEĞERLENDİRMESİ
MÜSLÜMANCA DÜŞÜNCE ÜZERİNE DENEMELER
Rasim Özdenören tarafından kaleme alınan, ilk baskısı 1985 yılında yapılmış olan kitap,
yazarın ifadesiyle , son baskıda baskıda temel metne dokunulmadan, gereksiz ifadelerin
silinmesi ve kimi yerlerdeki zaafların giderilmeye çalışılmasıyla yeniden düzenlenmiştir. Son
kertede dahi yazar olması gereken metne ulaşamadığını ifade ederek, bu metnin kendi
indinde sakat doğmuş bir çocuk mesabesinde olduğunu, bundan dolayı da daha çok ihtimama
ve şefkate layık görülmesi gerektiğini söylemektedir.
Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Yazarın 70’li yıllar ve 80’li yılların başında yazmış
olduğu denemelerin derlenmesinden meydana gelmiştir. Yazar eserini sade ve anlaşılır bir
dille kaleme almıştır. Müslümanlar için önem arzden birçok konuya değinmiş ve bir çok
probleme dikkat çekmiştir. Kitabın ilk baskısının üzerinden 27 sene geçmiş olmasına rağmen,
kitap hala güncelliğini muhafaza etmektedir. Mahiyeti ve önemi açısından muhakkak
okunması gereken kitaplardan biridir.

Kitapta genel olarak ele alınan konu batı kafası ile müslüman düşüncenin
karşılaştırlımasıdır.Batıcı bir kafayla düşünceyle şekillenen yeni dünyanın (modernitenin)
sorunlarını islami bir kafayla çözmeye kalkışmanın faydasız ve sonuçsuz olacağı
belirtilmektedir.
kısaca söylersek bugün problem alanı olarak önümüze getirilen konuların tümüne düzmece
problemler diye bakılmalıdır. İnsanlar her neyi put olarak görmüşler ise o putlar karşılarına
problem olarak çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında , günümüz dünyasında asıl problemin
problem diye uğraşılan konular olmadığını fakat asıl problemin kafa yapısından doğduğunu
söylemek gerekecektir. Örnekleme verilecek günümüzde ekonomik eğitim siyasi alanda
müslümanları müslümanca bir hayat yaşamaktan alıkoyan problemlere islami bir çözüm
getiremiyoruz bunun sebebi bu alanların bizzat islami bir kafayla şekillenmemesidir.
Çünkü batı zihni ile islami düşünce farklı argümanlar ve değerler üzerine inşa edilmiş iki zıt
kutuptur.
Batı kafası daha çok bireyci anlayışla doymak bilmeyen , kazandıkça kazanmak duygusuna
sahip bir insan profili çizmektedir.
İslami düşünce ise yetinme duygusuyla hareket eden kazandığını paylaşma ve evrensel
faydayı gözeten bir insan profili çizmektedir.
Batı kafasıyla şekillenen modern dünya da müslümanlar hayatlarını nasıl tazim edecekleri
hususunda açmaza düşmekteler.
Örneğin Ekonomik alanı ele alırsak ticaret müslümanın hayatının önemli bir alanını
kapsamaktadır. Ekonomi zaten hayatların tanziminin temelini oluşturmaktadır. Ve
müslümanlar ticaret yapmak için batı kafasıyla şekillenen modernzmin ekonomisine bi atını
vermeden hareket edememektedir banka ve faizden geçmeyen bir ticaret neredeyse mümkün
değildir.zaten islami düşünceyle oluşturulmayan bu düzenin müslümanlar için yarattığı
problemlerin islami bir anlayışla çözülmesi mümkün değildir. Bankasız ve faizsiz bir ticaretin
mümkünlüğü ancak ekonominin islami bir düşünceyle şekillenmesine bağlıdır. Burda söz
konusu sorun sadece banka ve faiz sistemi değildir. Bu düzenin meydana getirdiği ihtiyaçsız
tüketim ,üretimin arzı için yapılan medyatik faaliyetler ve bu faaliyetlerin üretilen mallara
vasıfları dışında bir değer kazandırması gibi önemli sorunlar da söz konusudur.
İnsanlığın yeni tabusu olarak nitelendirilen bilim, insanın hür düşüncesi karşısında duran
demirden bir kösteğe benzetilmiştir. Bilimin insanoğlunu yalnız ve ancak kendi bildikleriyle
sınırlandırdığına, her şeyi kendi düşündüğü gibi düşünmesi gerektiğini salık verdiğine dikkat
çekilmiştir. Yazar Rönesans’ı aslında, Batı’da Hristiyanlığa karşı bir dinsizlik gayretinin
sonucu olarak görmektedir. Doğmalara karşı ( batıda kilisenin ürettiği ) savaşa çıkan insanın
aslında ve neticede kimlik değiştirmiş yeni bir doğmayla karşı karşıya kaldığı söylenmiştir.
Öncesinde kilise otorite iken onun yerini, yeni otorite olarak bilim almıştır. Batılı kafa
yapısıyla hayata bakan/bakma yanlışlığına düşen müslümanların da bilimin tasdik
etmediklerine şüpheyle bakışı ya da kendi gerçeklerini bilimsel çerçevede ifade etme çabaları
eleştirilmektedir.
Çağımız müslümanlarına, İslama müslümanca bir bakış yerine, bir müsteşrikin kutsal içeriği
boşaltılmış, dünyevi ve cismani bir anlayışla doldurulmuş profan bakışının yerleştirilmeye ve
dayatılmaya çalışıldığı tehlikesine dikkat çekilmiştir. Zihnimizi müsteşrik mantığın ortaya
attığı bu tür bulanıklıktan kurtarabilmenin yolu olarak da İslam’ı ancak kendi ilkeleri içinde
düşünmek çözüm olarak gösterilmiştir.
Kuram-eylem bütünlüğüne dikkat çekilerek, Batı düşüncesinde eylemselliğin vazgeçilmez bir
yer tutmadığını ama İslam düşüncesinde genelde görüşlerin pratiğe aktarılmasının hep söz
konusu edildiği, pratikte geçerliliği söz konusu olmayacak ( muhal olan ) hususlar üzerinde
fikri spekülasyonlardan kaçınmanın ilke olarak benimsendiği söylenmiştir. Yazarın kurameylem bütünlüğünün örnekliği olarak alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamber
aleyhisselam vazıh olarak önümüzde durmaktadır.

Asr-ı Saadette kötü bir dünyada yaşayan müslümanların, kendilerini o dünyanın kötülüklerini
sineye çekmek zorunda hissetmediklerini, aksine kötü bir dünyada yaşadıklarının bilincinde
olarak kötülüklere müdhale ettiklerini, böylece kötü bir dünyada yaşamalarına rağmen iyi bir
müslüman olarak kaldıklarını söyleyerek, çağımız müslümanlarına kötü bir dünyada iyi bir
müslüman olarak kalabilmenin reçetesini Asr-ı Saadet’ten ilhamla yazmaktadır . Ama
reçetenin uygulanabilmesi için müslümanların öncelikli olarak kötü bir dünyada
yaşadıklarının bilincinde olmaları gerektiğine dikkat çekilmiştir. Ancak bilinçli bir müslüman
yaşadığı dünyanın kötü veya iyi olduğuna karar verebilir. Yazara göre bilinçli bir müslüman
olabilmek için de kişisel sorumluluklarının
( namaz ,oruç, zekat, hac ), ötesinde bulunan
hususları da yapıp ettiklerine bakmaları gerekiyor. Kişisel sorumluluklarını yerine getirirken
küfrün ve zulmün aleti olmaya devam eden bir müslümanda islami bir bilincin varlığından
bahsedilmeyeceğine dikkat çekiliyor.
Günümüz müslümanlarının ihtiyaç duymadıkları malları satın almak zorunda kalmaları,
kapitalist baskının dayatmalarına yenik düşmek olarak değerlendiriliyor. Müslümanları
kapitalizmin elinden, kurtulmasının “ bir lokma , bir hırka ” telakkisinin işlevsel hale
getirilmesi ile mümkün olacağı söylenerek, “ bir lokma , bir hırka ” telakkisinin aslında
insanların zengin olmaları için çalışmalarına engel olmadığına vurgu yapılıyor. Reklamın,
modanın ihtiyaç olarak dayattıklarıyla değil de, gerçekten ihtiyaç olanlarla yetinilerek
kapitalizme karşı çok izzetli bir duruş gösterilebilir.
BİZİM KAMPÜS YAZARI; M.ENES YÜCE-yucenes5@gmail.com
YÜREKTEN KAĞIDA DÖKÜLENLER
Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalış. –Hadis-i Şerif
Baş+arı: “Baş” olmak için “arı” gibi çalışmak gerekir. Mümin Sekman
Paslanacağınıza yıpranın. – Cumberland
Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir.- Moliere
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13244.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

“Engellilerimiz İçin Seferber Olacağız”
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, engelliler haftası münasebetiyle Berksoy Özel
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen programa katıldı. Engellilerimize
yönelik AK Parti öncesinde sosyal yardımlar olmadığına dikkat çeken Mehmet Özhaseki, AK
Parti ile başlayan sosyal yardımların artarak devam edeceğini belirtti ve “Engellilerimiz için
seferber olacağız” dedi
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AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, engelliler haftası münasebetiyle Berksoy
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen programa katıldı.
Engellilerimize yönelik AK Parti öncesinde sosyal yardımlar olmadığına dikkat çeken

Mehmet Özhaseki, AK Parti ile başlayan sosyal yardımların artarak devam edeceğini belirtti
ve “Engellilerimiz için seferber olacağız” dedi. Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen
programa AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Kocasinan
İlçe Başkanı Muammer Kılıç, engelli öğrenciler, aileleri ve eğitmenler katıldı.
Burada yaptığı konuşmada ailesinde engelli bir birey bulunanların bir imtihanda olduğunu ve
imtihanı iyi vermeleri halinde cennete bir adım daha yaklaşmış olacaklarını dile getiren
Mehmet Özhaseki, “Kendisi veya yavrusu engelli olanlar için yeni bir hayat başlıyor. Elbette
olmaması için her türlü tedbir alınacak ve tedaviler yapılacak; ama eğer yaşıyorsak böyle bir
durumu bunu kader olarak görmek lazım. Bu dünyaya gelirken dilekçe ile gelmiyoruz ve
dilekçeyle gitmiyoruz. Yüce takdir bizi dilediği bir tarihte ve dilediği bir şekilde dünyaya
getiriyor. Bu dünyada da karşımıza birçok olumlu veya olumsuz olaylar çıkabiliyor. İmtihan
da burada başlıyor. Engelli bir yavrusu olan imtihanı iyi verir ve üzerine düşeni iyi yaparsa
cennete en önemli adımı atmış oluyor. Ben böyle görüyorum” dedi. Yöneticilere düşen
görevin engellilere sahip çıkmak olduğunu ifade eden Özhaseki, “Bunun için devlet olarak
imkanları seferber etmemiz gerekiyor. Eskiden engellilere hiç yardım edilmezken son 10
yıldır pek çok yardım yapılıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet olmazsa huzur ve
birlik olmaz. Bunun yanı sıra istikrar olmazsa büyüme, büyüme olmadığı takdirde de sosyal
yardımlar olmaz” diye konuştu. AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki daha sonra
engelli çocuklarla sohbet ederek, onlarla ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13245.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar
Günü Kayseri'ye Geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayıs Pazar günü Kayseri'ye gelerek 71 projenin
toplu açılışını yapacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayıs Pazar günü Kayseri'ye gelerek 71 projenin
toplu açılışını yapacak.
Pazar günü saat 15.00'da 71 projenin toplu açılış törenini Cumhuriyet Meydanı'nda
gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Valiliği, Büyükşehir
Belediye Başkanlığı ile Garnizon Komutanlığını ziyaret edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13246.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

KÖKDER Üyeleri Dershane Dönüşümü
Konusunda Bilgilendirildi
Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, Dönüşüm ve Teşvik
Dairesi Başkanı Fethullah Güner, Kayseri Özel Öğretim Kurumları Derneği (KÖKDER)
Üyelerine, ‘Dershanelerde Dönüşüm’ konulu eğitim semineri verdi.
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Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, Dönüşüm ve Teşvik
Dairesi Başkanı Fethullah Güner, Kayseri Özel Öğretim Kurumları Derneği (KÖKDER)
Üyelerine,
‘Dershanelerde
Dönüşüm’
konulu
eğitim
semineri
verdi.
Düzenlenen seminere Fethullah Güner konuşmacı olarak katılırken, KÖKDER üyeleri de
dinleyici olarak katıldı. Dershane ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinin değişimiyle ilgili
KÖKDER üyelerini bilgilendiren Güner, 5580 Sayılı Kanun üzerine vurgu yaptı. Dershane
yöneticilerinin bilgilenmesi için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen KÖKDER
Başkanı Sinan Yalçın Yelken de,”2010 yılından bu yana Kayseri Özel Öğretim Kurumları
Derneği Başkanlığını yürütmekteyiz. Bu 5 yıl içerisinde tabi ki bazı gelişmeler oldu. 1 Eylül
itibariyle de, dershaneler kapanacağı için yeni dönüşümle ilgili nelerin yapılabileceği
konusunda işi kaynağından öğrenelim dedik. Ve Dönüşüm Daire Başkanı Feyzullah beyi
davet ettik. Toplantı o merkezli yapılacak. Bizde derneğimiz üyelerini çağırdık. Onları şu
anda bilgilendiriyoruz”şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13247.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Türkiye’nin Mobilya Merkezinde Hayat
Başlıyor
Türkiye’de birçok sektöre ilham kaynağı olacak, KOBİ’lerin ve sanayicinin gelişmesinde ve
ihracatın artmasında önemli bir görev üstlenecek “Mobilya Kent Projesi”nde hayat başlıyor.

