KAYSERİ HABER ARŞİVİ
12.10.2015–18.10.2015
Kayseri Şeker'den çiftçisine 55 milyon söküm
avansı
Kayseri Şeker, 2015-2016 Kampanya döneminde pancar ekimi sözleşmesi yapmış olduğu
yaklaşık 8.829 çiftçiye erken söküm primi, mazot desteği ve söküm avansı ile birlikte
toplamda 55 milyon TL avansı dağıtacak.
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Kayseri Şeker’e bağlı 12 bölgede yaklaşık 2 milyon 300 bin ton pancar üretimi yapılacak
olup 16 Eylül'de başlayan kampanya döneminde erken söküm pirimi ve yaklaşık 8 milyon TL
mazot desteği yanı sıra ton başına 20 TL olmak kaydıyla toplamı 46 milyon TL söküm avansı
ile birlikte toplamda 55 milyon TL avans dağıtılacak.
Üretmiş olduğu pancarının tamamını söküp teslim eden pancar ekicilerine söküm avansları 12
Ekim'den itibaren dağıtılacak olup pancar bedellerinin tamamının ise her yıl bir ay erkene
alınarak 2015-2016 kampanya döneminde 20 Ocak'ta dağıtılacağı açıklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15416.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Kilci, çocukları sevindirdi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, seçim çalışmaları
kapsamında, Beştepeler Mesire alanında piknik yapan vatandaşlar ile bir araya geldi.
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Beştepeler Mesire alanında piknik yapan vatandaşlar ile tek tek tokalaşan Kilci, çocuklara da
Türk bayraklı balon ve çikolata verdi. Piknik alanındaki birçok vatandaş tarafından ilgi ile
karşılanan Kilci, Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçim beyannamesinden özetler sunarak,

“Sizlere sunduğumuz bu beyannamenin içerisinde hepimiz varız. Toplumun tüm kesimlerini
kapsayan konular, partimizin siz değerli seçmenlerine taahhüdüdür” mesajı verdi.
Yaklaşık 2,5 saat süren mesire alanı programı sonunda Erzurum’dan gelen acı haberi alan
Kilci, “Ne yazıktır ki, her günümüz acı bir haber ile geçiyor. Biraz önce Erzurum’da, eli kanlı
terör örgütü PKK tarafından şehit edilen iki askerimizin haberini aldık. Bir parça olsun moral
bulmayı umduğumuz yeni bir günümüzü daha bizlere zehir ettiler. Aziz milletimizin başı sağ
olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15417.html
Erişim Tarihi: 12.10.2015

Kayseri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 321 bin 226
Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün yayınladığı verilere göre, Kayseri'de
Ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısının 321 bin 226 olduğu öğrenildi.
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Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 19 641 814 oldu.
Kayseri’de, trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 321 226, Sivas’ta, trafiğe
kayıtlı araç sayısı 137 100, Yozgat’ta, trafiğe kayıtlı araç sayısı 95 438 oldu.
Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 19 milyon 641 bin 814 adet taşıtın %52,8’ini
otomobil, %16,3’ünü kamyonet, %14,8'ini motosiklet, %8,5’ini traktör, %4,1’ini kamyon,
%2,2’sini minibüs, %1,1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ağustos ayında 109 170 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 109 bin 170 taşıt içinde otomobil %57,6 ile ilk
sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %17,4 ile motosiklet, %14,6 ile kamyonet, %4,9 ile traktör
takip etti. Taşıtların %5,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %23 azaldı
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Temmuz ayına göre %23 azaldı. Bu azalış
otomobilde %27,3, otobüste %22,5, kamyonette %20,2, kamyonda %36,8, motosiklette
%15,8, özel amaçlı taşıtlarda ise %6,3 olarak gerçekleşti. Minibüste %6,1, traktörde ise %8,1
artış oldu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %24,2 arttı
Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %24,2 artış
gerçekleşti. Bu artış otomobilde %43,3, minibüste %14,9, otobüste %47,6, kamyonette
%26,3, kamyonda %15,6, özel amaçlı taşıtlarda %208,5, traktörde ise %4,9 olarak gerçekleşti.
Motosiklette ise %11,6 azalış oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15418.html
Erişim Tarihi: 13.10.2015

Fuat Avni’den şok Kayseri iddiası
Twitter fenomeni Fuat Avni’nin paylaşımı Kayserileri korkuttu. Fuat Avni yaptığı paylaşımda
ülke genelinde kargaşa ortamı oluşturmak istendiğini söylerken, Kayseri’de DEAŞ’ın kanlı
eylem için hazırlık yaptığını iddia etti.
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Türkiye tarihine kanlı cumartesi olarak geçen Ankara'daki patlamanın ardından gündeme
gelen isimlerden biri de Fuat Avni oldu. Attığı tweetlerle, Twitter'da fenomen haline gelen
Fuat Avni'nin paylaşımları sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Fuat
Avni yeni paylaşımlarında Ankara'daki patlamanın ardından Konya, Kayseri, Urfa gibi
muhafazakâr şehirlerde DEAŞ'ın kanlı eylemler yapması için hazırlık yaptığını iddia
etti. Fuat Avni yaptığı paylaşımda “Ülke genelinde kaos oluşturmak için Konya, Kayseri,
Urfa gibi muhafazakar şehirlerde IŞİD'in kanlı eylemler yapması için zemin hazırlandı“
ifadelerini kullandı. Fuat Avni’nin bu paylaşımını binlerce kişi retweet ederek takipçilerine
duyurdu.
Haber : Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15419.html
Erişim Tarihi: 13.10.2015

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Ankara'daki
saldırıyı kınadı
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Ankara’da yaşanan ve 97 kişinin
ölümüyle sonuçlanan saldırı üzerine yazılı bir açıklama yaparak kınama ve başsağlığı mesajı
yayımladı.
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Yazılı açıklamasında terörün bir insanlık suçu olduğuna dikkat çeken Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ açıklamasında; “Milletimizin birlik ve beraberliğine,
kardeşliğimize, demokratik yaşama ve geleceğimize yönelik saldırıları kınıyor, saldırıda

yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı,
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.
Kösedağ, “Toplum olarak üzerimize düşen görev, terörün arkasındaki karanlık güçleri ortaya
çıkarttırmak ve gerekli cezanın verilmesini sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda tüm
kesimleri göreve davet ediyor, ülkemizin bulunduğu konum ve etrafındaki ateş çemberi göz
önünde bulundurularak, herkesin eylem, söylem ve üslubuna dikkat etmesi gerekiyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15420.html
Erişim Tarihi: 13.10.2015

Köşk mahallesinde üçlü çalışma
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Köşk mahallesinde gerçekleştirilecek
üçlü çalışma ile hem konut alanı kazanılacağını hem yeşil alan miktarının artacağını hem de
güvenli ve seri ulaşım için yol düzenlemesi yapılacağını söyledi.

12 Ekim 2015 Pazartesi 15:06

Köşk Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan alanda ulaşımın daha güvenli ve seri
olabilmesi için imar planında değişiklik ön görüldüğünü ifade eden Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Köşk Mahallesi Kentsel dönüşümün başarı ile uygulandığı ve alt yapı dahil hiçbir sorunu
olmayan şehrimizin en gözde semtlerinden biridir. Bu semtte büyüyen ve gelişen bölge
olduğundan mülkiyeti hazineye ait alanda Meclis kararı ile yeni bir çalışma yapıldı. Buna
göre konut alanları daha geniş yeşil alanlar içinde modern yapı olarak yükselirken daha seri
ve güvenli ulaşım ağı için planlama yapıldı. Belediye olarak trafik akışının gelişen ve
büyüyen şartlara göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Güvenli ve seri bir trafik akışı
için yeni bir kavşak ve yol düzenleme çalışması yapılacaktır. Bu değişiklik ile dengeli ve seri
bir ulaşım ağı kurulmak istenmiştir. Yol güzergâhlarının öncelikle güvenli ve seri olması
planlanmış ve buna göre imar planında değişiklik yapılmıştır. Şehrimize hayırlı olsun.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15421.html
Erişim Tarihi: 13.10.2015

Sağlıklı yaşam yürüyüşünde teröre lanet
Talas Belediyesi'nin önemli sosyal projelerinden "Sağlıklı Yaşam Projesi" kapsamında
Erciyes Dağı'nda yapılan yürüyüşte teröre karşı dev Türk bayrağı açıldı.
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Hacılar Kapı girişinden Hisarcık Kapı'ya kadar yaklaşık 6,5 kilometrelik alanda gerçekleşen
yürüyüşe kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimden vatandaş katıldı. Zaman zaman iniş ve
çıkışlarla zorlu geçen parkurda yürüyenler, bol oksijenle de ciğerlerini açtı. Her hafta farklı
bir yerde gerçekleşen yürüyüş programlarından duydukları memnuniyeti ifade eden
vatandaşlar, hafta sonu Ankara'da gerçekleşen hain terör saldırısına dev Türk bayrağı açarak
tepki gösterdi.
Öte yandan yine "Sağlıklı Yaşam Projesi" kapsamında 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü
nedeniyle Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde seminer düzenlendi. Burada konuşan
hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Arzu Sarp, poliklinik ve hasta sayılarının her yıl iki
katına çıkarak arttığını söyledi. Dr. Sarp, hastanede psikiyatri bölümünün 5 poliklinikle
hizmet verdiğini anlatarak dahiliye polikliniğiyle aynı sayıda hastaya hizmet verdiklerini ifade
etti.
Sarp, "Ben yaklaşık 12 yıldır hasta bakıyorum, 10 yıl önce durum böyle değildi. Sağlık
kuruluşlarına başvuran toplam hastaların dörtte birinde psikiyatrik destek ihtiyacı doğuyor.
Bazı ruhsal hastalıklar kişinin bedensel hastalıklarına da yol açıyor. Örneğin tansiyon hastası
kişi sinirlendiğinde tansiyonu çıkıyor. Bu yüzden o kişinin aynı zamanda psikiyatrik tedavi
görmesi de gerekiyor. Sadece tansiyon ilacı kullanarak bu hastalığı yenmesi çok mümkün
değil." dedi.
Sağlıklı Yaşam Projesi ile ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,
"Projemiz her kesimden yoğun ilgi görüyor. 3 ay boyunca projemize katılan vatandaşlarımız
hem sportif faaliyetlere katılarak sağlıklı zayıflarken hem de düzenlediğimiz bilgilendirici ve
eğitici seminerlerle bilinçleniyorlar. Amacımız ülkemizde gelecek yıllarda sorun olabilecek
obeziteye karşı şimdiden önlem almak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15422.html
Erişim Tarihi: 13.10.2015

Tüketiciler Birliği’nden Bekir Coşkun’a tepki
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Sözcü Gazetesi Yazarı Bekir Coşkun’un
köşe yazısında kullandığı ‘AK Parti’ye oy veren inekler’ ifadelerine karşı açıklamalarda
bulunarak “Hakaret etmiş olduğu ineklerin sanırım sütünü, yoğurdunu, peynirini yemediği
için böyle bir yoksunluk ve düşüklük gördük kendisinde” dedi.
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Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı
Mahmut Şahin, Sözcü Gazetesi Yazarı Bekir Coşkun’un köşe yazısında kullandığı ‘AK
Parti’ye oy veren inekler’ ifadelerine tepki gösterdi. Şikayette bulunmak için geldiklerini
fakat sonra vazgeçtiklerini dile getiren Şahin, “Dün Türkiye çapında yayın yapan bir gazetede
milyonlarca insana ‘İnek’ demek cüretini gösteren Bekir Coşkun isimli yazarın bu
hakaretinden dolayı Tüketiciler Birliği olarak milyonlarca tüketiciye bu hakareti yapmasından
mütevellit suç duyurusunda bulunmak üzere adliye binasına geldik. Fakat arkadaşlarla yapmış
olduğumuz değerlendirme sonucunda inek dahi olamayacak bu kişinin şikayet edilmesinden
sonra adalet mekanizmasındaki kıymetli savcılarımızın kıymetli vakitlerini alabileceğinden
dolayı onun bu kaliteye sahip olmadığını gördük. Ahlak sağlığından yoksun bu insanı adalet
mekanizmasında bir yere koymayı imtina ettiğimiz için şikayetçi olmaktan vazgeçtik,
dönüyoruz. Hakaret etmiş olduğu ineklerin sanırım sütünü, yoğurdunu, peynirini yemediği
için böyle bir yoksunluk ve düşüklük gördük kendisinde. Onun için vazgeçtik, dönüyoruz,
şikayetçi değiliz” diye konuştu.
Şahin ve beraberindekiler daha sonra Kayseri Adalet Sarayından ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15423.html
Erişim Tarihi: 13.10.2015

‘Çile’ray
Tramvay trafiğini rahatlatmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden kiralanan eski
araçlar beğenilmedi. Vatandaşlar, sefer süresinin kısaltılmasını ise olumlu buluyorlar.
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Büyükşehir Belediyesi raylı sistem hattında yaşanan yoğunluğu azaltmak için Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi’nden 1972 model 8 raylı sistem aracını 2 yıllığına kiraladı. Alınan
tramvaylar Üniversite - Talas hattında hizmet vermeye başladı. Ancak bu tramvaylar
vatandaşlardan tepki alıyor.
Vatandaş ne diyor?
Kayseri Gündem gazetesi olarak kiralanan tramvaylar hakkında vatandaşların yorumunu
aldık.
Tramvayların dar olduğunu belirten üniversite öğrencisi Anıl Tolga Ateşli; “Tramvaylar çok
gürültü çıkarıyor. Yolculuk sırasında aracın dar ve kalabalık olması rahatsız ediyor”
ifadelerini kullandı.
Erciyes Üniversitesi’nde okuyan Fatih Özdemir ise; “ eski tramvayların görüntüsünün
meydan çevresindeki tarihi dokuya uyum sağladığını düşünüyorum. Ancak konfor ve boyut
olarak beklentinin altında kalıyor.” dedi.
Talas’ta ikamet eden ve sürekli tramvay kullandığını söyleyen Emekli Öğretmen Fehmi Başır
ise “tramvaylar kullanışlı değil. Önceden çift vagonlu çalışıyordu şimdi ise teke
indirdiler. Millet sıkışık gidiyor, bilhassa üniversite öğrencileri için zor oluyor. Bu durumdan
hiç memnun değilim.” şeklinde konuştu.
Danışman Mustafa Akış da sefer süresinin kısalmasını olumlu bulduğunu belirterek “fakat
gelen eski araçlarda havalandırma ve tutunma yerleri yok.” dedi.
Belediye ne diyor?
Eski tramvayların sefere konulmasıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın
Müdürlüğü’nden aldığımız bilgilere göre, kiralanan tramvaylar yoğun olan Üniversite-Talas
hattına konularak 20 dakika olan sürenin 13 dakikaya inmesiyle pansuman çözüm yapıldı. 30
adet yeni tramvay siparişinin verildiği ve 2 sene içerisinde hizmete başlayacağı söylenen
açıklamada; bu süre zarfında artan yolcu talebini karşılamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi’nden 2 yıllığına 8 raylı sistem aracı kiralandığı, siparişi verilen yeni
tramvayların gelmesi durumunda 8 aracın sahadan çekileceği belirtildi.
Haber/Fotoğraf: M.Safa Asaroğlu (Özel haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15424.html
Erişim Tarihi: 13.10.2015

Konaç’tan, Demirtaş’a sert tepki
Ankara’da meydana gelen patlama ile ilgili HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,
hükümeti suçlayıcı açıklamalarda bulundu. Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç sosyal
paylaşım sitesi Twitter üzerinden Demirtaş’ın bu açıklamalarına sert tepki gösterdi.
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Geçtiğimiz gün Ankara’da yaşanan terör olayında 100’den fazla vatandaşımız hayatını
kaybetmişti. Bu olay sonrası terör ile arasına mesafe koyamayan HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet

Davutoğlu’na katil yakıştırmasında cüretinde bulunmuştu. Bu açıklamadan sonra Demirtaş’a
sosyal medya üzerinden vatandaşlar tepki gösterdi. Demirtaş’a tepki gösterenlerden biri de
Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç oldu. Konaç; “Ey Demirtaş sen hangisisin? Saz çalan
mı? Bir hayal uğruna! Kardeşliği bozup, masumların ömrünü çalan mı? “şeklinde sordu.
“Gizli bir el, bu ülkede; açık açık bir senaryoyu sahneye koyuyor! Ya birlikte bu oyuna hayır
deriz! Ya da dizimizi dövmeye devam ederiz!” diyen Konaç, Selahattin Demirtaş’a sert tepki
gösterdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yapan Konaç; “2 milyon Suriyeli
ölmesin diye kucak açan devletimize, polisimize, askerimize, Kendi insanının katili
diyeceksin! Biz buna susacağız öyle mi! Ankara'daki patlama ne kadar kanlı ise; Bundan
beslenmeye çalışanlar... O kadar kansızdır!! Şerefsizdir! “ ifadelerini kullandı.
Haber: Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15425.html
Erişim Tarihi: 13.10.2015

Gün birlik beraberlik ve kardeşlik günü
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, Ankara’da meydana gelen terör eylemini gerçekleştirenlerin bir an önce Türk adaleti
önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, “ Ankara’da haince kalleşçe yaşanan olayda
yüzlerce vatandaşımız yaralandı 97 vatandaşımız hayatını kaybetti yaşanan bu terör olayını
şiddetle ve nefretle kınıyor. Biran önce bu eylemi yaptıranları destekleyenlerin yakalanarak
Türk adaleti önünde hesap vermelidir” dedi.
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Devletin birlik ve beraberliğini bozan birlik ve dirliğine zarar verenlerin tek tek bulunup idam
edilmesini istediklerini ifade eden Yavuz, “ Diyarbakır ve Suruç da olduğu gibi Ankara’daki
mitingde de 97 kişinin öldürüldüğü meydanda hayatının kaybedenlerin bulunduğu yerde anma
törenine katılan malum partinin hain terörist sevdalı eş başkanları ve üyeleri olay günü
televizyonlara demeç verirken ölenler için timsah gözyaşları dökerek duygu sömürüsü
yaparak bu acı günde oy isterken olay yerinden ayrılırken gülücükler saçıyorlardı” ifadesini
kullandı.
Yavuz, Ankara’daki eylemi yapanların amacının kardeşi kardeşe düşürmek olduğunu
vurgulayarak “Bu teröristlerin sözcülüğünü yapan insanlıktan nasibini almamış dış güçler
tarafından verilen emirleri yerine getirmektedirler. Bunlar bazı medya kuruluşlarınca
desteklenmektedirler. Amaçları Türkiye Cumhuriyetinde bir iç savaş çıkarmak kardeşi
kardeşe düşürmek. Bu hainlerin oyunlarına gelmemeliyiz. Gün birlik beraberlik ve kardeşlik
günüdür” şeklinde konuştu.
Terörün müzakere ederek bitirilemeyeceğini ifade eden Yavuz sözlerini şu şekilde sürdürdü,
“Devletimize terör suçu işledi diyen eli silahsız kravatlı hainler siyasetin arkasına sığınıp
siyaset yaptığını, demokratik hakların kullandıklarını söyleyenler. Devletimizin ve
milletimizin bütünlüğüne zarar vermeye çalışan askerimizi polisimize hakaret ederek
teröristleri sokaklarda hak aramaya davet edenler sözde özerklik ilan edenlere hak ettikleri

dilden konuşulmasını istiyoruz. Bunlarla oturup müzakere anlaşma yapılmasından kendilerini
güçlü zannederek hak aldıklarını söyleyerek yaptıkları olaylara göz yumulması bunlar iyice
şımartılarak güçlendirildiler. Bölgedeki vatandaşlarımıza daha çok zarar vermeden devletimiz
bu canilere karşı demokratik hakkını kullanıp gereken cezaların verilmesini devletimizle oyun
oynanmayacağının bildirilmesini istiyoruz. Tekrar Şehitlerimize Allah tan rahmet yakınlarına,
yüce milletimize baş sağlığı ve sabırlar diler. Yaralı polislerimize, yaralı vatandaşlarımıza acil
şifalar diliyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15426.html
Erişim Tarihi: 13.10.2015

Bünyan’da sonbahar temizliği
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin
ilçe genelindeki yeşil alanlarda kapsamlı bir Sonbahar temizliği çalışması başlattığını söyledi.
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Yıl boyunca yeni park ve spor alanlarını Bünyanlıların hizmetine sunan ve mevcut parklarda
yapılan kapsamlı iyileştirmeyle vatandaşlara yeni yaşam alanları sunan Bünyan Belediyesi
yeşil alanlarda sonbahar temizliğine başladı. Bünyan genelinde yapılan çalışmalarda ilçenin
görüntü kirliliği önlendiği gibi, yönetimi oluşmamış site içleri ve sahipsiz boş alanlar da dâhil
olmak üzere ortak kullanım alanlarının temizlik ve düzenlemeleri yapılarak kış dönemine
hazırlanıyor.
YAZ BOYUNCA ARALIKSIZ HİZMET
Yaz boyu yapılan temizlik çalışmaları çerçevesinde, cadde ve sokaklar süpürüldü, bordür
tretuvar kenarları boyandı, çöp konteynırları düzenli olarak yıkandı ve ilaçlandı. Bunlarla
birlikte mahallelerde bulunan boş araziler temizlenerek, çevrede bulunan sahipsiz molozlar
alınarak meydana getirdiği çirkin görüntü ortadan kaldırıldı. Yağmur ızgaraları, ağaçlar ve
mahallelerde yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde bahar ve yaz aylarında çevreye zarar
verecek her türlü haşereye önceden önlem alındı. Bünyan’da bulunan yıkık, sahipsiz binaların
çevreye rahatsızlık veren molozları temizlendi.
"AMACIMIZ DAHA TEMİZ BİR BÜNYAN"
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, daha düzenli, güzel ve temiz bir Bünyan için
bütün gayretleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Gülcüoğlu; ilçenin temizliğine ve
görüntüsüne büyük bir önem verdiklerini ifade ederek, “Park Bahçeler ve Temizlik İşleri
ekipleri her zaman büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Sonbahar aylarının
gelmesiyle birlikte ilçe genelinde sonbahar temizliği başlattık. Daha temiz Bünyan için tüm
imkânlarımızı seferber ettik. Yol kenarları, kaldırımlar, boş araziler, mezarlıklar ve ilçemizde
bulunan parklarda yabani ot ve çim biçme çalışmaları başlattık. Vatandaşlarımıza en iyi
hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15427.html
Erişim Tarihi: 13.10.2015

“Yedi düvel” yine yenilecek
Ankara’daki kanlı terör saldırısını şiddetle kınayan AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet
Doğan “ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.
Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum” dedi.
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Büyük terör saldırılarında en önemli sorunun “kime yaradığı” olduğuna dikkat çeken Doğan
“bu patlamanın PKK ve uluslararası destekçilerinin ekmeğine yağ sürdüğü apaçık ortadadır”
yorumunda bulundu.
Şu anda ülkemizin adeta Kurtuluş Savaşı’ndaki gibi “yedi düvel” tarafından yeniden kuşatma
altına alınmak istendiğine dikkat çeken Ahmet Doğan “her şeye rağmen Türkiye bu büyük
oyunu da bozacak. Yedi düvel yine yenilecek. Milletimizin teröristlere ve destekçilerine prim
vermeyeceğine, kardeşlik ve barış ortamının yeniden sağlanacağına inanıyorum” diye
konuştu.
Doğan şunları söyledi;
“Osmanlı'nın çökertilmesinden sonra bizim medeniyet coğrafyamızı bölen ve paylaşan
küresel şer güçler, Türkiye'nin son yıllarda büyümesine, toparlanarak yeniden gelmesine,
tarihe yürümesine çok kızdılar. Vatanımıza dört bir cepheden savaş ilan ettiler.
Küresel odakların Ortadoğu operasyonu bitmiş değil. Amaçları Türkiye’ye diz çöktürmek,
milletimizi teslim almak. Yükselen terör dalgasının bununla bağlantılı olduğunda şüphe yok.
Kısacası ülkemiz zor günlerden geçiyor, bölgemizde haritalar yeniden çiziliyor. Ama Türkiye
bölgede adalet, barış ve hürriyetin olmazsa olmaz şartıdır. Türkiye bu oyunu da mutlaka
bozacaktır.
Emperyalistlerin oyuncağı olmuş PKK terör örgütü ne kadar çabalasa da bir iç savaş
çıkaramayacak inşallah. Çünkü bu topraklar bin küsur yıllık bir İslâm Medeniyeti havzası.
Aslî değerlerini reddeden, dejenere PKK, terörü azdırmış olsa da hevesi kursağında kalacak.
Zira arkasında millet desteği olan yeni bir Türkiye var.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15428.html
Erişim Tarihi: 13.10.2015

ASKON: Kenetlenme zamanı
Ankara’daki terör saldırısı ile ilgili açıklamada bulunan Anadolu Aslanları İşadamları
Derneği, bu tür olaylarda milletçe kenetlenmemiz gerektiğini söyledi.
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Ankara Garı önünde düzenlenen bombalı saldırı üzerine Anadolu Aslanları İşadamları
Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada
Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiğine dikkat çekilerek; “Ancak ne olursa olsun barışa,
huzura, güvene olan inancımız hiç azalmamalıdır. Bu tür olaylar karşısında milletimizin
birbirine kenetlenmesi ve devletimizin kararlılığı ile terörden beslenenler asla hedeflerine
ulaşamayacaklardır” ifadelerine yer verildi.
ASKON’un açıklamasında bu saldırıların bir Kürt-Türk olayı olmadığına vurgu yapıldı.
ASKON’un açıklama şöyle devam etti; “dış mihrakların oyunları geçmişte olduğu gibi bugün
de farklı senaryolar ile devam ediyor. Bu saldırı, bölgede kaosa neden olmak isteyen dış
güçlerin ve onların maşası suç örgütlerinin terör eylemlerinden biridir. Türkiye sadece
bölgenin değil dünya mazlumların umududur bu sebeple dün Çanakkale’de olduğu gibi bugün
de kardeşliğimize sahip çıkmamız gerekmektedir.
Seçimlere gölge düşürmek için yapılan bu saldırı sonrası seçim güvenliği dikkatle ve titizlikle
sağlanmalıdır. Ankara'da ki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan
rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15429.html
Erişim Tarihi: 13.10.2015

Bahçecioğlu: "Acımız çok büyük"
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı İbrahim Bahçecioğlu,
Ankara'da bugün meydana gelen terör saldırısıyla ilgili olarak, "Acımız çok büyük. Çok
üzgünüm, çok üzgünüz. Canımız çok yanıyor. Yüreğimizden vurulduk, yine yandık hepimiz.
Hain terör saldırısını lanetliyoruz. Türkiye bu acı tabloyu hak etmiyor. Bu topraklarda

yüzyıllardır bir arada yaşayan bizler sadece barış ve huzur istiyoruz. Allah hepimize sabır ve
sağduyu versin" diyerek tepkisini dile getirdi.
Türkiye'nin dört bir tarafından "Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi, Barış Emek Demokrasi"
mitinginde farklı hedef kitlelerin Ankara'da buluştuğu Ankara Tren Garı önünde düzenlenen
terör saldırısına yönelik bir açıklama yapan Bahçecioğlu, Türkiye'nin son zamanlarda hain
terör saldırılarıyla çok sayıda vatan evladını kaybettiğini belirterek, "Hain terör saldırılarının
birliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Bir olacağız, birlik olacağız. Bu ülke bizim. Türkiye
hepimizin" dedi.
Bahçecioğlu, açıklamasında şöyle devam etti:
"Bugün Ankara'da meydana gelen hain terör saldırısı sonucunda çok sayıda vatandaşımız
hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Derin bir acı içindeyiz. Tarifsiz bir acı
bu. Barış adına meydanlarda toplanan insanlarımıza yönelik düzenlenen bu insanlık onuruna
aykırı vahşeti lanetliyoruz. Canlarımızı, evlatlarımızı kaybediyoruz. Çok üzgünüz, çok
üzüntülüyüz. Türkiye bu acı ve gözyaşı dolu tabloyu hak etmiyor. Biz bu ülkede birlikte
huzur içinde, barış içinde yaşayabiliriz. Biz güzel bir ülke istiyoruz. Bir olmak, beraber
olmak, ülkemizdeki bu kara bulutları dağıtmak istiyoruz. Önceliğimiz Türkiye, önceliğimiz
bu topraklarda yaşayan insanlarımız, önceliğimiz birliğimiz, beraberliğimiz olmalı. Ülkemizi
hedef alan terör saldırılarının, milli birlik ve bütünlüğümüzü bozamayacağını, tam tersine
güçlendireceğini herkes bilmelidir. Bu hain terör saldırılarının failleri mutlaka bulunmalıdır.
Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar
dileriz. Allah hepimize sabır versin. Başımız sağ olsun."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15430.html
Erişim Tarihi: 13.10.2015

Konaç’tan, Demirtaş’a sert tepki
Ankara’da meydana gelen patlama ile ilgili HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,
hükümeti suçlayıcı açıklamalarda bulundu. Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç sosyal
paylaşım sitesi Twitter üzerinden Demirtaş’ın bu açıklamalarına sert tepki gösterdi.
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Geçtiğimiz gün Ankara’da yaşanan terör olayında 100’den fazla vatandaşımız hayatını
kaybetmişti. Bu olay sonrası terör ile arasına mesafe koyamayan HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet
Davutoğlu’na katil yakıştırmasında cüretinde bulunmuştu. Bu açıklamadan sonra Demirtaş’a
sosyal medya üzerinden vatandaşlar tepki gösterdi. Demirtaş’a tepki gösterenlerden biri de
Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç oldu. Konaç; “Ey Demirtaş sen hangisisin? Saz çalan
mı? Bir hayal uğruna! Kardeşliği bozup, masumların ömrünü çalan mı? “şeklinde sordu.
“Gizli bir el, bu ülkede; açık açık bir senaryoyu sahneye koyuyor! Ya birlikte bu oyuna hayır
deriz! Ya da dizimizi dövmeye devam ederiz!” diyen Konaç, Selahattin Demirtaş’a sert tepki
gösterdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yapan Konaç; “2 milyon Suriyeli

ölmesin diye kucak açan devletimize, polisimize, askerimize, Kendi insanının katili
diyeceksin! Biz buna susacağız öyle mi! Ankara'daki patlama ne kadar kanlı ise; Bundan
beslenmeye çalışanlar... O kadar kansızdır!! Şerefsizdir! “ ifadelerini kullandı.
Haber: Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15431.html
Erişim Tarihi: 13.10.2015

Vali Düzgün'den "IŞİD eylem hazırlığında"
iddialarına yanıt
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, "Konya, Kayseri, Urfa gibi muhafazakar şehirlerde IŞİD'in
kanlı eylemler yapmaya hazırlandığı" ilişkin, "Rehavete kapılmadan olabilecek olan her türlü
olumsuzluklara karşı devlet olarak kararlılıkla gerek operasyonel gerekse istihbarat
faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.
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Erciyes Üniversitesinin 2015-1016 eğitim-öğretim yılının açılış törenine katılan Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin
"Konya, Kayseri, Urfa gibi muhafazakar şehirlerde IŞİD'in kanlı eylemler yapmaya
hazırlandığı" iddialarını hatırlatması üzerine Vali Düzgün, "Öncelikle Ankara'daki patlamada
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizi ve milletimizi derin
yasa boğan büyük bir faciaydı. Hayatta kalanlara ve yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Türkiye'mizde son birkaç aydır üzücü olaylar
yaşanıyor. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmak, milletimizi birbirine düşürmek amacıyla
değişik oyunlar oynanıyor ve planlanıyor. Millet olarak bizim bu süreçte birbirimize
kenetlenmemiz, birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Milletimizi, gençlerimizi ve
ülkemizdeki değişik unsurları farklı yönlere yönlendirmeye çalışanlar var. Onun için bizi
yönlendirenlerin yanına değilde, nereye gideceğini bilerek kapısını açan her dolmuşa
binmeden bilinçli bir şekilde bu ülkeye, bu millete sahip çıkmamız gerekiyor. Bu bilinçle bu
şuurlar hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Kayseri'de huzur ve güvenliğin devamı için emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerimiz ile
sürekli koordinasyon halinde, sürekli bir araya gelerek ilimizde üzücü bir olay yaşanmaması
için gayret gösterdiklerini söyleyen Vali Düzgün, "Bu tür eylemlerin önünü alabilmek için
önleyici istihbarat faaliyetleri son derece önemlidir. Gerek emniyet gerek jandarma gerekse
istihbarat teşkilatlarımızla yaptığımız toplantılarda bu konulara ağırlık verilerek hem yazılı
hem de sözlü talimatlarımla buna önem verilmesini istedik. Bu konuda vatandaşlarımızında
bize destek olabileceklerini düşünüyorum. Şüpheli herhangi bir durum gördüklerinde emniyet
ve jandarma birimlerimize iletmeleri ve hatta geçen hafta trafik suçları için açtığımız
hesaplara da yazılı, sözlü ve fotoğraflı olarak iletebilirler. Bir sıkıntı olduğunda güvenlik
birimlerimiz bunun takibindedirler. Olumsuz bir sonuç ile karşılaşmak istemiyoruz. Rehavete

kapılmadan olabilecek olan her türlü olumsuzluklara karşı devlet olarak kararlılıkla gerek
operasyonel gerekse istihbarat faaliyetlerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15432.html
Erişim Tarihi: 13.10.2015

Kocasinan’dan ağaçlara kış bakımı
Yeni dönemde yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına daha da hız veren Kocasinan
Belediyesi, ağaçlarının ve yeşil alanlarının kalitesini artırmak, korumak ve sürekliliklerini
sağlamak amacıyla yazlık ve kışlık bakımlarını ihmal etmeden yapıyor.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, park, yeşil alan, ağaç sayısını, kalitesini
ve dayanıklılığını daha da artırmak amacıyla kış bakımı yaptıklarını söyledi. Sonbaharın
ortalarına gelinen şu günlerde havaların yavaş yavaş soğumaya başladığını belirten Başkan
Ahmet Çolakbayrakdar, “Ağacın ve yeşil alanın şehirlerin gelişmişlik ölçüsüyle doğru orantılı
olduğuna inanıyoruz. Yeşil alan miktarının artırılması özellikle de korunması için yoğun
gayret gösteriyoruz. Ağacımızın, çimenimizin, çiçeğimizin mevsimine göre bakımlarını
yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz vasıtasıyla, parklarımızı,yeşil alanlarımızıve
ağaçlarımızı ihtiyaç duydukları kışlık bakımı yaparak soğuk havalara karşı koruma
sağlıyoruz” dedi. Örnek bir şehir olan Kayseri’nin aynı zamanda yemyeşil bir şehir olması
için yıllardır sürdürülen park, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına ivme kazandırdıklarını
vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da Kuşçu, Taşhan ve Buğdaylı’da
kurduğumuz toplam 9 milyon metrekarelik 3 kent ormanı için ağaç dikimlerine devam
ediyoruz. Mevcutlarımızın sayısını, kalitesini daha da artırmak için park çalışmalarına özen
gösteriyoruz. Kocasinan’ın kış aylarında da rengarenk olması, yazın gölgesinde serinlediğimiz
ağaçlarımızı, yeşil alanlarımızı soğuktan ve kardan korumak için kışlık bakım yapıyoruz”
şeklinde konuştu.
Ağaç ve yeşil alanların sağlıklı kalması için yaz ve kış öncesi bakım, budama ve ilaçlamasını
aksatmadan yaptıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Ağaç bakımı dikiminden daha
önemlidir. Sürgün temizleme, taç verme, gençleştirme, budama, dip bakım, ilaçlama ve
estetik bakımları yapılmazsa sağlıklı, sürekli ve kaliteli yeşil alana sahip olamazsınız. Bu
nedenle yazlık ve kışlık bakımlarını özenle yapıyoruz" şeklinde bilgiler verdi” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15433.html
Erişim Tarihi: 16.10.2015