15 Mayıs 2015 Cuma 15:21

Türkiye’de birçok sektöre ilham kaynağı olacak, KOBİ’lerin ve sanayicinin gelişmesinde ve
ihracatın artmasında önemli bir görev üstlenecek “Mobilya Kent Projesi”nde hayat başlıyor.
Vali Orhan Düzgün, Mobilya Kent Projesi ve Mobilya Altyapısını Güçlendirme Projesi
(MOBİTEK) projesinde gelinen son noktayı değerlendirmek ve proje hakkında bilgi almak
için Mobilya Kent Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Çevrim ile Esnaf ve Sanatkârlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ile bir araya geldi.
Vali Orhan Düzgün, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, kentteki mobilya
üreticilerinin alt yapılarını güçlendirmek amacıyla yürütülen “Mobilya Kent Projesi”nin
Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, arsa ve altyapılar ile birlikte toplam 1 milyar TL’lik
yatırımın yapıldığını söyledi.400 bin metrekare alanda 750 fabrikanın yapıldığı Mobilya Kent
projesinde üretim yerlerinin teslim edildiğini ve alışveriş merkezinin ihalesinin gerçekleştiğini
dile getiren Vali Düzgün, MOBİTEK projesi ihalesinin de önümüzdeki günlerde yapılacağını
ifade etti.Vali Düzgün, MOBİTEK projesi hakkında şu bilgileri verdi:
“Kayseri, Türkiye’nin en büyük mobilya üretim merkezidir. Mobilya ve bağlı sektörlerde
iştigal eden 1500’ü aşkın işletme ve girişimci kentimizde faaliyet göstermektedir.
Kayseri’deki mobilya imalatçıları genel hatlarıyla üç grupta yer almaktadır. Bu üreticilerin
durumlarına baktığımızda; 1’nci grup, marka haline gelmiş, ciddi bir dağıtım ağına ve pazar
payına sahip işletmelerden, 2’nci grup, birinci gruptaki firmalar kadar yüksek bir
kurumsallaşma seviyesine sahip olmayan, ancak belirli bir üretim kapasitesi ve standardını
yakalamış KOBİ’lerden, 3’ncü grup ise sayısal olarak sektörde oldukça ciddi bir paya sahip
olmakla beraber, işyerlerinin yetersizliği ve teknolojik makine ekipman eksikliği nedeniyle
ulusal rekabette geride ve çalışan sayısı 1-20 arasında olan KOBİ’lerdir. Bu firmaların
faaliyetleri yerel veya bölgesel düzeydedir, birbirleriyle fiyat üzerinden rekabet etmektedirler.
Bu noktada, 3’ncü grupta yer alan küçük işletmelerimiz için MOBİTEK Projesi büyük önem
taşımaktadır. Proje ile 1500’den fazla KOBİ’ye yönetim, organizasyon, kurumsallaşma,
verimlilik, ihracat, pazarlama ve standartlar gibi konularda destek verilerek, inovatif yeni
ürünleri düşük maliyetle üretmeleri sağlanacak, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet
güçlerinin artmasına katkı sağlanacaktır.”Proje içerisinde ayrıca 2 blok iş merkezi ile
misafirlerin ağırlanacağı otelin de bulunduğunu belirten Vali Düzgün, kurumsal bir yapı
altında sektör adına hareket edecek, yurtiçinde ve yurtdışında tanıtma faaliyetleri gibi birçok
hizmetin tek elden yürütüleceği bilgisini verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13248.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Demirciler Sitesinde Asfaltlama Çalışması
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Demirciler
Sitesinde yapılan yol düzenleme, genişletme, çevre düzenleme ve asfaltlama çalışması ile
esnaf dostu olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Demirciler
Sitesinde yapılan yol düzenleme, genişletme, çevre düzenleme ve asfaltlama çalışması ile
esnaf dostu olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.
Esnaf sitelerine ve esnafa büyük önem verdiklerini küçük de olsa ekonomiye ve istihdama
katkı sağlayan işletmelerin son derece önemli olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç “Demirciler Sitesinde yapılan yol ve çevre düzenleme ve yol genişletme
çalışmaları ile bu bölgede önemli bir yatırım yerine getirdik. Genişleyen ve büyüyen esnaf
siteleri zaman içerisinde bölge alanı olarak yenilenmesi gerekmektedir. Demirciler sitesinde
yer alan tüm yollarda 40 bin ton alt yapı malzemesi kullanarak yolların zeminini yeniledik.
Doğalgaz hattı döşendi. İçme suyu şebekesi yenilendi. Yağmur suyu kanalları yenilendi ve
kanalizasyon hattı genişletildi. Şu anda yol düzenleme çalışması da tamamlanarak asfaltlama
çalışmasına başlanıldı. Esnaf sitelerine yapılan yatırımlar ile belediyemizin esnafa verdiği
önemi göstermektedir. Ayrıca bu tür yatırımlar aynı zamanda üretime ve ekonomiye yapılan
yatırımlardır ” dedi.
Demirciler Sitesi Esnafı ise yapılan çalışmanın yerinde bir çalışma olduğunu esnaf talep
etmeden belediyenin bu hizmeti yaparak adeta esnafa jest yaptığını ve güvenli ve seri ulaşım
için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ettiklerini söylediler.
Demirciler Sitesine yüklü ve tonajlı araçların giriş çıkış yaptığını ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, bu neden ile yolun stabilize ve alt yapı dolgu malzemesi
kalınlaştırdıklarını kaydetti.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Demirciler Sitesine yapılan çalışmanın bölge halkına ve
demirciler sitesine hayırlı olmasını dileyerek yatırımların devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13249.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz Yeni
Kurulacak Hükümetten İstediklerini Açıkladı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 'Gelecek Kayseri' ödül
töreninde yaptığı konuşmasında, kurulacak yeni hükümetten isteklerini açıkladı.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 'Gelecek Kayseri' ödül
töreninde yaptığı konuşmasında, kurulacak yeni hükümetten isteklerini açıkladı.
TOBB Başkanı Rıfat Hisacıklıoğlu, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile çok sayıda iş adamının katıldığı ödül töreninde
konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Meslek komiteleri toplantılarına yönetim

kurulundan üyemiz katılarak talep ve sorunların yönetim kurulumuza gelmesi için çalışmalar
yapmaktadır. Komite taleplerine ilişkin olarak çözülebilecek taleplere kısa sürede cevap
verilmekte, diğer talepler için de çözüm noktasında çaba gösterilmektedir.
Yeni üyelerimize yönelik olarak bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantılara 3 bin
640 üye davet edilmiştir. Üyelerimizden gelen ‘muhatap bulamıyoruz’ taleplerine ilişkin üye
temsilciliği sistemini kurduk. Üyelerimizin odamıza ulaşabilmeleri ve daha rahat hizmet ala
bilmelerini sağlamaya çalıştık" dedi.
Oda faaliyetlerini anlatan Hiçyılmaz, "Üyelerimizin fuarlara katılıp bilgi ve deneyimlerini
artırmaları için destek veriyoruz. Fuar ziyaretlerinde uçak biletlerinin yarısını biz karşılıyoruz.
Haziran ayında İtalya ve Fransa ziyaretleri düzenleyeceğiz. Kayseri Ticaret Odası olarak
üyelerimize yeni bir hizmet sunaya başladık. İndirim rehberi internet sitemizde hizmete girdi.
Akaryakıttan konaklamaya, otomotivden sağlık hizmetine kadar 17 sektörde faaliyet gösteren
bu firmalar yüzde 20 ile yüzde 60 oranında indirim sağlayacak. Böylelikle Kayseri Ticaret
Odasının değerli üyeleri rehberde yer alan firmaların taahhüt etmiş oldukları indirimlerden
faydalanacaklardır.
İstanbul dışında ilk defa Kayseri’de düzenlenecek olan G3 forumunun konusu olan
girişimcilik ile ilgili olarak eğitimler verdik, vermeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 249
kişiye eğitim verdik. Üyelerimize yönelik eğitim faaliyetleri konusunda çok yakın bir
zamanda internet sitemiz üzerinden görüntülü eğitim programı başlatıyoruz. Uzman
eğitimcimiz tarafından anlatılan eğitim programını takip ederek odamızda yapılacak olan
sınavlarda
başarılı
olan
üyelerimize
sertifika
vereceğiz"
diye
konuştu.
Hiçyılmaz konuşmasının son bölümünde, 7 Haziran sonrasında kurulacak olan yeni
yükümetten isteklerini sıraladı:
"Mevcut hükümete ilettiğimiz gibi, 7 Haziran seçimlerinden sonra kurulacak olan yeni
hükümete de ileteceğimiz bazı konuları da başlıklar halinde sizlerle paylaşmak istiyorum.
Hızla büyüyen ilimizin yurtiçi, yurtdışı yolcu ve kargo taşıma ihtiyacını karşılamak için
havaalanımızın genişletilerek gerçek anlamda uluslararası bir niteliğe kavuşturulması
gerekmektedir.
Ankara-Sivas arasında yapılmakta olan YHT projesine bağlı olarak, Yerköy-Kayseri YHT
hattının programa alınmış olmasından ve eş zamanlı olarak faaliyete geçirileceğinden dolayı
hükümetimize müteşekkiriz.
Ancak, Kayseri’yi Antalya’ya bağlayacak olan YHT hattının inşasında da kurulacak yeni
hükümetten aynı duyarlılığı bekliyoruz.
Kayseri’nin üretiminin iç ve dış pazarlara sevkiyatında bekleme sürelerinin çok olduğu
görülmektedir. Yük taşımacılığında işlemlerin hızlandırılması ve bunun yanı sıra lojistik
merkezlerin aktif çalışması gerekmektedir.
Kapadokya Bölgesine yönelik turizm politikasının Kayseri’yi de kapsayan daha geniş doğa,
kültür, tarih ve sağlık turizmine dönüştürülmesinde büyük yarar görmekteyiz. Erciyes ve
Aladağlar’ı birlikte ele alan bir turizm destinasyonunun planlanması ve insanımızın artan
gelirden daha fazla pay almasını sağlayacak turizm politikalarının uygulamaya geçirilmesi
uygun olacaktır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13250.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Eczacılar Gala Yemeğinde Buluştu
12. Bölge Kayseri Eczacı Odası tarafından düzenlenen programda eczacılar akşam yemeğinde
bir araya geldi.
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12. Bölge Kayseri Eczacı Odası tarafından düzenlenen programda eczacılar akşam
yemeğinde bir araya geldi. 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısı ile 12. Bölge Kayseri Eczacı
Odası tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında eczacılar, ‘Gala Yemeği’nde bir araya
geldi. Yemek öncesi konuşan 12. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan
Ulutaş, bir haftadır sürdürdükleri etkinlikleri yemek ile sonlandıracaklarını belirterek, “Bugün
14 Mayıs Eczacılık Günü. Meslektaşlarımızla yaklaşık bir haftadır sürdürmüş olduğumuz
etkinlikleri bugün gala yemeğimiz ile noktalamış olacağız. Oldukça dolu geçen bir haftanın
ardından yoğun bir katılımla meslektaşlarımızla birlikteyiz” dedi. Eczane ekonomisindeki
sıkıntıları ve meslekle alakalı talepleri çözüm önerileriyle birlikte sunduklarını kaydeden
Ulutaş, “Eczacılık temasını bu sene eczane ekonomileri olara belirledik. Eczane
ekonomisindeki sıkıntılar, mesleğimizle alakalı taleplerimizi ifade ettik. Biz buradan
yetkililere çözüm önerilerini de sunuyoruz ve eczanelerimize sahip çıkılmasını istiyoruz.
Meslektaşlarımızla beraber nice 14 Mayıs’lara girmeyi temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Yemeğin ardından meslekte 25 ve 40. yılını dolduran eczacılara plaket takdim edildi. Plaket
alan eczacılar arasında CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan da yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13251.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