Türkiye’nin en büyük çatı üstü güneş paneli
Türkiye’nin resmi kurum tarafından yapılan en büyük çatı üstü güneş panelinin Melikgazi
Belediyesince gerçekleştirildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh
Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Pazar yeri çatı katında
güneş enerjisi santralinin tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.
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BELEDİYENİN TÜM TESİSLERİN 3/1 ENERJİSİ BURUDAN…
Çatı üstü güneş santralinin toplam 3000 panelden oluştuğunu belirten Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç, bu güneş santralinden elde edilecek enerjinin direkt olarak Kayseri Elektrik
Şirketine satılacağını kaydetti.
5 YILDA TESİS AMORTİ EDECEK…
Güneş enerji santralinin 5 yılda kendini amorti edeceğini yani inşaat maliyetini
karşılayacağını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak
çağın enerji çağ olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü artık tüm iş ve işlemler makine ile
yapılmaktadır. Buna enerji tüketimi demektir. Hatta otomobiller ile elektrik enerji ile
çalışmaktadır. Yine Kayseri de ilk elektrikli resmi otomobili biz aldık. Enerji tüketimi
karşılamak için Türkiye’nin resmi kurum tarafından yapılan en büyük çatı üstü güneş
panelinin Melikgazi belediyesince gerçekleştirilmektedir. Toplum 3000 panelden
oluşmaktadır. Yılda 900.000 KW elektrik üretecek olup tamamı Kayseri Elektrik şirketine
verilecek ve belediyenin elektrik harcamasından mahsup edilecektir. Dolayısı ile Melikgazi
Tesislerin tamamı bu üretimden karşılanacaktır. Güneş santrali 5 yılda kendini amorti edecek
olup santral bu yıl Aralık oyunda tamamlanarak enerji üretimine başlayacaktır” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, çatı üstü güneş santralın 1.800.000 TL’ye inşa edileceğini ancak
yılda 350.000 TL gelir elde edileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15434.html
Erişim Tarihi: 16.10.2015

Büyükşehir Meclisi'nden teröre tepki
Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısının ilk oturumunda Ankara'da
gerçekleştirilen hain saldırıya tepki gösterdi. Başkanvekili Mehmet Savruk, "Bu iğrenç
saldırıyı yapanları ve terörün yanında olanları lanetliyoruz" dedi.
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Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısı teröre tepki ile açıldı. Meclis
Başkanvekili Mehmet Savruk, huzur ve güvenliğimize, birlik ve beraberliğimize, birlikte
yaşama arzumuza karşı olanların bir terör eylemi daha gerçekleştirdiğini belirtti. Hain
saldırıya tepki gösteren Mehmet Savruk, "Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi olarak bu
iğrenç katliamı yapanları, terörün karşısında değil yanında yer alanları, bu korkunç saldırıyı
fırsat bilip ortamı provoke edenleri lanetliyoruz. Terör destekçileri unutmasınlar ki, destek
verdikleri terör onlardan istediğini alamadığı anda aynı şekilde onları da vuracaktır. Asla
şüphemiz yoktur ki, uğruna severek can verdiğimiz Türkiye'miz, karşısında kim olursa olsun,
huzur ve güvenliğimizi, birlik ve beraberliğimizi tehdit eden mihrakları ortadan kaldıracak
güç ve imkana sahiptir. İnanıyorum ki masum insanların kanı ile kötü amaçlarına erişmek
isteyenlerin sonu hüsran ve gözyaşı olacaktır. Böylesi bir günde bizlere düşen önemli bir
görev vardır. Bu görev, kardeşliğimize, birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize sahip
çıkmaktır. Bunun için de toplumumuzu kin ve nefrete sevk edebilecek, birbirimize düşürecek,
düşman edecek söz ve tutumlardan titizlikle kaçınmaktır. Çok açıktır ki, ülkemiz ağır bir
saldırı ile karşı karşıyadır. Kimsenin kimseyi istismar edeceği gün değildir. Şimdi bir olmak,
beraber olmak, sonuçta güçlü olmak ve dik durmak günüdür. Bizlere çok büyük elem veren
bu terör eyleminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı
ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
YENİ HOBİ BAHÇELERİ GELİYOR
Büyükşehir Belediye Meclisi teröre gösterilen tepkinin ardından toplam 77 gündem
maddesini görüşerek karara bağladı. Komisyonlardan gelen taleplerin görüşülerek karara
bağlandığı mecliste hobi bahçelerinin artacağına ilişkin bir madde de görüşüldü. Selçuklu
Hobi Bahçesi'nin Hacılar Yolu tarafında bulunan 95 bin metrekarelik arazinin hobi bahçesine
dönüştürülmesi için gerekli çalışmanın yapılmasına ilişkin talep meclis üyelerince kabul
edildi.
BÜYÜKŞEHİR'İN ÇİFTÇİYE DESTEĞİ SÜRÜYOR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen bir başka konu da süt takip ve kalite kontrol
sisteminin kurulmasına ilişkin maddeydi. Çiftçilerin almakta zorluk çektikleri onlarca tarımsal
makineyi alarak; çiftçiye destek, tarıma da can suyu veren Büyükşehir Belediyesi süt takip ve
kalite kontrol sistemi kurulmasına da destek verecek.

Sütün üreticiden soğuk hava depolarına ulaştırılması aşamasında kullanılacak takip sistemi ve
kalite kontrol sistemi için Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak olan cihazlar Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne verilecek ve bu sistemle çiftçiye bir destek daha verilmiş
olacak. Konuyla ilgili meclis gündemine gelen madde oybirliği ile kabul edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15435.html
Erişim Tarihi: 16.10.2015

ERÜ'DE 2015-2016 eğitim öğretim yılı açıldı
Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı düzenlenen tören ile açıldı.
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Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Vali
Yardımcıları Mehmet Aktaş ve Gökhan Azcan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet
Doğan ve Hava Talay Çalış, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Durmuş Günay, ERÜ Vekil Rektörü Prof. Dr. Hamza Çakır, Türkiye Sağlık Enstitüleri
Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Baro Başkanı Fevzi Konaç, Abdullah Gül
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve öğrenciler katıldı.
İlk olarak Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından açılan Karma Sergi'yi gezen Vali Düzgün ve
protokol üyeleri, sergide sergilenen çalışmaları inceledi. Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan tören, ERÜ tanıtım filminin izletilmesi ile
devam etti.
Törenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Vekil Rektörü Prof. Dr. Hamza Çakır, "Erciyes
Üniversitesi dünya ölçeğinde üniversitelerle kıyaslandığında henüz oldukça genç
sayılabilecek bir yaştadır. Buna rağmen gelişimini süratle sürdürmüş ve ülkemizin önde gelen
köklü üniversiteleri arasında yer almayı başarmıştır. Yaklaşık iki hafta önce dünyanın en
saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birinde 2015-2016 dünya
üniversiteleri sıralamasını yayınladı. Erciyes Üniversitesi büyük bir başarı göstererek bu
sıralamada dünya üniversiteleri arasında 601 ile 800’deyer alırken Türkiye üniversiteleri
arasında yedinci devlet üniversiteleri arasında ise dördüncü sırayı alarak büyük bir başarıya
imza atmıştır" dedi.
Törende bir konuşma yapan Kayseri Valisi Orhan Düzgün de, "Araştırma merkezleriyle
bilimsel araştırmalarıyla ülkemize büyük katkılar sağlamaktadır. Hala 37 bilimsel merkezimiz
aktif olarak çalışmaktadır. Bu bilimsel merkezlerin üniversitemize kazandırılmasında emeği
geçenler başta rektörlerimiz olmak üzere akademisyenlerimize ve bu binaların yapılmasında
katkısı olan hayırseverlerimize teşekkür ederim. Türkiye’deki üniversiteler eskiden daha çok
dışarıya beyin göçü verirken bugün Erciyes Üniversitesi gibi üniversitelerimiz başta olmak
üzere tersine bir beyin göçü başlamıştır. Çünkü ilimizde son yıllarda açılan Gen Kök ve Kök
Hücre Merkezi, Nano Teknoloji Merkezi , İlaç Araştırmaları Merkezi, Aşı Geliştirme
Merkezi, Klinik Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Endüstriyel Tasarım gibi
merkezler ve geçtiğimiz aylarda temelini attığımız Doğa Bilimleri Araştırma ve Uygulama

Merkezi bu tür merkezler bölgemize, ilimize hem yurtiçinden hem de yurt dışından
akademisyenlerin gelmesine buradaki bilgi donanımlarını artırmalarına vesile olmakta ve
buradan ayrıldıktan sonra kendi üniversitelerinde kendi ülkelerinde dünyaya ilim saçma
konusunda büyük katkılar sağlamaktadırlar" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından YGS'de dereceye girip Erciyes Üniversitesi'ne yerleşen öğrencilere,
ödülleri verildi. Düzenlenen tören, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay'ın
'Yükseköğretimde eğitim üzerine düşünceler' konulu dersi vermesi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15436.html
Erişim Tarihi: 16.10.2015

"Seçim çalışmalarında müzik açmayacağız"
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, "Biz iki gündür çalışmalarımızı sessiz bir
şekilde yapıyoruz. Kayseri’de yaklaşık 10 arabamız geziyor fakat hiçbiri müzik açmıyor.
Sadece dolaşmalarında görsellik veriyor. Bunu da iki gün daha devam ettirelim istiyoruz.
Kolay kolay müzik açmayacağız, açarsak da çok kısık sesle açacağız" dedi.
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"Öncelikle bizim mitingimizin olduğu gün böyle bir elim saldırı bizleri çok üzdü" diyen AK
Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, "Buradaki, hazırlıklarımız, yaptığımız çalışmalar
hepsini bir yana bırakıyoruz onlar bir şekilde telafi edilir fakat oradaki 97 can telafi edilecek
bir şey değil. Nefretle bu saldırıyı kınıyoruz" diye konuştu.
Saldırı sonrasında siyasi rant sağlamaya çalışanları da kınadıklarını söyleyen Özden, "On
dakika sonra çıkıp da sanki hiçbir şey olmamış gibi bunu AK Partiye mal edenleri de, bahane
edenleri de kınıyoruz. Türk milleti bunların da üstesinden rahatlıkla gelecektir. Başbakanımız
açıklamasına göre olayın failleri ve nerelere ulaştıkları da bulunuyor. Bundan önceki Suruç’ta
yapılan saldırının ardından tedbirlerin nasıl alındığı da Başbakanımız bugün anlattı. Bunun da
cezalarının neyse verileceğine eminiz. Başbakanımız bunu takip ediyor ve biz bunun
arkasındayız, bizler de takip ediyoruz" ifadesinde bulundu.
Özden, "Bu elim saldırıda ölenlere rahmet, hastalara acil şifalar ve ölenlerin ailelerine de
başsağlığı diliyoruz. Zor bir durum fakat Türkiye bunun da üstesinden gelecektir" diyerek
şunları söyledi:
"Mitingin yapılması noktasında tabiki biz Başbakanımız Kayseri’de ağırlamak isteriz. Fakat
bu iptal edilen mitinglerle bir miting programının çakışıp nasıl bir düzen alacağını şuanda
söylememiz mümkün değildir. Netice nereye gider fırsat gelir mi gelmez mi yapılacak
mitinglerin başlaması için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Biz iki gündür çalışmalarımızı
sessiz bir şekilde yapıyoruz. Kayseri’de yaklaşık 10 arabamız geziyor fakat hiçbiri müzik
açmıyor. Sadece dolaşmalarında görsellik veriyor. Bunu da iki gün daha devam ettirelim
istiyoruz. Kolay kolay müzik açmayacağız, açarsak da çok kısık sesle açacağız. Ama bu tür
olaylar Türkiye’nin demokrasisine vurulmuş darbelerdir. Burada herkesin elini taşın altına
koyması gerekiyor. CHP’nin de MHP’nin de seçim hükümetinde olma şansları vardı fakat

bunu teptiler. O taşın altına elini koymayanların bugün konuşmalarını ben doğru
bulmuyorum. Biz hükümet olarak elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Sonuna kadarda
Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Milleti
rahatsız edecek görüntü verecek şeyler yapmıyoruz. Yine milletimizle beraberiz, yine
toplantılarda beraber oluyoruz, onları dinliyoruz, konuşuyoruz ama tabiki acımız var ve
milletin acısını da paylaşıyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15437.html
Erişim Tarihi: 16.10.2015

Büyükkeçeci emekli oldu
KASKİ Genel Müdürlüğü’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışan Abdullah Büyükkeçeci
emekliye ayrıldı.
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Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinde birçok başarılı işlere imza atan
Büyükkeçeci için bir veda yemeği düzenleyen KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan,
“Abdullah Bey, gerek disiplinli ve özverili çalışmasıyla gerek iletişimiyle tüm personelimize
örnek olmuş bir büyüğümüzdür. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk
diliyorum,” dedi.
Veda yemeğine önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın da
katıldığını ve başarılı çalışmalarından dolayı hazırlanan plâketi Büyükkeçeci’ye verdiğini
belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Abdullah Bey; bir süre Karayolları’nda Şef
Mühendis olarak görev yaptı. Daha sonra Melikgazi Belediyesi, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ve KASKİ’de çeşitli görevlerde başarıyla çalıştı. Yönetim Kurulu Üyeliği’nden
emekliye ayrıldı,” dedi.
Duygusal anların sıkça yaşandığı veda yemeğine, KASKİ Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel
Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları’nın da katıldığını kaydeden Batukan, “Abdullah Bey
yıllarca, Kayseri’ye başarıyla hizmet etmiş birisidir. Şimdiye kadar geçen tüm emeklerinden
dolayı kendisine teşekkür ediyorum,” dedi.
Kendisi için bir veda yemeğinin düzenlenmesinden oldukça memnun olan Büyükkeçeci ise,
“Çalışma hayatım boyunca birçok tecrübe ve birikimim oldu. Bu tecrübe ve birikimlerimi
bunda sonra da arkadaşlarıma aktarmaya hazırım. Hepinize başarılar diliyor, teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15438.html
Erişim Tarihi: 16.10.2015

Kampüs hastanenin çok yönlü etkilerini analiz
edilecek
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kayseri İli Bölge Hastanesi Etki Analiz Çalışması'
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 71 bin 962 TL mali destek almaya hak kazandı.
Proje ile yapımı devam eden kampüs hastanenin çok yönlü etkileri analiz edilerek acil eylem
planı oluşturulacak.
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Proje hakkında bilgi veren Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, "Müdürlüğümüz proje
birimi tarafından hazırlanarak Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 yılı Doğrudan Faaliyet
Destek Programı Kapsamında sunulan Kayseri İli Bölge Hastanesi Etki Analizi Çalışması
başlıklı projemiz ajans tarafından 71.962,00 TL mali destek almaya hak kazanmıştır" dedi.
Dr. Kılıç, "Proje 3 ay sürecek olup ilimizde yapımına başlanılan ve Türkiye’nin ilk bölge
hastanesi olma yolunda hızla çalışmalarına devam edilen kampüs hastanenin TR72 Bölgesine
yönelik sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları açısından sosyal, ekonomik, ulaşım,
barınma, acil ve komplike hastalıkların tedavi sürecine yönelik çok yönlü etkilerinin
analizinin yapılmasıdır. Kayseri Kampüs Hastanesi projelendirilmesi ve yapımına daha önce
başlanmış olması sebebi ile hedef grup ve nihai grup üzerindeki projenin etkinliğinin ve yan
etkilerinin değerlendirilerek önleyici, geliştirici ve acil eylem planları oluşturmayı
planlamaktayız" diye konuştu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Kılıç, "Kayseri İli Bölge Hastanesi Etki Analizi Çalışması bir araştırma
projesi olup sonuçları değerlendirilerek sağlık kuruluşları, yerel yöneticiler, Sağlık
Bakanlığı’nın ilgili birimleri ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15439.html
Erişim Tarihi: 16.10.2015

Çandıroğlu, 2 öğrenciyi evinde ziyaret etti
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 'Yarın sizdeyiz' projesi kapsamında
Melikgazi Halk Eğitim Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan Hacer Ekinci ve Hatice
Özbağdatlı'yı ziyaret ederek aileleri ile sohbet etti.
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İlk olarak Melikgazi Halk Eğitim Merkezi'nde üniversite sınavlarına hazırlanan Hacer
Ekinci'yi evinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, burada öğrenci
ile konuşarak sorunlarını dinledi. Dershanelerin kapatılmasının ardından açılan kurslar
hakkında Hacer Ekinci'ye bilgiler veren Çandıroğlu, kursun faydalı olacağını söyledi. Hacer
Ekinci'nin ailesi ile de yakından ilgilenen Çandıroğlu, üniversiteye hazırlanan ve İngilizce
öğretmenliği isteyen Hacer'e, üniversite hazırlık kitapları hediye etti. Ziyaretten dolayı çok
mutlu olduğunu söyleyen Hacer Ekinci, halk eğitim merkezlerinde açan kurslardan
faydalandıklarını söyledi. Ekinci, "Kurslardan çok memnunum. Kurslarımızda dershane gibi
ortam yok. Sıcak bir ortam var. Öğretmenlerimiz olsun, öğrencilerimiz olsun çok sıcaklar.
Hocalarımızda bizim üzerimizde çok emek harcıyorlar. Dershane ortamı daha ciddi bir ortam
ama bu gittiğimiz kurslarda okul ortamı var. Derslerine çalışan ile gerçekten özel
ilgileniyorlar. Kursta ki hocalarımızda bizim üzerimize daha çok düşüyorlar" dedi.
Ardından Erenköy Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Özbağdatlı ve ailesini ziyaret eden İl
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, burada da Melikgazi halk eğitim merkezinde
kursa giden Hatice Özbağdatlı ile sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Açılan kurslarda sıcak
bir ortam olduğunu söyleyen Hatice Özbağdatlı, "Halk eğitim merkezine yazılmakta geç
kaldığımı düşünüyorum. Şimdi gidiyorum ve çok memnunum. Verdikleri hizmetlerden ve
eğitimden çok memnunum. Kursta bir aile gibi olduk. Sıcak bir ortamda eğitim görüyoruz"
ifadelerini kullandı.
Hatice Özbağdatlı'nın babası Mahmut Özbağdatlı ise, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Eğitim
çok önemlidir. Bu zamanda dershanelerde kapatıldı. Çocuklarımızın ortada kalmaması için
halk eğitim merkezlerinin bu hizmeti vermesi gerçekten çok önemlidir. Allah devletimize
zeval vermesin. Bizim çocuğumuz 14 yıl önce açık liseye yazılmıştı ama bazı sebeplerden
dolayı öğrenimini tamamlayamadı. Son günlerde azmetti ve kısa bir sürede liseyi bitirdi.
Şuanda üniversiteye hazırlanıyor. Halk eğitim merkezinde ki kursları duyunca çocuğumuzu
hemen kayıt ettirdik” diye konuştu.
"2 BİN 500 ÖĞRENCİMİZ KURSLARA BAŞVURDUR"
Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da, açılan kurslar hakkında bilgiler
verdi. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere hayırlı olmasını temenni eden Çandıroğlu,
"Öncelikle 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı okullarımızda eğitim gören bütün
öğrencilerimize, kurslarımızda eğitim gören bütün öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını
diliyorum. Dershane yasası olarak bildiğimiz yasadan sonra dershaneler kapatıldı. Özellikle
lise mezunu öğrencilerimizin dershanelerin kapatılması ile birlikte gidebileceği bir kurum ve
kuruluş mevcut değil. Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda halk eğitim merkezlerimizle
mezun öğrencilerimize yönelik kurslar açtık. Şimdiye kadar 16 ilçemizde yaklaşık 2 bin 500’e

yakın öğrencimizin bize müracaatı oldu. Kurs açmayla alakalı da bütün alt yapıyı hazırladık.
Melikgazi bölgesinde özellikle Melikgazi Belediyemizin bize sunmuş olduğu çok ciddi
destekler var. Belediye bütün sosyal imkanlarını bize sunmuş durumdadır. İldem’de, Yıldırım
Beyazıt’ta, Tınaztepe’de, Danışment’te ve Mimsin’de ki kurum ve kuruluşlarını bizim
hizmetimize verdiler. Biz o binaları kullanıyoruz ama öğretmen ve kurslar bizim
denetimimizde devam ediyor" şeklinde konuştu.
"6 BİNE YAKIN ÖĞRENCİMİZ İÇİN ALT YAPIMIZI HAZIRLADIK"
Çandıroğlu, "Bizim devam eden ‘Yarın sizdeyiz’ diye bir veli ziyaret projemiz var. Bu
çocuklarda kurslarımıza gelmesine rağmen bizim öğrencimizdir. Çocuklarımızın şuan
itibariyle bizle bağları kopmamış durumdadır. Biz hem veli ziyaretinde farkındalık
oluşturmak için hem de bu kurslarla alakalı bir farkındalık oluşturmak açısından ailelerimizi
ziyaret etmek istedik. Bize müracaat edip kurs almak isteyen, mezun öğrencilerimize yönelik
olarak söylüyorum hiçbir öğrencimizi bizim geriye döndürmemiz mümkün değil. Biz 6 bine
kadar öğrencimiz için alt yapıyı ilimizde hazırlamış bulunmaktayız ama fazlası gelirse onu da
alırız. 20 bini karşılayacak şekilde bile çok şükür okullarımız, binalarımız ve öğretmenlerimiz
hazır. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Velilerimizin müsterih olmalarını istiyorum.
Bize güvenmelerini istiyorum. Bunun sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız. Çok önceden
tedbirleri alınmış ve planlı bir şekilde bir sistemden bahsediyoruz. Velilerimiz nasıl ki 12 yıl
boyunca çocuklarını bize emanet ettilerse bu süreçte de alnımızın akıyla çıkacağız.
Öğrencilerimizin başarılı bir şekilde üniversiteye yerleşmesi noktasında da gerekli tedbirleri
alacağız. Bize verdiği desteklerden dolayı Melikgazi Belediye Başkanımı Memduh
Büyükkılıç’a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15440.html
Erişim Tarihi: 16.10.2015

İsmail Tamer’den teröre kınama
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Tamer, Ankara’da yapılan saldırıyı kınayarak
“Hangi terör örgütü eylemlerini yaparsa yapsın hiçbir terör örgütü amacına ulaşamayacaktır”
dedi.
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Kazım Karabekir Mahallesi Sivaslılar Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret
eden AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Tamer, burada vatandaşlarla bir araya geldi.
Seçim çalışması yapmak için değil gönül bağının olduğu için geldiğini ifade eden Tamer,
Ankara’da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığını söyledi. Terör örgütünün hiçbir
zaman amacına ulaşamayacağını kaydeden İsmail Tamer, "Bugün aslında büyük acı içerisinde
olduğumuzu, Ankara’da yapılan terör belasını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. 3 gün önce
Diyarbakır’da hamile eşinin yanında şehit edilen polisimize Allah’tan rahmet diliyorum. Dün
itibariyle de Erzurum’da 2 askerimiz şehit oldu, onlara da Allah’tan rahmet diliyorum. Buraya
siyaset yapmaya gelmedim. Gönül birliğin var size, böyle bir olay olmasaydı da farklı şekilde

size hitap etmek isterdim ancak terör örgütleri Türkiye’nin gelişmesine, ilerlemesine müsaade
etmeyecek. Özellikle 1 Kasım seçimlerinin yaklaştığı bir günde böyle hunharca yapılan bir
saldırıyı Türk milletine yapılan bir saldırı olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Ama
şunu herkes bilsin ki Türk Milleti büyük bir millettir, Türk Devleti büyük bir devlettir. Hiçbir
zaman terör örgütlerinin amacına ulaşamayacağını da haykırmak istiyorum. Bu milletimize
yapılan bir saldırıdır. Dili ne olursa olsun bu bela bu ülkeden er ya da geç def edilecektir.
Bunu herkes böyle bilsin. 3 gündür Türk Milleti olarak büyük bir acı içerisindeyiz. Bu saldırı
direk olarak birliğimize, bütünlüğümüze, geleceğimize olan bir saldırıdır. Ama kimsenin
şüphesi olmasın, Allah’ın izniyle birlik ve beraberliğimiz ile bu badirelerin hepsi
atlatılacaktır” dedi. Teröre karşı diğer partilerin milletvekili adaylarını da birlik ve beraberliğe
davet eden Tamer, “1 Kasım’da sandığa gideceksiniz. Onlara gerekli dersi vereceksiniz.
Bunlar 1 Kasım seçimleri yaklaştığı için bu ülkenin birlik ve beraberliğine yapılan bir
saldırıdır. Onun için buradan diğer partilerdeki milletvekili adaylarına da sesleniyorum.
Değerli arkadaşlar, bu Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan bir saldırıysa birlikte hareket etmemiz
lazım. Partileri bir tarafa bırakmamız lazım. Birlikte bu teröre karşı durmamız lazım” diye
konuştu.
Öte yandan Sivas Kartalca Köyü Dayanışma Derneği’ni de ziyaret eden AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı İsmail Tamer, burada vatandaşlara yaptığı konuşmada Türk Devleti’nin
büyük bir devlet olduğunu ve terörün amacına ulaşamayacağını dile getirdi. Tamer, “Bu
akşam çok farklı şeylerden bahsetmek isterdik ama 3 gün önce Ankara’da meydana gelen
terör olayı ile beraber 97 vatandaşımız hakkın rahmetine kavuştu. Onlara Allah’tan rahmet
diliyorum. Burada çok daha önce toplantılar yaptık, beraber olduk ama acı içerisinde
yaptığımız bu toplantıda üzgün olduğumuzu belirterek terör örgütünü lanetliyoruz. Kim ne
yaparsa yapsın, hangi terör örgütü eylemlerini yaparsa yapsın hiçbir terör örgütü amacına
ulaşamayacaktır. Türkiye Cumhuriyet büyük bir devlet Türk Milleti de büyük bir millettir.
Bundan kimsenin endişesi olmasın” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15441.html
Erişim Tarihi: 16.10.2015

Melikgazi’nin 2016 bütçesi 300 milyon lira
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisince 2016
yılı yatırım ve hizmet bütçesinin 300 milyon lira olarak kabul edildiğini söyledi.
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2016 Yılı Performans Programı Kabul Edildi…
2015 yılı bütçesinin 250 milyon lira olduğunu ve gerçekleştirilen yatırımlar ve hizmet ile
Melikgazili’lerin Melikgazili olmanın farklılığını yaşadığını belirten Belediye Başkanı
Dr.Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediye Meclisimizce 2016 yılı performans bütçesi
kabul edilmiştir. 2016 yılı performans bütçemiz, 2011 ile 2016 yılları arasını kapsan 5 yıllık

Stratejik Planlamaya uygun olarak yapılmış olup, büyüyen ve gelişen ilçe hizmet ve
yatırımlarını kapsamaktadır. 300 milyon liralık bütçesin % 77’i alt yatırım, yol, park gibi
çalışmalara ayrılmış olup yine bu bütçenin % 12’lik bölümü yol ve park yapımı için
kamulaştırma bedeli olarak tespit edilmiştir. Bu yatırım bütçemiz Melikgazililere hayırlı
olsun“ dedi.
2016 Yılı Bütçe Tasarısı Ve Kararnamesi De Kabul Edildi…
2016 yılı bütçesinin 300 milyon lira olarak kabul edildiğini ifade eden Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç, Bütçe kararnamesi ile Gelir ve Ücret Tarifesinin bütçe komisyonunca belirlenen
esaslar çerçevesinde kabul edildiğini kaydetti.
Dolu Dolu, Etkin, Verimli Ve Memnuniyet Verici Bir Şekilde
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, 2016 yılı yatırımları ile ilgili olarak detaylı bir basın
toplantısı düzenleyeceklerini, hem sosyal tesis, hem yol ve imar çalışması hem de halkın
sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel çalışmaların yine dolu dolu, etkin, verimli ve
memnuniyet verici bir şekilde yerine getirileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15442.html
Erişim Tarihi: 16.10.2015

Eğitim Sen’in çağrısı karşılık bulmadı
Ankara’daki patlama sonrasında Eğitim -Sen’in düzenlediği yürüyüşe katılım beklenenin
altında kaldı. Sendikanın grev çağrısı da ilgi toplamadı.
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Ankara’da meydana gelen kanlı olayı bahane eden KESK’e bağlı Eğitim-Sen üyesi
öğretmenler okula giderek öğrencilere ders anlatmak yerine protesto yürüyüşü
yaptılar. Eğitim-Sen Kayseri Şube'si önünde toplanan üyeler, buradan slogan atarak kent
meydanına doğru yürüyüşe geçti. 'Yastayız, grevdeyiz' yazılı pankart açan üyeler, yoğun
güvenlik önlemleri altında kent meydanına yürüdü.
Yürüyüşte, polis ekipleri olası bir olayı engellemek için yoğun çaba sarf etti. Kent meydanına
gelen sendika üyeleri, burada yere kırmızı karanfil bırakarak, patlamada hayatını kaybedenler
için saygı duruşunda bulundu. Burada bir açıklama yapan Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı
Ulaş Apaydın, patlamada hayatını kaybedenleri anma için 2 günlük greve başladıklarını
söyledi. Yürüyüşe katılım beklenenin altında kaldı. Edinilen bilgilere göre Kayseri’de EğitimSen’in çağrısına kimsenin kulak asmadı.
Haber: Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15443.html
Erişim Tarihi: 16.10.2015

Sandıktan kötü kokular geliyor
Paralel Yapı’ya yakınlığı ile bilinen Aktif Sen’in Erciyes Üniversitesi Temsilciliğine üye 13
kişiden 10’una seçim sandığı görevi verildi. İlginç olan ise görev verilen isimlerin, bu görevi
talep etmemiş olması…
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Paralel Yapı’ya yakınlığı ile bilinen Aktif Sen’in Erciyes Üniversitesi Temsilciliğine üye 13
kişiden 10’una seçimlerde herhangi bir görev talebinde bulunmamalarına rağmen seçim
sandığı görevi verildi. Diğer yandan üniversitede 474 üyesi bulunan Eğitim Bir-Sen’den
sadece 30 kişi seçim sandığı görevi aldı.
Konu ile ilgili gazetemize açıklamada bulunan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın
Kalkan; “İl Seçim Kurulu Başkanı, kamu çalışanlarından ve kurumlarından seçim sandığı
görevlisi olmak isteyenleri kamu yöneticisi ve kurum yöneticisi durumundaki kişilerden talep
eder. Görev almak isteyenlerin isimleri kurum tarafından İl Seçim Kurulu’na iletilir. Gelen
isimler üzerinden kura usulü ile sandık başkanı ve sandık memurları görevlendirilir. Aktif
Sen’in Erciyes Üniversitesi Temsilciliğine üye 13 kişiden 10’nuna seçim sandığı görevi
verildi. İlginç olan ise bu isimlerin tamamının herhangi bir görev talebinde bulunmaması ve
üniversite yönetimi tarafından İl Seçim Kurulu’na isimlerinin verilmemiş olması…” dedi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15444.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Bisikleti ile 35 il gezdi
İstanbul’dan bisikletiyle yola çıkan ve Türkiye’nin 7 bölgesini bisikleti ile gezen Meriç Şehit,
Kayseri’nin Bünyan İlçesine geldi.
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Bisikletin bir ulaşım aracı olabileceğini kanıtlamak amacıyla 29 Mart’ta İstanbul’dan yola
çıkan Meriç Şehit; 35 il, 224 ilçe 1877 köy gezip 19 bin 187 kilometre yol yaptıktan sonra
Bünyan’a ulaştı. Meriç Şehit’i makamında ağırlayan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi

Gülcüoğlu kendisini tebrik ederek; Bünyan’ın doğa sporları için uygun bir yapıya sahip
olduğunu ve bisiklet sporlarının rahatlıkla yapılabileceğini kaydetti.
Başkan Gülcüoğlu;’’ Güzel bir gaye ile yola çıkan Sayın Meriç Şehit’i kutluyorum.
Kendilerini ilçemizde görmekten mutlu olduk. İlçemiz gerek iklim şartları gerekse doğal
yapısıyla dağcılık, doğa sporları, fotoğraf gezileri, bisiklet turları ve doğa yürüyüşleri gibi
birçok aktivitenin yapılabilmesi için uygun şartları taşıyor. Doğa ve doğa sporlarına meraklı
herkesi Bünyan’ı görmeye davet ediyorum. Genç sporcumuz Meriç Şehit’e çıktıkları yolda
başarılar diliyorum ”dedi.
Hem Türkiye’yi geziyor hem 1000 çocuk okutuyor
Bisikletçi Meriç Şehit İstanbul’dan başlayan yolculuğunun 2016 Haziran ayında yine
İstanbul’da son bulacağını ifade etti. Bisikletiyle sadece Türkiye’yi gezmekle kalmayan Meriç
Şehit sponsorlar vasıtasıyla engelli vatandaşların çocuklarının eğitimine de katkı sağlıyor.
Şehit sponsorlar aracılığıyla kazandığı geliri bu öğrencilerin eğitimi için burs olarak veriyor.
İlgilerinden dolayı Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’na teşekkür eden Meriç
Şehit:”Bisiklet benim için bir tutku. Bu tutkumun bir ulaşım aracı olarak kullanılabileceğini
ispatlamak amacıyla çıktığım yolda bana destek olan desteklerini esirgemeyen herkese
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15445.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Başkan Hiçyılmaz, "meslek komiteleri
çalışmalarımız örnek oldu"
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, meslek komitesi
çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak detaylı bilgi verdi.
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Meslek komitesi çalışmalarının, odanın bel kemiğini oluşturduğunu ve büyük önem arz
ettiğini belirten Hiçyılmaz, “Yönetim Kurulumuzun 2013 yıl Mayıs ayında göreve
başlamasından bu yana meslek komitesi çalışmalarında önemli yok kat ettik. Bu kapsamda
yaptığımız çalışmalar diğer odalara örnek oldu ve benzer uygulamalar yapılmaya başlandı”
dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki 365 oda ve borsa içinde örnek çalışmalar
yaparak farkındalık yaratmaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydeden Hiçyılmaz, “Meslek
komiteleri çalışmaları kapsamında; 2013 yılı mayıs ayından itibaren yılsonuna kadar, 275
toplantı gerçekleştirilmiş ve 5 bini aşkın üyemiz bu toplantılara davet edilmiştir. Gündemli
olarak gerçekleştirilen bu toplantılarda görüşülen gündem maddesi sayısı 569 olurken
bunlardan 112’si Yönetim Kurulumuz gündemine alınmış ve 72 madde çözüme
kavuşturulmuştur” diye konuştu.