“Türkiye Seçimden Sonraki 4 Yılı İyi
Değerlendirmeli”
Kayseri’de düzenlenen ‘Gelecek Kayseri’de ödül törenine katılan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin seçimden sonra önünde 4 yıllık bir
süre var. Seçimden sonra Türkiye yapısal reformlara odaklanmalı” dedi.
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Kayseri’de düzenlenen ‘Gelecek Kayseri’de ödül törenine katılan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin seçimden sonra önünde 4 yıllık bir
süre var. Seçimden sonra Türkiye yapısal reformlara odaklanmalı” dedi.
"Gelecek Kayseri"de ödül törenine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri
Milletvekilleri Sadık Yakut, Yaşar Karayel, İsmail Tamer ile birlikte Türkiye Oda ve Borsalar
Birliği’ne
bağlı
odaların
başkanları
ile
iş
adamları
katıldı.
Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, “Ticaret Odası 77 milyona kutup yıldızını gösteriyor,
Gelecek Kayseri’de. Herkes Kayseri’nin son 50 yılına bakması lazım. Kayseri ticaretin
başkentiydi ama daha sonra kendi becerisiyle sanayici oldu. Türkiye’nin en önemli sanayi
merkezi oldu. ‘Kayserili parayı sever’ derler. Ben bundan gocunmuyorum. Parayı sever ama
başkalarının yapamadığını yapar. Hayırda da Türkiye’nin bir numarasıdır. Kazandığını hayra
yatırma
noktasında
Kayseri
bir
numara”
dedi.
Hisarcıklıoğlu, “Kayseri’nin bir eksiği vardı. Turizm noktasında eksiği vardı. Sayın Özhaseki
bu konuda dünyadaki rakiplerine, eşit merkezlere rakip olabilecek bir kış tesisine kavuştuk.
Dışarıdan bir Kayseri’ye bakın. Kayseri’nin gelişmesi ders kitaplarına konu olacak bir iş.
Kayseri’de deniz yok, liman yok, toprak desen verimli toprak yok. Otobanımız yok, hızlı
trenimiz yok, komşu ülkemiz yok. Ama baktığınız zaman coğrafi olarak hiçbir avantajı
olmamasına rağmen kuru söğütten düdük yapıyor. Bu işlerin yapılmasında bir sır var.
‘Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var’ diyor. Formül bu, sır budur” dedi.
Hisarcıklıoğlu,
konuşmasını
şu
şekilde
sürdürdü:
“Son bir yılda Türkiye’de açılan şirket sayısı yüzde 16 artarken Kayseri’de yüzde 56 artıyor.
Yani Türkiye’nin ortalamasının 4 misli üstündeyiz. Gelir vergisi mükellef sayısı Türkiye’de
yüzde 1, Kayseri’de yüzde 4 artmış. İhracat Türkiye’de yüzde 4 artarken, Kayseri’de yüzde 7
artmış. Tüm göstergeler Kayseri’yi Türkiye’nin bir adım önünde gösteriyor.
Türkiye bir seçim arefesinde, 20 gün sonra seçim var. Sonda 4 yıl süre var. Türkiye’de 4 yıl
seçim yok. Büyük bir avantaj var. Seçimlerin olduğu dönemde ekonomi konuları fazla
gündeme gelmez. Biz tekrar hamle yapmak istiyoruz. Orta gelirden yüksek gelirli ülke olmak
istiyoruz. Önümüzdeki 2 yılda yapılması gereken yapısal reformları yaparsak Türkiye 2023’te
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girer. Türkiye seçimi bitirdikten sonra tek bir yola
odaklanmalı. Yapısal reformlara odaklanmalı. Türkiye’nin meselesi bu. Ben ülkemin
geleceğinden umutluyum. Türk özel sektörüne değer verildiği zaman neler yapabileceğimiz
son 30 yılda gösterdik. Önümüz açık, bizi milletler arası yarışta kimse durduramaz.”
Vali Orhan Düzgün ise yaptığı konuşmasında, “Kayseri’nin 50 yılına damga vurmuş olan
büyüklere ödül verecek. Kayseri’nin ilk 10’a girerek derece alanları tebrik ediyorum.
Kayseri’nin gelişmesi istihdamın artması demek. Kayseri’nin örnek bir il olmasından dolayı
katkı verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13252.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Gece Yolcuları Forum Kayseri'de Hayranlarıyla
Buluştu
Rock müziğin sevilen gruplarından Gece Yolcuları Forum Kayseri Alışveriş Merkezinde
hayranları ile imza gününde buluştu.
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Rock müziğin sevilen gruplarından Gece Yolcuları Forum Kayseri Alışveriş Merkezinde
hayranları ile imza gününde buluştu. Forum Kayseri Alışveriş Merkezinde, rock müzik grubu
Gece Yolcuları sevenleriyle imza gününde biraraya geldi. Forum Kayseri ziyaretçileri Gece
Yolcuları ile bol bol hatıra fotoğrafı çekilerek imzalı fotoğraflarını aldı. Gece Yolcuları imza
günün ardından Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin bahar şenliklerinde konser verecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13253.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Şehrimizin ve kalbimizin bir parçasısınız
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen
yemekte, Kayseri'deki engelliler ve aileleriyle bir araya geldi.

15 Mayıs 2015 Cuma 17:11

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen yemekte konuşan Başkan Çelik, şehirdeki tüm
insanların belediye başkanına emanet olduğuna dikkat çekerek, " Bir belediye başkanı,
şehirde yaşayan herkesin ve her kesimin ihtiyaçlarını gözetmek ve yerine getirmekle
mükelleftir. Bir yandan insanların günlük hayatlarını kolaylaştıracak işleri yerine getirmekle,
bir yandan da şehri geleceğe taşıyacak proje ve yatırımların peşinde koşmakla yükümlüdür.
Çünkü şehir ve insanlar O'na emanettir. O yüzden de belediye başkanına 'Şehremini'
denmiştir. Bir şehremini ise en başta insanların huzur ve refahı için çalışır. Şehirde yaşayan
herkesin, şehirde yaşamanın keyfine varması için çaba sarfeder. Emanetinde olan insanların

kısa, orta ve uzun vadedeki ihtiyaçlarını gidermek için proje geliştirir, hizmet üretir, yatırımlar
yapar" dedi.
"MÜKEMMEL BİR ENGELLİ MERKEZİ YAPACAĞIZ"
Toplum içinde ayrıcalıklı konuma sahip olun gruplar olduğuna vurgu yapan Başkan Çelik,
bunların başında da engelliler geldiğini kaydederek, "Toplum içinde yaşlılar, çocuklar,
kadınlar vs. gibi kendine has hizmet alanları olan kitleler bulunmakla beraber, öyle bir grup
var ki, içlerinde en özel olanlarıdır ve onlar için mutlaka pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.
Bunlar da hiç şüphesiz engelli kardeşlerimizdir. Hem günübirlik hizmetlerimizde hem de
geleceğe yönelik projelerimizde engelli kardeşlerimiz, hep planın bir parçası olmuştur. Aylık
düzenli toplantılarla onların görüş ve önerilerini alıyoruz. Engellilerin, bir yandan diğer
vatandaşlarımızdan geri kalmamaları için çalışmalar yaparken, bir yandan da onları ayrıcalıklı
kılacak tesisler kurmaya çalışıyoruz. Bunların başında Engelli Yaşam Merkezi geliyor. Mekan
tasarımından iç donanımına kadar her şeyiyle engelli bireylerin kullanımına yönelik olarak
hazırlanacak bu tesisle ilgili proje çalışmalarımız sürüyor. Avrupa'da ve Amerika'da benzer
tesislerde incelemeler yaptık. Onlardan çok daha mükemmelini şehrimize kazandıracağız"
diye konuştu.
Konuşmasının son bölümünde engellilerin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen
Başkan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim için önemlisiniz. Hem şehrimizin hem de
kalbimizin bir parçasısınız. Sizlerin memnuniyeti, bizim gönül huzurumuza giden yolun giriş
kapısıdır. Lütfen dualarınızla o kapıyı zaman zaman tıklatmayı ihmal etmeyin."
Yapılan tüm konuşmaların işaret diline çevrildiği programda çeşitli engelli derneklerine
mensup
vatandaşlar
tarafından
gösteri
ve
sunumlar
da
yapıldı.
BAŞKANLARDAN İŞARET DİLİYLE MESAJ
Programda ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanısıra Kocasinan,
Melikgazi ve Talas Belediye Başkanlarının, işaret diliyle verdikleri mesajlar yayınlandı.
'ENGELLİ VE SAĞLIK' PANELİ
Öte yandan Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Nuh Naci
Yazgan
Üniversitesi
işbirliğinde
bir
panel
düzenlendi.
Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Toplantı Salonu'nda gerçekleşen 'Engelli ve Sağlık'
panelinde, NNY Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından konuya
ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13254.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Talas'tan şehiriçi ulaşıma büyük destek
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleriyle
sınırları yaklaşık 2,5 kat büyüyen Talas'ın eski köy, yeni mahalleleri olan yerleşim yerlerinden
tek biletle ulaşım sağlayacak otobüsleri hizmete başlattıklarını söyledi.

15 Mayıs 2015 Cuma 17:16

Servislerin başlaması nedeniyle Mevlana Mahallesi'ndeki Selçuklu Evi önünde düzenlenen
törende konuşan Başkan Palancıoğlu, Kayseri'de ilk kez ulaşımda uygulama yaptıklarını
kaydetti. Başkan Palancıolğu, "Daha önce çalışan Talas içi servis, otobüslerin eski olması
nedeniyle kaldırılmak zorunda kalmıştı. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine
Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'in de destekleriyle yeni otobüsler aldık.
Toplu taşımda kullanılan kartlarla ve tek biletle ulaşım hizmete başladı. Diğer taraftan ise
belediyemize bağlanan eski köylerin ulaşımı için çalışma yaptık. Büyükşehir Belediyesinin 16
ilçeye aynı anda ulaşım hizmet vermesi zor olacağından biz kendilerinden izin alarak
otobüsleri, yakıtları ve şoförleri bizim tarafımızdan hizmete başlattık. Kayseri'de bir ilk
yaparak 35 km uzaktaki mahallemizden ilçe merkezimize yolcu taşıyoruz. Şuanda 1,8 TL'ye
tam, 1 TL'ye de öğrenci olmak üzere ücretlendiriliyor. Yeni bağlanan uzak mahallelerimizde
hizmet verecek ve Talas raylı sistem hattına bağlanacak. 1 milyon TL'lik bir yatırım
gerçekleştirdik." diye konuştu.AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Kemal Tekden ise,
"Mustafa Bey, camiden sağlık ocağına, spor alanlarından ticaret merkezlerine kadar birçok
alanla ilgileniyor. Yani eski deyimle tam bir şehremini. Mustafa Beyin şahsında bu ifade tam
zirveye oturmuş. Çünkü cami, stat ve okul yaptırmak belediyenin işi değil. Ben inanıyorum ki
bu gidişle Talas ve Kayseri birkaç yıl içinde dünya çapında takdir edilen şehirler olacaktır.
Üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından
Başkan Palancıoğlu ve beraberindekiler otobüslere binerek Talas turu yaptı. Hizmete giren
servisler 1 TL'ye Selçuklu Evi önünden sabah 07.45'te başlayıp 09.00-11.00-13.00-15.00 ve
17.00'de Tut Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Cemil Baba Mezarlığı önü ve Yenidoğan
Mahallesinden geçecek. Yeni bağlanan yukarı mahallelerden Kamber, Koçcağız, Çevlik ve
Alaybeyli'de ise sabah 06.30'da Talas'a hareket, akşam 18.30'da ise mahalleye dönüş
yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13255.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

ERÜ'de Ukrayna krizi konuşuldu
Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi (ERÜSAM) tarafından 'Ukrayna Krizi'
konulu konferans düzenlendi.
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Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilen
etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yetim ve Prof. Dr. Murat Doğan katılırken,
Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Sevinç Alkan Özcan, Doç. Dr. Bekir Günay, Gönül Şamilkızı,
Yrd. Doç. Dr. Vügar İmanbeyli konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü ERÜSAM Müdürü Doç Dr. Cevdet Kırpık’ın üstlendiği konferansta
Ukrayna ve Kırım konuları masaya yatırıldı. Rusya’nın bu iki ülke üzerindeki etkileri
değerlendirildi.
Rusya ve Balkan ülkeleri hakkında çalışmalarda bulunmuş bilim insanlarının bir arada olduğu
konferansın konu başlıkları “Yeni Güç kavgasında Ukrayna Krizi, Kimlik Politikaları
Açısından Ukrayna Krizi ve Türk Dış Politikası, Ukrayna Krizi ve Kırım'ın İşgali,Kırım
Tatarlarını Geleceği, İç Dinamikler Açısından Ukrayna-Rusya Krizi ve Bölgenin Geleceği”
oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13256.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

ERÜ'DE Rus Kültür Günü
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinin
düzenlemiş olduğu 'Rus Kültür Günü' Edebiyat Fakültesi’nde kutlandı.

15 Mayıs 2015 Cuma 17:22

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin bir araya gelerek düzenledikleri etkinlikler
fakülte binası önüne kurulan kermes ile başladı. Kermeste Rus kültürüne ait yemeklerin yanı
sıra, Türk yemekleri de yer aldı. Kermesin sona ermesinin ardından Edebiyat Fakültesi giriş
katında Rus kültürüne ait şarkılar, şiirler, dans gösterilerinin yanı sıra Rus Dili ve Edebiyatı
Bölümü hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinden oluşan “Rus Kültür Topluluğu Korosu” Rus
şarkıları ve marşları söylediler.Eğlenceli anların yaşandığı etkinlik, öğrencilerin Rus
kültürüne ait kıyafetleri sergilemesi ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13257.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Ak Parti Milletvekili ve Adayı Karayel
çiftçilerle buluştu

15 Mayıs 2015 Cuma 17:28

Kocasinan ilçesinin Mahzemin Mahallesinde Yamula Mansap Sulama Birliği Başkanı
Hüseyin Dikmen’in verdiği davete AK Parti Kayseri Milletvekili ve Adayı Yaşar Karayel,
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Aydın Kalkan, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent
Benli, Kayseri Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ve çok sayıda çiftçi katıldı.
AK Parti Kayseri Milletvekili ve Adayı Yaşar Karayel, 96 bin dönümün sulanması için
kurulan sulama birliğine 40 delegenin 26'sının oyunu alarak seçilen Yamula Mansap Sulama
Birliği Başkan Hüseyin Dikmen ve yönetim kurulu üyeleri Hasan Taşdemir, Hacı Saygı,
Hüseyin
Yalçın
ve
Fahrettin
Tutar’ı
tebrik
etti.
Karayel, "Tarımsal üretimin her kademesinde emeği, alın teri ve göz nuru olan, ülkemizin ve
ilimizin kalkınmasında önemli katkıları bulunan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Gününü
kutluyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13258.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Erciyesspor, Süperlig'e veda etti
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Süper Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında
İstanbul Başakşehir'i konuk etti. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile erince, Kayseri
temsilcisinin küme düşmesi kesinleşti.

17 Mayıs 2015 Pazar 15:33

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
66. dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Mahmut Tekdemir’in vuruşunda top auta
çıktı.
74. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Zoua Daogari’nin vuruşunda kaleci Volkan topu
kornere çeldi.
78. dakikada ceza alanı içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Lima Da Silva’nın vuruşunda
kaleci Zülküf topu kornere tokatladı.
80. dakikada ceza alanı içerisinde Lıma Da Silva’nın vuruşunda kaleci Zülküf’ten dönen
topla buluşan Mahmut, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Hüseyin Göçek xx, Orkun Aktaş xx, Süleyman Özay xx
SAİ KAYSERİ ERCİYESSPOR: Zülküf xx, Anıl Karaer xx, Mehmet Akgün xx (Mahmut
Özen dk. 82 x), Zoua Daogari xx, Vleminckx xx, Murat Yıldırım xx, Oğulcan xx, Yasin
Pehlivan xx, Emre Öztürk xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 64 xx), Ercan Pülgir xx, Sylla xx (Da
Silva dk. 83 xx)
YEDEKLER: Yusuf Balcıoğlu, Orhan Gülle, Mehmet Seçme, Serkan Demirezen
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Tekke

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan xx, Mahmut Tekdemir xx (Sedat Ağçay dk. 84
x), Epureanu xx, Edin Visca xx, Mehmet Batdal xx (Semih Şentürk dk. 70 x) Da Costa xx,
Rotman xx (Lima Da Silva dk. 62 x), Gencer Cansev xx, Cenk Şahin xx, Badji xx, Ferhat
Öztorun xx
YEDEKLER: Ufuk Ceylan, Perbet, Alparslan Erdem, Hüseyin Altuğ Taş
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
GOL: Mahmut Tekdemir (dk. 80) (İstanbul Başakşehir)
SARI KARTLAR: Badje, Ferhat Öztorun, Gencer Cansev (İstanbul Başakşehir), Ercan
Pülgir, Mahmut Özen (Kayseri Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13259.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Erciyes 2015 tabur görev kuvveti arazi tatbikatı
yapılacak
Kayseri'de Erciyes 2015 Tabur Görev Kuvveti Arazi Tatbikatı 20-22 Mayıs tarihleri arasında
yapılacak.
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Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları içerisinde hava indirme harekâtı
yeteneğine sahip olan ve bu yeteneğini Kıbrıs Barış Harekâtında başarıyla icra eden 1’inci
Komando Tugay Komutanlığı sorumluluğunda, 20-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Şehit
Teğmen Hasan BAK Atma/Atlatma Sahasında Erciyes–2015 Müşterek Tabur Görev Kuvveti
Arazi Tatbikatı icra edilecektir.
Tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava indirme imkân ve kabiliyetinin uygulanabilirliğini
görmek, bu kapsamda, müşterek harekât ortamındaki birlikler arasında iş birliğini geliştirmek,
lider personelin komuta kontrol yeteneklerini yükseltmek, ateş ve manevranın
senkronizasyonunu sağlamak, Tabur Görev Kuvvetini oluşturan 300 tam teçhizatlı paraşütçü
personelin düşman derinliklerinde muharebe kabiliyetini gerçekçi koşullarda test etmek
amaçlanıyor.
Tatbikata, 1’inci Komando Tugay Komutanlığından Hava İndirme Tabur Komutanlığı, bir
Komando Taburu, Topçu Taburu ve destek unsurları, Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki
adet F-16 savaş uçağı, 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından iki adet CN-235
Casa uçağı, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından sekiz adet C-130/C-160 nakliye
uçağı, Kara Havacılık Komutanlığından dört adet UH-60 genel maksat helikopteri, iki adet
AH-1W taarruz helikopteri, bir adet Atak taarruz helikopteri de katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13260.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Nobre üniversite öğrencileriyle buluştu
Kayserispor ’un tecrübeli oyuncusu Mert Nobre antrenman öncesi Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi öğrencilerinin sorularını cevapladı. Söyleşide tecrübeli oyuncu Kayseri’nin
tesislerini beğendiğini belirterek”Bu şehre hizmet etmekten memnunum" dedi.
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“Kariyerimde şükürler olsun ki şampiyonluklar, başarılar ve kupa kaldırmışlığım vardır”
diyen Mert Nobre, “Genel hatlarıyla Kayseri’de olmaktan ve yaşamaktan burada bu şehre
hizmet etmekten futbolcu olarak çok memnunum. Aileniz, çocuklarınız mutluysa kulüp sizi
seviyorsa siz kulübü seviyorsanız bizim düşüncemiz tabiki de kalmaktan yana olacaktır. O
yüzden her şey şu anda benim için Kayseri’de çok iyi gidiyor.” diye konuştu.
Türkiye Milli takımından davet almak konusunda kulüplerde oynadığı dönemde bir beklentim
olduğunu söyleyen Nobre,”Bu teknik bir karar. O dönem ki hocalar böyle bir konuda benim
için olumlu bir kararda bulunmadılar. O dönemin benim için geride kaldığını düşünüyorum.
Bu saatten sonra biraz zor. Bende sizin gibi oradan oturup Türk Milli takımını destekleyen bir
taraftar olurum. Hangi ligde olursa olsun şampiyonluğa oynamak ve bunu başarmak zordur”
diye konuştu. Kayseri’nin tesislerinin çok iyi olduğunu ve maçların seyircisiz anlam
kazanmadığını vurgulayan Nobre, ”Beşiktaş’ta iki tane burada 4 tane saha var ve yeni tesis
muhteşem. Burası çok iyi. Ayrıca maçlar seyircisiz çok fazla anlam kazanan bir şey değildir.
Seyirci için oynanan bir şeydir. Bizim de her zaman bir motivasyon kaynağımız dolu
tribünlere oynamaktır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13261.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Hisarcıklıoğlu'ndan, Nursaçan'a hayırlı olsun
ziyareti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz günlerde
gerçekleştirilen 13’üncü olağan genel kurulda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Tahir Nursaçan ve yönetim kurulunu ziyaret etti.
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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü de
ziyarette Hisarcıklıoğlu’na eşlik etti. Ziyarette konuşan KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde birlikte yola çıktıkları yenilikçi ekip ile
değişimi başlattıklarını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu ise “Organize sanayi bölgemizin yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun demek
için geldik. Kayseri Türkiye’nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Tahir Nursaçan ve
yönetim kurulu bayrağı daha ileriye taşıyacaktır” şeklinde konuştu. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Tahir Nursaçan’a kitap hediye ederken, Nursaçan ise Hisarcıklıoğlu’na
Yahyalı kilimi hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13262.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Milli İttifak Pınarbaşı’na ziyaret etti
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisinin (BBP) Milli İttifak Adayları Pınarbaşı’da Pazar
yeri ve halk esnafını ziyaret etti.
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SP ve BBP Milli İttifak Miletvekili Adayları seçim çalışmaları kapsamında Pınarbaşı’da
seçim çalışmalarını sürdürdü. Halkın ve esnafın sorunlarını dinleyen adaylar seçimleri
kazanmaları durumunda problemlere en kısa zamanda çözüm getireceklerini söyledi.
Saadet Partisi Milletvekili Adayı Duran Soyuğur, ”Millet sıkıntı çekiyor çare saadet. İnsanlar
aç ve işsiz kalmasın. Biz Saadet Partisi olarak herkesin yerinde geçinebileceği nimeti
sunacağız” dedi.
Saadet Partisi Milletvekili adayı Mehmet Aydın ise, “7 Haziran’da desteğinizi bekliyoruz.
Yeniden Milli Görüş diyoruz. Desteklerinizi talep ediyoruz. Seçime yaklaşık 3 hafta kadar bir
süre kaldı. Rahmetli Erbakan Hocanın ülke için yaptığı güzellikleri, o bereketli günleri
yenden yaşayalım diye biz göreve talibiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13263.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