2014 yılında yapılan komite çalışmalarının daha yenilikçi bir anlayışla yapıldığını vurgulayan
Hiçyılmaz, “Meslek komitelerinin 2014 yılı çalışmalarında asil üyelerle beraber yedek üyeler
de gruplar halinde toplantılara davet edilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda 358 toplantı
düzenlenmiş ve 7 bin 400’ü aşkın üyemiz davet edilmiştir. 2014 yılındaki çalışmalarımızda
1423 madde toplantılarda görüşülmüş ve yönetim kurulumuz gündemine alınan madde sayısı
ise 509 olmuştur. Yönetim kurulumuzun büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığı bu gündem
maddelerinin 306’sı çözüme kavuşturulmuştur” ifadelerini kullandı.
2015 yılı Ekim ayına kadar yapılan meslek komitesi çalışmalarını da değerlendiren Başkan
Hiçyılmaz, “Bu yılın ilk 9 ayında yaptığımız meslek komitesi toplantılarımızın sayısı 330’u
aşmıştır. 10 bini aşkın üyemizin davet edildiği bu toplantılarda 699 gündem maddesi
görüşülmüş ve bu maddelerden 313’ü Yönetim Kurulumuzca görüşülerek 149 konu çözüme
kavuşturulmuştur. Yönetim Kurulumuzun iş başına geldiği tarihten bu yana meslek
komitelerimizin yaptığı çalışmalar kapsamında; toplam 970 toplantı düzenlenmiş, 22 bin
500’ü aşkın üyemiz davet edilmiş, 2600’ü aşkın gündem maddesi ele alınmış ve Yönetim
Kurulu gündemine gelen 930’a yakın gündem maddesinden 527’si çözüme kavuşturulmuştur.
Çalışmalar kapsamında çözüme kavuşturulmak üzere bekleyen maddelerin ise takipleri
yapılmaktadır” şeklinde konuştu.
Yönetim Kurulu toplantılarında gündeme alınan tüm konuların çözüme kavuşturulması için
çaba gösterdiklerini ve zaman içinde takiplerini de yaptıklarını vurgulayan Hiçyılmaz,
“Yönetim Kurulu Üyelerimiz, meslek komitesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ve
kendi sorumluluk alanları içinde olan toplantılara katılmakta, gündem maddelerinin
görüşülmesi ve çözüme kavuşturulması için çaba sarf etmektedirler. Ayrıca, her hafta yapılan
Yönetim Kurulu toplantımıza gerekli görüldüğü takdirde ilgili komitelerin başkanları davet
edilmekte, görüş ve talepleri dinlenmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar 31 meslek
komitesinin başkanları Yönetim Kurulu toplantılarımıza katılmıştır” dedi.
Hiçyılmaz, “Kayseri Ticaret Odası’nın ve tüccarımızın çağın gereklerine uygun, gelişime açık
bir anlayışla çalışması ve şehrimizin refahına olan katkısının artması hepimiz için önemlidir.
Bu anlamda yaptığımız çalışmalarda yer alan üyelerimize, meslek komitelerimizin değerli
başkanlarına ve Yönetim Kurulumuzun kıymetli üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, meslek komitesi çalışmalarına büyük bir hızla devam ettiklerini ve
özellikle 2016 yılında daha farklı uygulamalarla tüm üyeleri kapsayacak faaliyetlere devam
edeceklerinin altını çizdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15446.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

“Ben Yahyalı’nın hizmetkârıyım"
Yahyalı Belediyesi, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla yemekli istişare toplantısı düzenledi.
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Belediyesi Meclis Üyeleri, Mahalle
Muhtarları ve eşlerinin katıldığı toplantıda, mahallelerin durumu, eksikleri ve kısa vadede
neler yapılabileceği istişare edildi. Toplantıda Ankara’da meydana gelen terör saldırısını
lanetleyen Başkan Öztürk, saldırıda vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı
dileyerek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
555 günlük görev süresinde yapılan belediye çalışmalarını slayt gösterisi ile muhtarlara
anlatan, yapımına devam edilen Gözbaşı Projesi, Meydan Projesi, Develi- Yahyalı yolu,
ilçeye yapılacak hastane çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Esat Öztürk, ilçeye
doğalgazın 2017 yılında gelmesi için girişimlerinin olduğunu söyledi.
İlçede yapılan hizmetlerde siyasi kimliği asla gözetmediğini dile getiren Esat Öztürk,
gönüllerinden geçen hizmeti veremediklerini söyledi. Başkan Öztürk; “ Belediye olarak en iyi
hizmeti verme gayreti içindeyiz. Bizde gönlümüzdeki hizmeti veremedik. Eskiden 12
mahallemiz vardı. Şimdi 41 mahallemiz var. Eskisi gibi olsaydı bütün mahalleleri hizmete
doyururduk. “dedi.
KASKİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını ifade Başkan Öztürk, iş
makinası konusunda sıkıntı çektiklerini ama bunu mazeret olarak kabul etmediklerini ifade
ederek şunları söyledi. “KASKİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışıyoruz.
Birbirimize her zaman yardımcı oluyoruz. Kurumlar arası kardeşlik hukukumuz var. Gerekli
olduğu zaman onlar bize, bizde onlara yardımcı oluyoruz. Ama ekipman konusunda
eksiklerimiz var. Büyükşehir Belediyemizden Develi ile ortak kullanabileceğimiz iş makinası
talebinde bulunduk.” dedi.
Kendisini “Yahyalı’nın Hizmetkârı” olarak nitelendiren Başkan Öztürk konuşmasına söyle
devam etti. “ Ben sizin hizmetkârınızım, belediye başkanlığını geçin. Ben hizmetkârınızım.
Bunu böyle bilin. Belediye başkanlığını felan çok fazla kafaya takmayın. Ben hizmet edip dua
almaktan başka bir gayem yok. Ben sizin dert ortağınızım. Hanımıza söyleyemediğinizi, gelin
bana söyleyin. Ben size her konuda yardımcı olurum ” diye konuştu.
Mahalle muhtarlarının sıkıntılarını tek tek dinleyen Başkan Esat Öztürk, mahalle
muhtarlarından mahallelerinin sorunlarını, isteklerini yazılı olarak bildirmelerini, görev süresi
bitimine kadar tüm istekleri yerine getirmeyi arzu ettiğini ifade etti.
Toplantı bitiminde çekilen hatıra fotoğrafının Başkan Esat Öztürk, günün anısına muhtarlara
hediye dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15447.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

CHP heyeti Bünyan adliyesini ziyaret etti
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve beraberindeki heyet 01 Kasım 2015 tarihinde
yapılacak 26.dönem milletvekilliği seçimleri nedeniyle Bünyan Cumhuriyet Başsavcılığı'na
nezaket ziyaretinde bulundu.
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Ziyarete CHP Kayseri milletvekili ve aynı zamanda 1.sıra milletvekili adayı olan Çetin Arık
ile adaylar İbrahim Bahçecioğlu, Aşkın Genç, Türker Tok, Tülin Temel, Şefika Eskici,
Mustafa Utku Sarı, Kıvılcım Akdağ ve Nazlı Erdoğan ile CHP ilçe Başkanı Okan Marzıoğlu
katıldı.
Bünyan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara'yı ve Cumhuriyet Savcısı Yakup Karacaoğlu'nu
ziyaret eden heyete, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara Ankara'da yaşanan olayda hayatını
kaybeden CHP üyeleri için başsağlığı dileğinde bulundu. Savcı Mustafa Başara menfur
saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek birlik ve beraberlik dileğinde bulundu. Yapılan
ziyaret için teşekkür eden Savcı Mustafa Başara yapılacak seçimlerin ülkemiz ve milletimiz
için hayırlı olmasını dileyerek adaylara başarılar diledi. Söz konusu ziyaret karşılıklı iyi niyet
dileklerinin ardından son buldu. CHP heyeti daha sonra esnaf ziyareti için adliyeden ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15448.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

"İlçelerin kalkınmasına destek vereceğiz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yahyalı heyetinin yapmış olduğu ziyarette
ilçelerin kalkınması için destek olacaklarını belirtti. Başkan Çelik, her ilçenin avantaj ve
fırsatlarını öne çıkaracaklarını kaydetti.
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Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk ve beraberlerindeki
heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde
bulunulan ziyarette ilçelerin kalkınmasının önemini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik,
"İnsanları doğduğu yerde doyurmak gerekir. Çünkü vatandaşlarımız köyünde kasabasında
yaşamaktan mutlu. Bazı imkanları köyünde bulamadığı için göç etmek durumunda kalıyor.
Bu imkanları sağladığımız takdirde göç etmek istemeyecektir. Bunun için her ilçenin
avantajları, fırsatları nelerse onları öne çıkaracak yatırımı gerekirse Büyükşehir Belediyesi
olarak biz yapalım istiyoruz. Yahyalı'da meyve, Pınarbaşı'nda balıkçılık, Sarız'da kilim gibi
her ilçenin avantajlarını öne çıkaracak yatırımları yapıp insanlarımıza istihdam sağlamayı
düşünüyoruz" dedi.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen de Büyükşehir Belediyesi'nin tarımı desteklemek için
ilçelere verdiği araç desteğini çok önemsediklerini belirtti. Yahyalı'ya tüm üniteleriyle güzel
bir meslek yüksek okulu binası kazandırdıklarını da belirten Esen, 2016-2017 döneminde
öğrenci alacak olan okulun çevre düzenlemesi için Başkan Çelik'ten destek istedi.
Başkan Mustafa Çelik de ilgili ekipleri Yahyalı'ya göndererek ön çalışma yaptıracağını ve bu
çalışmanın sonucunda gerekli desteği vereceklerini belirterek, "Yahyalı'ya yüksek okul
kazandırılmasında bizim de katkımız olsun" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15449.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Vali Düzgün gazileri makamında ağırladı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Şükrü
Tandoğan ile Ordu ve Kayseri Şube Başkanları ile şubelere bağlı gazileri makamında ağırladı.
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Vali Düzgün, “Şehit yakınları ve Gaziler baş tacımızdır” diyerek karşıladığı misafirlerinin
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı
saldırıların yapıldığı bir dönemde gerçekleşen ziyaretin önemine işaret etti.
Her fırsatta Gaziler ile bir arada olmaya özen gösterdiğini kaydeden Vali Düzgün, 19 Eylül
Gaziler Günü’nde birlikte olduğu gazilerle bayram sonrasında da yemekte buluştuklarını
hatırlatarak, Millet olarak her daim yanında oldukları Gazilere hizmet etmenin kendisi için en
önemli görevlerden olduğunu vurguladı.
Vali Düzgün, “Kan akıtılarak, can verilerek sahip çıkılan bu topraklarda huzur içinde
yaşıyorsak, elbette ki şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Bazı kamu görevleri vardır ki önemi
bazı dönemlerde çok daha iyi anlaşılır. Son dönemlerde artan terör saldırılarının sonuçsuz
kalacağına, birlik ve beraberliğimizin ebediyen yaşayacağına inanıyoruz.” diye konuştu.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Şükrü Tandoğan da, Vali
Düzgün’e yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederek, dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Gazilerin tek çatı altında toplanması amacıyla başlattıkları çalışmalar sonrası Türkiye
genelinde 116 şube ile 26 bin üyeye ulaştıklarını ifade eden Tandoğan, derneğe üye
olmayanlarla birlikte toplam 46 bin gazi ve ailesine hizmet verdiklerini belirtti.
Tandoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 40’ncı yıldönümünde Kayseri’deki Hava İndirme
Tugayı’ndan harekata katılanlara yönelik düzenlenen programı da hatırlatan Tandoğan,
“Sayın Valimizin Kıbrıs Gazileri onuruna düzenlediği iftar yemeğini unutmamız mümkün
değil. O bakımdan Sayın Valimize özel bir teşekkür borçluyuz” dedi.
Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya ise Ordu Valiliği
görevi sırasında Gaziler ile yakından ilgilenen Vali Düzgün’ün Kayseri Valiliği görevi
sırasında da kendileri ile ilgilenip destek vermesinin mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak,
ziyaret vesilesiyle Kayserili Gaziler ile kaynaşmalarının kendilerine büyük bir moral verdiğini
dile getirdi.
Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı’nın da hazır bulunduğu
ziyarette Gazilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
(AÖ-Y)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15450.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Yedi günde 12 bin ziyaretçi
Anadolu'nun sanat merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları
(KAYMEK), geleneksel sergisini 3-10 Ekim tarihleri arasında açtı. Sergiyi 1 hafta içinde
yaklaşık 12 bin kişi ziyaret etti.
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Yüzü aşkın kurs çeşidi ve on binlerce kursiyeri ile Anadolu'nun Sanat Merkezi olan
KAYMEK, Anadolu'nun en büyük sergisini Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açtı. 11.
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün de katılımıyla açılan KAYMEK Sergisi'nde yaklaşık 4
bin eser yer aldı. 1 hafta açık kalan sergiyi Kayseri ve il dışından yaklaşık 12 bin kişi ziyaret
etti. Meslek liseleri başta olmak üzere çok sayıda okul, öğrencilerini toplu halde sergiye
getirirken, ilçelerden de gruplar halinde çok sayıda vatandaşımız sergi için Kayseri'ye geldi.
Öte yandan farklı illerden belediyelerin mesleki eğitim birimlerinin yöneticileri de KAYMEK
Sergisini gezerek kurslarla ilgili bilgiler aldı.
KAYMEK'in geleneksel sergisi süresince Kayseri Dünya Ticaret Merkezi adeta kültür sanat
merkezine dönüştü. Sergi boyunca her gün bir sanat dalında eğitim verilirken, her akşam da
bir dizi etkinlik yapıldı. Sergiyi gezmek için gelen isteklilere Ahşap Boyama, Yağlı Boya
Resim, Kağıt Rölyef, Ebru, Koza Nakışı, Keçe Nakışı ve Takı Tasarım gibi branşlarda eğitim
verildi. Her gün yaklaşık 100 kişi bir sanat dalında eğitim alma fırsatı yakaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15451.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Kafkas: "kazanmak için her şeyi yapacağız"
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Kayserispor’da maçın
hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, teknik direktör Tolunay Kafkas, “Kim olursa olsun
sahamızda kazanmak için her şeyi yapacağız” dedi.
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Kulüp Tesisleri’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Kayserispor Teknik
Direktörü Tolunay Kafkas, Ankara’da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere

rahmet dileyerek, “Bilgilendirme toplantısı yapmak için buradayız. Ülkemiz zor bir süreçten
geçiyor. Ölen insanlarımız var. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Üzüntümüz her geçen gün
daha da artıyor” dedi.
"BU SÜREÇTEN ÇIKABİLECEK GÜCÜMÜZ VAR"
Takımın kötü bir süreçten geçtiğini ve bu süreci atlatacak her türlü güce sahip olduklarını
kaydeden Kafkas, “Bu toplantının amacı da zor bir süreç içinde başladık, ligi ilk 3 hafta iyi
domine ettik. Son 4 hafta istediğimiz sonuçları alamadık. Bunların içerisinde bir takım şeyler
oldu, bunlara değinmek istemiyorum. Şunu ifade etmeye çalışıyorum; Bu süreçten çıkabilecek
gücümüz var, karakterimiz var, her şeyden önce de kavgacı kimliğimiz var. Bu süreçten
çıkacak her türlü güce sahibiz. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Ligin henüz 7. haftası.
Başta başkanımız olmak üzere Kayserispor yönetim kurulu üyelerimiz birlik ve bütünlük
içerisindeyiz, oyuncularımız da buna dahil. Bu süreçten çıkacağımıza inanıyorum. Takımın
genel durumu hakkında aslına baktığımızda kazanabileceğimiz maçlar vardı bunların
içerisinde. Bence kaybetmeyi hak eden bir Kayserispor yoktu. Bu mücadeleyi sonuna kadar
vereceğiz. Bu şehir güçlü bir şehir. Onun için hiç kimse endişeye kapılmasın. Taraftarımıza
da sesleniyorum, özellikle ‘Kapalı Kale’ grubuna çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreçten bu
takım öyle ya da böyle çıkacak” şeklinde konuştu.
“KİM OLURSA OLSUN SAHAMIZDA KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”
Hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak konuşan Tolunay Kafkas, maç
öncesi takımda eksik bulunmadığını söyledi. Fenerbahçe maçını kazanarak orta sıralara doğru
yükselmek istediklerini ifade eden Kafkas, “Fenerbahçe maçı öncesi şuanda eksik oyuncumuz
yok, sakat oyuncumuz yok. Bizim rakibi tartacak, düşünecek bir şeyimiz yok. Sahamızda
kazanmak için her şeyi yapacağız. Kim olursa olsun. Biran önce yukarı doğru çıkmak
istiyoruz. Bu takımın her takımı yenecek gücü var. Bunu sahaya yansıtmaya çalışacağız”
ifadelerini kullandı.
Ligin ilk 3 haftasında iyi başlangıç yaptıklarını ancak son 4 hafta istedikleri sonuçları
alamadıklarını söyleyen Kafkas, bu maçlarda kaybedecek oyun oynamadıklarını ifade etti.
Kayserispor’un eski günlerine döndüreceklerini ve bu konuda kimsenin şüphesinin olmaması
gerektiğini dile getiren Tolunay Kafkas, sözlerine şöyle devam etti:
“İlk 3 hafta bize göre daha zor bir haftaydı, çok başarılı çıktık. Son 4 haftada sonuç anlamında
sıkıntı yaşadık. Oyun anlamında baktığımız zaman Trabzonspor maçı, Gaziantep maçı,
Başakşehir maçı ve Gençlerbirliği maçında kaybedilecek oyunlar oynamadık. Şimdi bizim
için önemli olan Fenerbahçe maçı ve sonraki maçlar. Biz sıfırladık oyuncularımızla birlikte.
Bu işi götüreceğiz, kararlıyız, inatçıyız. Kayserispor’un geleceği için her şeyi yapmaya
hazırız. Bundan da çıkmamız lazım. Futbol netice oyunu, bir şekilde neticeyi almak
durumundasınız. 4 maçta da gol atamamamız, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememiz
bizim için bir handikap. Bunlara hafta içi çok sıkı çalıştık. Özellikle fiziksel açıdan daha fazla
çalıştık. Oyunu forse edebilecek, geçen yıllardaki Kayserispor’u oluşturmak için büyük
mücadele ediyoruz. Kayserispor’u eski günlerine döndürürüm, kimsenin şüphesi olmasın.
Ama yeter ki şu süreci atlatalım. Geldiğimiz süreç kolay değil, başkanımız çok ağır bir yükün
altına girdi. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi atlatabilecek her türlü güce sahibiz”
ORTAKÖYOĞLU: "BİRLİK, BERABERLİK İÇİNDE MÜCADELEMİZE DEVAM
ETMELİYİZ"
Basın toplantısına katılan Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Oğuz Ortaköylüoğlu ise,
basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kulübün sezon başında yeni bir oluşuma girdiğini
aktaran Ortaköylüoğlu, “Sezon başında kulübümüz yeni bir oluşuma girdi. Yönetim kurlumuz
göreve geldiği günden itibaren hızlı bir şekilde transferlerimizi gerçekleştirdik. Hocamızın
yardımıyla, yönetim kurulumuzun gayretiyle iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz.

Türkiye Ligi’nde 3-4 takım çok ciddi bütçelerle çok ciddi takımlar kurdular. Onun dışında biz
de kendi kadromuz, kendi kulübümüz bakımından hiçbir takımdan eksik olduğumuzu
düşünmüyorum. Hem futbolcularımızla, hem teknik heyetimizle, hem yönetim kurulumuzla
hem de şehrimizle çok güçlü bir yapıya sahibiz. Tabi futbolda işler bazen iyi bazen kötü
gidiyor. Şunu biliyoruz ki yapmamız gereken en son şey mutsuz bir ortam oluşturmak.
Şuanda yapmamız gereken şeyin birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemize devam
etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan güçlü bir yapıya sahibiz. İnşallah birlik,
beraberlik içerisinde takımımızın en iyi yerlere geleceğine inancımız bu noktada tam” diye
konuştu.
Fenerbahçe maçı biletlerini değerlendiren Ortaköylüoğlu, Kayserisporlu taraftarlardan destek
beklediklerini söyledi. Oğuz Ortaköylüoğlu, “Bilet fiyatlarını değerlendirirken sezon
başındaki bilet politikasıyla beraber dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Öncelikli
olarak bu sezon taraftarımıza çok ihtiyacımız olduğunu her ortamda açıkladık. Bu bakımdan
da kombine bilet fiyatlarını çok uygun olarak sezon başında satışa çıkarttık. Doğu Tribünü alt
kısımlarını 50 TL’den satışa çıkartmıştık. Yaklaşık 2 bin taraftar grubumuz Passolig ücretleri
kulübümüz tarafından karşılanmak üzere buradaki yerlerini aldılar. Buranın dışında ise
kombine bilet fiyatlarımızı da 100 ila 200 TL olarak belirledik. Kayserispor’un maçlarını
sezon boyunca tribünün en iyi yerlerinde izlemek isteyen kişi 200 TL bir bedelle bütün
maçları izleyebilecek. Kombine bilet fiyatlarını kıyasladığımız zaman gerçekten Türkiye
şartlarında çok uygun bir kombine bilet politikamız oldu. Fenerbahçe maçı üzerinde bu
durumu incelediğimiz zaman Güney Tribünün üst tarafını Fenerbahçe taraftarına ayırdık.
Geçen senelerde diğer takımlara da yapıyorduk. Biz bence rakip takıma şunu ayırdık yerine
kendimiz ne yapabiliriz onu düşünmemiz lazım. Rakip takım belki 3 bin - 4 bin seyirciyle
buraya gelecek ama geriye kalan 25 bin kişi Kayserispor taraftarına açık” ifadelerini kullandı.
“HAKEM HATALARINDAN CİDDİ MANADA SIKINTI YAŞADIK”
Hakem hatalarından ciddi anlamda sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Kayserispor Kulübü Başkan
Yardımcısı Oğuz Ortaköylüoğlu, “Hakem hatalarından Kayserispor olarak hem geçen
senelerde hem bu sene ciddi manada sıkıntı yaşadık. Bu süreçler boyunca hep federasyona
saygılı davranmaya çalıştık. Maalesef hakem hatalarına karşı ne kadar saygılı davranırsak
bunu geri dönüşünü biz mağduriyet yaşayarak aldık. Biz derdimizi anlatmamız gereken, bu
konuda yetkisi olan her kuruluşla irtibata geçtik. Gerekli müdahaleleri yaptık” şeklinde
konuştu.
Ortaköylüoğlu ayrıca, Kayseri Erciyesspor Passolig’i ile Kayserispor maçına girişte bir sıkıntı
yaşanacağını düşünmediğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15452.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Kayseri protokolünde milli sevinç
A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu son maçında
İzlanda’yı 1-0 yenerek şampiyonaya en iyi üçüncü olarak direk katılma hakkı elde ettiği
maçın ardından Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, twitter hesaplarından yaşadıkları sevinci
takipçileri ile paylaştı.
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A Milli Takım'ın, Konya'da oynanan karşılaşmada İzlanda'yı 1-0 yenmesinin ardından, Vali
Orhan Düzgün, "Tebrikler Milliler. Milli Takımımız zoru başardı. İnşallah Milletimiz de zor
günleri aşacak." mesajı ile maçtan bir kare paylaştı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, twitter hesabından, maçın bitişinde
A Milli Takım'ın yaşadığı sevinci gösteren bir fotoğraf ile, "Ülkemize yaşattığı sevinçten
dolayı Milli Takıma ve Fatih Terim'e yürekten teşekkür ediyorum. Tebrikler #MilliTakım"
mesajını paylaştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de twitter hesabından, A Milli Takım'ın
Fatih Terim ile birlikte sevinç yaşadığı bir fotoğraf ile "Tebrikler Milli Takım" mesajını
paylaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15453.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Tekerlekli sandalye ile geldi yürüyerek çıktı
Kayseri’de yaşayan 6 çocuk babası 65 yaşındaki Fikret Karakaya, omurgasındaki kanal
darlığı nedeniyle yürüyemez hale geldi. Ayağa kalkamayan ve günlük yaşamını oturarak ya
da yatağa bağımlı olarak sürdürmek zorunda kalan Karakaya, ailesi tarafından Memorial
Kayseri Hastanesi’ne tekerlekli sandalye ile getirildi. Beyin Sinir
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Omurilik Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Cüneyt Göçmez tarafından yapılan ameliyat ile
sağlığına kavuşan Karakaya, operasyondan çok kısa bir süre sonra ayağa kalktı ve hastaneden
de yürüyerek taburcu oldu.

Fikret Karakaya’yı sağlığına kavuşturan ve 5 saat süren ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr.
Cüneyt Göçmez, “Hastamız bize getirildiğinde ayağa kalkamayacak durumdaydı. Çok ciddi
ağrı sorunu yaşıyordu. Ameliyat olduğu gün ayağa kaldırdık ve yürüttük. Şimdilik koltuk
değnekleri ile yürüyor. Kısa bir süre sonra kendi başına yürüyebilecek” müjdesini verdi.
Hastalar yürüyemez hale geliyor
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Göçmez, hastaların çok önemi bir
bölümünün, omurga kanal darlığı kaynaklı ağrıları nedeniyle yaşamdan koptuğunu ve günlük
işlerini yapamaz hale geldiğini ifade ederek, “Omurganın içerisinde, omuriliğin geçtiği
kanalın değişik nedenlere bağlı olarak daralması nedeniyle bu sorun ortaya çıkmaktadır. Bu
darlık bel bölgesindeyse hastalar bir süre sonra bacaklarında ağrı, uyuşma ve karıncalanma
şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurmaktadır. Bu hastalar yürürken çabuk yorulmakta ve
bir süre sonra da yürüyemeyecek duruma gelmektedir. Örneğin 50 metre yürüdüklerinde bile
dinlenme ihtiyacı hissetmektedir. Sorun bazen doğuştan sebeplerden de kaynaklanabilir. İleri
yaş hastalığıdır ancak çok ender de olsa gençlerde ve çocuklarda görülmektedir” diye
konuştu.
Vidasız, platinsiz omurga ameliyatı
Günümüzde hasta konforuna yönelik özellikli ameliyatlar ile kanal darlıklarının son derece
başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini vurgulayan Doç. Dr. Göçmez, “Cerrahi müdahaleyi
mikroskop yardımıyla yapıyoruz. Vücuda tek taraflı girerek, kanalın iki tarafı da
genişletebiliyoruz. Bu güncel cerrahi müdahale sayesinde artık platin ya da vida
kullanılmıyor. Bu ameliyatlar sonrası hasta aynı gün ayağa kalkabiliyor, hastanede kalış ve
günlük yaşama dönüş süresi kısalıyor. Operasyonda kaslar tek taraflı sıyrıldığı için sonrasında
hasta daha az ağrı sorunu yaşıyor. Dolayısıyla ameliyatta daha az kas zedelendiği için de kan
ihtiyacı ortadan kalkıyor” ifadelerini kullandı.
Yeniden yürüyebilecek
Omurga kanal darlığı nedeniyle 4 yıldır ciddi ağrı sorunu yaşayan ve yardım almadan
yürüyemeyen Fikret Karakaya da; “Son 1 aydır yerimden kalkamayacak hale gelmiştim.
Yardım almadan günlük işlerimin hiçbirini yapamıyordum. Şimdi kendimi çok iyi
hissediyorum. Ameliyattan sonra ağrılarım azaldı ve yürümeye başladım. Çok yakında tek
başıma yürüyebileceğim. Beni sağlığıma kavuşturan doktorun Doç. Dr. Cüneyt Göçmez’e ve
ekibine çok teşekkür ederim” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15454.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

"Altın fiyatları seçimden sonra düşebilir"
Kayseri'de kuyumculuk yapan Metin Meyilli, altın piyasasında sürekli değişiklikler olduğunu
söyleyerek, "Altın fiyatları seçimden sonra düşebilir" dedi.
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Kayseri'de 20 senedir kuyumculuk yapan Metin Meyilli, altın piyasasını değerlendirdi.
Düğün sezonunun bitmesinin ardından işlerinde azalma olduğunu söyleyen Meyilli, altın
fiyatların da 1 Kasım'da yapılacak olan seçimlerinde etkili olduğunu söyledi. Altın fiyatlarının
sürekli iniş çıkış gösterdiğini söyleyen kuyumcu Metin Meyilli, seçimden sonra altın
fiyatlarının düşüşe geçeceğini söyledi.
Küçük altın fiyatlarının da sürekli değişkenlik gösterdiğini söyleyen Meyilli, altının güvenilir
liman olduğunu söyleyerek, vatandaşların endişeye kapılmamaları gerektiğinin altını çizdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15455.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Yürüyüş parkurlarına yön levhaları takıldı.
Vali Orhan Düzgün, Kayseri Valiliği öncülüğünde ilin tanıtımına yönelik hazırlanan “Kayseri
Yürüyüş Rotaları ve Turizm Keşif Rehberi”nde yer alan yürüyüş parkurları için hazırlanan
yön levhalarının takılarak turizmin hizmetine sunulduğunu söyledi.
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Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, il sınırları içerisinde turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi
ile doğal-tarihi ve kültürel potansiyele işlerlik kazandırılmasını amaçladıklarını belirtti.
Tarihi ve kültürel açıdan zengin Kayseri’nin doğal güzelliklerini de turizmin hizmetine
sunulabilmesi amacıyla Valilik olarak yürüttükleri çalışmalar kapsamında hazırlanan “Kayseri
Yürüyüş Rotaları ve Turizm Keşif Rehberi”ni turizmin ve doğaseverlerin hizmetine
sunduklarını kaydeden Vali Düzgün, farklı uzaklık ve zorluk derecesine göre sınıflandırılan
doğa-kültür, yürüyüş ve bisiklet rotalarının kent turizminde önemli bir ihtiyaca karşılık
vermeye başladığını ifade etti.
Kayseri’ye gelen yerli ve yabancı turistler ile vatandaşların belirlenen rotalarda doğru
yönlendirilmesinin ve bilgilendirilmesinin önemine işaret eden ve bu nedenle 90 ayrı noktaya
150 yön levhasının takıldığını dile getiren Vali Düzgün, şöyle konuştu:
“Kayseri kültür, turizm ve doğal güzellikler anlamında çok önemli değerlere sahip bir
şehrimiz. Bu değerlere hayat vererek, bu değerleri insanlarla buluşturmak ilin kalkınması
noktasında önem taşımaktadır. Bu amaçla başlatılan tüm çalışmalarımızdaki temel
prensibimiz var olan değerleri en iyi şekilde değerlendirerek, bu potansiyelleri gelire ve
kalkınmaya dönüştürmektir. Kent turizminde eksikliği hissedilen ve turistlerin
başvurabileceği önemli bir kaynak olarak hazırlanan Kayseri Yürüyüş Rotaları ve Turizm
Keşif Rehberi de bu amaçla hazırlanmıştır. Turistler ve Kayseri’de yaşayan insanlar için de
önemli bir rehber olan bu kitapta yer alan yürüyüş parkurlarının da hazırlanması noktasında
profesyonel bir çalışma ile turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini amaçladık. Yürüyüş
parkurlarına da gerekli yönlendirme levhaları ile bu parkurlarda yürüyüş, trekking ve tur
düzenlemek isteyenlerin planlama aşamalarında rehber olmasını amaçladık. Bu amaçla
başlatılan levha montaj çalışmalarını da tamamlayarak hizmete sunmuş bulunmaktayız.