15 yaşında yüksek tansiyon hastası oldu 17
yaşında kurtuldu
Kayseri'de 15 yaşında yüksek tansiyon hastalığına yakalanan ve 17 yaşına kadar bu hastalığın
sıkıntılarını çeken Buket Aslanderen, Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof.
Dr. Ergün Seyfeli'nin uyguladığı günü birlik bir işlem olan balon ve stend operasyonu ile
yüksek tansiyon hastalığından kurtuldu.
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Lise 3. sınıf öğrencisi olan Buket Aslanderen, 15 yaşına geldiğinde tansiyon sorunuyla
karşılaştı. Yaşının çok küçük olmasına rağmen çabuk yorulan ve sürekli başı ağrısı çeken
Aslanderen 17 yaşında geldiğinde, Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’ne
başvurdu. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli tarafından muayene edilen 17
yaşındaki Buket’e gerekli tetkikler yapıldı. Tetkiklerde genç kızın doğuştan kalp hastası
olduğu ortaya çıktı. Buket’in biküsbid aort kapak (doğuştan kapağın iki yaprakçıklı, yapışık
olması) ve aort koaktrasyonu (Doğuştan aort damarın dar olması) sorunu olduğu sonucu çıktı.
Aslanderen'e yapılan muayenede ayrıca, aort damarındaki darlık nedeniyle vücudun alt
kısmına kan geçişi olmadığı ve vücudun üst kısmında basınç artışı olduğu saptandı. Bu
nedenle de Aslenderen'in tansiyonunun sürekli yükseldiği ortaya çıktı. Aslanderen'in gerekli
ön hazırlıkları yapılmasının ardından, karın bölgesindeki damarından girilerek aort
damarındaki darlığa stent ve balon işlemi yapıldı. Aslanderen'in darlık nedeniyle oluşan
basıncı sıfıra düşürülerek tam açılma sağlandı. Gerçekleştirilen bu girişimin ardından genç
kızın tansiyonu kontrol altına alındı. Buket’in tedavisini gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Ergün Seyfeli, “Buket’in kullanmış olduğu ilaç sayısı işlem sonrasında yarıya düştü.
Hastamız takiplerini düzenli yaptırıp, ilaçlarını düzenli kullanması durumunda tansiyon
ilaçlarından tamamıyla kurtulabilir. Eğer bu işlem gerçekleşmeseydi kısa zaman içerisinde
Buket’te kalp yetmezliği, beyin kanaması ve felç riski bulunuyordu” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13264.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

MHP Milletvekili Adaylarından Tabip Odası Ve
Turan Derneğine ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili adayları Kayseri Tabip Odası ve Turan
Derneğini ziyaret etti.
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Kayseri Tabip Odasına yapılan ziyarette konuşan Tabip Odası Başkanı Suat Öktem, ziyaretten
duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öktem ayrıca, milletvekili adaylarına yaptıkları
çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Ziyarette MHP Milletvekili adayları Yusuf Halaçoğlu ve
Hasan Ali Kilci, Tabip Odası Başkanı Suat Öktem ve yönetim kurulu üyelerine seçim
çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.
Kayseri Tabip Odasına yapılan ziyaretin ardından MHP Grup Başkanvekili ve Milletvekili
Adayı Yusuf Halaçoğlu bir diğer ziyaretini Turan Derneğine gerçekleştirdi. Yapılan ziyarette
konuşan Turan Derneği Başkanı Ali İhsan Öztürk, "Turan yolunda mücadele eden herkesle
omuz omuza ve hocamızın bu yolda vermiş olduğu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz.
Turan Derneği olarak bizim düşüncemiz bu milletin menfaatine bir tek çivi çakan kim varsa
biz onun yanındayız diyoruz. Hocamıza ve ekibine başarılar diliyoruz" dedi.
MHP Grup Başkanvekili ve Milletvekili Adayı Yusuf Halaçoğlu ise, "Turan bizim hep
idealimizde yer alan çocukluğumuzdan beri Kızıl elma olarak gördüğümüz idealimizdir.
Türkiye’de maalesef Turan’ı farklı yorumlayan zihniyetler hep iktidara geldi. İnşallah 7
Haziran’da milletimizin vereceği destekle Turan'ı benimsemiş olan bir iktidar olacak diye
düşünüyoruz. Tarihe baktığımızda genelde hep Türklerin kurdukları devletlerde barış
sağlanmıştır. Türkiye asıl sahipleri tarafından yönetilmeye başladıktan sonra barışın
yaşandığını herkes görecektir" diye konuştu.
Halaçoğlu, "Türkler tarihlerinde pek çok farklı mezhebi, dini ve milleti bir arada ve barış
içinde yaşatmış ve onları kendi öz benliğinden de uzaklaştırma yolunda herhangi bir hareketi
olmamış bir millettir. İnşallah aynı şekilde kimseyi sömürme gayretinde olmadan herksin hak
ve hukukunu da gözeten bir yönetimi yine Türkiye ve Türkler sağlayacaktır. Sizleri burada
yaptığınız çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Türk dünyasının her tarafından burada
öğrencileriniz bulunmaktadır. Onlara destek veriyorsunuz. Bu konuda sizlere teşekkür
ediyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13265.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Bünyan’da dev gençlik yürüyüşü
Bünyan Belediyesi’nin katkılarıyla Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen ‘Gençlik
Yürüyüşü’ yüzlerce Bünyanlı gencin katılımı ile gerçekleştirildi.
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Bünyan Belediyesi ve Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen gençlik
yürüyüşü yüzlerce gencin katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu. Bünyan Belediyesi’nin
düzenlemiş olduğu kahvaltıyla başlayan yürüyüşe; Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, Bünyan Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü
Kadir Özbay, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Yaklaşık 5 kilometre süren Gençlik Yürüyüşü’nde genç öğrenciler davul ve zurna eşliğinde,
coşku içinde yürüdü. Bünyan Belediyesi’nin yürüyüş için özel olarak hazırlattığı şapka ve
tişörtleri giyen protokol üyeleri ve öğrenciler davul ve zurna eşliğinde yürüyüşte eğlencenin
tadını çıkarttı.
Düzenlenen yürüyüşe ilişkin konuşan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu,
"Geleceğimiz olan gençlerimiz için geleneksel olarak düzenlediğimiz ‘Gençlik
Yürüyüşümüzü’ bu yılda coşkulu ve kalabalık bir katılımla gerçekleştirmenin mutluluğu
içindeyiz’’ dedi.
Başkan Gülcüoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:’’Geleceğimizin mimarı olan, gelecek
umutlarımızı omuzlarında taşıyan gençlerimiz için Bünyan Belediyesi olarak her zaman
üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Bünyan
Belediyesi olarak eğitim alanında birçok çalışmaya imza attık. Gençlerimizin ve
çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunma adına, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle her zaman
koordineli bir çalışma yürüttük. Bu günde Gençlik Haftası kapsamında İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz Gençlik Yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Belediye
olarak gençlerimizin donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni
yapıyor ve onlara her türlü desteği veriyoruz. Bilindiği üzere Bünyan eğitim alanında
bölgesinde bir cazibe merkezi ve bizde bunun bilinciyle adımlar atıyoruz. Bu vesile ile
şimdiden gençlerimizin ‘Gençlik Haftası’nı ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı
kutluyorum.’’
Yenileme çalışmaları tamamlanan Bünyan Belediyesi Sosyal Tesisleri Önünden Başlayan
yürüyüş Bünyan ilçe merkezinde sergilenen halk oyunları gösterisi ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13266.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Baldöktü Hanı günümüze kazandırılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak
Tacettinveli mahallesinde yer alan Baldöktü Hanı olarak bilinen tarihi yapıda bakım ve
onarım çalışması yapılacağını söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak mülkiyeti
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait bu yapının Yavuz Sultan Selim dönemi kayıtlarında
Baldöktü Hanı olarak kayıt altına alınmış ve değerlendirilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında
ise iplik işliği olarak kullanılmıştır. Bu tarihi yapının büyük bir kısmı toprak altında kalmış ve
gün yüzüne çıkarılmayı beklememektedir. Melikgazi Belediyesi olarak Vakıflar Bölge
Müdürlüğü ile yapılan anlaşma ile belediyemiz bu tarihi yapıyı bakım ve onarım yaparak
günümüz hizmetine kazandıracaktır. Gelecek kuşaklara Anadolu kültür mirası sağlam ve
bakımlı bir şekilde emanet edilmiş olacaktır “ dedi.
Tol veya sarnıç olarak isimlendirilen bu yapı eserin bakım, onarım ve yenileme için yapılacak
çalışmada mülkiyet sorunu bulunmadığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
onarılan ve bakımı yapılan her tarihi eserin tekrar kullanıma açıldığını ve hizmete
sunulduğunu kaydetti.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi mekanların Melikgazi Belediyesi’ne emanet olduğunu
çünkü 2015 yılını Anadolu’nun bu tarihi mekanlarını onarım ve bakım yılı olarak ağırlık
vereceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13267.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Tekden Ortaokulu öğrencilerinden bisiklet
şenliği etkinliği
Özel Tekden Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri tarafından bisiklet şenliği düzenlendi.
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Düzenlenen etkinlik kapsamında Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri okul önünden
bisikletlerini sürmeye başladı. Etkinliğe AK Parti Milletvekili Adayı Kemal Tekden, Tekden
Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, Tekden Eğitim Kurumları Genel
Müdürü İbrahim Orhan, Özel Tekden Ortaokul Müdürü Göksel Orhan ve öğrenciler katıldı.

Bisiklet Şenliği kapsamında Talas'da bulunan mesire alanına kadar bisiklet sürdü.
Mesire alanında öğrenciler ayrıca çeşitli oyunlar oynayarak, etkinliği sona erdirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13268.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Tören alanına ücretsiz otobüs ve tramvay
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek toplu açılış törenini takip
etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz otobüs ve tramvay seferleri düzenlenecek.
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Yarın saat 15.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek toplu açılış törenini izlemek
isteyen vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla her semtten ücretsiz otobüs seferleri
düzenlenecek. Saat 13.30'dan itibaren başlayacak ücretsiz otobüs seferlerinin yanısıra
tramvaylar da saat 11.00'den itibaren tören alanına ücretsiz yolcu taşıyacak. Ücretsiz tramvay
seferleri, Kayserispor'un Kadir Has Stadı'nda oynayacağı şampiyonluk maçı ve ardından
gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle saat 24.00'e kadar devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13269.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Karayel çiftçilerle buluştu
Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Milletvekili adayı Yaşar Karayel, Kocasinan Ziraat Odasını
ziyaret ederek, çiftçilerle buluştu.
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Dünya çiftçiler günü münasebetiyle, Kocasinan İlçesine bağlı 60 mahalle muhtarı ve çok
sayıda çiftçiyle sohbet ederek, dertlerini dinledi.
Programa Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammmer Kılıç, Ak Parti Kayseri Milletvekili
adayı Havva Talay Çalış katıldılar.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, Karayel'den bu yıl çiftçilerin don
olayından büyük oranda mağdur olduğunu, bu mağduriyetlerin giderilmesi için destek istedi.
Karayel çiftçilerin sorunlarının giderilmesi için, gerekli çalışmaların yapıldığını ve en kısa
zamanda çözüleceğini belirterek, "Üreten ve üretime katkıda bulunan çiftçilerimizin her
zamanda yanında olacağız" dedi.
KARAYEL YEMLİHALILARLA BULUŞTU
Seçim çalışmalarını Kocasinan İlçesi Yemliha Mahalllesinde sürdüren Ak Parti Kayseri
Milletvekili
Yaşar
Karayel,
vatandaşlarla
şükür
yemeğinde
buluştu.
Binlerce vatandaşın katıldığı şükür yemeğine, Karayel'in yanı sıra , Ak Parti Kayseri
Milletvekili adayı Aydın Kalkan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ak
Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ile İl ve İlçe yönetim kurulu üyeleri katıldılar.
Karayel seçim çalışmalarına, Kalkancık, Karakimse, Yukarı Hasinli, Eski Ömer'ler , Hırka,
Yuvalı, Bayramhacılı, Kaş, Himmetdede, Düver, Elmalı, Beydeğirmeni Mahallelerinde
vatandaşlarla sohbet toplantıları yaparak dertlerini dinledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13270.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Kayseri'nin Talas ilçesinde yalnız yaşayan emekli öğretmen yakınları tarafından evinde ölü
bulundu.
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde evinde yalnız
yaşayan A. K.'den (81) haber alamayan yakınları eve geldi. A. K.'nin evin mutfağında
hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri A. K.'nin
hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine polis ekipleri evde inceleme yaptı. A. K.'nin cenazesi
savcının
incelemesinin
ardından
hastane
morguna
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13271.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Başakpınar'a muhteşem futbol sahası
Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas Başakpınar'da yaptırılan futbol sahası ve spor
kompleksi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Düzenlenen ikinci bir törenle de BelediyeHayırsever işbirliği ile yaptırılacak olan İmam Hatip Lisesi'nin temeli atıldı.
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Başakpınar halkının yoğun ilgi gösterdiği törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
ve bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki'nin yanısıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile çok sayıda davetli ve spor
dünyasından temsilciler katıldı. Kayserispor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar ve Genel
Menejer Süleyman Hurma ile Kaptan Abdullah Durak ve bazı futbolcular da törende yer aldı.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Genel Müdürü Ali Üstünel'in tesisler hakkında bilgi
vermesininin ardından kürsüye gelen Başakpınar Spor Kulübü Başkanı Ramazan Uluçay da,
kendilerine kazandırılan bu futbol sahası ve tesisler için Başkanlar Mustafa Çelik ve Mehmet
Özhaseki'ye teşekkür etti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da konuşmasında Büyükşehir Belediyesi
tarafından kazandırılan hizmet ve yatırımlara dikkat çekti. Palancıoğlu, "Verilen sözler
gerçeğe dönüştü. 1 yıldan kısa bir sürede bu mükemmel tesisi Başakpınar'a kazandıran değerli
başkanlarımız Mehmet Özhaseki ve Mustafa Çelik'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"KISKANILACAK TESİS"
Burada yaptığı konuşmada kıskanılacak kadar mükemmel bir spor tesisinin hizmete girdiğini
söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bugün aynı zamanda hayırsever
katkısıyla yaptırılacak okulun temelini atacaklarını ifade ederek, "Bugün burada, şehir
merkezinde yaşayan gençleri kıskandıracak güzellikte bir spor tesisinin açılışını yapıyoruz.
1000 kişilik tribünü, tartan pisti, duşları, soyunma odaları ve sosyal tesisleriyle bu futbol
sahası doğrusu Başakpınar'a yakıştı. Hayırlı uğurlu olsun, gençlerimiz böyle kaliteli tesislerde
spor yapsınlar. Bununla birlikte biraz sonra, çocuklarımızın tam donanımlı bir binada eğitim
almasını sağlayacak İmam Hatip Lisesi'nin de temelini atacağız. O da bölgede yaşanan önemli
bir eksikliği gidermiş olacak inşallah. Her iki yatırımın toplam maliyeti 4 milyon lirayı
geçiyor" dedi.
"GÖÇE ENGEL OLMA ÇABASINDAYIZ"
Konuşmasında, şehir merkezindeki asgari yaşam standartlarını, ilçelere ve beldelere taşımak
için çaba sarfettiklerini söyleyen Başkan Çelik, şöyle devam etti: "İstiyoruzki herkes yaşadığı
yerden keyif alsın, huzur bulsun. Kafasının bir kenarında büyük şehre göç etme duygusu
oluşmasın. Çocuklarının eğitimi için şehre göçmek ya da çocuğunun okuluna yakın bir yerde
yurt aramak derdinde olmasın. Şehir merkezindeki imkanlara iç çekerek bakıp kalmasın. Spor
yapacaksa sporunu yapsın, eğitim alacaksa bulunduğu yerde alsın. Altyapı, ulaşım, sosyalkültürel ortamlar gibi konularda sıkıntılar yaşamasın. İşte bunun için iki aydır ilçelerimizde

düzenlediğimiz törenlerle bir yandan yapımı tamamlanan tesisleri hizmete açıyoruz, bir
yandan da yenilerinin temelini atıyoruz."
Başkan Çelik, sözlerinin sonunda bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki'ye Başakpınar ve çevre yerleşim yerlerine
yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
"BÖYLE TESİS, BİRÇOK İLDE BİLE YOK"
Törende konuşan bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili
Adayı Mehmet Özhaseki de 1,5 yıl önce gelip sözünü verdikleri tesisleri hizmete açmanın
mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Buraya geldiğimde kardeşlerimiz bizden futbol
sahası ve lise binası istemişti. Biz futbolu çok seviyoruz, bölgede de belli bir potansiyel var'
diye bizden futbol sahası isteyen gençlerimiz isteğini bugün yerine getirmiş oluyoruz. Lise
binası için de biraz sonra, bir hayırseverimizin katkısı ile yaptıracağımız İmam Hatip
Lisesi'nin temelini atacağız. Böyle bir spor tesisi birçok ilde bile yok. Başakpınar'a hayırlı
olsun" dedi.
21 yıllık belediye başkanlığını bir cümle ile özetlemek gerektiğinde 'Çok Çalıştım' şeklinde
ifade edebileceğini söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, "Siyaset
dürüstçe yapılır, hizmet için yapılır. 3 ay önce belediye başkanlığından ayrıldım, her gittiğim
yerde başım dik, alnım açık geziyorum ve verdiğim sözleri yerine getirmenin mutluluğunu
yaşıyorum. 21 yıllık belediye başkanlığımı tek cümle ile özetlemem gerekirse 'Çok çalıştım'
diyebilirim. Gece gündüz, durmadan çalıştım. Sonuçta da işte böyle herkesin gıpta ile baktığı
bir Kayseri çıktı" diye konuştu.
BAŞKANLARA FORMA VE PLAKET
Törende konuşmaların ardından Başakpınar Spor Kulübü Başkanı Ramazan Uluçay tarafından
belediye başkanları Mustafa Çelik ve Mustafa Palancıoğlu ile bir önceki Büyükşehir Belediye
Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki'ye üzerinde adı yazılı birer
forma hediye edildi ve teşekkür plaketi verildi.
İMAM HATİP LİSESİ'NE İLK HARÇ
Başakpınar'da düzenlenen ikinci törenle de emekli öğretmen çift Fatma-Yüksel Başbuğu'nun
katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan İmam Hatip Lisesi'nin temeli
atıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13272.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Talas Çömlekçi'de bahar şenliği
Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde yeni bağlanan yukarı mahalleler Çömlekçi'de düzenlenen
bahar şenliğinde buluştu.
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Mahalle meydanında gerçekleşen buluşmaya AK Parti Kayseri Milletvekili ve Adayı İsmail
Tamer, Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı
Mehmet Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milletvekili Adayı Avşar
Aslan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve civar mahalleli katıldı. Davetlilerin meydana
gelişiyle genci yaşlısı, 7'den 70'e herkes Mehmet Özhaseki'ye sevgi gösterisinde bulundu.
Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eski ve yeni
bütün mahallelere hizmet vermek için çalıştıklarını belirterek, hizmetlerini anlattı. Başkan
Palancıoğlu, "Mahallelilerimiz bizden ulaşım sorununun çözümünü istemişti. Biz de 1 milyon
liraya yeni bağlanan mahallelerimize servis başlattık. Böylece hem 1,8 TL'ye Talas'a gitmiş
oluyorlar hem de kaliteli hizmete kavuştular. Kayseri'de ilk defa gerçekleştirilen bir hizmet.
Başakpınar mahallemizde yeni stat açıp imam hatip lisesinin temelini attık. Bunlardan dolayı
Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz." dedi.
Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki, 21 yıllık belediyecilik hizmetinde Kayseri'ye yaptıklarını anlattı. Özhaseki, göreve
geldiklerinde şehir ile bugünkü arasında dağlar kadar fark olduğunu ifade ederek, "Ben işe
başladığımda belediye borçluydu. Çalışanlarına maaş ödeyecek parası yoktu. Araçları için
sanayiye gidip 4 lastik alacak itibarı yoktu. Şimdi 900'e yakın parkımız var, mafya yok
hamdolsun. Belediye başkanlarının altına girmekten korktuğu birçok büyük proje
gerçekleştirdik. Kızılırmak üzerine cebimizden bir lira çıkmadan, devleti borçlandırmadan
baraj yaparak elektrik ürettik. Hâlbuki ırmak orada yüzlerce sene akar bizim Türk te bakardı.
Stadyum yaptık cebimizden para çıkmadı. Erciyes'te devasa bir kayak merkezi yaptık.
Binlerce gence aş, iş kapısı. Bunları yapan bir belediye başkanı ne yazık ki Türkiyemizde yok.
Herkes caddeleri biraz asfaltlıyor, peyzaj yapıyor, keyfine bakıyor sonra gidiyor. Ama biz
bütün bunları gerçekleştirdik." diye konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili ve Adayı İsmail Tamer, Özhaseki'den övgüyle bahsederek
sözlerine başladı. Tamer, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne yeni ve farklı Türkiye'nin
hedefi olduğunu anlatarak, "2023 hedefi koyan, gelişen, kendi uçağını kendi yapan, kendi
uydusunu uzaya gönderen, tankını, topunu, tüfeğini, savaş gemisini kendi üreten bir Türkiye
halinde yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından davetliler hazırlanan etli pilav yerken, mahalleli Mehmet Özhaseki'yi
bağrına bastı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13273.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

MHP’den Kayseri esnafına ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Teşkilatı, MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr.
Yusuf Halaçoğlu öncülüğünde, Kayseri esnafı ziyaretlerini sürdürüyor.
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7 Haziran seçimleri kapsamında, çalışmalarını hızlandıran MHP Kayseri Milletvekili adayları,
esnaf ziyaretlerinin sayısını arttırdı. Köşk Mahallesi, Alparslan Mahallesi ve Yıldırım Beyazıd
Mahallesi esnaflarını ziyaret eden, MHP Kayseri Milletvekili Adayı Yusuf Halaçoğlu ve
İsmihan Gülser Üçok, esnafın taktirini topladı. Ziyaretler öncesi bir konuşma yapan
Halaçoğlu, esnaf ziyaretlerinin öneminden bahsederek,” Bugün ki esnaf ziyaretlerimizde,
aslında her zaman aynı durumla karşılaşıyoruz. Sokakta insanlar ellerimizi sıkıyor ve bu
seçimde bizi kurtarın diyor. Onun dışında desteklerini bize vereceklerini belirtiyorlar.
Bizlerde esnafın halini hatırını soruyoruz. Esnafımız artık hükümetin değişmesi gerektiğini
ifade ediyor. Bizler bundan çok mutluyuz. 7 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi
bu teveccüh ile birlikte, inşallah Kayseri’de birinci parti olarak çıkacak. Ve iktidara
gelecektir. Büyük bir sempati var. Bizlere büyük bir destek var. Bu destek inşallah seçimlere
yansıyacak ve Milliyetçi Hareket Partisi bu dönemde iktidarı yakalayacaktır”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13274.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Cumhurbaşkanımızı feda etmeyiz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Terziler ve Konfeksiyoncular Odası
tarafından düzenlenen toplantı öncesinde, Mursi’ye verilen idam kararı ile ilgili olarak atılan
bir başlığı, “Biz bunlarla alakalı olarak hiçbir tehdide şantaja boyun eğmeyeceğiz. Ne 11.
Cumhurbaşkanımızı, ne 12. Cumhurbaşkanımızı AK Parti’den seçildi diye hiçbir şekilde feda
etmeyiz” diye değerlendirdi.
Bakan Taner Yıldız, Kayseri Terziler ve Konfeksiyoncular Odası tarafından düzenlenen
etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Yıldız, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’ye gelişi ile ilgili olarak, “Bu gün Kayseri’de tarihi bir gün.
Şu ana kadar yaptığımız hizmetlerin açılışı için Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri’ye gelecek.
Bu bir AK Parti mitingi değil, bütün Kayseri’de hizmet alan, bütün partililerin davetli olduğu
bir hizmet açılışıdır. Yaklaşık 500 milyon TL’lik Kayseri’de bu hizmeti alan vatandaşlarımız
ile birlikte katılacağız” diye konuştu.
Irak’ın petrolleri ile ilgili olarak ise Bakan Yıldız, “Şahıslar, şirketler, ülkeler öngörülerinde
isabet ettikleri kadar başarılı olabilir. Türkiye Irak ile alakalı bir teşhis koymuştu. Ne kadar
ham petrol ve doğalgazı ülke kaynaklarına dış pazarlarına aktarabiliyorsa Irak o kadar daha
hızlı normalleşecektir. Hamd olsun bunda isabet ettiğimizi yalnızca bölge değil ABD bir
kısım tereddütlerine rağmen şu anda bunu teyit etmek durumunda kaldı. Biz doğruyu
yapmıştık. Yaklaşık 2 bin 300 varillerle başlayan, şu anda 650 bin varile ulaşmış durumda.
650 bin varil Irak’ın ihracatının çok önemli bir kısmı. Hedefimiz bir milyon varilin üzerine
çıkmaktır. Burada hem Bağdat’ın hem de Erbil’in petrolleri akıyor. Bütün gelir Irak halkının