Toplam 90 ayrı noktada konumlandırılan levhalarda yön, mevki ve mesafe bilgileri yer
almaktadır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15456.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Genç Kaymek'ten ahilik kutlaması
Genç KAYMEK öğrencileri sadece eğitim desteği almakla kalmıyor, farklı sosyal etkinliklere
de katılıyor. Genç KAYMEK'ten bir gurup öğrenci Ahilik haftası nedeniyle bir dizi etkinliğe
katıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni nesillerin daha iyi yetişmesi için kurulan
Genç KAYMEK, Ahilik haftasını unutmadı. Genç KAYMEK öğrencileri Ahilik haftası
nedeniyle Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç'ü ziyaret ederek çiçek verdi.
Öğrencilerle yakından ilgilenen Övüç, Ahilik ile ilgili bilgiler vererek öğrencilerin sorularını
yanıtladı.
Genç KAYMEK öğrencileri daha sonra Ahilik Müzesi'ni ziyaret etti. Müzeyi gezerek bilgi
alan Genç KAYMEK öğrencileri esnaf ziyaretinde de bulundu. Esnafların Ahilik Haftası'nı
kutlayan öğrenciler esnaflara gül hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15457.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Kayseri Erciyesspor Göztepe maçının
hazırlıklarına başladı
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı
Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Kayseri Erciyesspor'un yeni teknik direktörü Timuçin
Beyazıt, "Kulübü bulunduğu yerden çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

14 Ekim 2015 Çarşamba 12:02

Kulüp tesislerinde teknik direktörü Timuçin Beyazıt ile antrenman yapan futbolcular, düz
koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Koordinasyon çalışmaları ile devam eden
antrenman, kısa alanda pas çalışması ile devam etti. Antrenmanda öncesinde gazetecilerin
sorularını yanıtlayan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Timuçin Beyazıt, hazırlıkların
sürdüğünü söyledi. Beyazıt, "Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Maç haftasının ilk
çalışmasını bugün yapıyoruz. Takımla beraber cuma gününden beri çalışıyoruz ve
çalışmalarımız gayet güzeldi. Bugün çalışmalarımıza tekrardan başladık" dedi.
Kayseri Erciyesspor'un sezon başından beri sıkıntılar yaşamış bir kulüp olduğunun altını çizen
teknik adam Beyazıt, "Sonuçta lige de iyi başlayamadı ve devamı da iyi gelmedi. Futbolcular
üzerine hem psikolojik hem de camia üzerinde psikolojik etkileri oldu. Biz o dönemde geldik.
Şimdi hem oyunculara terapi ile hem de çalışma sistemini değiştirerek bir şeyler vermeye
çalışıyoruz. Bu arada da sakat oyuncularımız yavaş yavaş aramıza dönüyor. Bütünlük
oluşturmaya çalışıyoruz. Bu düşüncelerle ilk maçımıza kadar hazırlanıp elimizden gelen her
şeyi yaparak kulübü bulunduğu durumdan çıkması için uğraşacağız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15458.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

2016 çalışma yılı için 2 kalem akaryakıt ürünü
ihale ile satın alınacak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2016 yılı içerisinde belediyeye ait
hizmet ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 2 ayrı kalemden oluşan akaryakıt ürünlerinin
ihale ile satın alındığını söyledi. Dönen tekerlek hizmetin belgesidir.
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Yapılan ihale ile 40 bin litre kurşunsuz benzin ile yine çevre dostu 2 milyon 700 bin litrelik
kaliteli motorin akaryakıtının satın alınacağını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç
“Melikgazi her geçen gün planlı bir şekilde büyümekte gelişmekte ve nüfusu artmaktadır.
Kayseri merkez nüfusunun % 50 ine hizmet veriyoruz. İlçenin batı ile doğu istikameti
arasında 34 km mesafe bulunmaktadır. Bu geniş ve yoğun bir bölgelerde hizmeti seri, etkin ve
yerinde verebilmek için ulaşımın açık ve seri olması gerekmektedir. İş ve hizmet makinelerin
çalışır ve işleyen olabilmesi gerekir. Bu neden ile dönen tekerlek hizmetin belgesidir, ilkesi ile
yer yıl ihtiyaca istinaden akaryakıt ihalesi yapmaktayız. Alınacak akaryakıtın çevre dostu
olması belediyemizin çevre ve doğaya verdiği önemin bir ifadesidir. Ayrıca akaryakıtın
motorin ağırlıklı olması da hizmete yapılacak yatırımın fazlalığını göstermektedir. Çünkü
kamyon, kamyonet, greyder, silindir, çöp toplama araçları, dozer gibi araçlar bilindiği gibi
dizel motorludur “ dedi.
Ne kadar akaryakıt tüketiyor ise,o kadar çok hizmet üretiliyordur.
Hizmet araçlarının yaz aylarında tam kapasite çalıştığını hatta yoğun ve çetin geçen kış
aylarında özellikle ağır iş makinelerinin kar ile mücadele de sürekli hizmet verdiğini

hatırlatan Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iş makinelerinin ne kadar çok akaryakıt tüketiyor
ise, o kadar çok hizmet üretiyor anlamını taşıdığı kaydetti.
Mobil akaryakıt aracı ile hizmet alanında yakıt transferi…
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak dizel araçlar için çalışma
alanlarında akaryakıt transferi yapılabilmesi için yani biten yakıtlarını temin etmek için seyyar
akaryakıt tankeri satın aldıklarını dolayısı ile zamandan ve akaryakıttan tasarruf elde
ettiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15459.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Talas'ta altyapı kuruluşları koordinasyon
toplantısı
Talas Belediyesi öncülüğünde ilçede altyapı yatırımlarıyla ilgili kamu ve özel kurumların
temsilcileriyle 2016 yılı planlama toplantısı gerçekleştirildi.
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Tarihi Feyzioğlu Konağı'nda düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Su ve
Kanalizasyon İdaresi, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, Kayserigaz, Türk Telekom gibi
kurumların temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, özellikle altyapı
faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yapılmasının önemine dikkat çekti. Koordinasyonun
faydalarından bahseden Başkan Palancıoğlu, "Böylelikle hem kuruluşların işi, hem de bizim
işimiz kolaylaşıyor. Ayrıca maliyeti de düşürüyor. Bir yerde altyapı çalışmasına
başlandığında arkadaşlarımız size haber verecek. Sizler de programlarınıza erken alabilirseniz
çok iyi olur. Mesela gelecek yıl Komando Caddesi ile Başakpınar girişi arasındaki yolda
asfalt yenilecek. Aynı şekilde Halef Hoca Caddesi de yenilenecek. Dolayısıyla bu
çalışmaların önceden planlanması sizin de bizim de üzerimize düşen yükü azaltacaktır" dedi.
Başkan Palancıoğlu, belediye olarak imarda yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek,
"Özellikle Mevlana Mahallesi'nde yapılaşmamış, boş duran arsaların biran önce yapılaşmaya
gitmesi için çalışma yaptık. Vatandaşların menfaatine yönelik olan bu çalışmayla mahallemiz
şantiye görünümünden kurtulacak. Aksi durumda belediyeye büyük maliyetler getiriyor.
Ayrıca vatandaşlar çevre kirliliği, gece veya pazar günleri çalışma ve seslerden dolayı
şikayetçi oluyor. Öte yandan yeni dökülen asfalt yeni inşaatlardan dolayı sürekli tahrip
oluyor." diye konuştu.
Bu çalışmadan olumlu geri dönüşlerin başladığını kaydeden Başkan Palancıoğlu, "Şuanda
temizliğini yapmayan ve ifrazında bulunmayan parsel sahiplerinin çoğu bize geliyor. Biz
şantiye görünümü ne kadar hızlı bitirirsek altyapı maliyetleri de o kadar azalacaktır. Talas'ta
imarda yaptığımız önemli bir çalışmayla bundan sonra kütle parsel mantığını kaldırıp
siteleşmenin önünü açtık. Dolayısıyla 10-15 binanın olduğu site olursa altyapı kurumlarına

düşen yük azalacaktır. Çünkü bahçe içindeki çözümü müteahhit yapacaktır. Talas Belediyesi
olarak ilçemizde yatırım yapan özellikle Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurumlara
teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15460.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

“Terörü, tarihin çöp sepetine göndereceğiz”
Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Ankara’daki 97 kişinin hayatını kaybettiği
saldırıyı kınadı. Kalkan “ Büyük Türkiye hedefine birlikte yürüyeceğiz. Terör örgütlerini hak
ettikleri şekilde tarihin çöp sepetine göndereceğiz" dedi
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Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Ankara’da yaşanan ve 97 vatandaşımızın
hayatını kaybettiği terör olayıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Yaşanan terör olayını
kınadığını belirten Kalkan, "İnsanı, insan onurunu, insani değerleri, insan hak ve
özgürlüklerini, hukuku önemseyen ve önceleyen herkes, her fikir, her kitle, her örgüt ve her
devlet için “terör”; yöntemi, hedefi ve gerekçelerine bakmaksızın insanlık dışıdır ve insanlık
suçudur, 10 Ekim Cumartesi sabahı, insanlık yoksulu ve vicdan yoksunu bir terör örgütünün
Ankara’daki insanlık dışı ve insanlık suçu hükmündeki eylemiyle canımız acıdı, yüreğimiz
yandı. İnsanlıktan nasipsiz bir terör örgütünün “kansız iki canlı bombacısı” tarafından
gerçekleştirilen birliğimizi, kardeşliğimizi, ‘Biz’i hedef alan terör eylemi, yüreklerimize yas,
gözlerimize yaş bıraktı.” İfadelerini kullandı.
“Biz’i öldürmek istediler”
Terörü besleyen kirli mahfilleri ortaya çıkarmakta, ifşa etmekte kararlı olacaklarını söyleyen
Kalkan, “Patlayan bombalar hepimizi hedef aldı. Biz’i öldürmek istediler. Terör örgütlerinin
vahşet ve cinnet ateşiyle ölenler, teröristlerce öldürülenler bizim evladımız, bizim komşumuz,
bizim gencimiz, bizim yaşlımız. Kimimiz kadim dostunu, kimimiz çocukluk arkadaşını
yitirdi. Hepimiz canlarımızı kaybettik. 97 insanımızı yitirdik. 97 canımızı kaybettik. Fakat
terörü, terörden medet umanları, terör üzerinden bizi ayrıştırmak isteyenleri
sevindirmeyeceğiz. Birbirimize can olma hasletimizi kaybetmeyeceğiz. Biz olma, bir olma, iri
olma, diri olma hassasiyetimizden vazgeçmeyeceğiz.” şeklinde konuştu
“Teröre karşı tek ses olalım”
Siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına birlik çağrısında bulunan Kalkan “Devletin
bütün kurumlarını, yetkililerini, siyasi partileri, siyasi liderleri ve tüm siyasi aktörleri,
Türkiye’nin bütün sivil toplum örgütlerini teröre karşı tek ses olmaya, terörü bitirmeye kararlı
nefes olmaya, ortak hareket etmeye, yasta ortaklaşmaya, terörle mücadeleye yoğunlaşmaya
davet ediyoruz" ifadesinde bulundu.
“Yeniden Büyük Türkiye”
“Terörle, terör örgütleriyle, işbirlikçileriyle, azmettiricileriyle ve destekçileriyle birlikte
mücadele edeceğiz” şeklinde konuşan Kalkan “İnsanlarımız ve insanlık için, huzur, refah,

birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kast edenleri birlikte alt edeceğiz. Yeniden Büyük Türkiye
hedefine birlikte yürüyeceğiz. Biz milletimizin şerre karşı çıkma cesaretine dayanarak diyoruz
ki, terörü birlikte bitireceğiz. Terörü yeneceğiz. Terör örgütlerini ve patronlarını hak ettikleri
şekilde tarihin çöp sepetine göndereceğiz" şeklinde sözlerini sonlandırdı.
Haber- Foto: Veli Gögebakan-Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15461.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Ağabeyden, kardeşe nasihat!
Memduh Boydak’ın sosyal medyadaki ”işi ehline veriniz” paylaşımı sonrasında Mustafa
Boydak’ın yaptığı paylaşımlar Abiden kardeşe nasihat dedirtti.
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Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de yapılan paralel yapı operasyonunda gözaltına alınan ve adli
kontrol şartıyla serbest bırakılan Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh
Boydak sosyal paylaşım sitesi Twitter’da “ işi ehline veriniz” başlıklı paylaşımda bulundu.
Yaptığı paylaşımda “Yönetim anlayışında liyakati yeterli olmayan ellerde yapılan işlerde
bazen ağır sonuçlar ile karşılaşabiliyorsunuz.“ ifadelerini kullandı. Memduh Boydak’ın bu
paylaşımının ardından yaklaşık 2 saat sonra Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Boydak’ta Twitter üzerinden ülkemizde bir kesimin, her olaya kendi açısından bakıp
insanları mali zorluğa düşürdüklerini söyledi. Mustafa Boydak’ın ”Devletimize idaremize
destek ve moral vermek yerine nasıl eleştiririm gayretinde olanlar, tarihteki olumsuz yerlerini
aldılar şimdiden. Maalesef” şeklinde ki paylaşımı Ağabey Mustafa Boydak’tan kardeş
Memduh Boydak’a nasihat şeklinde yorumlandı.
“Devlet dışında bir mekanizma kabul edilemez. “
Öte yandan geçtiğimiz yıl Sabah Gazetesi’ne röportaj veren Mustafa Boydak “devlet
idaresinde patron tektir. O da devlettir. Devlet dışında bir mekanizma kabul edilemez.
Bakın yasal dayanak dahi olmadan yapılan dinlemeler tasvip edilemez. 25 Aralık'la ilgili de
şunu söyleyeyim. Gezi olayları ardından gelen 17-25 Aralık operasyonları ülkeye kaybettirdi.
“ şeklinde konuşmuştu. Haber: Taha Tayfun Bağcı (özel haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15462.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Kayseri’nin yüz akı olacağız
Hiçyılmaz, yapımı devam eden Kayseri Ticaret Odası’nın yeni hizmet binasının Kayseri’ye
ve Kayseri ticaretine büyük bir prestij katacağını belirterek; “Kayseri’nin yüz akı olacağız”
dedi.
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İnşaatın yüzde 20’si bitti
Kısa bir süre önce temeli atılan Kayseri Ticaret Odası’nın yeni hizmet binasının inşaat
alanında Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası Yönetim
Kurulu üyeleri Bahri Coşkun, Celal Hasnalçacı ve inşaatın yüklenici firması Aydın İnşaat
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydın ile bir araya geldik. Çok hızlı bir şekilde ilerleyen yeni
hizmet binası çevreyolu üzerinde Sanayi Odası’nın yanında 14 bin 565 m2 büyüklüğündeki
arsanın 6 bin 800 m2’si üzerine yapılıyor. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz
yaklaşık yüzde 20’si sona eren inşaatın son durumu hakkında gazetemize bilgi verdi.
Hiçyılmaz, yeni hizmet binasının A ve B olmak üzere 2 blok halinde planlandığını
söyleyerek, çalışması devam eden hizmet binası ile ilgili şu bilgileri verdi:
“14 bin 565 m2 toplam arazimizin bir kısmı üzerinde inşa edilecek binamızda; 500 kişilik
konferans salonu, 450 kişilik restoran, 175 araçlık kapalı olmak üzere 250 araçlık otopark
alanı, 110 kişilik eğitim salonu, toplantı salonları, meslek komitesi toplantı odaları, hizmet ve
yönetim birimleri, sergi alanı ve geniş peyzaj alanı bulunmaktadır. Hizmet binamızın hemen
arkasında bulunan arsamızın kalan kısmı yap-işlet-devret modeli ile yapılacak otel, rezidans
veya iş merkezi yatırımına açıktır. Bu konuda tüm yatırımcılarımıza çağrıda bulunduğumuzu
da ayrıca belirtmek istiyorum.”
Kayseri’ye büyük prestij sağlayacak
Yeni hizmet binasının, Kayseri’ye ve Kayseri ticaretine büyük bir prestij katacağını belirten
Hiçyılmaz, “yurtdışından ve şehir dışından gelen misafirlerimizi daha iyi ağırlayacağız.
Etkinliklerimizi binamızda rahatlıkla yapabileceğiz. Yeni hizmet binamızda; kendi iş
yerlerinde misafirlerini ağırlama imkânı olmayan üyelerimiz için toplantı salonları da
bulunacaktır. Üyelerimiz bu salonlarda hem misafirlerini ağırlayacak hem de iş görüşmelerini
rahatlıkla gerçekleştirebileceklerdir” dedi. Ticaret odasının bu atılımları ile Kayseri’nin yüz
akı olacağını kaydeden Hiçyılmaz, amaçlarının sadece meslek odası olmak olmadığını aynı
zamanda da iyi hizmetler de sunmak istediklerini dile getirdi.
Üye sayımızda patlama
Hiçyılmaz açıklamasını şöyle tamamladı:
“Oda olarak hem kamu hem de sivil toplum kuruluşu gibi hizmet veriyoruz. Ama biz sivil
toplum yönümüzü ön plana çıkarmak istiyoruz” diyerek göreve geldikten sonra odanın artan
üye sayısına dikkat çekti. Hiçyılmaz; “Üye sayımızda ciddi bir artış var. Her yıl 1300-1400
civarında üye artışımız yaşanıyor. Biz 40-50 yıl sonraki ticareti düşünüyoruz. İşleri
şeffaflıkla yürütüyoruz. 17 bin üyemiz var. Bunlardan 12.500’ü bizim aktif üyemiz. Bu aktif
üyelerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Biz odamızın tüm üyelerini aktif bir şekilde yönetime
katıyoruz. Göreve geldiğimizden beri üyelerimizden odamıza 22.700 ziyaret gerçekleşmiş.

Büyük çoğunluğu 2 defa ziyarette bulunmuş. Üyelerimizin hizmetinde olduğumuzu
bilmelerini işitiyoruz. Biz hizmet çıtasını yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Biz geçiciyiz, kalıcı
olan üyelerimiz.”
Başkan Hiçyılmaz, gazetemize yaptığı bu özel açıklamaların ardından şantiyedeki çalışmaları
yerinde inceledi.
Haber/Fotoğraf: Cengiz Taştan/Bünyamin Gültekin (Özel Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15463.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Ahmet Doğan şimdi de Fransa yolcusu
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde ABD programına
katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan şimdi de Fransa’ya gidecek.
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Doğan, Paris’te gerçekleşecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar
Konferansı’na (COP21) AK Parti’yi temsilen katılacak. Programda CHP’den de Bursa
Milletvekili Orhan Sarıbal yer alacak.
Paris 2015 olarak da adlandırılan COP21, Fransa’da bugüne kadar düzenlenen en geniş
kapsamlı uluslararası konferanslardan biri olma özelliğini taşıyacak.
Yarın İstanbul’dan Paris’e hareket edecek olan Doğan “Başbakanımız ve partimizin verdiği
görevleri layıkıyla yerine getirmeye ve ülkemi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum”
dedi.
Bilindiği gibi Ahmet Doğan, ABD’de gerçekleştirilen BM'nin 70. Dönem Genel
Görüşmeleri'ne ve Obama'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Terörizmle Mücadele Zirvesi"ne
Türk delegasyonuyla birlikte katılmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15464.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Gençler eğitim kampında buluştu
İlim Hikmet Vakfı Üniversite Komisyonunun düzenlediği 2015-2016 öğretim yılı tanışma ve
Eğitim programı yapıldı.
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İlim Hikmet Vakfı Üniversite Komisyonu tarafından organize edilen program kahvaltı ile
başladı. Program İlim Hikmet Vakfı ve Anadolu Öğrenci Birliği’nin tanıtım videosu ile
devam etti. Programda İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğu selamlama
konuşmasını yaptı.
Açılış konuşmasının ardından Günün ilk seminerini “Niçin Davet” başlığıyla Suat Kahriman
yaptı. Günün ikinci seminerini Eğitimci-Yazar Mustafa Balaban “Davetçi Gençliğin
Vasıfları” başlıklı bir sunum ile gerçekleştirdi. Balaban;” Gençler, dünyanın en büyük
servetine sahipsiniz. Bu gün dünyanın en zengin insanı servetini verse, sizin yaşınıza
dönemez. Yani gençlik dönemini, servetlerini verseler alamazlar” dedi. Gençlere davetin
önemini anlatan Balaban; “Davet; dine ve Allah’a olmalı. Yol haritamızı Kur’an ve sahih
sünnet belirler, belirlemelidir. Davetçi, önce kendini yetiştirmelidir. Her konuda iyi
olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Balaban, sözlerini şöyle sürdürdü; “İhtiyarlığımızı Allah’a, gençliğimiz şeytana ayırmayalım.
Hayatı bize veren Allah’a bütünüyle teslim olalım. Üniversite sınavlarına çalıştığımız gibi,
cennete giriş sınavına hazırlık yapalım” diyerek konuşmasını noktaladı.
Günün son seminerini gerçekleştiren, Eğitimci-Yazar Atabay Çelik ise “Teşkilatlanma”
başlıklı sunumunu yaptı. Çelik; “Teşkilatlanmada topluluk olur. Bu topluluğun başında bir
başkan ve etrafında, istişare, topluluk, iç disiplin, amaç ve görev dağılımı çerçevesinde
gerçekleşir. İnanç, metod, hedef birliği teşkilatçı insanlarda ortaktır. Güçlü teşkilatın ortaya
çıkmasında güçlü bir irade ortaya çıkması lazım” dedi. Teşkilatçılıkta ibadetin önemine dikkat
çeken Çelik; “Eğitim ve ibadetin olmadığı yerde teşkilatçılık yoktur. Vakti geldiğinde
namazdan önemli bir iş yoktur. Hasan El Benna diyor ki, Namaz sıfırların önündeki “1”dir.
Namaz teşkilatın direğidir” şeklinde konuştu.
“Teşkilata Zarar Veren Davranışlar”
Teşkilata zarar veren davranışlara da değinen Atabay Çelik; “Yöneticilik hastalığı, çıkar
hastalığı, rekabet hastalığı, bu karar beni bağlamaz, benim ile istişare edilmemiş, hep benim
dediğim olsun tavırları teşkilata zarar veren davranışlardır” diyerek konuşmasını tamamladı.
Vakfın yöneticileri ile öğrencilerin çay ve ikram eşliğinde programı değerlendirmesi
sonrasında, eğitim programı sona erdi.
Haber/Fotoğraf M.Safa Asaroğlu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15465.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Kayseri’de Moğol Katliamı
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Osman Gerçek yazdı...
Horasan’ı çevreleyen Hazar’ın daha çok güney bölgelerinden, Orta Asya’dan, Anadolu’ya
göçler üç farklı dönemde olmuştur. Birincisi 1071 Anadolu’nun Alparslan ordularınca
Fethinden önceki Karadeniz’in kuze-yini kullanarak geçilen Balkanlar üzerinden Anadolu’ya
göçler, ikincisi 1071’de Fetih’le beraber ortaya çıkan göç hareketleri, üçüncüsü de Moğolların
istila ve kıyımlarından korunmak maksadıyla yapılan göçler. Türklerin bu göç hareketlerinden
çok önceleri, Müslüman Arap cengaverler tara-fından İstanbul’un fethi maksatlı olarak
Anadolu toprakları defalarca güzergah olarak kullanılmış-tır. Özellikle 1200’lü yıllardan
sonra Türkî/Rumî Müslümanların Anadolu’yu yurt olarak seçmele-rindeki en önemli neden,
acımasız Moğollar’ın şerrinden korunabilmekti. O dönmedeki Hora-san civarındaki Ahmet
Yesevi kanalıyla irfani eğitimini tamamlamış, yüzlerce sufî derviş ve alp eren, bu şerrin
soluğu önünden kaçarak Anadolu’ya daha önce göçen akraba toplulukla-rının yanlarına
sığınmak durumunda kalmışlar-dır. Kimi Selçuklu yöneticilerinin daveti üzerine, kimisi de
nerede sonlanacağını bilmediği meçhule yolculu-ğa çıktılar. Anadolu onlar için belli bir
dönem önemli bir korunak olmuştur. Hacı Bektaş (doğumu: 1209 Nişabur), Ahi Evran
(doğumu: 1171 Hoyi), Mevlana Celaleddin (doğumu: 1207 Belh), Seyyid-i Burhaneddin
(doğumu: 1165 Tırmiz) gibi zirve isimler de Anadolu’yu bu nedenle mesken tutmuşlardır.
Türk topluluklarının VII. Yüzyıldan itibaren Müslümanların tebliğ hedefinde olmasıyla
başlayan ferdi Müs-lümanlaşma hareketi X. Yüzyıla gelindiğinde Karahanlıların resmen
İslamiyeti kabul etmesiyle taçlandırıl-mış oldu. Hicaz bölgesinden gelen tebliğci Arap
Müslümanlar ve Fars bölgesinden gelen İranî Müslümanla-rın davet çalışmaları ve de Turanî
toplulukların bu dini kaynağından öğrenme arzusuyla birleşince Horasan bölgesi
hinderlantında yepyeni bir Müslüman medeniyeti oluşmaya başlamıştır. Bu Türkî dokunuş,
İslam-laşma çabası çerçevesinde dini/manevi merkez oluşturma ve burada merkezî mübelliğ,
alim, hoca, bilge, şeyh, derviş, alperen, dede, baba ünvanları altında, toplumun dindarlaşması
ve bu dindarlığın sürekli hale getirilerek bir gelenek haline gelmesine katkı sağlamıştır. Hadis
toplama arzusuyla yapılan meşakkatli rıhle yolculukları ve Kütüb-i Sitte müelliflerinin
neredeyse tamamının Türk olması, Müslümanlaşma arzu ve iştiyakının ne denli
öncelendiğinin önemli dayanaklarındandır.
Bu zirve isimler dışında, bu maksatla köy, kasaba, dağ, dere demeden tebliğ ve irşad faaliyeti
yapmak üzere Anadolu’ya yayılan veya bazen Selçuklu yönetimi tara-fından belli
coğrafyalara dağıtılıp bir kısmı da tekke ve dergahlarıyla kurumsallaştırılan, yüzlerce alperen
der-vişlerin etkisi altına girmiştir Anadolu.
Moğollar’ın şerrinin esintisinden korunmak için veya davet üzerine yurt değiştirseler de bir
çoğunun kaderi yine bir şekilde Moğol istilarında Moğollarla kesişmiş-tir.
Asya’nın doğusundan Moğolların ateşinin dumanının yavaş yavaş hissedilmeye başladığı
yıllarda Orta Asya ve bugünkü, iran Afganistan ve Pakistan coğrafyası üzerinde güçlü bir
Müslüman Türk Devleti bulunuyordu: Harezmşahlar. Harzem Sultanı Alaaddin Muham-med
(Muhammed Şah), o sırada son demlerini yaşayan Bağdat’taki Abbasi Halifesi Nasır’ı kendi

himayesi-ne aldığında, İslam devletinin sınırlarını genişletip Asya’nın kudretli sultanı
olabilirim diye düşünüyordu. Bu düşüncesini kabul etmeyen Halife Nasır’ın bulunduğu
Bağdat’a yaptığı kış seferinde ordusu kar fırtınasında telef olunca, hiçbir şey olmamış gibi ülkesine döndü ve artık hutbelerde halifenin adının
anılmasını yasak etti.
O dönemin Müslüman dünyası, bolluk ve refahta zirve bir noktadaydı. İslam Dünyasının
Selçuklular, Abba-siler, Memlüklüler, Harezmler gibi kudretli devletleri ekonomik ve siyasi
güç yanında, ilmi ve mimari olarak da şa’şalı günlerini yaşıyordu. Yönetim ve halk nezdinde
alabildiğince dünyevileşmenin önü açılmış, dün-yevi saltanat hırsı yöneticilerin tek gayesi
haline gelmişti. İlim ve irfan ocakları Müslüman halkın ıslahı yö-nünde gayret sarfetseler de,
yönetim nezdinde etkisiz konumda kalıyorlardı.
Böyle bir konjonktürde Müslüman dünyanın iki üç bin kilometre uzağında, Asya’nın
doğusunda Mo-ğol Hükümdarı Cengiz Han, bedevi kabile ve akra-ba toplulukları ikna ederek
büyük bir güç oluştur-maya çalışıyordu. Moğolların Çin settini aşıp Çin’i işgal ettikleri ve
tamamını istila ettikleri haberi İslam aleminde duyulmaya başlandığında önceleri
önemsenmek istenmedi. Fakat her geçen gün Moğol ajanlarca yayılan fısıltı haberlerle,
Moğolla-rın benzersiz bir güç ve hâkimiyet kurdukları ya-yılmaya çalışılıyordu. Dönemin
güçlü Harezm Sul-tanı Alaaddin Muhammed, en büyük ideali olan Çin’i fethetme hayalinin
çalındığını düşünerek, durumu anlamak üzere bir grup elçisini Moğol Hükümdarı Cengiz’e
gönderdi. Elçiler, Çin’in merkezi kent-lerinden Pekin’de bulunan Cengiz Han’ın huzuruna,
adeta ceset tepecikleri ve kılıçtan geçirilmiş cesetler arasından geçerek ulaştılar. Elçileri çok
iyi karşılayan Cengiz Han onlara şöyle dedi: ‘Ben doğunun hakimi-yim, Harezmşah ise
batının hâkimidir. Bize düşen, aramızda iyi bir ilişki kurmak ve ticareti canlandırmaktır.
Sultanınızı kendi oğullarımdan ayırmıyorum.” Ayrıca, mukabelede bulunmak üzere, tümü
müslüman olan kendi elçilerinden bir grubu Harezm’e yolladı. Cengiz Han bir kısım elçi ve
kurmaylarını da Müslümanlar-dan seçiyordu. Şamanist olmasına rağmen Müslümanlık ve
Hristiyanlık üzerinden ilişkiler geliştirmek isti-yordu. Çıkışı bir dini hakim kılmak veya bir
dini yok etmek üzere değildi. Tek gayesi siyasi hakimiyet ve etki gücünü genişletmekti.
Bu çerçevede Cengiz Han tamamı Müslüman tüccarlardan oluşan 450 kişilik kervanı Harezm
kentlerine ticaret maksadıyla gönderdi. Otrar’da kentin valisi kendi insiyatifiyle mi yoksa
Harezm Sultan’ının talima-tıyla mı yaptı bilinmez ama Cengiz Han’ın gönderdiği tüccarların
tamamını öldürttü. Mallarını sattırıp pa-rasını Sultan’a gönderdi.
İtidalini koruyan Cengiz Han, Otrar Katliamının arka planını ve gerekçelerini öğrenmek üzere
Müslüman elçilerinden bir grubu Harezmşah Muhammed Alaaddin’e gönderdi. Alaaddin de
Cengiz’in bu Müslüman elçilerinin sakallarını yakıp, eğlen-ce malzemesi yaparak öldürttü.
Cengiz bu vahim haberi aldığında adeta hırsından ağladı. Güveninin kötüye kullanılmasını ve
itimadı-nın istismar edilmesini hazmede-meyerek kendini üç gün boyunca bir tepede yalnız
başına inzivaya çekti. Alnını toprağa yapıştırıp günlerce kendisine intikam için güç ve izin
verilmesi hususunda yakarışta bulundu. Herkes Cen-giz’in dönüşünü bekliyordu.
İstediklerinin kendisine verildiği haberinin duyulması üzerine Moğollar intikam çığlıkları
attılar.
İhtişamının sonunun geldiğini hisseden Alaaddin, oğlu Celaleddin’e de kulak vermeyerek,
güçlü ordusunu grup grup farklı mevzilere konuşlandırarak, Moğolları beklemeye koyuldu.
Moğol ordusu için bu mevzi kentlere girmek hiç de zor olmadı. İhtişamlı İslam kentleri birer
birer düşüyordu. Semerkant, Buhara başta olmak üzere yüz bin ve milyon nüfusa sahip tüm
kentler kuşatılarak adeta kılıçtan geçiriliyor, İslam’ın ihti-şamlı günleri için tehlike çanları
çalıyordu. Cengiz Han, Muhammed Harzemşah’ı ele geçirememiş ama, Harezm bölgesinde
taş üstünde taş, vücud üstünde baş koymamıştı. İslam’ın ilim kentleri, İslam’ın akade-mik
kalbi adeta parçalanmıştı.

Çin’i, Japonya’yı, Harezm’i istila eden Moğol orduları buralarla yetinmeyecek, 90 yıllık
hakimiyet sürecinde Asya’nın, Güney Hint ve Arap Yarımadası hariç neredeyse tamamını ve
Avrupa’nın, Macaristan, Polonya ve Baltık bölümünü istila ederek, tarihin kaydettiği en geniş
coğrafyalı, 34 milyon kilometrekarelik bir coğraf-yayı egemenliklerine alacaklardı. Hatta
istila edip kıyımdan geçirdikleri coğrafyaların bitki örtüsünün de-ğişmesine neden olan Moğol
istilaları döneminde 3-6 milyon insan öldürülmüş, verimli tarım arazileri on-larca yıl
bakımsızlıktan, step ve ormana dönüşmüştü.
Moğol İstilası öncesi Anadolu Selçukluları bölgede hakimiyetlerini pekiştirmiş ilim ve irfan
adına Konya, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzurum gibi önemli merkezi kentler, siyasetçi olduğu
kadar büyük bir asker ve aynı zamanda ilim adamı olan Sultan I. Alaaddin Keykubad (d. 1192
- ö. 1237)’ın ihtişamlı günlerini yaşıyordu.
1227 Yılında Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın ölümünden sonra da hakimiyet alanlarını
genişletmeye de-vam eden Moğollar, merkezi devlet organizasyonunun çok fevkinde bir çok
devlet ve idari yapılanma ile yayılmacı politikalarını sürdürüyordu. Özellikle Anadolu’yu
hakimiyet alanlarının içine katmak isteyen Mo-ğol Uzantısı İlhanlılar, doğudan adım adım
yaklaşıyorlardı. İlhanlı devletini kuran Cengiz Han’ın torunu Hülagu’dur.
Selçuklu Devleti sınırlarında yaşayan Türkmen toplulukların, yeni yurt edindikleri, hatta bir
çoğunun henüz yerleşik hayata tam anlamıyla adapte olamadığı, aralarında husumet ve iktidarı ele geçirmekte kıyasıya mücadele ettikleri bir dönemde, Asya’nın en doğusundan adeta
bir tsunami gibi önüne geleni yok ederek ilerleyen Moğollar 1239 yılında Kars’ı ele geçirip
yağmalayarak Anadolu topraklarına ayak bastılar. Selçuklu Sultanını ve şehirlerin emirlerini
kendilerine tâbi olmak ve ağır vergiler vermek üzere elçiler gönderdiler. Olayın vaha-metini
anlamaya çalışan Sultan Alaaddin’in ömrü maalesef Moğollarla masa başına bu işi
sonuçlandırmaya yetmedi. Bu ani ölüm sonrasında başa getirilen tecrübesiz ve dirayetsiz,
zevkü sefa düşkünü oğul Gıyasettin’in ise olayın çapını anla-yacak firaseti de yoktu.
Baycu Noyan komutasındaki 30 bin kişilik Moğol ordusu bir-kaç yıl sonra da Erzurum’u
yağmalayarak kentte büyük katliamlar yaptılar. Alaattin Keykubat ve Hunat Hatun’un oğlu
olan II. Gıyasettin Keyhüsrev teçhiz ettiği 70 bin kişilik orduyla Sivas’ın 80 kilometre doğusunda bulunan Kösedağ mevkiinde kendi sayılarının yarısı kadar bile bir sayısı olmayan
Moğol ordusunu beklemeye koyuldular. 1243 Yılında iki ordu karşılaşmış ve Selçuklu öncü
birlikleri bozguna uğrayınca, basi-retsiz II. Gıyasettin Keyhüsrev, komutanları ve
danışmanlarına da itimat etmeyerek koskoca orduyu başsız bırakarak ortadan sıvışmış ve çok
kolay kazanılması gereken bir savaşta orduyu hezimete uğratmıştı. Baycu Noyan’ın başında
bulunduğu Moğol ordusu, koskoca bir ordunun birkaç gün içinde bu kadar kolay alt edilebileceğine inanamamış, bunun pusu amaçlı olduğunu zannederek ordusunu iki gün
ordugahta muhafaza ederek kente girmemiştir.
Sivas’ın düştüğü, ordunun bozguna uğradığı ile ilgili katliam haberleri Kayseri’ye ulaştığında,
kenti büyük bir hüzün ve ürperti sardı. Ordusu dağılmış ve katledilmiş bir devletin başkenti,
aynı zamanda başsız kal-mış, Sultan Gıyasettin Keyhüsrev’den haber alınamıyordu. Moğol
Ordusunu Sivas Kapısında beyaz bayrak-larla karşılayıp, kentin anahtarlarını onlara teslim
ederek, onların taleplerini yerine getirip, halkı kıyım ve katliamdan kurtarma fikri elbette
Ahiyan ve Baciyan merkezi, Selçuklu Başkenti Kayseri’ye yakışmazdı. Yapılacak iş belliydi:
Kenti her ne pahasına olursa olsun savunmak.
1204 Yılında Anadolu’ya gelen 1171 Hoyi doğumlu Şeyh Nasırettin Mahmud’un Kayseri’de
temellerini attığı sosyal, siyasi ve iktisadi misyonu olan Fütüvvet maksatlı Ahilik teşkilatı, bu
kentte yiğitlik, cömertlik, kahramanlık ülküsüne sahip binlerce civanmerd, ahi mücahid
yetiştirmişti. Hace Nasırettin’in hanımı Fatı-ma Bacı da aynı maksat ve misyonla ‘Baciyan’
teşkilatını kurarak kentte örgütlenmişti. Bir zaman Konya ve Sivas’ta da paralel oluşumlar
gerçekleştirseler de Kayseri’den ellerini hiçbir zaman çekmemişlerdi.

Ahiyan ve Baciyan’lar, kentin komutanlarından Emir Kaymaz ve Fahreddin Ayaz’a
kanlarının son damlasına kadar kenti savunacaklarına söz verdiler. Kenti çevreleyen dış ve iç
surların tamiratı ve gerekli yiyecek ve mühimmatların sur içinde değişik yerlere stoklanması
için hummalı bir çalışma başladı. İç ve dış surları çevreleyen duvarların dibindeki yaklaşık 3
metrelik çukur hendek, onarılarak içerisi su ile dolduruldu. Ka-lenin tüm giriş kapıları
onarılarak sağlamlaştırıldı. Zaten şehrin neredeyse tüm, sosyal, ekonomik ve siyasal
kurumları surun içinde bulunuyordu.
Fütüvvet ve cihad ruhuyla, İlay-ı Kelimetullah davası için fetih ve hakimiyeti kanıksamış bir
topluluk için, sur içinden savunma harekatı fazla alışık oldukları bir strateji değildi. Ama kent
dışında bir yerde savun-mak, ne ordu ne de techizat olarak mümkündü.
170 Sene önce gelip, fetih ve hakimi-yetle süsledikleri Anadolu topraklarını, ne idüğü belirsiz
bir ordu ve ülkeye hediye etmek, ölümden farksızdı, Ahi-yan ve Baciyanlar için.
Moğol Ordusunun hareketi ve güzer-gahı, Kayseri Ovasını çevreleyen Doğu ve Kuzey
tepelerde bulunan Tümülüs-ler yani gözetleme kulelerinden takip ediliyor, kısa süre içinde
haber, sur içindeki savunma hattına bildiriliyordu.
Baycu Noyan komutasındaki Moğol Ordusunun Sivas’tan sonra hangi yerleşim yerlerine
uğrayıp hangi katliamları yaptığı, hangi kasaba ve köyleri yağmaladığı ve kaç gün nerelerde
konakladığı ile ilgili tarih sü-kut etse de, çok kısa bir süre sonra, Kayseri’nin doğusundan
kente girdiler. Kenti çevreleyen surlar dışında çok az bir yerleşim yeri bulunuyor ve bunlar da
zaten gün-ler öncesinde boşaltılsa da kendini yağmadan kurtarama-yacaktı. Eli silah tutan ve
kendinde savaşacak gücü bulan-lar, iç ve dış surlarda müdafaa hattında, geri kalan yaşlılar,
kadınlar, çocuklar ve bunları korumakla görevli bir grup mücahitler de, Kayseri ovasını
çevreleyen dağlardaki yerle-şim yerlerinin ücra köşelerine çekildiler.
Kayseri’nin Doğusundan şehre giren Moğollar, etrafını sükûnet yumağının kuşattığı surların
etrafına konuşlandı-lar. Kentin ileri gelen kadıları ve fakihleri, kan akmadan, sulh ve
sükunetle kuşatmanın kaldırılması için çaba sarfet-tilerse de Moğol Komutan Abaka bu barış
çağrılarına kulak tıkamakla kalmadı, Kayseri Kadısı Celaleddin Habib ve be-raberindekileri
acımadan katlettirdi.
Müslümanlar için kenti, yani surların içini savunmaktan başka çare yoktu. Sur içinde
kendilerine bir müddet yete-cek miktarda yiyecek maddesi bulunuyordu. Savunma ne kadar
uzun sürerse, yorgun Moğol ordusu o derece çare-sizliğe kapılacak ve en azından başka
kapıya yönelecekti.
Dış surların etrafındaki girişleri günlerce zorlayan Moğolların ku-şatmayı yarmaları hiç de
kolay olmadı. Her defasında kale burçla-rını müdafaa eden Ahi Cengaverler tarafından
püskürtüldü. Kıyasıya bir saldırı ve kıyasıya bir müdafaa, her geçen gün tarafların gücünü
kırıyordu. Her defasında şehrin farklı kapılarından hucuma geçen Moğol askerleri önemli
zayiatlar veriyordu.
On yedi gün süren Moğol saldırıla-rı bir sonuca ulaşamamış ve iyice
ümitsizliğe düşülmüş iken, Ermeni dönmesi şehrin iğdişçibaşı Hajuk oğlu Hüsam, kalenin
gizli kanalizasyon geçişlerinden birini kullanarak Baycu Noyan’a sığınıp, kale hakkındaki
önemli bilgileri ona aktardı. Kalenin içindekilerin yiyeceklerinin bitmek üzere olduğunu ve
dayanacak güçleri kalmadığını onlara nakletti. Mo-ğollar surları kuşatan suyla dolu hendeğe
boşalan bu geçişi kullanarak lağım suları içinden kaleye girmeyi başardılar. Şehrin Subaşısı
Fahrettin Ayaz da Hajuk’la beraber Moğollar’a sığındılar. Moğolların kuşatma-larında en
büyük destekçilerinden biri de daha önce Moğollarla irtibat kurmuş ve dostluk geliştirmiş
olan Kalenderîlerdi. Kaleyi muhasara eden bu kalenderi dervişler içinde bulunanlardan birinin
de Şems-i Tebrizi olduğu iddia edilir. Bu çifte ihanet ve istihbarat üzerine Moğollar son bir
taarruzla, kale içine sızan Moğol askerlerinin arkadan açtığı, şu anki Cıncıklı Camii’ne
geçilen giriş kapısından içeri dalmayı başardılar.

Kayseri kenti için sonun başlangıcı olan bu saldırıdan sonra kale Baycu Noyan tarafından
teslim alındı. Sur-ları müdafaa eden ahi mücahidlerin birçoğu şehid edildi. On bin civarında
şehid ve bir o kadar da esir ol-duğunu iddia eder tarihçiler. Kadınlar ve çocuklar da Moğol
askerleri tarafından üleşildikten sonra, kalan-lar ise elleri bağlanarak şehrin kenar yerleşim
yerlerinin uzağına götürülerek, sonradan Meşhed’lik denen yerlerde şehid edildiler. Kenar
yerleşim yerleri civarında çok sayıda Şehidlik (Meşhed) ve toplu mezarlar oluştu.
Sur içinde kalan mahalleler yağmalanarak, şehrin hazinelerine el konulmuş, evler, barklar,
dükkanlar, ima-lathaneler, idari binalar ateşe verilmişti. Tam bir katliamın yaşadığı kent içi ve
çevresinde onbinlerce belki yüzbinlerce tarihin kayıt ede-meyeceği kadar insan kıyımdan
geçirildi. Katliamda şehid edi-lenlerin sayısı konusunda 30 binle başlayan 100 binlere
dayanan abartılı rivayetler vardır.
Bir semavi afet ve tufan gibi önüne kattığını yok eden bu ateş, 170 küsür yıldır medeni-yet,
kültür ve insaniyet adına ne varsa yaktı, yıktı götürdü.
En büyük maharetleri çıplak at sırtında süratle ve çok sayıda ok atabilmek olan Moğollar,
Kayseri kent merkezini harabeye çevirip batı istikametine yöneldiklerinde geride, insan
nefesinin olmadığı vahşi hay-vanlara ve yırtıcı kuşlara ziyafet olan bir kent bıraktılar.
Baciyan kurucusu Fatıma Bacı, Moğol saldırılarında esir edilmiş, Moğolların çok aramalarına
rağmen ula-şamadıkları Mahperi Hunat Hatun, gelini ve kızı ile beraber, günler öncesinden
kenti terk etmişler Adana Civarında bir Ermeni Krallının himayesine sığınmışlardı.
Kayseri’de olan bu katliamların ateşinin dumanın gözlemlenebildiği dağ ücralarından biri de
Turesan-ı Ve-li’nin İncesu’nun sırtındaki tekkesinin bulunduğu tepe idi. Kayseri Ovasının
çevresindeki dağlarda bulunan yerleşim yerleri de bu saldırıdan nasibini alacaktı. Bir Moğol
birliğinin İncesu’dan geçerken, kimsenin görmesinin mümkün olmadığı sarp bir tepe’nin
sırtında bir saldırıya uğrama ihtimali neredeyse yok gibiydi. Gel gör ki büyük bir ihtimalle,
bir ajanın istihbaratı sonucu, sarp tekke dağının tepesinde bulunan Turesan Tekkesi’nde
bulunan kadınlar, çocuklar ve ahiyan dervişler de katliamdan geçirileceklerdi. Tekkenin etrafındaki şehidlik hâlâ o günlerden izler taşır. Ayrıca tekkenin giriş bölümünün sağındaki
şehidlik adı verilen bir oda içinde Turesan-ı Veli’nin yakınlarından şehid olanların
sandukaları bulunmakta.
Turesan-ı Veli’nin bu ‘tekke direnişi’ sırasında şehid edilip edilmediği konusunda herhangi
bir bilgi söz ko-nusu değil ama etrafı şehidlik olan bu tekke içerisinde metfun bulunduğu
kesin. Moğolların, direniş gös-termeyen ve teslim olan topluluklara eman verip, onları
öldürmemek gibi genel bir savaş etiğinin bulun-duğu bir vakıa iken, Turesan Tekkesinin
etrafındaki şehidlik, burada büyük bir direnişin gerçekleştirildiği ve direnişçilerin şehid
edildiğinin en önemli dayanaklarındandır.
Kayseri’yi İncesu istikametinden terk eden Moğolların geride bıraktıkları kan, zulüm ve
gözyaşının izleri onlarca yıl silinmeyecekti. Ölümler, zulümler ve acı çekmelerin had safhada
yaşandığı bu toprakların ken-dine gelebilmesi için en az bir asır gerekecekti. En yakınlarını bu
katliamda kaybeden, bir çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan az sayıdaki halk, yaşadığı
acıları sinesine gömerek şehitlerin defnedilmesi için günlerce emek sarf edeceklerdi. Bir çok
yere bölgesel şehitlik ve toplu mezarlar inşa edilmişti. Yakınının cenazesini tespit edebilenin
sayısı çok azdı. Şehidlerin gömülü bulunduğu yerlere ise genel bir isim veril-mişti: Meşhed.
Çekik gözlülerin Anadolu bozkırından devşirdikleri köle kadınları kendi aralarında üleştikten
sonra, çocuk-larla beraber esir pazarında pazarlamaları sonucu, Anadolu coğrafyasının her
yanında kimliğini arayan binlerce insan türeyivermişti. Yakınlarını ve ailelerini bulmaları ise
neredeyse mümkün değildi.
Kendilerine ‘ölü’ demenin ve ‘toprağa gömülü’ demenin dinen yasak olduğu, Allah yolunda
İla-yı Kelime-tullah ve nizam-ı alem davasını müdafaa için canını bu uğurda verenlerin,
Allah’ın dünyevi ve uhrevi nimet-lerine şahit olanların hatırasına, artık onlar ashab-ı meşhed
idiler. Bizim gibi dünyalıkların farkında olama-yacağı şekilde, rızıklandırılan ve niğmetlere

gark olan şahitler yani şehitler topluluğunun çağlar ötesine uzanan çağrısı kıyamete kadar
diriliğini muhafaza edecektir.
Dinin ahkamının bu topraklarda yeniden, nasıl dirileceği konusunda ise hiç kimsenin bir
çabası ve öngörü-sü yoktu. Hatta bir kısım Müslümanlar ise zihnen hepten teslim olmuştu:
Artık İslam’ın eski azametine ulaşması bu topraklarda mümkün değildi. Çünkü tüm dini
rehberler, hocalar, mürşitler, oluşan dini kurum-sallaşmalar, hepsi berheva olup gitmişti. Bu
ümitsizlik süreci sonrası Konya’yı kuşatan Moğollar’a kentin anahtarlarının sulh ve sükunutle
teslim edilmesine öncülük eden Mevlana Celaleddin’in bu tavrı günümüz zaviyesinden
tenkide uğrasa da o günün Anadolu’su için ışığın yeniden yükseldiği bir merkezi kentin korunması bakımından anlamlıdır. Daha sonraki dönemlerde, Konya’da yanmaya devam eden
bu ışık, ümidi kırılan Anadolu kentlerini aydınlatan ışık olacaktır.
Moğolların terk ettiği ve vali atadığı Kayseri, tüm canlılığını ve ticari, zirai dinamizmini
yitirmiş, ekilmesi gereken tarım arazileriyle bile ilgilenecek kimse kalmamıştı. Ahi
sanatkarlara ait atölye ve merkezler ateşe verilmiş, hayatta kalanlara ise Baycu Noyan’ın ağır
vergileri altında eman verilmişti. Uzun yıllar Kayseri çevresindeki bu araziler bakımsızlıktan
step ormana dönüşmüş, kentin çevresi yabani hayvan barınağı haline gelmiş ve sukûneti tercih
eden halk da kentten uzaklaşarak, kenar ve kuytu köylerde kendine yaşam alanı aramaya
başlamıştır.
Moğol katliamından kurtulan, ilim ve siyaset erbabının süreç içinde İlhanlı idarecilerle
geliştirdikleri iyini-yet ilişkileri onların her halukârda ‘moğol ajanı, işbirlikçi’ ithamıyla
yaftalanmasına neden olmuştur. Bu ilişkilendirme ve itham, Şems-i Tebrizi’yi, Mevlanâ
Celaleddin’i, Seyyid-i Burhaneddin’i, Ahiliğin kurucusu Hace Nasreddin (Nasrettin Hoca)
olarak bilinen Nasıreddin Mahmud’u ve birçok Selçuklu yöneticisini ku-şatmaktadır.
Korkaklık ve pısırıklık mı, öngörü ve ileri görüşlülük mü herkes bir gün mutlaka yaptıklarının
hesabını verecek, mahşer gününde.
Bir kısım tarihçiler tarafından, insanlık yara-tıldıktan beri benzeri bir zulme ve katliama tanık
olunmamıştır diye tarif edilen Moğol saldırılarının, dini, sosyal, ekonomik ve siyasi hayatı
nasıl etkilediği bir yana Müslümanların bu topraklarda yaşadığı en ağır imtihanlardan biri
olmuştur. Müslüman toplumun dünyevi hırs eksenli refaha boğulduğu bir dönemde, başına
gelen bu musibetten çıkaracağı elbet-te büyük dersler vardır.
Moğol saldırıları sunucu yaşanan acıların tes-kinini meşhed ve mezarlıkları ziyarette bulan
halkın neredeyse günlük ritüeli oluvermişti, mezar ziyaretleri. Dünyevî iştigallerden azamî
derecede uzak-laşan halk mistik bir hayata yönelmiş, tekkeler, türbeler etrafında, meşhedlikler
etrafında şekillenen bir yaşam canlılık kazanmıştı. Bu durum halk arasında yaygın bir gelenek
haline gelmeye başladı. Moğol saldı-rılarından yaklaşık 15 yıl sonra Urfa Harran’da doğacak
olan Şeyhulislam İbn-i Teymiye, halkı mezarlıklar-dan, mistik eğilimlerden uzaklaştırmak ve
gerçek hayata döndürmek için en çok emek harcayanların ba-şında gelecekti.
Ne garip bir tarihi tecellidir ki, neredeyse dünya kara parçasının üçte birini egemenliği altına
almış olan Moğolların ömrü bir insan ömrünü bile bulamadan adeta tuz/buz olup
buharlaşmıştır. Kayseri’de görev-lendirdikleri valiler vasıtasıyla sağlamış oldukları hakimiyet
ancak 65 yıl sürebilmiştir. Türkî ve Farsî halkla-rın bir çoğuyla nesebî bir bağı olmasına
rağmen, hiç kimse tarafından zinhar kabullenilmeyen Moğollar’ın adeta yok olarak
buharlaşması örneğine tarihte pek rastlanmaz. Hakimiyet kurdukları yörenin halkıyla,
töresiyle kaynaşmış olsalar bile, kendini ‘Moğol soyuna’ ait hisseden neredeyse hiçbir
topluluğun bulun-mayışı bir kez daha kendini göstermiştir ki: Zulüm ile abâd olunmaz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15466.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Süha Turizm’de “taşeron ” sıkıntısı
Şehirlerarası otobüs firması Süha Turizm A.Ş.’de “taşeron firma” sıkıntısı yaşanıyor. Bazı
işçilerin maaşlarının taşeron firma tarafından gecikmeli ödenmesi çalışanlarda
memnuniyetsizlik doğuruyor.
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Kayseri’nin en büyük şehirlerarası otobüs firması Süha Turizm A.Ş.’de “taşeron firma”
sıkıntısı yaşanıyor. Bazı işçilerin maaşlarının taşeron firma olarak hizmet veren Hertem
Temizlik tarafından 15-20 gün gecikmeli ödenmesi çalışanlarda memnuniyetsizlik doğuruyor.
Bu durum yolculara verilen hizmetin aksamasına yol açıyor.
Süha Turizm’in Kayseri’deki merkezinde yaşanan bu sıkıntıdan 20 şehir içi servis arabasında
çalışan 40 şoför doğrudan etkileniyor. Alınan bilgilere göre firma yöneticileri taşeron firmaya
maaşları zamanında yatırmasına rağmen bu para işçilere her ay gecikmeli ödeniyor. Böylece
8’inde ödenmesi gereken maaşlar işçilerin eline ancak 15-20 gün sonra geçiyor. Çalışanlar,
Süha Turizm yöneticilerinin taşeron firmaya gerekli uyarıları yaparak maaşların zamanında
ödenmesini talep ediyorlar.
Firma yöneticisi bilgi vermedi
Konuyla ilgili olarak telefonla bilgi almak istediğimiz Süha Turizm’in ismini açıklamayan
firma yöneticisi bizi şantaj yapmakla suçladı. İyi niyetle sorduğumuz sorulara cevap
vermeyen yönetici muhabirimize hakarette bulundu. Dolayısıyla haberde eksik bilgi varsa
bunun bizden kaynaklanmadığının bilinmesini isteriz. Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15467.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Asımın Nesli Derneği basınla buluştu
Asımın Nesli Derneği basın ile tanışma kahvaltısı düzenledi. Kahvaltıda konuşan Asımın
Nesli Derneği Başkanı Abdullah Gülbahar gençlere ücretsiz KPSS kursu vereceklerinin
müjdesini verdi.
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Asımın Nesli Derneği, düzenlenen kahvaltı programıyla basınla buluştu. Kahvaltıda konuşan
Dernek Başkanı Abdullah Gülbahar “Asımın Nesli: Temiz nesil demektir. Milli şairimiz
Mehmet Akif Ersoy tarafından’ da şiirlerinde: Asımın Nesli vurgusu yapılarak geleceğe ışık
tutmaktadır” dedi.
Derneğin yeni olduğunu hatırlatan Abdullah Gülbahar, Derneğin kuruluş amacını “İhtiyaç
sahiplerine ayni nakdi yardımlarda bulunmak halka açık: panel, sempozyum, kültürel
etkinlikler düzenlemek, topluma sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstermek
ayrıca yılın bütün zamanlarında: Kur’an’ı Kerim, arapça, osmanlıca, farsça olmak üzere bütün
branşlarda kurslar vermektir, kısaca; eğitimli, kültürlü, maneviyatlı, vatan sevdalısı, sünnet ve
Kur’an ışığında nesiller yetiştirerek geleceğimizden endişe etmeden bu necip milleti ilelebet
payidar kılmaktadır” ifadeleriyle özetledi.
Gençlere ücretsiz KPSS kursu müjdesi
Gülbahar, gençler için başlattıkları ücretsiz KPSS kursu müjdesi verdi. Gülbahar “ 2016
yılında yapılacak olan kamu personeli seçme sınavı KPSS’de bir işe yerleştirilme yarışında
Asımın Nesli ön plana çıkması için kurs düzenlenecektir. Melikgazi halk eğitim işbirliğinde
tüm kamuoyu açık olarak başlattığımız KPSS kurslarımız ücretsiz olarak halkımıza
sunulmuştur” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15468.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Basına kapalı konferans!
Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün Melikşah
Üniversitesi’ndeki konferansını ‘Paralel-Doğan işbirliği’ başlığıyla yayınlamamızın ardından
basına açık programda medya mensuplarına ambargo uygulandı.
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Bünyamin Gültekin'in haberi...
Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün Melikşah Üniversitesi
konferansında basına ambargo uygulandı. Geçtiğimiz hafta basına servis edilen afiş ile
duyurulan Ertuğrul Özkök programını ‘‘Paralel-Doğan işbirliği’ ile haberleştirmiştik.
Yaptığımız haberin ardından programı organize eden Melikşah Üniversitesi öğrencileri,
üniversite yönetimi tarafından uyarılmıştı. Bu uyarının ardından gazetemize ziyarette bulunan
öğrenciler, yaptığımız haberle ilgili bazı serzenişlerde bulunmuş ama programın afişini
gazetemize sunarak davet etmişlerdi. Ancak Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti
yaptığımız haber nedeniyle aldığı son dakika kararıyla DHA ve CHA dışında basına programı
kapattı. ‘Özgür basın susturulamaz” kampanyası yürüten Doğan ve Paralel Yapı medyası,
uyguladıkları bu ambargoda dışarıdan gelen katılımları da engelledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15469.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

AGD Kayseri ahiliğin önemine vurgu yaptı
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi ahilik haftası ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Dernek adına açıklamalarda bulunan Çalışan Gençlik Komisyon başkanı Sabri Fidan Ahiliğin
değeri ve önemini anlattı.
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Sabri Fidan, “Ahilik toplumda yaşayan herkesi birbirine yaklaştıran, kaynaştıran, dost
edindiren ve dayanışma kurulmasını sağlayan bir medeniyettir. Ahiler, bir toplumda fertleri
birleştiren müşterek kıymetler olmadığında ve bağlar kurulmadığında veya sahip olunan
değerler kaybedildiğinde, görünüşteki bütünlüğe rağmen, birliğin bozulacağı, toplumun içten
içe parçalara ayrılacağı bilincindeydiler.
Ahiliğin asıl amacı toplumun top yekûn kalkınmasıdır. Ahilik şımarıklığa, israfa, tembelliğe
ve miskinliğe karşıdır. Yani maddi zenginlik, manevi zenginlikle birlikte olmalıdır. Ahilik
anlayışının öncelendiği bir toplumda üretmeden, çalışmadan üleşmek mümkün olmadığı gibi,
gayri ahlâki bir usulle para kazanma ve zengin olma yolları da kapalı idi. Çalışmak ve
üretmek, alın teri ile kazanmak Ahilikte bir “ahlak” kuralı hâlini almıştı. Bunun için herkesin
mutlaka bir mesleği ve işi olmalı idi.
Ahi kendi kendine yeterli insan olmalıdır. Kimseye yük olmayacak kendi elinin ekmeği ile
ayakta kalacak; bununla da kalmayacak ekmeğini herkesle paylaşabilecektir. Ahilik halkın
sırtından geçinenlere, haksız kazanca, hileli işlere, rüşvete hele hele bir köşeye çekilip tembel
tembel oturanlara karşı çıkmış, onlarla mücadele etmiştir.” şeklinde konuştu.
ELİNE, DİLİNE, BELİNE SAHİP OL
Sabri Fidan, “Ahilik düzeninde, iş ve meslek ahlâkını mecburi kılan kurallar geliştirilmiştir.
Kendinden önce başkalarını düşünmek ve kollamak, hak ettiğinden fazlasını istememek,
kanaat ve tevazu ölçüleri içerisinde “hırs” ve bencillikten uzakta durmak, kendi yeteneğine
uygun bir işle meşgul olmak, sanatını mutlaka bir pir’den, üstattan öğrenmek ve birliğin,
beraberliğin korunması için herkese saygı, sevgi göstermek, Ahiliğin mutlaka uyulması
gerekli görülen, ahlâk ve görgü kurallarını oluşturuyordu. Günümüzde sağlıksız ortamlarda iş
güvencesi olmadan çalışan gençleri gördükçe ahiliğin ne büyük bir ihtiyaç olduğunu daha iyi
anlıyoruz.
Ülkemizde yaklaşık yirmi üç milyon çalışan genç bulunmaktadır. Bu gençlerimize; “Eline,
diline, beline sahip olmak” olarak özetlenen Ahilik anlayışını mutlaka öğretmeliyiz. Çalışan
genç emeğinin hakkını alın teri kurumadan alabiliyorsa, işveren çalışanın hakkını gözetip
onları koruyabiliyorsa; aile, toplum, bir şehir ve tüm ülke adalet ve hak üzerine olduğu için
huzurlu, güvenli ve yaşanabilir bir yer olur.” dedi.

AHİLİK BİR NOSTALJİ DEĞİLDİR
Ahiliğin öneminden bahseden Anadolu Gençlik Derneği temsilcisi “Ahilik belirli bir haftaya
sıkıştırılarak kutlanacak bir nostalji değildir. Ecdadımızın İslam’dan ve Kur’an’dan
beslenerek oluşturduğu bir ticaret medeniyetidir. Bu yüzden 365 gün yaşanmalı ve tüm hayatı
kapsamalıdır.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15470.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Bünyan zabıtası esnaf denetimi yaptı
Bünyan Belediyesi Zabıta Amirliği İlçede faaliyet gösteren kasap, manav, berber ve pide
fırınlarını denetledi.
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Bünyan Belediyesi, halka daha sağlıklı, güvenilir, hijyenik ortamlarda hizmet verilmesi ve
satışı yapılan ürünlerin tarihinin geçmiş olmaması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Bünyan Belediye Zabıta Amirliğine bağlı ekipler ilçede, gıda üretimi ve satışı yapan iş
yerlerini tek tek denetleyerek ürünleri inceledi.
Denetimlerle ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu şunları
söyledi: “Belediyemiz zabıta ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi.
Amacımız huzur ve güven ortamının olduğu bir Bünyan’da, esnaf ve halkımızın iç içe güvenli
ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak. Zabıta ekiplerimiz düzenli bir şekilde
denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerimiz kasaplarımızda hijyen ve et ürünlerinin saklanma
konusunda kontrollerini, reyonlardaki ürünlerin muhafaza, satış koşulları kontrol ediyor.
Bununla birlikte fırınlar ve unlu mamül satan iş yerlerinin gramaj ve hijyen kontrolleri
yapıyoruz. Ekiplerimiz iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, hijyen, gıda maddelerinin saklama
koşulları ve çalışan personellerin kılık kıyafetinden iş elbiselerinin uygunluğuna kadar bir çok
hususu denetledi. Zabıta ekiplerimiz eksiklikleri tespit edilen işletme sahiplerine gerekli
uyarıları yaptı.”
Başkan Şinasi Gülcüoğlu; ilçede denetimlerin kanunlar çerçevesinde devam edeceğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15471.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

AK Parti milletvekili adaylarının seçim
çalışmaları devam ediyor
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları İsmail Tamer ve Avşar Aslan, seçim çalışmaları
kapsamında Sivas Altınyayla Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.
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1 Kasım’da yapılacak olan seçimler için çalışmalarına devam eden AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayları İsmail Tamer ve Avşar Aslan, Sivas Altınyayla Köyleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden adaylar, onların sıkıntılarını
dinledi. Burada vatandaşlara konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer 1 Kasım
seçimlerinin önemine vurgu yaparak, “2002’deki Türkiye’nin hali içler acısıydı. Allah’a
şükürler olsun şimdi öyle değil. PKK yerle bir. Bunların bir başarıya ulaşma şansları da yok
zaten. 3 gün önce yapılan terör saldırısı aslında Türk Milleti’ne yapılmıştır. Birliğimize,
dirliğimize, düzenimize, devletimize yapılan bir saldırıdır. 1 Kasım seçimleri hedef alındığı
kesin. Bunun yanında farklı bir grubun ekmeğine yağ sürdürmek için yapılan bir olay. Genel
anlamda baktığınızda fotoğrafı gördüğünüze zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılan
bir saldırı. Birlik ve beraberlik her şeyin önünde gelir. Çok seçimler geçirdik. Başbakanımızın
açıkladığı şekilde bir seçim beyannamesi hazırladık. Çok şey verdik. Para olursa bunlar
yapılır ama memleket batar, elden gider. Onun için 1 Kasım seçimleri çok önemli bir seçim.
Birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Hangi partiye oy veriyorsak verelim, burada AK
Parti’ye oy vermemiz gerekiyor. Daha doğrusu tek başına iktidara gelecek bir parti lazım.
Hangi parti tek başına iktidara gelecekse o partiye vermemiz lazım. O da AK Parti’dir”
ifadelerini kullandı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Avşar Aslan da günün birlik ve beraberlik olma günü
olduğunu dile getirerek, “İnşallah ben aziz milletimizin 1 Kasım’da 2002 seçimlerinde yaptığı
gibi muhalefet liderlerine gerekli cevabı vereceklerine inanıyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15472.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda,
uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları
belirlenen M.K, B.M., H.B., B.K., E.K.'nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına
alınan zanlıların üst aramalarında ve evlerinde yapılan aramalarda 2.22 gram metamfetamin,
bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15473.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi Sarız’daki
okulları ziyaret etti
Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi, Sarız ilçesindeki tüm okulları ziyaret etti.
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Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Eğitim Bir Sen'in ziyaretleri de devam
ediyor. Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi yetkilileri Sarız ilçesindeki Sağlık Meslek Lisesi, Sarız
YİBO, Sarız İlkokulu, Yaylacı İmam Hatip Ortaokulu, Kuşçu ilk ve orta okulunu ziyaret etti.
Ziyarette eğitim çalışanlarına ve üyelerle görüşüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15474.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Elindeki bıçak ile intihar etmek istedi
Kayseri’de, bir şahıs elinde bulunan bıçakla kale surlarına çıkarak intihar girişiminde
bulundu. Yaklaşık iki saat intihar girişiminde bulunan şahıs sivil polis memuru tarafından
etkisiz hale getirdi.
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Edinilen bilgilere göre, Melikgazi ilçesine bağlı Düvenönü meydanında gerçekleşen olayda
elinde bıçak bulunan Emre isimli şahıs iddiaya göre psikolojik bunalıma girerek kale surlarına
çıktı. Elindeki bıçak ile vücudunun çeşitli yerlerine zarar veren şahısı fark eden vatandaşların
ihbarı üzerine olay yerine 155, 110 ve 112 ekipleri sevk edildi. Ayrıca psikolog Hanım
Demirbaş’da şahsın ikna edilmesi için olay yerine çağrıldı. Olay yerine ulaşan ekipler uzun
uğraşlar ile kale surlarında bulunan şahsı ikna etmeye çalıştı.
Psikolog Hanım Demirbaş itfaiye merdivenine sivil polis memuru ile binerek şahıs ile
görüşerek intihar girişiminden vazgeçirmeye çalıştı. Şahıs elindeki bıçağı cebine koyarak
psikolog Demirbaş’a sıkıntılarını anlattı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonrası şahıs
psikolog ile konuştuğu sırada sivil polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi.
Bulunduğu yerden indirilen şahıs tedavi için hastaneye götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15475.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Verimli toprakların korunmasına destekler
artarak devam ediyor
- Kayseri Şeker tarafından verimli toprakların tarlada kalması için başlatılan pancarların
toprağının tarlada elenerek maus makinası ile yükleme yapılarak fabrikaya getirilmesine
taşıyıcılar kooperatiflerinden gelen destek her geçen gün artarak devam ediyor.
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Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapılan bölgelerde tek ve 6 sıralı makinalar
aracılığı ile yapılan pancar sökümü sonrasında randevulu şekilde tarladan fabrikaya pancar

naklinin maus makinaları aracılığı ile yüklenmesi sonrasında fire oranlarının da düşük çıkması
maus makinasına talebi artırdı. Çiftçiden gelen taleplerin her geçen gün artması fabrikayı 4
adet maus makinası almaya yöneltirken Taşıyıcılar kooperatifleri de kendi bünyelerine yeni
maus makinaları almak suretiyle bölgelerindeki pancarların topraklarının elenerek
gönderilmesine ve verimli toprakların tarlada kalmasına katkı sağlıyorlar.
Kayseri Şeker’e bağlı 12 bölgeden birisi olan Şarkışla’da taşıyıcılar kooperatifine ait Mauslar
dualar eşliğinde hizmete alındı. Mausların hizmete alınması törenine Şarkışla Belediye
Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Ak Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu üyelerinden Haslis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür Vekili Osman
Canıtez, Şarkışla Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fevzi Şahbaz, Nakliyeciler ve Pancar
ekicileri katıldılar.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay mausların hizmete
alınması esnasında yaptığı konuşmada; Türkiye’de tarımın gelişmesi ve kolaylaşması
masrafların azaltılıp, gelirin artması bakımından bir takım tedbirlerin alınması gerektiğine
dikkat çekerken, Şeker Pancarı tarımı konusunda ise Kayseri Şeker’in Avrupa ile rekabet
edebilmek için, çiftçi eğitimleri, tarımda makineleşme, ülkemiz şartlarına uygun tohum
üretimi gibi konularda önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.
Başkan Akay, "Makinalı tarımın gelişmesi ve Şeker pancarın tarımında mausun önemine
inandığımız için dört yıl önce bölgemize maus makinasını getirerek hizmet vermeye başladık.
O günden bu güne önemli gelişmeler kaydedildi. Başlangıçta maus ile yükleme yapılmasına
biraz tepkili olan çiftçilerimizin bu uygulamaya alıştıklarını görüyorum. Bölgelerimiz verdiği
randevulu sistem sırasına göre çiftçilerimiz sırasını bekleyip mausa göre söküm yapıyor.
O program doğrultusunda nakliye kooperatiflerimiz de almış oldukları mauslarla yükleme
yapıp pancarın Kayseri Şeker Fabrikamıza nakliyesini gerçekleştirmektedirler. Böylece şeker
pancarının ekonomik değerini de korumuş oluyorlar. Ortaya çıkan artı değerden hem
fabrikamız, hem nakliyeci hem de çiftçi payına düşeni hakkı ile alıyor. Bu olay aynı zamanda
Ülke ekonomimize ve Tarım sektöründe ayrıca katkı sağlıyor.
Şeker pancarı tarımı açısından bizim Avrupa ile rekabet edebilecek seviyeye gelebilmemiz
için Kayseri Şeker olarak Gübre uygulaması, iklimimize uygun tohum uygulaması, çiftçi
eğitimleri ile çiftçilerimize Avrupa’daki pancar tarımı ve fabrikalarına teknik geziler
düzenlenmekte, elde edilen bilgiler tüm çiftçilerimizle paylaşılmakta ve her geçen gün
Avrupa seviyesinde şeker pancarı tarımı yapılması için gayret edilmektedir. Bu
çalışmalarımızın, arazi toplulaştırılması gibi konular ile desteklenmesi şeker pancarı tarımında
Avrupa seviyesine gelmemize katkı sağlayacaktır.
Aslında işletme bazında Avrupa’nın gerisinde değiliz. Ancak İlerde bir rekabet durumu ortaya
çıktığında ülkemiz ve çiftçimiz de buna hazır hale getirme gayreti içerisindeyiz.Aynı zamanda
Bölgedeki çiftçilerimizin pancardan para kazanmaya başlamasıyla birlikte her geçen gün
şeker pancarı tarımına talep artmaktadır. Taleplerin artmasında Kayseri Şeker Fabrikamızın
uyguladığı politikaların büyük katkısı bulunmaktadır. Bu işten para kazanmanın yolu,
masrafların düşürülmesi verimliliğin ve gelirin artırılmasından geçmektedir. Son 4 senede
önemli mesafeler kat etmiş bulunmaktayız. Biz bu çalışmalarımızı ve araştırmalarımızı
geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.
Şarkışla Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fevzi Şahbaz, 58 kamyon ile pancar nakliyesi ne
başladıklarını ve Şarkışla taşıyıcılar kooperatifi adına almış oldukları her bir mausun 350 bin
euro olduğunu belirterek, "Bu mauslar sayesinde kooperatif üyelerimize de iş imkanı
sağlamaktayız. Maus operatörlüğü konusunda ise iş makinası kullanan operatörlerine Alman
firma yetkililerinin verdiği bir haftalık eğitim sonrasında kolayca maus makinası kullanabildik
ve eleman sıkıntısı çekmedik" dedi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, "Kayseri Şeker Şarkışla ilçemizde güzel işler
yapmıştır yapmaya da devam ediyor. Bu teşvikler, yatırımlar devam ettiği sürece Kayseri
Şeker’in her geçen gün trendi yükseliyor. İlçemizde bir çok esnafımız kendisini Pancar
parasına göre ayarlamış durumda olup Hüseyin Akay ve Yönetiminin çiftçinin ve Esnaf’ın
beklentisi olan pancar parasını zamanında vermesinden büyük mutluluk duymaktayız. Başkan
pancar parası şu gün verilecek diyor ve herkes de kendisini ona göre ayarlıyor o gün parası
hesabına yatıyor. Şimdi de bu sene için 20 Ocak’ta pancar parası verileceğini ilan ediyor.
Esnafımızda çiftçimizde kendisine güveniyor ve destek vermeye devam ediyor. İlçemiz de
gelişiyor. Bu sayede İlçemizde de bir istikrar oluşmaya başladı bu istikrarın devam etmesi
gerekmektedir. Bizler birlikte olduğumuz sürece daha çok güzel işler başaracağımıza
inanıyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15476.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

“Mitinglerin iptalinin nedeni hayatını kaybeden
kardeşlerimizin acısıdır”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mustafa Ayan, yaptığı basın açıklamasında,
Cumhuriyet Halk Partisi olarak mitinglerini iptal etmelerinin tek nedeninin Ankara’da
hayatını kaybedenlerin acısı olduğunu söyledi.
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Parti binasında yapılan basın açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Mustafa Ayan,
“Bildiğiniz üzere 1 Kasım’da erken seçime giriyoruz. Ülkemiz iyi günlerden geçmiyor.
Önümüzdeki günlerde de iyi olacağı kanaatinde değilim. Türkiye’nin değişim yoluna hızla
gidilmiştir. Türkiye kaosun içine atılmak isteniyor. Önümüzde kara bir tablo var. Böyle bir
seçime giriyoruz. Gençlerimiz tamamen politikadan uzaklaştırılmış, yokluk ve yoksulluğa
atılmış öğrencilerimiz var. İnancımızın rencide edildiğini görüyoruz” diye konuştu.
Ayan ayrıca, “Arka arkaya partiler mitinglerini ertelediler. Bildiğiniz gibi Ankara’da ki terör
saldırısında 97 kişi yaşamını yitirmişti. Orada bir katliam yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi
olarak da o olaydan sonra tüm Türkiye’de tüm mitinglerimizi iptal etme kararı aldık. Bunun
tek nedeni orada hayatını kaybeden kardeşlerimizin buruk acısıdır. Bu şekilde partimizi
seçimlere götüreceğiz. Seçim çalışmalarını sakin bir şekilde geçireceğiz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15478.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Talas Belediyesi ilçeye çok kapsamlı sağlık
merkezi kazandıracak
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçeye çok kapsamlı bir sağlık merkezi
kazandıracaklarını vurgulayarak Cuma günkü açılışa bütün vatandaşları davet etti.