tamamına aittir. Türkiye bu manada Irak’ın siyasi bütünlüğüne saygı göstermekle kalmayıp
aynı zamanda nezaket göstermektedir.
Türkiye’nin gerek kendi ihtiyaçları, gerekse AB ülkelerinin ihtiyaçları ile alakalı pozitif
tutumları sürecektir” dedi.
Mısır’da, Mursi’ye verilen idam kararı ile ilgili olarak atılan bir gazete başlığının sorulması
üzerine ise Bakan Yıldız şu değerlendirmede bulundu:
“Mursi’ye idam kararı, Mısır’ın hem İslami hem de insani olarak kaybettiği bir sınavdır. Fok
balıklarına, alabalıklara ve nesli tükenen fillere hassasiyet gösteren bir kısım insanlar da
sınavda kaldı. İdamı kendi ülkelerinde yasaklayanlar, Mısır’daki idamla alakalı sessiz
kaldılar. Hele hele sıfat olarak kullandıkları ‘Yüzde 52 oy alan Mursi idam ediliyor’ dedikleri
haber bir atıftır. Bir algı operasyonudur. Aynı şekilde ‘Hacı Cumhurbaşkanı’ diye Sayın
rahmetli Özal’a dokuz sütundan manşet atmışlardı. Biz bunlarla alakalı olarak hiçbir tehdide
şantaja boyun eğmeyeceğiz. Ne 11. Cumhurbaşkanımızı, ne 12. Cumhurbaşkanımızı AK
Parti’den seçildi diye hiçbir şekilde feda etmeyiz. Onlar kefenlerini giyerek yola çıktılar. Biz
demokrasi adına seçimlerle işbaşına gelmiş olan Cumhurbaşkanlarımızı bu tarza feda
ettirmeyeceğiz. Bu tür algı operasyonu ile uğraşacaklarına, Türkiye’nin kalkınmasına katkı
koymaya çalışsalar daha iyi olur. Sayın Menderes’in vefatı ile alakalı çevirdikleri filimler bu
gün teknolojik bir kısım yapılarla birlikte ancak şekil değiştirmiş bulunuyorlar, zihinde bir
değişiklik söz konusu değil. Biz Mursi’nin idamının müftüden döneceğine inanıyoruz. En
azından Mısır’ın kaybettiği insanlık sınavının müftünün tekrardan iade edeceğini
düşünüyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13275.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Hiçbir tehdit bizleri yıldıramaz
Terziler ve Konfeksiyoncular Odasının düzenlediği etkinliğe katılan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Biz Allah’ın verdiği ömrü tamamladığımız zaman dünyadan
ayrılacağımızı bilen insanlarız. Hiçbir tehdit bizleri yıldıramaz” dedi.
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Düzenlenen etkinliğe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Grup
Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, davetliler ile Terziler ve Konfeksiyoncular Odası
üyeleri katıldı. Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Türkiye
birçok badiren geçti ve geçmeye de devam ediyor. Ne zaman Türkiye bir kalkınmaya başladı
dikkat edin mutlaka paçasından aşağı çekmeye çalışanlar olmuştur. Şuanda öyle bir durumla
karşı karşıyayız. Şimdi müdahale etme ihtiyacı duyuyorlar” diye konuştu.
Yıldız ayrıca, “Bu seçimlerde göstereceğimiz tavır bir partinin yükselişi diğer partinin
düşmesine yönelik değildir. Türkiye’nin istikrarına yönelik tavır olacaktır. Bizler

kendimizden daha çok sevdiğimiz çocuklarımıza güzel bir ülke bırakmak açısından 7
Haziran’da gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Türkiye’nin birçok kamburu var. Bunlardan
birtanesi şehitlerimizle alakalı konulardır. Biz insanımızın artık bu acıyı çekmesini
istemiyoruz. Bununla alakalı müzakerelerle de iyi bir noktaya geldik. Artık bunun geri dönüşü
yoktur. Bizler kaybedecek şeyleri olmayan insanlarız. Biz Allah’ın verdiği ömrü
tamamladığımız zaman dünyadan ayrılacağımızı bilen insanlarız. Hiçbir tehdit bizleri
yıldıramaz”
şeklinde
konuştu.
Muhalefet partilerinin seçim vaatleri ile ilgili konuşan Yıldız, “Bu vaatler olsaydı Cem
Uzan’ın vaatleri karşılık bulurdu. Karşılık bulmadı. Bizim insanımız bunun farkına vardı.
Siyasi istikrarı sağlaması gereken iktidar partileridir. Bunu korumaları gerekenlerde esnaflar,
işadamlarıdır. Türkiye inşallah ilerlemesine devam edecek. Boş vaatlerin bizler ikna
etmediğini biliyor ve görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13276.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Şampiyonluğun mimarları bir araya geldi
PTT 1. Lig Şampiyonu Kayserispor Kulübü, yarın gerçekleşecek kupa töreni öncesi onur
yemeği düzenledi.
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Kayserispor Kulübü Genel Menajeri Süleyman Hurma ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe,
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı, AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Kayserispor Kulübü Başkanı Bekir Yıldız, Kayserispor
Kulübü Eski Başkanı Recep Mamur, Futbol Yorumcusu Ümit Aktan, Kayserispor eski teknik
direktörlerinden, Shota Arveladze, Ertuğrul Sağlam, Shota’nın kardeşi Archil, Kayserispor
Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar ve davetliler katıldı.
Düzenlenen etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri’ye yakışan bir
şampiyonluk kazanıldığını söyleyerek, ”Geçtiğimiz yıl maalesef bir kaza yaşadık. Ama o
kazayı kısa bir sürede telafi ettik. Çünkü bu sene telafisi olmasaydı önümüzde ki senelerde
daha da zor olabilirdi. Mevcut oyuncular dağıtılmadan ve teknik heyet görevine devam ederek
şampiyonluğunu ilan etti” dedi.
Kayserispor Kulübü Başkanı Bekir Yıldız da, şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür
ederek, ”Yarın emeklerimizin kutlamalarını yapacağız. İlk haftalarda lider olduk ve lider
bitirdik. Bu lig tarihinde pek yaşanan bir olay değildir. Ligin üst sırasında başladık 3 hafta
kala şampiyon olduk. Bu şampiyonlukta emeği geçen herkese Kayseri şehri olarak
minnettarız” diye konuştu.
Kayserispor’a uzun yıllar emek verdiğin söyleyen Kayserispor Eski Başkanı Recep Mamur
ise, ”Kayserispor bu sene şehrimizi çok mutlu etti. Uzun yıllar başkanlığını yaptım, iyi kötü
günlerinde sevinçler yaşadım. Geçen yıl talihsizlik neticesinde küme düştük. Bana derin bir

üzüntü verdi. Ancak takımımız bu çok yıl başarılı bir performans sergileyerek, Süper Lig
kapısından tekrar girdik. Bu beni çok mutlu etti. Başta başkanımız Bekir Yıldız olmak üzere,
emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
ÖZHASEKİ:”BABAMIZ HARÇLIK VERMEZSE, AMCALARIN YANINDA MAÇA
GİRERDİK”
Kayserispor’un şampiyonluğuyla büyük mutluluk duyduğunu ifade eden AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, çocukluk yıllarından bu yana Kayserispor’un taraftarı
olduğunu söyledi. 7 yaşından bu yana maçlara gittiğini ifade eden Özhaseki, harçlık
bulamadığı dönemlerde maçlara girmek için, stadyuma giren amcaların yanında tribüne
çıktığını belirtti. Özhaseki, ”Yarın nasipse şampiyonluğu kutlayacağız. İçimiz içimize
sığmıyor. Bir taraftan da dostlarımız var. Takımımızı takip ettik lig boyunca. Eski
hocalarımızla da burada oldukları sürede aile gibiydik. Hiç yabancılık hissetmedik, onlar da
hissetmemiştir. Burayı kendi evleri gibi gördüler. Bundan dolayı çok mutluyum. Yarın bizim
sevincimizi paylaşacaklar. Gerçek dostluk sevinçlerini paylaşmakla belli oluyor. Kayserispor
bizim şehrimizin takımı olduğu için doğduğumuzdan beri bizim aşkımız 7 yaşından itibaren
maçlarına geldik. Babamızdan harçlık alamadıysak bile başkalarından rica edip yanlarında
girmek isterdik maça. Maçlara 3 saat öncesinden gidiyorduk. Güneşin anlında bekliyorduk.
Epeyce zorluk çektiğimiz günler oldu. Düştük çıktık. Hatta istanbul’da bir gece ağız üstü
yatmanın ne demek olduğunu anladım. 92. dakikada bir gol yedik. Sırt üstü yatamadım
sıkıntıdan” dedi.
ESKİ TAKIMLARININ MUTLUĞUNU PAYLAŞTILAR
Kayserispor’un eski teknik direktörleri Shota Arveladze ve Ertuğrul Sağlam da onur
yemeğine katıldı. Kayserispor’a emek vermiş olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Sağlam,
”Kayserispor’un benim hayatımda çok değerli bir yeri var. Samsunspor’da antrenörlük
hayatıma başladıktan sonra ikinci deneyimimi burada yaşadım. Antrenörlük hayatımın
yükseliş dönemi oldu benim için. Çok mutlu ve huzurlu 2 sene geçirdik. Değerli yöneticilerim
de bu başarılara katkı sağladı. Sonraki dönemlerde Kayserispor bir marka olmaya başladı.
Herkesin gıpta ile baktığı bir kulüp haline geldi. Daha sonra bir şanssızlık yaşandı. Ben bu
geri adıma bir sıçrama diyorum. Çünkü bu şehir bunu hak ediyor. Kayserispor kurumsal
yapısı sayesinde ait olduğu yere geri döndü. Geçmişte bu kulüpte yaşamış olduğum gururu
tekrar ifade ediyorum. Takımımızın mutluluğunu paylaşmak için bende burada oldum”
ifadelerini kullandı.
Kayserispor'un eski teknik direktörü Shota ise, ”Ben kendimi burada hiç yabancı
hissetmedim. Kendimi yabancı hissetmeyerek haklı olduğumu burada bir kez daha anladım.
Bu kulüp son 10 sene de yavaş yavaş büyümüştür. Bu tür başarıların dünya futbolunda
örnekleri azdır. Juventus örnek verilebilir. 2 sene önce ligden düştü. Sonra birinciliği kazandı.
Sonra Şampiyonlar Lig’inde final oynadı. Bu başarıyı kulüp yapar” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13277.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Cumhurbaşkanı için bin metrekarelik pankart
hazırladılar
Toplu açılışlar için Kayseri’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bin
metrekarelik dev pankart hazırlandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda katılacağı toplu
açılış öncesinde Kayserili vatandaşlar tarafından bin metrekarelik, üzerinde, “Sakın kader
deme, kaderin üstünde bir kader var ki, ne yapsalar boş, Kayseri’nin gönlünde bir yiğit
Başkan var” yazılı pankart hazırlandı. Pankartın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
tören alanına gelmesi ile Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan otele asılacağı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13278.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış ve halka hitap için Kayseri’ye geldi.
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Hava yolu ile Erkilet Havaalanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan cumhurbaşkanlığı
otobüsü ile vatandaşları selamladı. Vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları selamlarken, bir bebeği de kucağına alarak sevdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra halka hitap edeceği meydana hareket etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13279.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Şair Suat Dağ İmza Günü Gerçekleştirdi
Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezinde imza günü gerçekleştiren Suat Dağ:
“Kitaplara ilgi çok az oysa en çok kitaba ilgi gösterilmeli” dedi.
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‘Yol Çiçekleri’ isimli şiir kitabının imza gününü gerçekleştiren Suat Dağ Kitaba ilginin çok
az olduğunu belirtti. Dağ:” En çok kitaba ilgi gösterilmeli. Arzu edilen ilgiyi gençlerimizde,
insanlarımızda göremiyorum. Yıllarca kütüphanede çalıştım orada da durum pek farklı
değildi. Kütüphaneye çok az gencimiz, Orta yaşlı insanımız geliyordu” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13280.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Uluslararası Akademi Öğrencileri Son Mektubu
İzledi
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Medeniyetin Burçları
Derneği tarafından yürütülen Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi öğrencileri Son
Mektup filmini izledi.
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İpeksaray Alışveriş Merkezi Sinema Salonunda gerçekleştirilen programda, Çanakkale
Savaşlarını anlatan yerli yapım Son Mektup filmini hep birlikte izlediler. Yaklaşık 200
öğrencinin izlediği filmden çok memnun olduklarını ifade eden öğrenciler Çanakkale Zaferi
ile ilgili bilgilerinin da arttığını vurguladılar. Organizasyonla ilgili şu bilgileri veren
Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun:"Öğrencilerimize güzel
bir ortamda bu tarihi filmi izlettirmeyi amaçladık. Çanakkale Zaferinin 100. yıldönümünü
kutladığımız bu günlerde akademi öğrencilerimizin bu zaferle ilgili bilgi sahibi olmalarını
amaçladık. Akademi öğrencilerimizin bu anlamla çeşitli etkinliklerle ülkemiz ile ilgili
bilgilerini artırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda öğrencilerimizi Erdemli