16 Ekim 2015 Cuma 12:37

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede çok kapsamlı bir sağlık merkezi
yaptırdıklarını söyleyerek Cuma günü yapılacak olan açılışa vatandaşları davet etti. Talas’a
ilk defa diş polikliniği de kazandırılacağını vurgulayan Palancıoğlu, “Bu Cuma ayın 16’sında
daha önce Bahçelievler’de Miraboğlu Sağlık Ocağı olarak bilinen ama yıllar önce kapanmış
SGK tarafından mülkiyeti alınan bir yeri 15 ay uğraştık, bürokrasiyi açtık. Sağ olsun
milletvekillerimiz ve büyükşehir belediye başkanımız da destek verdiler. Şuanda 300 bin
TL’lik yatırım yaptık. Talas’a çok kapsamlı bir sağlık merkezi kazandırmış oluyoruz. Cuma
namazından hemen sonra saat 14:00’de Mirbapoğlu Sağlık Merkezi inşallah belediyemiz
tarafından Talas’a kazandırılıyor. Burada 4 aile hekimimiz çalışacağı gibi ekstra
sürprizlerimiz var. Talas’ta ilk defa diş polikliniğini kazandırıyoruz. Aynı zamanda psikolog,
diyetisyen gibi ilave hizmetlerin de verildiği bir yer olacak. Bir diğeri Halk Sağlığı
Müdürlüğümüzün de kanser tarama üniteleri ki bu da yaklaşık 700 bin TL’ye mal olan bir
yatırım. Meme ve rahim kanserleri için buraya bir tarama ünitesi de kurulacak. Aynı zamanda
belediyemizin de bir ofisi olacak. Hem diyetle ilgili hem aile danışmanlığı hem gençlik ile
ilgili çeşitli desteklerin verileceği bir merkez. Saat 14:00’de Cuma günü tüm vatandaşlarımızı
Miraboğlu Sağlık Ocağı’nın açılışına bekliyoruz. Talas’a hayırlı olsun” dedi. Belediyenin
sosyal ve kültürel faaliyetlerinin devam ettiğini sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, “Diğer bir faaliyet 8 ay boyunca devam edecek. Serdar Tuncer Bey ile anlaştık.
Her ay Talas Belediyesi olarak bir sosyal faaliyet yapacağız. İlki Osmanlı ile başlıyor,
‘Osmanlı Kalbe Düşünce’ adı altında bir program. Burada Serdar Tuncer Bey ile birlikte
şiirler dinleyeceğiz, aynı zamanda tarihçi yazar Talha Uğurluer’i misafir edeceğiz. Cuma
Günü saat 19:00’da Kadir Has Kongre Merkezi’nde Serdar Tuncer ve Talha Uğurluel ile
birlikte hem şiir dinletimiz olacak hem de Osmanlı ile ilgili birçok bilgileri Talha Bey bizlerle
paylaşacak. Herkesi bu çalışmaya davet ediyoruz. Her ay Serdar Tuncer ile Necip Fazıl olsun,
Mevlana olsun, gençlik üzerine olsun 8 ay boyunca bu faaliyetlere devam edeceğiz” şeklinde
konuştu.
Palancıoğlu her iki etkinliğe de vatandaşları davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15479.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Tiyatrocu Ahmet Yenilmez, Kayseri’ye geliyor
Çanakkale Zaferi anma etkinlikleri çerçevesinde Kayseri’ye gelecek olan ünlü Tiyatrocu
Ahmet Yenilmez ‘Kınalı Kuzular’ adlı oyununu sahneleyecek. Yenilmez, oyun ile ilgili
gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2015 Cuma 13:21

Yenilmez, kendi yazdığı ve sahneye koyduğu "Kınalı Kuzular" isimli tiyatro oyunu, 17
Ekim Cumartesi günü Şehir Tiyatrosu’da saat: 20:00’da ücretsiz olarak sahnelenecek.
Yenilmez, gazetemize sahnelenecek oyun ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mail üzerinden
irtibata geçtiğimiz Yenilmez, “Kınalı Kuzular oyunu vesilesi ile Kayseri’de bulunacağız.
Kayseri bizim kültürel bağışıklık sistemimizin tamirinde çok önemli bir şehrimizdir. Damak
tadından mimari yapısına hayatın içerisinde yaşayan değerler manzumesine varıncaya kadar
Kayseri sadece sucuk ve pastırması ile değil, güzel Türkçemizin kullanılmasına ve
toplumumuzu ayakta tutan değer yargılarımızın yaşıyor olması açısından da çok önemlidir”
dedi. Kayseri Müslüman Türk kültüründe çok önemli bir şehircilik örneği olduğunu belirten
Yenilmez; “Mimar Sinan’ı bağrından çıkarmış olan Kayseri inanıyorum ki son zamanın
‘’Kapitalist mabetleri’’ yapılanmasının karşısına alternatifi de koyacaktır. Kültürel bağışıklık
sistemimizin yok olmaya yüz tuttuğu günümüzde ‘aidiyet’ ve ‘mensubiyetimizi’ kayıp etmek
gibi acı bir sona doğru hızla gitmekteyiz! Marjinal akımların nümayişlerinde bile binlerce kişi
katılırken toplumsal nümayişlere insanımızın ilgi duymaması acımızdır. İnancım odur ki,
sayın valimiz Orhan Düzgün ve siyasi alanda ki değerleri ile Kayseri’miz bu hamleyi
başlatmak için her şeyi mevcuttur.” Şeklinde konuştu. Kayseri’de yapılacak tiyatro için
teşekkürlerini ileten Yenilmez; “Bizi davetinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Mustafa Çelik Bey’e ayrıca teşekkürlerimizi arz ederiz. Oyunumuza gelen
kardeşlerimize şükranlarımızı sunarım” diyerek konuşmasını tamamladı.
Haber: Bünyamin Gültekin-M. Safa Asaroğlu (Özel Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15480.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

‘Hayatı anlatan eller’ camilerde engelleri aşıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ve camilerde işitme engelliler için işaret diliyle
vaaz ve hutbe verilmesini amaçlayan proje Kayseri’de hayata geçirildi.

16 Ekim 2015 Cuma 14:30

Kayseri İl Müftülüğü tarafından başlatılan ‘Hayatı Anlatan Eller’ projesiyle işitme engelliler
için camilerde işaret diliyle vaaz ve hutbe verilmesi amaçlanıyor. Kayseri’de 3 camide
başlatılan projeyle ilgili konuşan Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven Diyanet
personelinin gerekli eğitimi aldığını ve sahaya inmeye hazır olduğunu belirterek “ Diyanet
Başkanlımız 2 yıl önce bu tür çalışmalara başladı. Şimdi bizde Kayserimizden işitme engelli
vatandaşlarımıza yönelik olarak camilerde işitme engellilere işaret diliyle hutbe verilmesi
hususunda belirli bir çalışma yaptık, alt yapıyı hazırladık. Bizim personelimizden
arkadaşlarımız bu konunun uzmanlarından eğitimlerini aldılar. Sertifikalarını aldılar şimdi
sahaya inmiş bulunuyoruz. İnşallah bu hafta Cuma günü itibariyle 3 camimizde işitme engelli
vatandaşlarımıza yönelik işaret diliyle hutbe aynı anda okunmuş olacak” dedi.
Özellikle seçilen 3 caminin yerlerinin işitme engelli vatandaşların yoğun olduğu yerler
olduğunu ifade eden Güven, “Bu 3 camiyi seçmemizin sebebi işitme engelli vatandaşlarımızın
yoğun olarak yaşadığı yerlerde olması. Bunlardan 1’incisi Melikgazi bölgemizde Organize
Sanayi’de fabrikada çalışan işitme engelli kardeşlerimizin hutbelerden istifade etmelerini
sağlamak amacıyla Organize Sanayi Camii, 2’inci camimiz yine Melikgazi bölgemize bağlı
İyiler Camii, Hürriyet mahallemizdeki bu İyiler Camii’ni seçmemizin sebebi de camimize
yakın bir yerde 80’inci Yıl İşitme Engelliler Ortaokulumuz var. Yani öğrencilerimizin yoğun
olarak bulunmuş oldukları bir yer Cuma günü de bu öğrencilerimiz İyiler Camii’nde namaz
kılıyorlar. Bu sebeple biz bu cami de işitme engellilere yönelik işaret diliyle hutbelerimizi
okuyacağız. İşaret diliyle hutbe okuyacağımız 3’üncü cami ise Kocasinan bölgemizde Furkan
Camii. İşitme Engelliler Özel Meslek Lisesi’nin burada bulunmasından dolayı da burayı
seçtik” şeklinde konuştu.
İşitme engellilere yönelik Kuran kurslarının da devam etmekte olduğunu vurgulayan Güven
sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Yine işitme engelli vatandaşlarımıza dini bilgiler verebilmek ve onlara Kuran-ı Kerim
öğretebilmek için çalışmalarımız daha önce başlamıştı. Melikgazi bölgemizde Kızıklı Kuran
Kursu’nda işitme engellilere yönelik olarak zaten şuanda devam etmekte olan Kuran
eğitimimiz devam etmektedir. Ayrıca bizim personelimiz olan yani müftülüğümüze bağlı
çeşitli birimlerde çalışmakta olan ve bu işin eğitimini alan arkadaşlarımız bir araya gelerek
‘İslam’ı Anlatan Eller’ hakkında bir dernek kurdular. Bu arkadaşlarımız hutbelerimizi işrete
diliyle vatandaşlarımıza ulaştıracaklar.

Ayrıca şuan 80’inci Yıl Ortaokulunda ve İşitme Engelliler Özel Meslek Lisesinde de Kuran-ı
Kerim eğitimi ve din kültürü derslerine girerek. İşitme engelli vatandaşlarımıza dini bilgiyi
kendi dillerinde yani işaret dillerinde sunmaktadır. Bu çalışma halkımıza ve Kayserililere
hayırlı olsun. Dün itibariyle hicri yılbaşı 1’inci Muharrem di. 1437 Hicri Yılına girmiş
bulunmaktayız. Ben bütün Kayserili vatandaşlarımızın Hicri Yılbaşını kutluyorum"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15481.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

AK Parti’den sürpriz miting
Ankara’daki patlama nedeniyle geçen cumartesi yapacağı mitingi iptal eden AK Parti sürpriz
bir karar aldı. Yarın Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek büyük mitinge Başbakan Ahmet
Davutoğlu da katılarak bir konuşma yapacak.

16 Ekim 2015 Cuma 14:35

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in İl Başkanlığını ziyaretinde
açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, "Biraz önce genel merkezle
yaptığımız görüşme neticesinde geçen Cumartesi günü yapamadığımız mitingimizi bu
Cumartesi günü yapmak için toplanacağız. Sayın Başbakanımız Kayserimize gelecek.
Kayserili vatandaşlarımızı Cumartesi günkü mitinge davet ediyoruz. O heyecan ve telaş
içerisindeyiz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hep beraber inşallah güzel bir miting yapacağız"
diye konuştu.
Müjde bekliyoruz
Başbakan Davutoğlu'nun Kayseri ile ilgili müjde verip vermeyeceği ile ilgili soruyu
yanıtlayan Özden, "Şimdiden bir şey söylemeyelim ama müjdeleri bekliyoruz. Bunu da
inşallah hep beraber Kayseri’ye ilan edeceğiz. 16.30 gibi mitingimize inşallah başlayacağız.
Başbakanımız Mersin’den Kayseri’ye gelecek" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, "Bizim Cuma ve Cumartesi günü
farklı programlarımız vardı. Ben başkanımı davet etmek için buraya gelince öğrendim. Çok
mutlu oldum. Programlarımızı iptal ediyoruz ama tüm halkımızı Cumartesi günü saat
16.30’da yapılacak olan mitingimize davet ediyoruz. Miting öncesi Başbakanlık yetkilileri ile
görüşmelerimiz oluyor. Başbakanımız geldiğinde Kayseri ile ilgili müjdeleri olacaktır"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15482.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

ERÜ’de ‘Mükemmellik Zirvesi’ düzenledi
KALDER Erciyes Üniversitesinde ’Erciyes Mükemmellik Zirvesi’” düzenlendi. Programda
konuşan KALDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Doğan “2000’li yıllardan itibaren
iş yapar hale geldik.” dedi

16 Ekim 2015 Cuma 14:41

KALDER Erciyes Üniversitesinde ’Erciyes Mükemmellik Zirvesi’” düzenlendi. Programda
konuşan KALDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Doğan “2000’li yıllardan itibaren
iş yapar hale geldik.” dedi
Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde
’ Erciyes Mükemmellik Zirvesi’” düzenlendi Vali Orhan Düzgün, ERÜ Rektör Vekili
Prof.Dr. Abdülhakim Coşkun, KALDER Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Doğan, iş adamları
ve öğrenciler katıldı.2014 yılının başında faaliyete geçen Kalder Kayseri temsilciliği Erciyes
mükemmellik zirvesiyle alanında uzmanlaşmış çok sayıda Değerli iş adamı akademisyeni
deneyimleri paylaşmak üzere bir araya getirdi
Programda konuşan Doğan” 25 yıldır Türk özel sektörü 2000’li yıllardan itibaren ise kamu
ekonomisi ile uğraşan yerel iradeleri daireler üniversiteler olmak üzere birçok kurum iş yapar
Hale Geldik tüm çalışmamızda rekabet gücünü etkileyen yönetim kalitesini azalıyoruz
Erciyes'in zirvesi Tüm bu değerli deneyimlerini paylaşılacak ortak bir platform olacak”
şeklinde konuştu
Günümüz rekabet dünyasında zirveye ulaşma kadar önemli olan bir diğer husus da, zirvede
kalmak olduğunu ifade eden Doğan “ kurum ve kuruluşların Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın
yetiştirdiği mükemmellik modelinin temel kavramları içtenlik uyguladıklarını mükemmel
sonuçlar elde edeceklerini söyledi. Doğan, “Küresel alandaki rekabete ayak uydurmak için
inovasyon odaklı çalışmalı, yenilişime dikkat etmeliyiz. Türkiye’nin iç piyasadaki genişliği ve
zenginliği, bu koşullarda, ülke ekonomimizi dinamik tutuyor. Kurum ve kuruluşlar olarak
değişimi benimsemeliyiz. “ifadelerini kullandı.
Öte Yanda programda konuşan Vali Orhan Düzgün, Kayseri'nin tarih boyunca sanayi ve
ticaretin merkezi olduğunu ve hak ettiği yerin devam etmesinin gerektiğini ifade etti. Vali
Düzgün, "Ülkelerin marka olması yerine şirketlerin kişilerin bazı ürünlerin marka olduğunu
görüyoruz. Bazı ürünlerin markaların o ürünlerin üretildiği ülkelerden ve milletlerden daha
öne çıktığını görüyoruz. Bir ürünün o ülkede üretildiğini sonradan fark ediyoruz. Kalite ile
ilgili sürecin sürekli devam ettirilmesi ve yenileşim içinde olması çok önemlidir. Özel ve
kamu sektöründe kalite anlayışının yaygınlaştırılarak mükemmellik kültürünün bir yaşam
biçime geçirilmesi ülkemizin refah seviyesinin rekabet gücünün yükseltilmesi için büyük
önem taşımaktadır" diye konuştu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15483.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

"Ulaşımın kalitesini artıracağız"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Yolu'nda yapılan Yeni Hareket
Amirliği'ni ziyaret etti. Ziyaretinde Kayseri'deki şehir içi ulaşımla ilgili açıklamalar yapan
Başkan Çelik, ulaşımın kalitesini artıracaklarını kaydetti.

16 Ekim 2015 Cuma 14:50

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye birimlerini yerinde ziyaret ederek
personelle bir araya gelmeye devam ediyor. Geçen hafta Asfalt Şantiyesi'ne giden Başkan
Çelik, bu hafta da Talas Yolu'nda hizmet vermeye başlayan Hareket Amirliği'ni ziyaret etti.
Başkan Çelik, ilk etapta Seyyid Burhaneddin Mezarlığı yanındaki otobüslerin yeni yerlerine
taşınmasıyla trafikte büyük rahatlama getiren Yeni Hareket Amirliği'nde personelle birlikte
öğle yemeği yedi.
Yeni tesislerin hayırlı olmasını dileyen Başkan Mustafa Çelik, "Burada daha düzenli ve daha
tertipli hizmet verilebilecek. Belediyemiz içinde en hareketli, en dinamik ve halkla en çok
iletişim halindeki birimlerin başında ulaşım birimleri geliyor. Dolayısıyla bu birimlerin daha
programlı olması ve hizmetin hiçbir şekilde aksamaması gerekiyor. İnşallah elbirliği ile daha
iyi hizmet vermenin gayretini göstereceğiz" dedi.
Kent içi ulaşımın daha iyiye gitmesi için personelin görüşlerini alan ve tespit ettikleri
sorunları dinleyen Başkan Çelik, ulaşımla ilgili şikayetleri en aza indirme amacında
olduklarını belirtti. Başkan Çelik, tespit edilen sorunların çözülmesi için gerekli planlamaları
yaparak çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15484.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Yahyalı’da başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Yahyalılı hayırsever iş adamlarından Ali ve Hikmet Akın kardeşler, anne ve babaları adına
yaptırdıkları Ömer-Emine Akın Anadolu Lisesi’nde başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.

16 Ekim 2015 Cuma 14:53

İş adamı Hikmet Akın tarafından yaptırılan yeni konferans salonunun açılışı ile başlayan
törene, Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Garnizon Komutanı Cemal Ersin Çakır,
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, hayırsever İş
Adamları Hikmet Akın, Ali Akın, H. Hüseyin Arıkan, öğrenciler ve aileler katıldı.
Okulda geçen dönem LYS sınavında derece yapan öğrencilerin ödüllendirdikleri için çok
mutlu olduğunu belirten İş Adamı Hikmet Akın, okula yurt yapılması için milli eğitime arsa
bağışında bulunduklarını söyledi. İş Adamı Akın; “ 50 yıl önce çocuklarını okutmak için
İstanbul’a göç etmiş, eğitim hevesli rahmetli babamın isteyipte gerçekleştiremediği, böyle bir
eğitim yuvasını memleketime kazandırmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyim. 3 yıl önce
temelini attığımız anne ve babamın adını taşıyan bu güzide okulumuzun, bugün meyvelerini
aldığımızı görmek beni fevkalade gururlandırıyor. Ülkem adına, memleketim kayseri
nihayetinde Yahyalı adına cesaretlendiriyor. Bu bağlamda okulumuzun yanındaki 1700 m²
arsanın, yurt yapımı için milli eğitime bağışlıyorum” diye konuştu.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise konuşmasında okulu yaptıran Ali ve Hikmet
Akın’a teşekkür ederek, bu okula geldiği zaman tekrar öğrenci olmak istediğini söyledi.
Başkan Öztürk “ Ben sizler adına, ilçem adına, İş Adamlarımız Ali ve Hikmet kardeşlere
teşekkür ediyorum. Bundan yıllar önce öğrenmeye gitmişler, öğretmek için geri gelmişler.
Hayırseverleri ile gurur duyulacak bir ilçe, Yahyalı’mız. Kendileri çok güzel bir meyve
yetiştirmişler. Biz buna Sadaka-i Cariye diyoruz. Yani amel defteri kapanmayan bir yatırım.
Sağ olsunlar ilçemiz eğitimine büyük destek veriyorlar. Sayın kaymakamımız buranın
nüfusunun 2-3 katı olan bir yerden buraya geldi. Sebebi de ilçemizdeki eğitimin başarılı
olduğu için. Ben tebrik ediyorum, okulumuzun %70 gibi bir başarısı var. Bundan sonra bu
seviyenin altını biz başarı olarak kabul etmeyelim. Eğer biz ilçe kaymakamımızı, mülki
amirimizi eğitimde başarımızdan dolayı buraya çekebiliyorsak, gelin bu çıtayı hiçbir zaman
düşürmeyelim. Ben zaman zaman bu okulu ziyaret ettiğimde, bu okulda öğrenci olmak
istiyorum. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir okul burası.” diye konuştu.
Dünyadan ölüp gittikten sonra ardında kalıcı bir eser bırakarak hatırlamanın önemine vurgu
yapan Yahyalı Kaymakamı Metin Esen’ de konuşmasında şunları söyledi. “ Dünyada 7 milyar
insan yaşıyor. 100 sene sonra belki bu 7 milyar insandan hiçbiri kalmayacak. Hepimiz
öleceğiz ama dünyada geride bıraktığımız eserler kalacak. İnandığımız noktadan bunun bir
sadaka olduğunu, belediye başkanımız ifade etti. Bu güzel bir şey. Bunu yaparken de pek çok
güzelliğe vesile oluyoruz. Devletimizin her şeye gücü yeter. Ama devletimizin imkânları
sınırsız değil. Devletimizin sınırlı olan imkânları ile yapılması gerekenlere, sorumluluk sahibi
olarak destek olan hayırseverleri kutluyorum. Hayırseverlerin bol olduğu bir memlekette
görev yapmak çok güzel. “ diye konuştu.
Konuşmaların ardından başlayan törende geçen dönem üniversite sınavlarında başarı gösteren
öğrenciler, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Törende bu ödülleri 5 yıl boyunca arttırarak
devam edeceklerini söyleyen İş Adamı Hikmet Akın, bu sayede öğrencileri motive etmek,
ilçedeki başarıyı arttırmak istediklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15485.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Çolakbayrakdar, "marka olacak değerlerimiz
var
Vatandaşının hayatı kolaylaştırmak, yaşanabilir bir şehir sunmak amacıyla çalışmalarını çok
yönlü ve yoğun bir şekilde devam ettiren Kocasinan Belediyesi, yerel değerlerine sahip
çıkarak birer dünya markası yapmak için düzenlediği tanıtım faaliyetlerine devam ediyor.

16 Ekim 2015 Cuma 14:58

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin asli fonksiyonu olarak
görülen imar, fen işleri, park bahçe gibi hizmetlerin yanında sahip olunan her türlü yerel
değerin de tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması için yoğun bir gayretle çalıştıklarını
söyledi.
Kocasinan Belediyesi sınırları içinde yetişen, Kayseri'yi temsil eden değerleri markalaştırıp
tüm dünyaya tanıtmak için çeşitli projeler hazırladıklarını vurgulayan Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar, "Yamula Patlıcanı, Cırgalan Biberi'nden sonra Geleneksel Erkilet
Kedibacağı Tanıtım Töreni'ni pazar günü gerçekleştireceğiz. Yerel değerlerimizin ekonomik
değer haline getirilmesi için çalışıyoruz. Ekiminden hasadına kadar büyük emek sarf edilen bu
değerlerimizi ülke ekonomisi, bölge ekonomisi için nitelikli hale getirmek; katma değeri
yüksek ürün yapmak için gayret edeceğiz. Biz bu değerlere sahip çıkıp markalaştıracağız.
Erciyes'i, pastırması, sucuğu, halısı gibi tanınan değerleriyle Yamula Patlıcanı, Gömeç
Fasülyesi, Cırgalan Biberi, Erkilet Üzümü ve pekmezli ceviz sucuğu olarak bilinen
Kedibacağı'nın da tanıtılması gerekiyor. Biz de bunu layıkıyla yapmak için çalışıyoruz" dedi.
Erkilet'in meşhur 'Kedibacağı' tatlısının aynı zamanda yemek kültürünün, örf ve adetlerin de
bir parçası olduğunun altını çizen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar," Kedibacağı enerji, mineral
ve protein deposudur. Yani sadece tatlı olarak değil, sağlık açısından da tüketilmelidir.
Geleneksel hale gelmiş bu tatlıyı, bu değerleri, lezzetleri ve bunları oluşturan kültürleri en iyi
şekilde tanıtıp, pazarlanmasına, çiftçimizin de ticaretinin artmasına yardımcı olacağız.
Hedefimiz bir emeğin karşılığını bulması için tanıtımını yapmak, herkesin bildiği ürünü
marka haline getirip dünya ölçeğinde bu ürünlerimizi tanıtmaktır " şeklinde konuştu.
Kocasinan Belediyesi tarafından 18 Ekim 2015 Pazar Günü saat 12'de Eski Erkilet Belediyesi
önünde tanıtım töreni düzenlenecek. Erkilet Kedibacağı'nın yapılışı en ince uygulamalarıyla
anlatılacak ve tanıtılacak. Kedibacağı, Erkilet Üzümü ve cevizini pazarlamak isteyen
vatandaşlar için stand hazırlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15486.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor maçın
hazırlıklarını sürdürdü.

16 Ekim 2015 Cuma 15:01

Kulüp tesislerinde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde Fenerbahçe maçının
hazırlıklarını sürdüren Kayserisporlu futbolcular antrenmana düz koşu yaparak başladı.
Ardından ısınma çalışması yapan futbolcular antrenmanı kondisyon çalışması yaparak
sürdürdü.
Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü
Tolunay Kafkas, "Hem ben hem de oyuncularım birçok şeyi sıfırladık diyebiliriz. Fenerbahçe
maçını da bir fırsat olarak görüyoruz. Kadro kalitesi, oyuncu kalitesi üst düzey bir takım ama
bu zorlu maçı avantaja çevirmek istiyoruz. Özellikle sahamızda oynamanın verdiği bir avantaj
var. Hem fiziksel açıdan hem zihinsel açıdan hem de taktik açısından pazar akşamı iyi bir maç
izlettireceğiz. Şuanda cezalı ve sakatlığı olan oyuncumuz yok. Oyuncu performanslarından
çok memnunum. Kötü oynamıyoruz fakat futbol bir sonuç oyunudur, sonuçları alamıyoruz.
Bu maçı almak için elimizden geleni değil fazlasını yapacağız. Bu Fenerbahçe’ye özgü değil,
tüm takımlar için geçerlidir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15487.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Annesini vuran babasını görmek için ağladı
Kayseri'de, 9 yaşındaki bir çocuk, annesini av tüfeği ile vuran babasının polis tarafından
gözaltına alınması sonrasında, "Ben babamı görmek istiyorum" diye ağladı.

16 Ekim 2015 Cuma 15:08

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15488.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Kırım’a 500 milyon dolarlık 21 proje
Kırım'a çıkarma yapan Türk iş adamları heyeti çantalarında yaklaşık 500 milyon dolarlık ön
kabulleri yapılmış 21 proje ile döndü.

16 Ekim 2015 Cuma 15:15

Kırım Başbakanı Aksyonov, Türk işadamlarının yaklaşık 500 milyon değerinde 21 yatırım
projesi sunduğunu ve bunların da ön kabullerinin yapıldığını söyledi.
Kırım Başbakanı Aksyonov tarafından kabul edilen Türk işadamları heyeti, projeler
kapsamında Kırım Bakanlar Kurulu üyeleri ve Başbakan Yardımcısı Ruslan Balbek ile de
görüştüler.
Kayseri Osb Başkanı Tahir Nursaçan, “ heyetteki arkadaşlarımızla birlikte toplam 21 proje
sunuldu. Bunların da ön kabulleri yapıldı. Arkadaşlarımız bundan sonraki yatırım
çalışmalarını hızla götüreceklerdir. Kırım bizim için tarihten gelen bağlar nedeniyle de çok
önemlidir. Kardeşlerimizle birlikte iş yapmak bizi ayrıca mutlu eder” dedi.
Kırım Türkİ ş Konseyi Genel Sekreteri Yavuz Selim Budak, “Turizmden, inşaata,
telekomünikasyondan, fiber optik altyapı işlerine , hava ve deniz ulaşımı ve liman
işletmeciliğine kadar pekçok önemli alanda önemli işler yapacağımıza inanıyorum. Kırımla
olan bağlarımız da bunu gerektirir zaten” dedi.
Kırım Türk İş Konseyi tarafından düzenlenen ziyarette Türk işadamları heyeti, sektörel
dağılımına göre Kırım Bakanlar Kurulu üyeleri ve işadamlarıyla karşılıklı birebir görüşmeler
yaptı. Ziyaretin ilk gününde Kırım Başbakanı SergeyAksyonov tarafından kabul edilen Türk
işadamları heyeti daha sonra, sektörlerine göre ilgili Bakanlarla ve başbakan yardımcısı
RuslanBalbek ile ayrı yarı görüştüler.
Heyette, Kayseri, İstanbul,Ankara ve Antalya’dan işadamları yer alırken Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Sarptaş da hazır
bulundu.
Başbakan Aksyonov heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, “ Türk işadamlarının Kırım’a
yatırım yapmak ve Kırımla ticaretlerini geliştirmek üzere adım atmaları bizleri mutlu etti. 21
proje var ve yaklaşık bedelleri de 500 milyon dolara yaklaşıyor. Bu yatırımlar sayesinde,
istihdam da yaratılacak. Kırım’da vatandaşlarımıza iş imkanları sağlanmış olacak. Bu nedenle
biz de Türk işadamlarına elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz, yapmaya hazırız da.
Kırım’da yatırımın sağladığı avantajları zaten resmen ilan ettik, o konuda da ciddi katkılar
sağlanmış olduğunu düşünüyoruz. Bu ön görüşmeleri ve kabulleri yapılmış olan 21 projenin
de, önümüzdeki birkaç ay içinde hızla uygulamaya geçeceğini düşünüyorum. “dedi.
KIRIM BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı işadamı Tahir Nursaçan, heyetteki tüm
işadamlarının Kırım’ı çok iyi bildiğini hatırlatarak,” bizim buraya gelmemizin tek sebebi
ticaret yapmak değil, Kırım bizim için tarihsel bağları olan çok önemli bir yer. Bu nedenle
Kırım’ın bizlerde önemi çok başka ve çok büyük. İşadamı arkadaşlarımızın da sundukları
projeleri yakın zamanda uygulamaya başlayacaklarını sanıyorum. Her biri kendi sahasında

güçlü ve önemli ve de en iyi işleri yapan şirketler. Bu nedenle güzel işler yapılacağını
düşünüyorum. “ dedi.
SADECE KIRIM DEĞİL
Kırım Türk İş Konseyi Genel Sekreteri işadamı Yavuz Selim Budak, Kırım’a yatırım
yapmanın sadece Kırım’ı bağlamadığını hatırlatarak, “ Kırım’da bir fabrika kurduğunuzda
sadece Kırım’ın 3 milyon nüfusu değil, Rusya ve buna bağlı olarak Gümrük Birliği
kapsamındaki 5 ülkeyi de hesaba katarak yaklaşık 250-300 milyonluk bir nüfusu
hedeflemeniz lazım. Zira Kırım’da açılan bir fabrikanın mamülleri başta Rusya’da olmak
üzere, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgzistan’a gümrüksüz ve yüzde 30 vergi
indirimleriyle üretilip satılabilecek. Ve bu Gümrük Birliğine çok yakında Özbekistanla ,
Türkmenistan da katılacak. Dolayısıyla Kırım a yapılacak yatırımı, asıl bu yönlerini
düşünerek değerlendirmek lazım. Zor Pazar olarak bilinen bu ülkelerin kolay Pazar haline
gelmesine sebep olan tek nokta Kırım’dır. Türk iş dünyası için her türlü kolaylığı sağlamaya
ve Kırım’da iş yapmaya istekli herkese elimizden gelen desteği vermeye hazırız. ” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15489.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

“Fazla sobalara, ihtiyaç sahipleri adına talibiz"
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ikliminin yazları kısa ve kurak,
kışları ise soğuk ve uzun geçtiğini, dolayısıyla ısınmanın Kayseri halkı için önemli olduğunu
söyledi.

16 Ekim 2015 Cuma 15:20

İhtiyaç fazlası sobalara yine ihtiyaç sahipleri adına...
Kayseri merkezinde ve hatta civar yerleşim alanlarında ısınmada doğalgaza geçildiğini ancak
birçok yerleşim bölgesinde sobalı ısınmanın devam ettiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi, toplumda birlik ve beraberliğe büyük önem vermektedir.
Bu nedenle halk piknikleri düzenlemektedir. İftar programları düzenlemektedir. İaşe paketleri,
kırtasiye yardımları yaparak toplumda sosyal dengeyi sağlamaktadır. Zaten bizim inancımızda
da paylaşmak ve yardımlaşmak esastır. Melikgazi Belediyesi olarak bu kış aylarının
başlangıcında evlerde atıl duran, ihtiyaç fazlası sobalara yine ihtiyaç sahipleri adına talibiz.
‘ALO’ derseniz, ekiplerimiz sobaları evinizden veya işyerinizden alarak ihtiyaç sahiplerine
ulaştıracaktır.” dedi.

355 14 31 no’lu telefonu arayınız…
Soba yardımında bulunmak isteyenlerin 355 14 31 no’lu telefonu aramalarını isteyen Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç, bu yardımlaşmayla birçok ailenin kışı sıcak evlerde
geçirebileceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15490.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

“Anadolu tarihinin başlangıcı Kayseri”
Kayseri Kültepe’de yapılan arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkartılan eserlerin UNESCO
Dünya Mirası Listesi'ne alınması nedeniyle Kayseri Müzesi’nde basın toplantısı düzenlendi.

16 Ekim 2015 Cuma 15:23

Kültepe’de bulunan 23 bin yıllık ticari tabletlerin de sergilendiği Kayseri Müzesi’nde
düzenlenen basın toplantısında Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik ve Kültepe kazılarını yöneten Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Fikri Kulakoğlu yer aldı. Vali Düzgün, kültürel mirasa verilen değerin son 13 yılda giderek
arttığını ve artmaya devam edeceğini belirterek, “2002 yılında Türkiye’deki tüm kazılara
ayrılan ödenek yaklaşık 2 milyon lira civarındaydı. Yaklaşık 200 kazı vardı. Şuanda
sanıyorum 50 milyonun üzerindendir. Hocalarımızın ne kadar ihtiyacı varsa aşağı yukarı ona
yakın bir rakam karşılanabiliyor” dedi.
Kayseri’nin büyük bir tarihi değer üzerine kurulduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik ise, “Bu tabletlerde bizim genetik kodlarımız yatıyor. Kayserili'nin
ticari zekasının kodları bu tabletlerde yatıyor. Şuan yaşadığımız coğrafyanın siyasi, sosyal,
kültürel kodları bu tabletlerde yatıyor” şeklinde konuştu.
Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, kazıda bulunan tabletlerin
Anadolu tarihine ışık tuttuğunu vurgulayarak, “Kayserili değilim ama 20 senedir
Kayseri'deyim hemen hemen Kayserili sayılırım. Kayserililer çok şanslı. Kayseri
Türkiye’deki diğer illere göre çok eski bir kültürel geçmişe sahip. Diğer illerimizde olmayan
Anadolu tarihini başlatan yazılı belgelere sahip. Anadolu insanı ilk kez Kayseri’de Kültepe’de
okumayı yazmayı öğrendi. Anadolu tarihinin başlangıcı Kayseri. Biz bunları Kayseri
Kültepe’de yapılan kazılarda ortaya çıkarttık” ifadesini kullandı.
Tabletlerin döneminin sosyal, kültürel, ekonomik hareketlerini gösterdiğini söyleyen
Kulakoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Tabletler 23 bin yıl civarında bir zamana dayanıyor. Kültepe’de çıkardığımız eserler 50
binden aşağı değil. Anadolu tarihinde en büyük merkezlerinden birini kazıyoruz, bunun da
tanıtımını yapmak istiyoruz. 25 bine yakın tablet var. Bu tabletler doğal olarak çok zengin
konulara sahip. UNESCO listesinde dememizin en büyük nedeni de bu tabletlerin herhangi bir
şekilde kraliyet ve sarayın bir arşivi olmaması. Bunlar aynen bugünkü Kayseri’deki gibi özel
tüccarların arşivi. Bugün bir ticari büroda muhasebesinde, arşivinde ne varsa bizim
Kültepe’deki tüccarlar evleri de aynı şekilde o arşivlerle dolu. Tüccar arşivi olduğu için bu

tabletlerde ekonomik, ticari konular, alacak-verecek listesi var. Bunların yanında düzenli
olarak tüccarın yaptığı ödemeler kaydedilmiş. Bunlar başlık parası, kan parası, vergileri gibi
şeyleri de öğreniyoruz. Dönemin ekonomik yapısında para olarak kullanılan bakırın, altının
değerini de öğreniyoruz. Kültepe tabletleri sadece Anadolu tarihini değil, Mezopotamya ve
Suriye’nin de tarihini aydınlatıyor. Bu özel arşivlerin özelliği budur.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15491.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

AK Partili adaylar seçim çalışmalarına hız
verdi
AK Partili milletvekili adayları Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Avşar Aslan, Sami Dedeoğlu
Özvatan ve Felahiye ilçelerindeki seçim çalışmalarında vatandaşlarla buluşarak oy talep etti.

16 Ekim 2015 Cuma 15:25

Özvatan ve Felahiye ilçesinde esnafları ziyaret eden, sıkıntılarını dinleyen Mustafa Elitaş,
İsmail Tamer, Avşar Aslan, Sami Dedeoğlu, vatandaşlarla tek tek el sıkıştı. Vatandaşların
büyük ilgi gösterdiği adaylardan İsmail Tamer, "Bugün özellikle Felahiye’de dört tane
milletvekili arkadaşımızla beraber sayın Elitaş sayın Avşar Aslan ve Sami Dedeoğlu’yla
birlikte bir de milletvekilimiz Yaşar Karayel ile Felahiye’yi birlikte dolaştık orada görmüş
olduğunuz şuan itibariyle Özvatan’dayız. Yapılan işlerin çok önemli olduğunu özellikle
belediyelerin özellikle Büyükşehir Belediye yasası çıktıktan sonra özellikle 10 yıl MHP’nin
10 yıl CHP’nin başkanları döneminde adeta bir şey yapılmadığını şuan itibariyle de adeta bir
sihirli bir el değmiş gibi Felahiye’nin çehresinin değiştiğini görüyoruz" dedi.
İsmail Tamer, "Özvatan’ın meydanında da hummalı bir çalışma var. Hepsi halka ne kadar çok
değer verdiğimizi burada yaşayan insanların her şeyi, güzellikleri hak ettiklerini görüyoruz.
Bunun için de Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalar kendine yakışır Özvatan
yakışır bir belediyenin önünde meydanın güzel bir şekilde düzenlendiğini daha iyi
anlayacağız. Özvatan halkına hayırlı olsun diyoruz. Şunu ifade etmemiz lazım 1 Kasım
seçimleri gördüğümüz kadarıyla önemlidir demiştik. Bunu buradaki halkın idrak ettiğini
görüyoruz. Felahiye’de %44 oylarımızın %50’nin üzerine çıkabileceği, Özvatan’da buna
benzer bir oy potansiyelimizin arttığını fark etmiş olduk. Başta burada da çalışmış olan
belediye başkanımız ilçe başkanlarımız partili arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.
Aynı şekilde Özvatan için de aynı şeyi söylemem gerekiyor. Burada da ilçe başkanımızın
büyük desteğiyle çalışmaların yapıldığını müşahede ettik bu açıdan ona teşekkür ediyoruz.
Ama Özvatan halkına burada yaşayan insanlarımıza da yine 1 Kasım seçimlerinde oylarını Ak
Parti’ye vermeleri gerektiğinin altını çiziyoruz. Türkiye’nin geleceği için, geçen Cumartesi
günü yapılan terör olayları Ankara’nın göbeğinde bizim birlik ve beraberliğimize düzenimize
karşı yapılmış bir saldırı olduğunun Türk Devletini hedef aldığının unutulmamasını buradan
özellikle belirtmek istiyorum" ifadesinde bulundu.

AK Parti Milletvekili adaylarından Avşar Aslan ise, "Felahiyeli vatandaşlarımıza Felahiye
ilçemize müjdemizi verdik. Felahiye Devlet Hastanesinin temel ihalesini yaptık bitirdik. 4
Milyon 876 bin liraya ihalesi yapıldı. İnşallah Felahiye’mize hayırlı olsun diyorum. 10 yataklı
devlet hastanemizin sözünü Pınarbaşı’nda da vermiştik. Pınarbaşı Devlet Hastanesinin de
temeli sayın Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki başkanımız ve adaylarımızla
beraber atmıştık. İnşallah Felahiye Devlet Hastanemizin de en kısa sürede temelini atarız.
Felahiyelimize, Kayserilimize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.
Aslan, "Vatandaşımızın Felahiye ilçe gezilerini yaptık vatandaşımızla hasbihal ettik.
Özvatan’dayız. Sağ olsun ilçe başkanımız ve vatandaşlarımızın büyük teveccühü var. 7
Haziran seçimlerinde biz bu teveccühü bu kadar görmemiştik. Ama sağ olsun Devlet
Bahçeli’nin bu hayırcı tutumundan dolayı vatandaşımızın bize bir geri dönüşü var. İnşallah
biz burada 9 da 9 yapacağız diyoruz. Yola çıkarken de 7 Haziran’da da biz bunları demiştik
ama inşallah bu başarıyı biz burada elde edip tek başına iktidar olup bu ülkenin istikrarı, birlik
beraberliği için çalışıyoruz. Ben halkımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Bize bir not kırıklığı
verdiler. 7 Haziran’da notumuzu kırdılar ama biz dersimize iyi çalıştık. Yine asgari ücretliye
emekliye seçim beyannamemizde bir çok çiftçimize köylümüze birçok taahhütlerimiz var. Biz
birileri gibi noterden belge getirmiyoruz. Rabbime şükürler olsun Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan liderliğinde sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu liderliğinde noterden
senet getirmeksizin yaptıklarımız yapacaklarımızın ispatı diyerek aziz milletimizle olmaya
devam edeceğiz inşallah" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15492.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

"Engellilere 9 katrilyon para harcandı"
Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK
Parti Kayseri Milletvekili adayları İsmail Emrah Karayel ve Kadir Can Gökalp seçim
çalışmaları kapsamında engelli vatandaşlarla kahvaltıda buluştu.

16 Ekim 2015 Cuma 15:28

Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili adayı Taner Yıldız
şuana kadar 9 katrilyon lira civarında bir bedelin engelli vatandaşların sosyal faaliyetleri ve
işlemeleri için harcandığını söyledi.
Seçim çalışmaları kapsamında Anadolu Sakatlar Derneği ve Zihinsel Engelliler Eğitimi
Rehabilitasyonu ve İstihdamı Derneği(ZERİD)’i ziyaret eden milletvekili adayları engelli
vatandaşlarla yakından ilgilenerek sıkıntılarını dinledi.
Ziyaret ile ilgili konuşan Ak Parti Kayseri Milletvekili adayı İsmail Emrah Karayel, “Engelli
vatandaşların barınması konusunda sitelerin yapılmasıyla ilgili sıkıntıları bir seviye daha
yukarıya taşımış olacağız. Sıkıntıların çözülmesi için daha fazla çalışıyoruz. Bu anlamda sizle
beraber olmaktan duyduğum mutluluğu bir kez daha dile getirmek istiyorum” dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili adayı Taner Yıldız ise
“Biz zaman zaman toplumun bütün katmanıyla yediden yetmiş yediye varıncaya kadar bütün
kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz” diyen Taner Yıldız sözlerini şu şekilde
sürdürdü: Dünyayı yönetenler arasında Lincoln’den tutun da Beethoven’a kadar siyasette,
müzikte, sanatta fiziki olarak engelli kişilerin engelleri dünyadaki sesine engel olamamıştır.
Aslında bizim beynimizin, zihnimizin, kalbimizin çalışıyor olması büyük bir değerdir. Biz
hükümet olarak bu manada anayasada dahil olmak üzere bir çok değişiklikler yaptık. Bütün
vatandaşlar eşittir ilkesini pozitif ayrımcılıkta engelli kardeşlerimiz lehine değiştirdik. Engelli
kardeşlerimize verilen pozitif ayrımcılık şuanda eşitleme durumuna getirmiştir. Bizler bu
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özlük haklarıyla alakalı yaklaşık şuana kadar 9 katrilyon
lira civarında bir bedeli engelli kardeşlerimizin sosyal faaliyetlerine ve işlemelerine harcadık.
İnşallah ülkemizin gelişmişlik düzeyiyle orantılı olarak bunu daha fazlaya çıkarmamız lazım.”
“Mimsin’in ilerisindeki 200 dairelik yerin yanına yapılacak ek yerleşim bölgesiyle alakalı
Milli Emlakla ve Milli Emlak Genel müdürlüğümüzle konuşup mutlaka yeni yerler
oluşturmamız lazım” diyen Yıldız, “Orada engelli kardeşlerimizin hayatını daha da
kolaylaştıracak, daha da rahat yaşayabilecekleri bir ortamı hep beraber oluşturmuş olacağız.
Şu günlerde Türkiye’nin birlik ve beraberliğine daha fazla ihtiyaç hissettiğimiz ülkemize,
siyasi bütünlüğümüze, ülkenin istikrarına kastedenlerin olduğu bir ortamda mutlaka daha
iyisini yapıyor olmamız gerekir. Dünyada bundan çıkar sağlayanlar var. İstikrarsızlıktan,
savaştan menfaat sağlayanlar var. Biz kendi ülkemizde buna asla müsaade etmeyiz.
Dünyadaki eşitsizliğin özellikle kazanılan paralarla ilgili eşitsizliğin Türkiye’de en az
olmasıyla alakalı gayretlerimiz devam etmektedir. Her zaman engelli kardeşlerimizin
yanındayız” şeklinde konuştu.
Engelli Milletvekili Adayı Kadircan Gökalp de, “Engelli kardeşlerimizle kahvaltıda buluşup
onların isteklerini dinledik. Engelli arkadaşlarımızın sıkıntıları giderilecektir, zaten
giderilmeye de devam etmektedir” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15493.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Bünyan’da gilaburu hasadı başladı
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu; birçok hastalığa iyi gelmesiyle bilinen
Gilaburu’nun hasadına başlandığını söyledi.

16 Ekim 2015 Cuma 15:32

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, ’’ Gilaburu Mart ve Nisan aylarında çiçek
açmaya başlar, Eylül ve Ekim aylarında ise ilk meyvelerini verir. Önce sert olan Gilaburu
meyvesi, daha sonra sonbaharda yumuşak ve sulu bir meyveye dönüşür. Herkesin bildiği gibi
gilaburu başta Böbrek taşlarının düşürülmesi olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde
alternatif bir yöntem olarak kullanılmakta. Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalara göre
gilaburu, astım, romatizma, epilepsi nöbetleri, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, kabakulak,

doğum sonrası sancılar, kramplar, uyku bozuklukları, sinir hastalıkları tedavisine yardımcı
oluyor. İlçemizin önemli değerlerinden olan gilaburu toplanmaya başlandı. Salamura
yapılarak acı tadını atmak üzere muhafaza edilecek. Salamurada bekleyen gilaburu yaklaşık 1
ay sonra direk tüketebileceği gibi suyunu içmek suretiyle tüketebilecek kıvama gelecektir”
şeklinde konuştu.
Başkan Gülcüoğlu her derde deva olan gilaburuyu tatmak üzere herkesi gilaburu’nun
anavatanı niteliğinde olan Bünyan’a beklediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15494.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Elitaş’tan Diyarbakır baro başkanına sert tepki
Başbakan Başdanışmanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Diyarbakır Baro
Başkanı Tahir Elçi’nin bir televizyon kanalındaki “PKK terör örgütü değildir” sözlerine tepki
göstererek, “Bir baro başkanının böyle bir şey söylemesi hukuk cinayetidir” dedi.

16 Ekim 2015 Cuma 15:34

Başbakan Başdanışmanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mustafa Elitaş, seçim
çalışmaları kapsamında AK Parti Kayseri Milletvekili adayları İsmail Tamer, Avşar Aslan ve
Sami Dedeoğlu ile birlikte Felahiye ve Özvatan ilçelerini ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından
gündeme ilişkin açıklamalar yapan Başbakan Başdanışmanı Elitaş, Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun yarın düzenlenecek mitingi hakkında bilgiler verdi. Elitaş, “Genel
merkezimizden aldığımız bilgi çerçevesinde Sayın Başbakanımız ve Genel Başkanımız
cumartesi günü saat 16.30’da Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Kayseri halkına hitap edecek.
Tüm hemşehrilerimizi Sayın Başbakanımızı Cumhuriyet Meydanı’nda karşılamaya ve onun
hitabını dinlemeye davet ediyorum” dedi.
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin katıldığı bir televizyon kanalındaki programda “PKK
terör örgütü değildir” şeklindeki ifadesini değerlendiren Elitaş, Elçi’ye tepki gösterdi. Elitaş,
“Bir hukuk adamının, bir baro başkanının, bir kitleyi temsil eden bir kişinin silahlı siyasi
örgüt demesi hiçbir literatürde olmayan bir durumdur. Siyaset fikirle yapılır. Siyaset düşünce
ile yapılır. Siyaset söylem üretilerek yapılır. Elinde silahı bulunanlar ya mafyadır, ya
teröristtir ya da katildir. 1980 öncesinde çeşitli gruplar birbirleri ile silahla söz geçirmeye
çalışırken, bugün PKK terör örgütü eğer silahlı bir siyasi örgüttür diyorsa baro başkanının
hukukçuluğundan endişe etmek gerekir” diye konuştu.
Elitaş ayrıca, “Böyle bir şeyi söylemesi hukuk adına bir cinayettir. Baro başkanı silahlı bir
terör örgütünü masum göstermeye çalışarak ‘silahlı bir siyasi örgüttür’ demesi hukuk cinayeti
işlemesine sebebiyet vermiştir.

Doğan Medya Grubu’nun sözcülerinden CNN Türk’ün de bu baro başkanını orada
göstermesi, silahlı terör örgütünü masum bir unsur olarak hak ve menfaatlerini silahla
savunmalarını istemelerini masum gösteren, normal gösteren bir davranış içerisindedir”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15495.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Kocasinan Gül Park'ı açıyor
Farklı, İlk ve Yeni hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Kocasinan Belediyesi yine, yeni ve
prestij bir proje olan Gül Park’ı açıyor.

16 Ekim 2015 Cuma 15:37

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kayseri’ye renk katacak, bir ilk olacak
22 bin metrekare büyüklüğünde, 2,3 milyon liraya mal olan Gül Park’ı Ankara'daki patlama
sonrası ilan edilen ulusal yas nedeniyle açılışını ertelemiştik. 18 Ekim 2015 Pazar günü saat
14.30'da açılış kurdelesini keseceğiz. Bütün halkımızı davet ediyoruz” dedi.Kocasinan’da kişi
başına düşen yeşil alan miktarının çok üst düzeyde olduğunun altını çizen Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar, “Biz; ‘Yeni Kayseri Kocasinan’da Kurulacak, Kocasinan Kayseri’nin Yeni
Yüzü Olacak’ prensibiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yeşil ve temiz bir
Kayseri için elimizden geldiğince titiz ve özenli çalışıyoruz. Kocasinan’da park alanı ve yeşil
alan toplam miktarı 1 milyon 300 bin metrekareye yaklaştı. Gül Park da güllerle ve orijinal
bitkilerle donanmış farklı bir park olarak Kayseri’ye hizmet sunacak. Sürpriz gösterilerle Gül
Park'ı açacağız. Tekrar hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15496.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

"Kulak temizliği diye bir şey yoktur"
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Erdal Cahit Topcu, "Kulağın anatomik yapısı nedeniyle
temizliği de zordur ve genellikle herkes kulak çöpü diye adlandırılan pamuklu çubuklarla
kulağını temizlemeye çalışır. Kulak çöpü kullanmak zararlı bir alışkanlık. Hastalarıma her
zaman soruyorum. Adı çöp olan bir şeyi kulağınıza neden sokuyorsunuz?” dedi.

16 Ekim 2015 Cuma 15:40

Op. Dr. Topcu aslında kulak temizliği diye bir şeyin olmadığını belirterek “ Kulak temizliği
denilen şey aslında olmayan bir şey. Çünkü vücut kendisini temizleyebilen dokulara sahiptir.
Bunlardan biride kulaktır. Kulağın anatomik yapısına baktığımızda sesi toplayan kulak
kepçesi ve bu sesi alıp kulak zarına götüren bir yapı dış kulak yolunu oluşturur. Bu yapıda
gözükmeyen iki koruma vardır. Bunlardan bir tanesi girişteki kıllar. Bu kıl yapı tozu toprağı
tutmakla görevlidir. Bunun hemen arkasında çember şeklindeki bölmede bulunan kulak çöpü
kullandığınız zaman farkında olduğunuz kahverengi ve sarımtırak bir bataklık yapı vardır. Bu
bataklık yapıyı bastırarak söylüyorum çünkü öndeki kıl da arkadaki bataklık da görevleri
olduğu için oradalar. Amaç kulak zarını korumak, gelen tozları önce kulak kıllarının ardından
da kulak bataklığının tutmasıdır” dedi
Dış kulak yolunun herhangi bir cisim sokularak karıştırılmasının temizlik olmadığını
vurgulayan Topcu, “ İçeri yabancı bir cisim soktuğumuz zaman fiziksel olarak iki sonuç
meydana gelir. Ya tozu toprağı tutan bataklık tabakayı alır arka tarafa bocalar sıkıştırırız. Bu
durum duyma kaybına neden olur. 2’nci sonuç da bu bataklık yapıyı yok ederiz. Bu durum da
enfeksiyona neden olmaktadır. Dış kulak yolu kanalının inceliği yaklaşık bir selpak kadardır.
İçeri soktuğunuz cisim nasıl elimizi kaşıdığımız zaman bir yara meydana getiriyorsa
kulağımızda da tahriş meydana getirir. Daha sonra bu kıkırdağa ve kemiğe yayılırsa fasiyal
sinirlerimiz buradan geçtiği için yoğun bir ağrı meydana gelir” ifadesini kullandı
Kulak kaşıntısının aslında kulağın kendisini temizlediğine dair bir uyarı olduğunu söylen
Topcu sözlerini şu şekilde sürdürdü:
” Kulak temizliğinde yapılması gereken şey erkek berberlerine gittiğimiz zaman yapıldığı gibi
sadece kulağın giriş kısmının hafif nemli bir pamukla temizlenmesinden ibarettir. Bu böylenin
temizlenmesi kıl ve bataklık yapıyı korumak anlamına gelir. Yine çok kaşıntı olduğu zaman
içine bir şey sokmak doğru değil. Bu kaşıntının hemen kıl tabakanın arkasında bataklık
tabakasında tutulan tozun toprağın atılmasının bir uyarısıdır. Yani toz toprak atılırken vücut
size bir uyarı veriyor. İçeri cisim soktuğunuzda oynattığınızda geçici olarak bu kaşıntı
geçebilir ama yer değiştiği ve arkaya itildiği için bir süre sonra yeni bir kaşıntı meydana
gelecektir. Bu kaşıntı olduğu zaman kirin atılacağını hatırlayıp kafamızı hafifçe o tarafa eğip
negatif basınç yani bir lavabonun bir giderin temizlenmesi için yapılan uygulama gibi bir
basınç oluşturmak gerekiyor.

Ya da avucumuzun içi açılarak vakum hareketi yapılarak bu tutulmuş kirin atılması
sağlanabilir. Bunun dışında kulağımızın içine mendil, selpak, kulak çöpü, kaşık, çatal,
anahtarlık, şiş gibi cisimler sokmak dış kulak yolunu zedeleyen kulak zarını delebilecek
şeylerdir bunların yapılmaması gerekmektedir”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15497.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Hayvan bakıcılığı eğitimi başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, Beştepeler Mini
Hayvanat Bahçesi, Geçici Kedi Bakım Evi ve Geçici Köpek Bakım Evi'nde çalışan personele
Hayvan Bakıcılığı Eğitimi veriliyor. Eğitim iki ay sürecek.

16 Ekim 2015 Cuma 15:46

Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Hayvanat Bahçesi'nde verilen Hayvan Bakıcılığı Kursu
iki grup halinde yapılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. ve Erciyes
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) tarafından ortaklaşa düzenlenen eğitim
yaklaşık 2 ay sürecek ve katılımcılar 80 saatlik bir eğitime tabi tutulacak. Eğitim sonunda
sınavdan başarı ile ayrılan personele sertifika verilecek.
Hayvan Bakıcılığı Eğitimi'nde, karantina ve müşahede prosedürleri, hayvanlara yaklaşmatutma, hastalıklar anında alınması gereken tedbirler, besleme, yem ve barınak hijyeni,
ilkyardım, ilaç uygulama yöntemleri, hastalıklardan korunma ve iletişim bilgilerinin
geliştirilmesi gibi konular anlatılıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15498.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Bülent Akyürek Kayseri’de
Eylül Fuarcılık’ın organize ettiği Kitap Fuarı bugün açılıyor. Sevilen yazar Bülent Akyürek de
10 günlük fuar süresince C4 standında kitaplarını imzalayacak.

16 Ekim 2015 Cuma 15:49

Son yılların sevilen yazarlarından Bülent Akyürek Kayseri’de okurlarıyla buluşacak. Fuar
Dünya Ticaret Merkezi’nde bugün açılacak olan 2. Kitap Fuarı’na katılmak üzere şehrimize
gelen Akyürek, 10 gün süreyle C4 Kitabevi standında kitaplarını imzalayacak.
Okurlarıyla standda sohbet de edecek olan Akyürek, bütün eserlerinin yanısıra özellikle son
çıkan iki kitabı Felsefeden Acil Çıkış ile Güzel ve Etkili Susma Sanatı’nı imzalayacak.
Eylül Fuarcılık’ın organize ettiği Kitap Fuarı 25 Ekim’e kadar okurları yazarlarla
buluşturacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15499.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Şüpheli paket bile rahatlarını bozamadı
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Kayseri mitingi öncesinde polis ekipleri tüm şüpheli paket
ihbarlarını değerlendirirken, üniversite kampüsü içindeki şüpheli kutu ihbarında iki
öğrencinin ağaç altındaki rahat tavırları dikkat çekti.

18 Ekim 2015 Pazar 12:36

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi Cemil Meriç Caddesi'nde tramvay durağı
yakınında şüpheli bir kutu olduğu ihbarının yapıldığı öğrenildi. Başbakan'ın Kayseri mitingi
öncesinde en küçük ihbarı bile değerlendiren polis ekipleri, şüpheli çantanın bulunduğu
caddede geniş güvenlik önlemi aldı. Üniversitede ders bitiş saatine denk gelen ihbar
sonrasında polis ekipleri öğrencileri uyarmak için büyük çaba sarf etti. Geniş güvenlik önlemi
alınması ve bomba uzmanının beklenmesi sırasında iki öğrencinin şüpheli pakete yakın bir
bölgede rahat tavırları dikkat çekti.
Geniş güvenlik önlemi altındaki caddeye gelen bomba imha uzmanı, şüpheli paketi fünye ile
patlattı. Bomba imha uzmanı paketi patlattıktan sonra yeniden inceleyerek tehlikeli bir durum
olmadığını bildirdi.
Yapılan incelemede kutu içinde el ilanlarının olduğu belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15500.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayları esnaf
ziyaretinde
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Taner Yıldız,
AK Parti Kayseri Milletvekili adayları İsmail Emrah Karayel, Kadir Can Gökalp seçim
çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle esnafını ziyaret etti.

18 Ekim 2015 Pazar 12:39

Seçim çalışmaları kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri
Milletvekili adayı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili adayları İsmail Emrah Karayel,
Kadir Can Gökalp, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden ve AK Parti Kocasinan ilçe teşkilatı üyeleri esnafı ziyaret etti.
Milletvekili adayları ziyarette esnafın sıkıntılarını dinledi. AK Partinin seçim beyannamesi
hakkında esnafı bilgilendiren milletvekili adayları 1 Kasım seçimlerinde destek istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15501.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Ekim ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı.
Her ay yapılan İlçe Müftüleri toplantısı İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in başkanlığında İl
Müftülüğü toplantı salonunda yapıldı.

18 Ekim 2015 Pazar 12:41

İl Müftüsü Şahin Güven'in başkanlığındaki toplantıda Merkezi Ezan Sistemi, Vekaleten
Kurban Hizmetleri ve deri toplama faaliyetlerinin değerlendirilmesi, 2015 Yılı Camiler ve
Din Görevlileri Haftası münasebetiyle yapılan faaliyetler, 04-06 yaş Kur’an Kursu açılması ve
yapılan çalışmalar, Aile Okulu Projesi, 2016 Yılı Eylem Planı’nın hazırlanması, İŞKUR TYP
kapsamında çalışacak personelin işlemlerinin takip edilmesi ve gündemdeki diğer konular
görüşüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15502.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Kayserisporlu futbolcular moral yemeğinde
buluştu
Kayserisporlu futbolcular, Fenerbahçe maçı öncesinde Başkan Recep Mamur'un verdiği moral
yemeğinde buluştu.
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Kayserispor'un teknik heyeti ve futbolcular, yarın Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan
Fenerbahçe maçı öncesinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur'un verdiği moral
yemeğinde biraraya geldi. Maç öncesinde takım oyuncularının morallerinin yerinde olduğu
gözlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15503.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

AK Parti adayları İncesu’da açılışlara katıldı
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları İncesu İlçesi’nde esnafları ziyaret ederek toplu açılış
törenine katıldı.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Hülya
Nergis, İsmail Emrah Karayel, Sami Dedeoğlu, Avşar Aslan ve Kadir Can Gökalp İncesu
İlçesi’nde seçim çalışmalarını sürdürdü. Burada pazarı ziyaret eden milletvekili adayları
esnafların sıkıntılarını dinledi. Daha sonra kadın kolları toplantısına katılan AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayları burada vatandaşlara seslendi. Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı Hülya Nergis, artık kadınların evde oturma zamanı olmadığını kendilerinin
sosyal hayatta var olmaları gerektiğini söyledi. Programda konuşan Milletvekili Adayı İsmail
Tamer ise 1 Kasım seçimlerinin önemine değinerek, “Ülkemiz, birliğimiz, beraberliğimiz için
önemlidir diyoruz. 1 Kasım seçimlerinde İncesu daha önceki seçimlerde olduğu gibi
kendisine yakışanı yapacağından eminim” diye konuştu. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız burada yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin birlik ve beraberliğe her
zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu bir dönemde bizi yıkmak isteyenlere, bölmek

isteyenlere, yalnızca AK Parti çatısı altında bu ülkeyi bölmek isteyenlere hiçbir zaman için
bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. 1 Kasım seçimleri
yalnızca AK Parti’nin iktidar olma meselesi değil Türkiye’nin temel tercihlerini, milletin
önceliklerini oylama meselesidir. Her zaman olduğu gibi oyuna gelmedik, bundan sonra da
gelmeyeceğiz” dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Cahit Özden de katılımcılara teşekkür
ederek, vatandaşları Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Kayseri’de yapacağı mitinge davet etti.
Kadın kolları toplantısının ardından AK Parti Milletvekili Adayları ilçe meydanında bulunan
caminin bir hayırsever tarafından yaptırılan çeşme açılışına katıldı. Burada konuşan AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayı Mustafa Elitaş, “12-13 yıldır tek başına bir iktidar vardı. 11 yıldır
da burada aynı iktidar ile paralel düşünen bir belediye başkanı vardı. 13 yıl önce İncesu’nun
nüfusu 11-12 bin, bugün İncesu artık Kayseri’nin yıldız bir ilçesi haline geldi” şeklinde
konuştu.
Programların ardından vekil adayları çarşı esnafını da gezerek onlarla sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15504.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Ekmek almaya giderken tramvayın altında
kaldı
Kayseri'de sabah ekmek almaya giderken tramvayın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.
Makinist olay sorasında baygınlık geçirdi.
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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi
Tramvay-4 durağında ekmek almak için karşıya geçmek isteyen Fahrettin T. (56), OSB
seferini yapan 3833-A numaralı tramvayın altında kaldı. Olay yerine gelen 112 sağlık
ekipleri, Fahrettin T.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrasında makinist baygınlık
geçirirken, polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Acı haberi alan Fahrettin T.'nin
yakınları sinir krizleri geçirdi.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15505.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

İncesu Hacı Osman Çilsal Toplum Sağlığı
Merkezi açıldı
Hacı Osman Çilsal Toplum Sağlığı Merkezi Vali Orhan Düzgün ve protokol üyelerinin de
katılımıyla İncesu’da hizmete açıldı.
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Hayırsever Hacı Osman Çilsal tarafından ilçede yaptırılan Toplum Sağlığı Merkezi
düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Törende konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Kendisi İncesu’ya yeni bir Sağlık Merkezi
yaptırılması konusunda görüşünü bizimle paylaştığında biz de gerçekten büyük bir heyecan
duyduk. Zaten ne zaman Kayseri’de hayırseverlerin yaptırmış olduğu bir tesisin açılışında
bulunduğumuzda hemen bir başkasının randevusunu alıyoruz. Hacı Osman amca da sağ olsun
evlatları da bahsetti inşallah bu hayırlarını devam ettirecekler. Dünya gelip geçici, bu
topraklardan yüzlerce, binlerce yıl kimler gelip geçmiştir. Ama onları bıraktığı eserler hala
hayatta. Kayseri’de önünde fotoğraf çektirebileceğiniz güzel eserlere baktığınızda onların da
bir hayır eseri olduğunu görüyorsunuz. Onlardan bir tanesi de Hacı Osman Çilsal Sağlık
Merkezi oldu. Mimarlarımızla, müteahhitlerimizle buluştuğumuzda yapmış oldukları binanın
bir fonksiyonu ifa etmesi kadar estetik ve görsel olarak da güzel olmasını arzu ediyoruz.
Çünkü buraya gelecek hastalar binayı görünce sanıyorum hastalıklarının bir kısmı hafifletmiş
olarak girerler” diye konuştu.
İl Sağlık Müdürü İsmail Kılıç hayırsever Hacı Osman Çilsal’a teşekkürlerini ileterek açılışı
yapılan bina hakkında bilgiler verdi. Kılıç, “Şuan için 5 aile hekimi hizmet verecek, içinde
toplum sağlığı merkezimiz, İncesu İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve 24 saat hizmetinizde olacak
ambulansı ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonumuz olacak” dedi.
Törende konuşan İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol da binayı ilçeye kazandıran
hayırsever Hacı Osman Çilsal’a teşekkürlerini iletti. İlçe Kaymakamı Tarık Bahadır da,
“Binanın temel atma törenine katılamadık ama yapılış döneminde yaşanan sıkıntıları
biliyoruz. Hacı amcanın gerçekten ne kadar iyi niyetle yola çıktığı açık. Bu mimari İncesu
için güzel bir mimari oldu. Bundan sonra müteahhitlerin işi zorlaştı İncesu’da” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Orhan Düzgün binayı yaptıran hayırsever Hacı Osman Çilsal’a
çeşitli hediyeler takdim etti. Açılışa katılan Vali Düzgün ve protokol üyeleri Hacı Osman
Çilsal Toplum Sağlığı Merkezi’nin açılışını gerçekleştirerek binayı gezdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15506.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

“Bu seçim köprüden önce son çıkış olabilir”
Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Fatih Aydın gündeme ilişkin açıklamalarda
bulundu.
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Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Fatih Aydın milletin 1 Kasım sonrasında 7 Haziran
sonrası gibi sıkıntı çekmemesi için çalıştıklarını belirterek “1 Kasımda Türkiye’de çok tarihi
bir seçim yaşanacak. Bu seçim köprüden önceki son çıkış olabilir. Bu yüzden mutlaka
devletimizin, milletimizin huzura ereceği bir sonuç temenni ediyorum. Her şeyden önce 1
Kasım seçimlerinin vatanımıza, milletimize, devletimize ve tüm insanlara hayırlar getirmesini
niyaz ediyorum” dedi.
Aydın, milletin 7 Haziran’da partilere bir mesaj verdiğini fakat meclisteki 4 partinin bu mesajı
görmezden geldiğini ifade ederek “7 Haziran seçimlerinde milletimiz hiçbir partiye tek başına
iktidar olma görevi vermediği. Milletimiz mevcut partilere koalisyon kurma görevi verdi. Bu
nedenle bir sürecin içerisinde girdik. Fakat meclisteki partiler milletimizin vermiş olduğu bu
mesajı anlamış fakat işlerine gelmediğinden dolayı bir hükümet kuramamışlardır. Hükümet
kurulamadığından dolayı ülke 3-4 aydır kaos yaşamaktadır. Maalesef şuan yaşamış
olduğumuz bütün kaos bu 4 partinin uzlaşmacı bir politika sergilememelerinden dolayı
kaynaklanıyor. Bir araya gelip bir hükümet kurmadıklarından dolayı maalesef milletimiz
huzurunu, saadetini ve mutluluğunu kaybetmiştir” şeklinde konuştu.
1 Kasım seçimlerinden sonra da bu 4 partinin ülkeye huzur getiremeyeceğini vurgulayan
Aydın, “Öyle de gözüküyor ki bu 4 parti bundan sonra da milletimize huzur ve mutluluk
vermeyeceklerdir. Meclis kilitlenmiştir ve bu mevcut partiler milletimizi bir seçime
götürmüştür. 1 Kasımda Türkiye’de çok tarihi bir seçim yaşanacak. Bu seçim köprüden
önceki son çıkış olabilir. Bu yüzden mutlaka devletimizin, milletimizin huzura ereceği bir
sonuç temenni ediyorum. Her şeyden önce 1 Kasım seçimlerinin vatanımıza, milletimize,
devletimize ve tüm insanlara hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. 1 Kasım seçimlerine
girerken milletimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu 4 parti milletimize saadet getirebilecek
olsa şimdiye kadar zaten getirirdi. Ama şuana kadar ne AK Parti getirebildi, ne CHP çözüm
bulabildi, MHP zaten her şeye hayır diyerek zaten her şeyi tıkadı, HDP’nin ne olduğunu zaten
biliyoruz” ifadesini kullandı.
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin “PKK terör örgütü değildir” sözlerine tepki gösteren
Aydın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“HDP şuan teröre arkasını yaslamış bir vaziyette. Terör odakların her ne kadar bazı baro
başkanları terör örgütü demese de elinde silahı olan her kurum her örgüt terörist bir örgüttür
çünkü bunlar meşruiyetini milletimizden almamıştır. Bunlar sırtlarını dış güçlere
yaslamışlardır. Bunların böyle olmasından dolayı ülkemiz ve milletimiz bölünmenin eşiğine
gelmiştir. Bu yüzden mecliste yeni bir sese yeni bir nefese ihtiyacı var. Bu parti bu anlayış bu
zihniyet Saadet Partisi ve Milli Görüş’tür. 1 Kasım’da milletimizin verdiği oylarla birlikte
Saadet Partisi meclise girecek kilitlenen meclisi ve kilitlenen meclisimizi açmış olacak.
İnşallah milletimizin geçmişte olduğu gibi yüzlerini güldürecektir. Zaten milletimiz Saadet