Kaya Kiliseleri, Soğanlı Vadisi ve Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ni gezdirdik. İnşallah gelecek
haftalarda özellikle Konya, Bursa ve İstanbul'u kapsayan gezilerde yapacağız" şeklinde
bilgiler verdi.
Haber/Fotoğraf: Rukiye Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13281.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Mursi, idam edilmeyecek!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mursi şayet idam edilirse ki inanmıyorum. İnşallah
idam edilmeyecek edemeyecekler. Terör örgütü ile mücadele eden bir kardeşim şehitlik
rütbesine ulaşmış olacaktır. Bende böyle bir akıbete uğramış olursam Rabbim inşallah bizlere
de o makamı lütfedecek diye ümit ediyorum” dedi.
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Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve eşi emine Erdoğan iki aylık Suriyeli Sene’yi kucaklarına alarak bir süre ilgilendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin metrekarelik pankart sürprizini hazırlayanlara teşekkür ederek
konuşmasına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün burada toplam 458 trilyon lira olan
50 ayrı eserin açılışını yapıyoruz. Kayserispor yeniden Süper Lig’e çıktı, fakat Kayseri
Erciyes’te ne yazık ki PTT 1. Lig’e indi. Ben bu Kayseri’yi anlamıyorum. Biri çıkıyor biri
iniyor. Hiçbir zaman boşta bırakmıyor. Burada bir ekonomik anlayış var. Ben Kayserispor’a
Süper Lig’de başarılar diliyorum. Kayseri Erciyes’e de PTT 1. Lig’de başarılar diliyorum”
diye konuştu.
“BUNLARIN SIRTINDA BOŞ YUMURTA KÜFESİ VAR, BİZİM SIRTIMIZDA
DOLUSU VAR”
“Tüm bu yatırımların Kayseri’ye, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri hizmetin
kıymetini çok iyi bilir” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
“Kayseri çalışmanın anlamını çok iyi biliyor. Geçtiğimiz 12 yılda Başbakanlığım döneminde
ne yaptıklarımızı anlatmak istiyorum.
Birileri ‘cek, cak’la konuşuyor. Gelince ‘memura şunu vereceğim bunu vereceğim’ diyor.
Bunların sırtında boş yumurta küfesi var. Bizim sırtımızda dolusu var. Bunlar bunları
söylerken şunu yaparak bunu yapacağım demiyor. Başında olduğum iktidarın 27.5 milyar
dolar merkez bankası rezervi ile aldık 122 milyar dolara çıkardık. Onu nasıl boşaltırız diye
söylüyorlar. 40 küsur banka böyle boşaldı. Hatırlayın isim vermek istemem ama şu anda
Cumhurbaşkanı olarak da milletin tarafında olan insan olarak bir şeyler söylemem lazım. Her
partiye eşit mesafedeyim. Gönlümde bir aslan yatıyor o ayrı. Bana tarafsız olması lazım
diyorlar. Ben gelirken ne dedim. Ben milletin tarafındayım dedim. Milletimi aldatmak

isteyenlere karşı benim tavrımı koymam lazım. Bakıyorsunuz ki biz iktidarı 3 partiden
almıştık. Bir koalisyondu. Çok hakaretler ediyorlar. Bu ülkede hakaret edilen Cumhurbaşkanı
olan nadide olanlardan biri de benim. Kem söz sahibine aittir. Ben bunlara hakaret
etmiyorum. Mahkemeye gönderiyorum. Mehmet Özhaseki bol bol sucuk dağıtıyordu. Ben
başka bir şey yapacağım. Bunlar 5 yıl görev aldı. 3.5 yıl sonra niye bırakıp kaçtılar? 5
yıllığına aldınız. Niye devam ettirmediniz?”
“BUNLAR BİZE MİLLİYETÇİLİK DERSİ VEREMEZ”
“Bunlar Düzce depreminin altında boğuldular. Depremin altından kalkamadılar” diyen
Erdoğan, “Biz de deprem gördük, Bingöl depremini gördük. Van depremini gördük. Yeni bir
Bingöl ve Van inşa ettik. Simav depremini gördük anında yeni bir Simav inşa ettik. Bunun
ekonomik
sıkıntılarını
duydunuz
mu?
Oralarda
evler
okullar
yapıldı.
Düzce’de o depremde bile o günün koalisyon hükümeti o yolsuzlukların altında kaldı.
Bunların hesabını versinler. Şimdi kalkmışlar bize dürüstlük dersi veriyorlar. Bunlar bize
milliyetçilik dersi veremez. Biz Göktürk anıtlarına bizzat buradan oralara kadar gittik yol
yaptık. Orayı açık hava müzesine dönüştürdük. Balkanlarda biz varız, Balkanlardan hiçbir
zaman kopmadık.
79 yılda 347 bin derslik yapılmıştı. Biz 12 yılda 235 bin derslik yaptık. İşte Başbakanlığım
döneminde bunları yaptık. Cumhurbaşkanı olarak bunların takipçisiyim. Geldiğimizde 76
üniversite vardı bunların üzerine 117 üniversite ilave ettik. Artık üniversite olmayan il yok.
Millilik bu, milliyetçilik bu. Çıkmış ana muhalefetin başı ‘bir yılda bütün yurt ihtiyacını
karşılayacağım’ diyor. Dürüst ol, bu milleti aldatmaya kalkmayın. Senin bir SSK genel
müdürlüğünü biliyoruz. Hastanelerde çektiğimiz çileleri biliyoruz. Kendin diyorsun o
zamandan 10 yıl önce daha iyi diyorsun. Ne demek siyasetçiler çözmesi lazım. SSK’nın genel
müdürüsün bir iş yapmayacaksın. Böyle bir şey var mı?” şeklinde konuştu.
“SABRETTİK VE ZAFERE ULAŞTIK”
Çocuklarının üniversitelere alınmadıkları günü hatırladığını belirten Erdoğan, “Çok çile
çektiler. Bu ülkede okuyamadılar, yurt dışına gitmek zorunda kaldılar. Ama ne oldu? Oradan
doktor oldular, mimar, mühendis oldular ve yurda döndüler. Sabrettik ve zafere ulaştık. Şimdi
rahat rahat istediğiniz üniversiteye gidebiliyorsunuz. Başörtüsü diye bir sorun kalmadı.
Danıştay geçenlerde kararını açıkladı. Nerelerden nerelere geldik. Kat sayı problemi de yok.
Başı açığı ve başörtülüsü ile yeni Türkiye milli manevi değerlere sahip çıkan nesillerle
yükselecek” dedi.
“Ana muhalefetin genel başkanı maalesef dürüst olmayan ifadelerle milletin karşısına çıktı.
Bu süre içinde de bunun hep duvara çarptığı yer Kayseri oldu” diyen Erdoğan, şunları
kaydetti:
“Kayseri’de duvara çarpa çarpa devamlı tazminatlar ödedi. Niye bu kadar tazminatlar
ödediğin halde devam ediyorsun. Maalesef siz gerekli dersi verdiniz. Şimdi Kılıçdaroğlu’nun
bu yalanları nereden bulduğu ortaya çıktı. Para vaadiyle bir şahsa kitap yazdırıyor ve bu
kitapları kaynak göstererek ortaya çıkmış. Bu şahsa da parasını vermemiş. Kılıçdaroğlu’nun
‘değerli vatandaş’ dediği bu adam da şimdi dolandırıldım diye ortada geziyor. Ana muhalefet
partisi genel başkanı bu yalanlarla milleti kandırmaya çalıştı.
7 Haziran seçimleri 2023 hedeflerine giden süreçte çok önemli yol ayrımıdır. Bu yol
ayrımında Ana muhalefet partisini önüne katan iki örgüt var. Biri terör örgütü biri paralel
örgüt. Bir zamanlar okyanus ötesine verip veriştirenler onlarla bal kaymak olmuşlar. Ülkenin
geleceği için en küçük planları yok, hükümete ve şahsıma saldırıyorlar. Bana niye
saldırıyorsunuz ben seçime girmiyorum ki. Bir tane oyum var. Siyaseti proje üzerinden değil,
şahıslar üzerinden yapmak kolaylarına geliyor.
Utanmadan Diyanet İşleri Başkanlığımızın altındaki arabaya taktılar. Makama tahsisli bir
arabaya binmesinden doğal ne olabilir. Bunlar dinden rahatsız, İslam’dan rahatsız. Sözde

müftü, aday gösterilen müftü, ‘Benim partimin dini Zerdüştlük olsa yine aday olurdum’ diyor.
O zaman Zerdüştlük müftüsü olsaydın.”
“MENDERES’İN AKIBETİ İLE BİZİ TEHDİT EDEN SAVCILAR ÇIKTI”
“Şimdi Menderes’in akıbeti ile bizi tehdit eden savcılar çıktı” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
“Ana muhalefet partisi genel başkanı buna hukuk adamı diyor. Bugün paralel örgütün
savcıları için diyor. Bunların anladıkları hukuk 27 Mayıs hukuku. Kayseri’de teröriste terörist
derler. Bunlar hukukçu değil, örgüt militanı.
Mısır’da yüzde 52 ile milletin oyları ile iş başına gelen Mursi’yi ve arkadaşlarını idama
mahkum kararı aldılar. Türkiye’de de bu haberi Doğan Medya grubu ‘Şok karar yüzde 52 ile
idam’ diye verdiler. Ey Doğan grubu seni muhatap almam ama şunu bilmeniz lazım. Siz
hayatınızı korkuyla geçiriyorsunuz. Şunu bilin biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık.
Bizim ölümümüz şahsiyetlidir, Mursi’nin idamı şahsiyetlidir, eşi de çocukları da mahkemeye
bile gitmediler, ‘Bu mahkemeyi kabul etmiyoruz’ diye. İşte şahsiyet bu budur. O insanlar
insan katletmediler. Onun milli savunma bakanı olan darbeci Sisi kendi memurları ile bu
kararı aldırdı.
Ey Avrupa, ey batı hani idam yasaktı. Niye sesiniz çıkmıyor. Niye darbeci Sisi’nin yanında
yer aldınız. Niye yaptırım uygulamadınız? Türkiye’de gezi olayları olduğu zaman her
şeyinizle bize saldırdınız. Türkiye’nin zaafa uğratmaya çalıştılar ama başaramadılar. Mursi’ye
ve arkadaşlarına yapılan bu olay yenilir yutulur bir olay değil. Eğer demokrasi diyorsanız şu
anda dün açıklanan bu kararla sandık idama mahkum edilmiştir. Demokrasi idama mahkum
edilmiştir. Doğan Grubu sen daha avucunu çok yalarsın. Beraber hareket ettiğiniz paralel
örgüt siz de avucunuzu çok yalarsınız. Bizim abdestimizden şüphemiz yok.”
“BİZ ALLAH’IN HUZURUNDA EĞİLİRİZ”
“Mursi şayet idam edilirse, ki inanmıyorum. İnşallah idam edilmeyecek edemeyecekler”
diyen Erdoğan, “Terör örgütü ile mücadele eden bir kardeşim şehitlik rütbesine ulaşmış
olacaktır. Bende böyle bir akıbete uğramış olursam Rabbim inşallah bizlere de o makamı
lütfedecek diye ümit ediyorum. Biz Allah’ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir yerde, hiçbir
makam karşısında eğilmek olmadı olmayacaktır. Bizi şehitlerin akıbeti ile tehdit ederek
yolumuzdan çevireceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 7 Haziran’da bu oyunları sandıkta
siz bozacaksınız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13282.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