Partisi’nin tertemiz bir parti olduğunu kadrolarının pırıl pırıl olduğunu, genç, dinamik ve
tecrübeli olduğunu gayet iyi biliyorlar. Ama akıllarında şu var Saadet Partisi bizi hiçbir zaman
aldatmadı ama önümüzde bir baraj var oyumuz boşa gider diye endişeleniyorlar. Milletimiz
müsterih olsun Türkiye 1 Kasım seçimlerine baraj olmadan giriyor. Sıfır barajla giriyor. Yani
anayasada yapılan değişiklikle birlikte bireysel başvuru yoluyla bir vekil adayı kendi ilinde
seçilecek kadar oy aldığı zaman her ne kadar partisi Türkiye genelinde barajı aşamasa bile
vekil olabiliyor. Kayseri’de biz 68 bin oy aldığımız zaman Saadet Partisi Türkiye genelinde
barajı geçemese bile Saadet Partisi milletvekili adayları meclise gidebilecektir. Bu tarihi bir
fırsattır. Milletimizin bu tarihi fırsatı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor ki şehit haberleri
gelmesin. Yeni bir şehit haberi de Şırnak’tan geldi 15 aylık bir polisimiz Furkan kardeşimize
Allah rahmet eylesin onun vesilesiyle bütün şehitlerimize de Allahtan rahmet diliyoruz.
Ailelerine sabır diliyoruz. Ankara’daki patlamada da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da
Allah'tan rahmet diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15507.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Taner Yıldız'dan 'billboard' tepkisi
Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Taner Yıldız,
Diyarbakır'da bilboardlara asılan afişi eleştirerek, "Diyarbakır Yenişehir Belediyesi astığı
billboardla beraber bir karikatür krizine yol açtı. Peygamber Efendimize hakaret içeren bir
yapı içerisinde kaldılar” dedi.
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AK Parti Kayseri milletvekili adayları Taner Yıldız, Yaşar Karayel ve Avşar Aslan Hizmet-İş
Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı. Eski Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Taner Yıldız, kahvaltıda
Diyarbakır Yenişehir Belediyesinin çocuk gelinlere dikkat çekmek için yayınladığı bilbordlar
hakkında açıklama yaparak, “Diyarbakır Yenişehir Belediyesi astığı billboardla beraber bir
karikatür krizine yol açtı. Peygamber Efendimize hakaret içeren bir yapı içerisinde kaldılar”
diye konuştu.
Bugün Kayseri’ye yakışır bir miting gerçekleştirileceğini hatırlatan Yıldız, “Geçen hafta
Ankara’daki üzücü saldırıyla ilgili bir acıya gark olduk. Bu ülkenin yalnızca siyasi hayatını
değil aynı zamanda idari ve sosyal hayatını da etkiledi. Bu saldırı yalnızca insanımıza değil,
yalnızca 1 Kasım seçimlerine değil aynı zamanda Türkiye’nin bütününe yapılmış bir
saldırıdır. Biz acının tamamın sahip çıktık ve bununla ilgili aydınlatılması gereken hangi
nokta varsa her birinin üzerine tek tek gittik” şeklinde konuştu. Cenazeye katılanlardan
gülücük dağıtanlar olduğunu söyleyen Taner Yıldız şunları söyledi:
“Birileri terör örgütü ayrımı yaptı ama biz yapmadık. Bazı partiler terör örgütleriyle alakalı
konuşamazken biz terörün bir bütün olduğunu ve nereden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle
olursa olsun karşısında olduğumuzu bildirdik. Biz terör mağdurlarıyla alakalı yasayı

çıkartmışken orada herhangi bir vatandaş için ayrım yapmayız. Ben burada sivil şehit
yalanının bir kez daha ters teptiğini ve o yalanlarının iki günde açığa çıktığı için de
kendilerinin mahcubiyet duyduklarına inanıyorum.“
Ne olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun silahların bırakılması sürecinden silahların
bıraktırılması sürecine geçildiğini dile getiren Yıldız, “Bununla alakalı son silah bırakılana
kadar da bu mücadele devam edecektir. Diyarbakır Yenişehir Belediyesi astığı billboardla
beraber bir karikatür krizine yol açtı. Peygamber Efendimize hakaret içeren bir yapı içerisinde
kaldılar. Sayın Başbakanımızın AK Parti seçim beyannamesinde bahsettikleri bir vaatname
değildir, bir taahhütnamedir ama diğer partilerin bahsettiği ne yazık ki ancak bir vaatname
olarak yayınlanmıştır. İktidarımız dönemindeki önem verdiğimi konulardan bir tanesi de
çalışanın katılımcılığıdır. 12 yılda 3.7 milyon kişiye yaklaşık 8 buçuk katrilyon civarında
işsizlik sigortası ödemesi yapıldı” ifadelerinde bulundu.
Toplantıda konuşan Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik “Hizmet-İş Sendikası
Kayseri Şube Başkanlığı olarak Kayseri Büyükşehir, Nevşehir ve Kırşehir İl Belediyesi olmak
üzere üç il ve bunlara bağlı 27 ilçe ve belde belediyesinde yetkiliyiz” dedi.
“Dava, dert sahibi olduğumuz için bugün buradayız” diyen Serhat Çelik, “Sorumluluğumuz o
kadar büyük ve anlamlı ki bölgemizde, ülkemizde nerede bir mazlum, mağdur, muhtaç kimse
varsa bizden alacağı var diyerek gece gündüz koşturmaktayız. Bu yüzden İsrail’in katlettiği
Filistinli ailelerin yetim çocuklarına yetimhane yaptırdık. Taşeron firmalarda çalışan
arkadaşlarımızın yıllık ücretli izinleri, kıdem tazminatları ve toplu sözleşmeden doğan farkın
kim tarafından ödeneceği hakkında bir düzenleme yoktu. Ama sizler sayesinde birçok sorun
çözüldü. İnşallah 1 Kasımdan sonra da taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımız kadro alır ve
iş barışı da en güzel şekilde sağlanır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15508.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Başbakan Davutoğlu Kayseri'de
Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin mitingine katılmak üzere Kayseri’ye geldi.
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Başbakan Davutoğlu’nu Erkilet Havaalanı’nda Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, AK Parti Kayseri milletvekili adayları, AK Parti İl Başkanı
Hüseyin Cahid Özden ve ilçe belediye başkanları karşıladı. Otobüs içerisinden eşi Sare
Davutoğlu ile beraber vatandaşları selamlayan Başbakan Davutoğlu, yol üzerinde bekleyen
Doğu Türkistanlılarla selamlaştı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu buradan miting öncesinde ziyaret edeceği Kayseri Büyükşehir
Belediyesine geçti.Belediyeden miting alanına yürüyerek geçen Başbakan Davutoğlu'na bir
esnaf tarafından pastırma ikram edildi.

Yürüyüş sırasında bir esnaf Başbakan Davutoğlu'na pastırma ikram etti. Esnafın ikramını geri
çevirmeyen Başbakan Davutoğlu pastırmayı tattı. Yürüyüş sırasında Kayserili vatandaşlar
Başbakan Davutoğlu'na büyük ilgi göstererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Davutoğlu ardından
miting alanına geçiş yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15509.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Davutoğlu'ndan hodrimeydan
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kayseri mitinginde yaptığı konuşmasında, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirerek, "Hani Sayın Ecevit
koalisyon teklif ettiğinde içimize sinmiyor’ diyordu.
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Onlarla koalisyon kurdular bize 'hayır' dediler. Terörle mücadele ederken kenardan ahkam
kestiler. Kılıçdaroğlu davetimize olumlu cevap verdi. Kılıçdaroğlu yaptığımız görüşmelerin
ardından bunu esefle söylüyorum. Bir parti üyesinin yapmayacağı şekilde siyasi malzeme
haline getirdi, utanmadan. Davutoğlu zor durumda kalır diyor. Aklınca şantaj yapıyor. Şimdi
şantaj siyasetine yöneliyor" dedi.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Genel Başkan Yardımcısı Bekir
Bozdağ, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, Yaşar
Karayel, Havva Çalış Talay, Kemal Tekden katıldı.
Başbakan’ın konuşması öncesinde milletvekili adayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski
Bakanı Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel,
Sami Dedeoğlu, Avşar Aslan, Kadir Can Gökalp, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik meydanı dolduranlara tanıtıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, mitingde yaptığı konuşmasında, “Geçen hafta burada miting
yapacaktık. O acı saldırı sonrasında erteledik. Arkadaşlar, ‘Kayseri her halükarda arkanızda’
dedi. Bir seçim kampanyası olur da Kayseri’ye gitmemek olur mu? İşte buradayız.
Kayseri’deyiz. Bizi kimsenin yıldıramayacağını göstermek için Kayseri’deyiz. Kayseri AK
Parti için de en özel şehirlerden biridir. Değerli dostum büyük devlet adamı Abdullah Gül’e
de saygılar sunuyorum” dedi.
Başbakan Davutoğlu, “Onlar ne yaparsa yapsın, biz 1974’te Kıbrıs’a doğru yürüyen yiğit
şehitlerin evlatları dünyada yapılamayanı yaptık. Yavruvatan’a su götürdük. Anadolu’nun
yiğitleri gitmişti 1974’te şimdi de Anadolu’nun suyu gidiyor. Bize umut bağlayanları yalnız
bırakmayacağız. Ankara’daki terör saldırısından sonra mitinglere Bursa’dan başladık.
Görkemli Bursa mitinginden sonra şimdi de görkemli Kayseri mitingini yapıyoruz” diyerek şu
şekilde konuştu:
"Bizi terörün yıldıramayacağını haykırmak için mitinglerimize devam edeceğiz. Türkiye’nin
her yerindeyiz, canımızı, başımızı, kanımızı koyduk bu yola geri dönmeyiz. Bir an bile

tereddüt etmeyiz. Kayseri’den böylesi kritik dönemde meydanı dolduranlara teşekkür
ediyorum. 1 Kasım’da millet bu al bayrağı demokrasi burçlarında dalgalandıracak inşallah.
Birlik ruhu bizi ayakta tutuyor. Bu birlik ruhu bizi ayırmak isteyenlere en güzel cevap. Diğer
partilerin de sokakta sürdürdüğü seçim çalışmalarını meydanda da sürdürmelerini isterdik.
Bizim bu korku psikolojisini yenmek için meydanlara çıkmamıza engel değil. Türkiye teröre
boyun eğmeyecek diye meydanlardayız. Mitinge katılmayın diye söylentiler yaymışlar.
Kayseri 3-5 eşkıyaya, teröriste boyun eğer mi? Milletimizin huzurun, istikrarı bozmaya
çalışanlara asla meydanları boş bırakmayacağız. Hem acımızı yaşayacağız hem tedbirimizi
alacağız. Milletimiz ile kucaklaşmaya geleceğiz. 7 Haziran’dan bu yana milletimiz bir kere
daha terörle imtihan ediliyor. Alçakça saldırılara uğradık. Buraya gelirken Yüksekova’da 3
kahraman askerimizi şehit verdik 20’ye aşkın teröristi etkisiz hale getiren askerlerimize
rahmet diliyorum. Damla damla hesabını soracağız. Bu ülkenin dağları tek bir terörist
kalmayana kadar, tek bir silah bu millete yöneltilmeyene kadar mücadelemiz sürecek. Biz bu
mücadeleyi yaparken kenardan seyredenler var. Geçen hafta bugün Ankara’da sivil halkımız
hayatını kaybetti. Bu insanlık dışı eylemlerin hedefi Türkiye’dir. Hedef Türkiye’nin büyük
atılımlarıdır. Hiç şüpheniz olmasın ki bu saldırılar Türkiye’nin önünü kesmek için yapılıyor
ama yapamayacaklar. 1 Kasım’daki seçimleri etkilemek için yapılıyor. Türkiye’de
seçimlerden sonra istikrarlı bir hükümete kavuşmasını engellemek için yapılıyor. Yüksekova
havalimanına saldırdılar. O terör örgütlerini savunanlara sesleniyorum. Ne istiyorsunuz bu
ülkeye yapılan yatırımlardan. Hakkarili vatandaşlarımızın tüm Türkiye ile kucaklaşmasından
mı rahatsızsınız? Biz bu ülkenin gelişmesini kalkınmasını Kürt ve Türk’ün ebediyen
kavuşmasını istiyoruz. Barış ve huzur geldiğinde bu terör çetelerine ekmek yok. Varlık
sebepleri ortadan kalkıyor. Bu kirli ittifakın hedefi Türkiye’dir. Hedef demokrasimizdir.
Kaybedeceksiniz. Teröre hem içeriden hem dışarıdan destek olanlar var. Teröristi mahkum
edemeyenler, kanıtsız, mesnetsiz bir şekilde hükümeti mahkum etmeye, devlete seri katil
demeye kalkıyorlar. Kendileri o katil terör örgütüne dayayanlar bize katil demeye kalkıyorlar.
Bakıyorsunuz barıştan kardeşlikten söz edenler halkı yanlış yönlendiriyorlar. Cenazelerde
miting yapılır mı? Taziyede oy istenir mi? Bu provokasyonlar karşısında milletimize
sığınıyoruz. Onlar siyasete, demokrasiye karşı kışkırtma yapıyorlar. 6-7 Ekim’de de aynısını
yapmışlardı. Bir siyasi parti lideri toparlayıcı olması gerekirken halkı kışkırtacak twitler attı.
Biz milli yas ilan ediyoruz, acıyı paylaşmaya çalışıyoruz, onlar acıyı çalmaya çalışıyorlar.
Hepsi birleştiler bu ülkeye kim düşmansa bir olmuşlar Türkiye’ye saldırıyorlar. Ne yazık ki o
siyasi partinin algı operasyonuna diğerleri de katıldılar".
Davutoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’nu dinledikten sonra onların maskelerini indirmek için konuşmaya
karar verdim. Saldırıdan sonra Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’ye görüşme çağrısında bulundum. Her
zamanki sorumsuzluğu ile 'hayır' dedi. Bahçeli teröre karşı birlik olma çağrımıza 'hayır' dedi.
Hükümet kuralım dedik 'hayır' dedi. Seçime giderken hükümet kuralım dedim 'hayır' dedi.
Hani sayın Ecevit koalisyon teklif ettiğinde ‘içimize sinmiyor’ diyordu. Onlarla koalisyon
kurdular bize 'hayır' dediler. Terörle mücadele ederken kenardan ahkam kestiler. Kılıçdaroğlu
davetimize olumlu cevap verdi. Kılıçdaroğlu yaptığımız görüşmelerin ardından bunu esefle
söylüyorum. Bir parti üyesinin yapmayacağı şekilde siyasi malzeme haline getirdi,
utanmadan. Davutoğlu zor durumda kalır diyor. Aklınca şantaj yapıyor. Şimdi şantaj
siyasetine yöneliyor. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli bildikleri ne varsa hiç durmadan söylesinler.
Siyaset mahrem işidir. Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli siyasi malzeme yaparlarsa bize de
'Konuş konuşabilirsen' demek düşer."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15510.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

“Kılıçdaroğlu ile kılı kırk yararak
konuşacağım”
Başbakan Ahmet Davutoğlu Kayseri mitinginde yaptığı konuşmasında, CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu ile bundan sonra kılı kırk yararak konuşacağını ifade etti. MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli’yi de eleştiren Başbakan, sınır güvenliği konusunda ise ilgili ülkeleri uyardı.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kayseri’deki mitingde, “Buradan bir kez daha sesleniyorum.
Bundan sonra seninle oturup konuşurken, ‘Karşımda oturan konuştuğum devlet meselelerini
siyasi malzeme yapacak’ diye konuşacağım. Kılı kırk yararak konuşacağım. Tüm
kimliklerimizden her türlü kimliğimizden önce hepimiz insanız. İnsan olmalıyız. Sözümüze
sadık olmalıyız. Beni zor bırakacak olan şey neymiş? Bildiğini söylesin. Ne kadar ayıp bir
tavır. Tehdit ve şantajla siyaset yapılamayacağını onlara öğreteceğiz. Eminim CHP kitlesi de
bu tavırdan hicap duymuştur. Bu milletin en önemli özelliği ak ile karayı iyi ayırmasıdır.
Buyurun millet meydanına o meydan size ne olduğunu anlatacaktır. Biz siyasi
muhataplarımıza güvenmek isteriz. Ben Kılıçdaroğlu’nu dinlerken onu sevenler için de hicap
duydum” dedi.
Ankara’daki patlama ile ilgili olarak, “Ankara’daki olayda da her türlü soruşturma yapılıyor.
Hepsine hak ettiği cevabı vereceğiz. Hiçbir zaman bir tek vatandaşımızdan vazgeçmedik”
diyen Davutoğlu, şunları söyledi:
“Suriye sınırımızda güvenlik güçlerimiz insansız bir hava aracını düşürdü. Daha önce
angajman kurallarını ihlal edenlere seyirci kalmayacağını duyurmuştuk. Bu insansız hava
aracı değildi uçak olsa aynı muamelede bulunurduk. İlgili bütün ülkelere sesleniyorum.
Angajman kurallarımız belli. Hangi ülke hava sahamızı ihlal ederse sınır güvenliğimizi
koruyup gereken cevabı veririz. Herkes ayağını denk almalıdır. 7 Haziran’da milletimiz bir
karar verdi. Biz seçim akşamında milletin verdiği kararın en doğru karar olduğuna karar
verdik. Ekranlara çıkıp ‘biz yokuz’ diyenler oldu. Koalisyon görüşmelerinde adeta bizim CHP
zihniyetine teslim olmamızı istediler. Olmadı. Bizi AK Parti yapan yönetim anlayışımızdan
feragat etmemizi kimse beklemesin. Koalisyon görüşmeleri tıkandı. Bu kez MHP’nin kapısını
çaldık. Daha seçim akşamı Bahçeli her türlü formüle kapısını kapatmıştı. Sadece hayır dedi.
Bir çantayı gösterip ‘hazırlık yaptık’ dedi. Bana da gösterdi ama doğru dürüst açmadan ‘size
hayır diyeceğiz’ dedi. Millet uzlaşın dediği zaman uzlaşmayan bir liderlik olur mu? Başbakan
olarak koalisyon hükümeti kuralım dedim hayır diyen bir liderden terörle mücadele eden bir
lider çıkar mı? Seçim hükümetine bakan vermeyenden terörle mücadele iradesi çıkar mı?
Böyle sabit fikirli birinden ne ülkeye ne siyasete fayda gelmeyeceği aşikardır. Biz yola çıktık
mı sağa ve sola bakmayız. Yürüdük mü yeri titretir arşı titretiriz. Koalisyon hükümeti
kurulamamasını bize fatura etmeye çalışıyorlar. Bu hazırlıkları niye bizimle paylaşmadılar.
Niye televizyonda dosyaları gösterdiler de bize göstermeden ‘Sayın Başbakan şunlarla
anlaşırız şunlarla anlaşamayız’ demediler. Terörle mücadelede bizi yalnız bıraktıktan sonra
millet size inanır mı? Bu millet her şeyi görüyor ve biliyor. 1 Kasım’da da ak ve karayı,

kanını ortaya koyanla sorumluluktan kaçanı görecek. Teröre ve teröriste asla izin
vermeyeceğiz. Kaosa geçit vermeyeceğiz. Başladığımız işi mutlaka gerçekleştireceğiz.”
Yıl sonuna kadar engellilere yeni atama müjdesini veren Başbakan, Şubat ayında
öğretmenlere yeni atama müjdesini vererek konuşmasının sonunda seçim beyannamesi ile
ilgili olarak Kayseri meydanını dolduran vatandaşlara bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15511.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Fenerbahçe, Kayseri’ye geldi
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda yarın Kayserispor’la karşılaşacak
Fenerbahçe kafilesi Kayseri’ye geldi.
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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan dün saat 16.00’da yola çıkan sarı-lacivertli futbolcular
17.30’da kalacakları otele giriş yaptılar. Fenerbahçe'yi karşılayan bir grup taraftar,
futbolculara büyük bir sevgi gösterisinde karşıladı. Fenerbahçe bugün 17.00’de Kadir Has
Şehir Stadyumu Kayserispor ile karşılaşacak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15512.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

75 Bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda, kamyondaki ev eşyalarının arasına gizlenmiş 75 bin paket kaçak sigara ele
geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından Kayseri-Malatya karayolunda yapılan çalışmalarda, Van'dan Ankara'ya giden 06
DTN 61 plakalı kamyonun durdurularak arama yapıldığı öğrenildi. Ev eşyalarının bulunduğu
kamyonun kasasında yapılan aramalarda 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çalışmalarda kamyon sürücüsü N.Y. ve M.A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer,
gözaltına alınan iki kişi hakkında soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15513.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Müstakil evde çıkan yangın korkuttu
Kayser’de iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre Kazım Karabekir Mahallesi Şenbağlar Sokak üzerinde gece saat 02:00
sıralarında meydana gelen olayda iki katlı müstakil binada yangın çıktı. Evden dumanlar
çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri
çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis, yanındaki
binaları alevlerin sıçrama tehlikesine karşı boşaltırken yangın fazla büyümeden itfaiye
ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının
ardından polis yangının kaynağının nereden çıktığını belirlemek için inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15514.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

ASGD Kayseri Şubesi'nden 20 yılını
dolduranlara plaket
Anadolu Spor Gazetecileri derneği Kayseri Şubesi tarafından, meslekte 20 yılını dolduran
basın mensuplarına plaket verildi.
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Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti

Başkanı Metin Kösedağ, ASGD Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, ASGD üyeleri ve basın
sektöründe 20 yılını doldurmuş olan gazeteciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan ASGD Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Göreve
geldiği günden bu yana Talas'ın gelişiminde büyük katkısı bulunan Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu'na ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde geçtiğimiz
günlerde Ankara'da yaşanan olay bizi gerçekten çok derinden üzdü. Ülkemizin her
zamankinden daha çok birliğe ve dirliğe ihtiyacı var. Bu programı yapma veya yapmama
konusunda çok düşündük. Dış mihrakların hedefi birliğimizi dirliğimizi bozmak ve bizi
sokağa çıkarmamak, insanları gündelik hayattan uzaklaştırma gayreti içindeler. Biz herşeye
inat bu programı gerçekleştirdik" dedi. Navruz, "Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Kayseri
Şubesi olarak her zaman birlik ve beraberliğin sağlanması gayreti içinde olduk. Şu anda
yaptığımız bu program da herkesin gerçekten kenetlendiğini gösteriyor. Üye olmayan
kardeşlerimiz de var onlarda bu programa ilgi gösterdi. gerçekten bu çok önemli. İnşallah
bundan sonra da ülkemizdeki huzur ortamı hiç bir zaman bozulamayacaktır" diye konuştu.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, "Yavuz Bey, iki hafta önce benimle
görüştüklerinde böyle bir program düzenleyeceklerini söylemişlerdi. Benimde programın
yapılması için yeni açacağımız tesis aklıma geldi. Tesisteki ilk denemeyi sizlerle yapalım
dedim. Bu kararı verdiğimden dolayı ben de mutluyum. İnşallah bu tür programları hep
birlikte yapacağız" diyerek şu şekilde konuştu:
"Programın amacı meslekte 20 yılını doldurmuş olanlara plaket töreni verilecek. Ülkede birlik
ve beraberlik çok önemli onun için burada kenetlenmiş olmamız çok önemli. Ben de basın
mensuplarının aslında birlik ve beraberliğin sağlanmasında çok önemli role sahip olduklarına
inanıyorum. çünkü insanlar gazeteye ve televizyona baktıklarında aldıkları bilgilerle
gerçeklere ulaşabiliyorlar. Ona göre motive olabiliyorlar dolayısıyla basının, halkımızın
moralini düzeltebilecek şekilde haber yapması son derece önemli.
Sporun da şöyle bir etkisi var. Talas belediyesi olarak sağlıkta yaşam projesi olarak bir proje
başlatmıştık. Bu programlara her hafta 200 kişi katılıyor. İnsanların sağlık sorunlarının hangi
sebeplerden dolayı ortaya çıktığını anlatan bir broşür dağıtmıştık. Burada yüzde 55 oranında
sağlığın sporla çözüleceği vardı. Spor yaparsak aslında sağlıkla ilgili sorunlarımızı
halledebiliyoruz. Sporu farklı şekillerde teşkil etmemiz gerekiyor. Türkiye'de sporun bir kaç
dalı popüler, diğer dallar popüler değil. Amatör olarak farklı alanlara destek vereceğiz."
Konuşmaların ardından meslekte 20 yılını doldurmuş olan basın mensuplarına plaketleri
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15515.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

MHP'liler Ali Kınık konseriyle coştu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Kadın Kolları’nın düzenlediği Ali Kınık konseri
yoğun ilgi gördü.
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Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Kadın Kolları tarafından Kayseri Kadir Has Kongre
Merkezi’nde düzenlenen programda sahne alan ses sanatçısı Ali Kınık Kayserilileri coşturdu.
Programda MHP İl Başkanı Baki Ersoy, MHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Serap Şule
Kalın ve MHP Kayseri Milletvekili Adayları da yer aldı. Program öncesi konuşma yapan
MHP İl Başkanı Baki Ersoy, "Ülkemizin içinde bulunduğu vahim tablo vatandaşımızı
üzüntüye ve geleceğe dair ümitsizliğe sokmuştur. Yaşanan elim hadiseler memleketimizin her
köşesini bir asayişsizlik bir başıboşluk bir kaos ortamına dönüştürmüşür. 7 Haziran
seçimlerinden sonra istediğini elde edemeyen AKP iktidarı bilinçli bir biçimde, birden bire
ülkeyi kan gölüne çevirecek işlere girişmiştir. Urfa -Suruçta patlayan canlı bomba ile birlikte
memleketin her yerine ateş düşmüştür. Akabinde bölücü terör örgütü hain pusularla
askerimizi polisimizi şehit etmeye başlamıştır. Omuzlarımızdan şehit tabutları inmez hale
gelmiştir. Peki ne oldu da ülkemiz birden bire bir ateşin içine düştü?" dedi.
MHP İl Başkanı Ersoy, "PKK ile mücadele azim ister, kararlılık ister, yürek ister ! Evvel
Allah'ın izniyle o yürek de Ülkücüler de var. !!!
Bu iş öyle kısık seslerle “sıfırla sıfırla “ demeye benzemez! 7 Haziran seçimleri oldu,
önümüze bir tablo çıktı. Sayın Genel Başkanımız da koalisyon alternatifleri sundu. CHP ile 32
gün görüşen AKP geçerken de MHP ye uğradı. AKP ,CHP ile 32 gün görüştü ama kimse
CHP koalisyon kurmadı demedi!
AKP bizimle de toru topu 2 saat 26 dakika görüştü ve yandaş basın MHP hayır dedi diye
yaygara yaptı! Sayın Genel Başkanımız 4 madde sundu, bunu kabul ettiğiniz taktirde değil
elimizi gövdemizi koyarız gövdemizi dedi ! Ama bu havuz medyası başladı MHP hayır dedi
diye.
Dolmabahçe sarayında HDP heyeti ile AKP'liler başlarında Genel Başkan Yardımcıları
Yalçın Akdoğanla görüştüler . 10 Maddelik bir mutabakat üzerinde anlaştılar,anlaşırken de
Kayseri tabiriyle gırım gırım gırışıyorlardı !
Ey AKP, ey onun yöneticileri! PKK'nın taleplerini içeren 10 maddeyi kabul ederken sesiniz
çıkmıyordu da ,MHP nin bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü pekiştiren 4 maddesi mi size zor
geldi ??
Ey Kayserinin temiz ve pak evladı, oy unu getir , mührü bas Üç Hilale!!, haram saltanatını
devir. Biz helal sofraların helal rızklarıyla kalkmış evlatlarıyız.
Çünkü bizler ülkemizin güzel geleceği uğruna her türlü bedel ödemeyi kalbimizin tam üstüne
şeref nişanesi olarak takmayı şeref sayan bir hareketiz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Ali Kınık, birbirinden güzel şarkılarla MHP Kadın Kolları tarafından
düzenlenen geceyi renklendirdi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15516.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Memur-Sen’de ‘Hedef 1 milyon üye’
Memur-Sen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ‘Hedef 1 Milyon Üye’ toplantısında
konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, “Türkiye’nin bölünmesini
isteyenler, Türkiye’nin Türk ve Kürt’ünü ayırmak isteyenler buna muvaffak olamayacaklar”
dedi.
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Memur-Sen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programın açılış konuşmasını Şube
Başkanı Aydın Kalkan yaptı. Kalkan konuşmasında Kayseri’nin en büyük ailesi olduklarını
ifade ederek, “Türkiye’nin en büyük ailesi olan konfederasyonumuz Kayseri Temsilciliği
olarak da Kayserimizin en büyük ailesi konumundadır. Memur-Sen Kayseri Temsilciliği
kurulduğu ilk yıllardan itibaren büyümesini, gelişmesini ve üyeleriyle bütünleşmesini
sürdürmüştür” dedi. Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız,
şu anki ortamda terör örgütüne yönelik operasyonların sonlandırılmayacağını kaydederek,
“Türkiye’nin bölünmesini isteyenler, Türkiye’nin Türk ve Kürt’ünü ayırmak isteyenler buna
muvaffak olamayacaklar. Silahların bırakılması süreci kendisini silahların bıraktırılma
sürecine bırakmıştır. Ve hiçbir zaman için silahlar bırakılmadan şuanki bulunmuş olduğumuz
ortamda, şehit verdiğimiz bir ortamda silahlar bıraktırılmadan bütün bu operasyonlar
sonlanmayacaktır. Bununla alakalı hükümetimizin ve devletimizin kararlılığı sarsılmaz bir
şekilde sürecektir. Ama bizlere düşen çok görev var. Bugün bütün alemlere rahmet olarak
yaratılan Peygamber Efendi’mize hakaret içeren karikatürler yalnızca Avrupa’nın bir kısım
şehirlerinde değil Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi’nin billboardlarıyla beraber sergilendi.
Huzurlarınızda Ulu Cami İmamı Sait Hoca’ya teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
YILDIZ: “BİZİM NE VERECEK BİR KARIŞ TOPRAĞIMIZ VAR, NE DE
İLKELERİMİZDEN, YETİŞME TARZIMIZDAN VERECEK TAVİZİMİZ VAR”
“Bizim ne verecek bir karış toprağımız var, ne de ilkelerimizden, yetişme tarzımızdan verecek
tavizimiz var” diyen Taner Yıldız, “Sayın başbakanımızın seçim beyannamesinde birçok
Türkiye’nin gelişimiyle alakalı konular anlatmaya çalışırken bugün geldiğimiz noktada terörü
konuşuyoruz. Bizler esnafımıza vereceğimiz faizsiz krediler, gençlerimize sunacağımız yeni
iş alanlarından memurlara verdiğimiz özlük haklarından bahsedecekken bugün terör konuşur
hale geldik. Türkiye hızla normalleşmek zorunda. Bizim ne verecek bir karış toprağımız var,
ne de ilkelerimizden, yetişme tarzımızdan verecek tavizimiz var. Hiçbirini hiçbir şeye feda
etmeyiz. Bundan bütün vatandaşlarımız emin olsun. Biz insani olarak, İslami olarak bütün
yetişme tarzlarımızla beraber şu coğrafyada yaşadığımız karmaşanın arasında dik
durabiliyorsak inançlarımızdan dolayı durabiliyoruz” şeklinde konuştu. Programda Bem-BirSen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu’da şehit ailelerine
baş sağlığı dileyerek sendikaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili adayları da katıldı.
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Talas Belediyesi Şehit Furkan Doğan için anıt
yaptıracak
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mavi Marmara’da şehit olan Furkan Doğan için
yapılacak anıt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
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Sosyal ve kültürel faaliyetlerde belediye olarak aktif olduklarını kaydeden Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili Talas Belediyesi olarak
çok aktif bir belediyeyiz. Bunlardan bir tanesi sağlıklı yaşam projesiydi. Şuanda rutin
faaliyetlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımız ben dahil kilo veriyoruz, çeşitli etkinliklerimiz
oluyor. Verdiğimiz ‘Sağlıklı Yaşam Kartı’ okutanların sayısı ortalama 200 civarında.
Dolayısıyla 200 civarında bir katılım ile her hafta bir faaliyet yapıyoruz. Bu hafta sonu
Erciyes’te bir yürüyüş yaptık. Türk Bayrağı açtık, terörü lanetledik. Tabi etkinliklerimiz hem
kilo verme hem de birlik beraberlik üzerine. Dolayısıyla çok faal devam eden bir çalışma.
İnşallah havalar müsait olduğu takdirde de yılsonuna kadar devam edeceğiz ve her sene bunu
tekrarlayacağız. Kışın aldığımız kiloları yazın vereceğiz” dedi. Furkan Doğan için
yaptırılacak olan anıt ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Palancıoğlu, “Furkan
Doğan biliyorsunuz Mavi Marmara’daki şehidimizle ilgili Reşadiye bir mezarlığımız var.
Burası aslında eski bir mezarlık. Şehidimiz Furkan Doğan da orada yattığı için çok
ziyaretçiler geliyor. Ziyaretçiler geldiğinde hem bir anı olsun hem hatırlansın diye ufak bir
anıt gibi insanların fotoğraf çektirebileceği, ziyaret edebileceği ve Mavi Marmara ile ilgili
bilgilerin olacağı bir anıt tasarladık. Ama alan yeterli olmadığı için mezarlığın
genişletilmesiyle ilgili kamulaştırma çalışmaları başlattık. İmar revizyonları tamamlandı.
Kamulaştırma da biter bitmez orada otoparklarla ilgili, hem misafirler geldiğinde
ağırlayabileceğimiz güzel bir mekanla birlikte inşallah o mezarlığı 2016 yılı içerisinde
tamamlayıp hayata geçirmiş olacağız. Dolayısıyla yurt içi ve yurt dışından gelecek
misafirlerimize de nezih bir ortamı inşallah sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.
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