KAYSERİ HABER ARŞİVİ
14.09.2015–20.09.2015
Katil zanlısı tutuklandı
Kayseri'de trafikte tartıştıktan sonra buluştuğu sürücüyü kalbinden bıçaklayarak öldürmekten
gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
14 Eylül 2015 Pazartesi 12:32
Önceki gün Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Cami Caddesi'nde meydana gelen olayda,
daha önce trafikte tartışan ve birbirlerine telefon numaralarını veren 31 yaşındaki M.D. ile 20
yaşındaki F.A.'nın buluştuğu öğrenildi. İki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi
sonrasında F.A., M.D.'yi kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
112 ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.D. hayatını
kaybederken, F.A. gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan F.A., dün akşam çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15018.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kayserili kadın çiftçiler solucan gübresi
üretiyor
Kayseri Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün ‘Kadın Çiftçiler Vermikompost
Üretiyor’ projesiyle organik tarıma destek sağlanıyor.
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Kayseri Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün ‘İyi Tarım Uygulamaları’ projesi
kapsamında başlattığı ‘Kadın Çiftçiler Vermikompost Üretiyor’ projesiyle organik tarıma
destek sağlanırken suni gübrelerin çevreye verdiği zarar da gideriliyor.
Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Yeşim Bekyürek organik tarımın yaygınlaşmasının kendilerini
memnun olduğunu belirterek “Kayseri ‘de iki yerel pazarda satılmasını sağlıyoruz. Bunlardan
biri Kocasinan Erciyes Evlerde diğeri Talas Yenidoğan halk pazarında yer almaktadır. Bizim

temel amacımız, küçük aile üretimi şeklinde üretim yapan üreticilerimizin organik tarım bazlı
üretim yapmalarını sağlamak. Bu üretimin tekniklerini öğrenmek, bu üretimin sertifikasyon
işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve teknik olarak saha kontrollerini desteklemek” dedi.
Bekyürek, organik tarım yapan çiftçilerin organik gübre ihtiyacını ‘Kadın Çiftçiler
Vermikompost Üretiyor’ projesiyle sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek “ Bununla birlikte
temel gübre ihtiyacımızdan yola çıkarak ‘Kadın Çiftçiler Vermikompost Üretiyor’ projesini
oluşturduk. Çünkü bu proje kapsamında da yaklaşık 50 kadın üreticimize organik gübre
ihtiyacını karşılamak için üreticilere solucan gübresi nasıl oluşturulur, bu solucan gübresinin
toprağa ve ürüne faydaları nelerdir gibi temel eğitimler verdik. Bunların arasından seçtiğimiz
9 üreticiyi bir takım sınavlardan geçirdik. Sınavdan geçen üreticilerimizi Avusturya’ya
Viyana’ya ve Salzburg’a bu işin temelleriyle ilgili teknik eğitime gönderdik” şeklinde
konuştu.
Teknik eğitimlerinin devam ettiğinin altını çizen Bekyürek, “ Daha önce 3 üreticimize vermiş
olduğumuz solucan gübrelerimizden bu sene ayırarak 3-4 kadın üreticimize daha solucan
gübresi temin etmeyi planlıyoruz. Ayrıca İl Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediyesiyle
yapmış olduğu bir projemiz var solucan gübresiyle ilgili. Bu projeyi de kattığımızda 50
kadınımıza 1’er metreküplük solucan gübresi dağıtacağız” ifadesini kullandı.
Bekyürek, amaçlarının gelecek nesillere sağlıklı topraklar bırakmak olduğunu vurgulayarak
“Buradaki temel amacımız topraklarımız suni gübreden dolayı her geçen gün çoraklaşıyor ve
verimliliğini kaybediyor. Bizim topraklarımızı tekrar eski canlılığına döndürmemiz.
Toprağımızı yaşatmamız ve gelecek nesillere sağlıklı topraklar bırakmamız gerekiyor. Biz bu
düşünceyle yola çıktık inşallah Kayseri’yi vermikompost üretim merkezi haline getireceğiz.
Üreticilerimizin de çok yoğun talebi var gerek ticari yapmak isteyen gerek hobi olarak
yapmak isteyen gerekse küçük çaplı kendisi için yapmak isteyen üreticiler hızla
vermikompost üretme çalışmalarına yönelmektedir. Bu ilgi de bizi çok mutlu ediyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15019.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kurbanlar yıkmatik ile kolay yıkılacak
Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bıçakçıların işlerinde artış olurken, büyükbaş
hayvanlarını kolay yıkmak isteyen vatandaşlarda, 15 TL'den satışa sunulan yıkmatiği tercih
ediyor.
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Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, bıçakçıların yüzü gülmeye başladı. Yoğun
mesai yapan bıçakçılar, vatandaşların bıçaklarını bilemeye başlarken, kurban yatırmada pratik
çözüm olan yıkmatiği de satışa sundu.
Kayseri'de bıçakçılık yapan Harun Çıkla, "Bıçak satışlarında artışlarımız oldu. Vatandaş
kurban için bıçaklarını biletmeye getiriyorlar. Bıçakları biletmek için erkenden geliyorlar.

Satışlarımız yeni yeni başladı ve iyi durumda. Kurban Bayramına yaklaştıkça talebin
artacağını düşünüyorum" dedi.
Vatandaşların yıkmatiğe talep gösterdiğini söyleyen Çıkla, "Yıkmatik kasabın olmadığı
yerlerde işi bilmeyenlerin en güzel yardımcısıdır. Yıkmatiğin zincirli olan kısımları hayvanın
ayakların bağlanıyor ve hayvanın ayakları toplandığı için hayvan kalkamıyor. Vatandaş
yıkmatiğe yoğun talep gösteriyor ve yıkmatiğin fiyatı 15 TL’dir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15020.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Melikgazi her yerde
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yol, kaldırım, asfalt ve temizlik gibi
klasik belediyeciliğin tarih olduğunu ve Melikgazi Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan semt ve
mahallelerde okul, sağlık ocağı, spor merkezi, sosyal hizmetler ve din hizmetinin
sunulabilmesi için cami inşa ederek halkın hizmetine sunduklarını söyledi.
İlçe sınırları içerisinde 276 cami bulunduğunu ve bunların tamamının Melikgazi Belediyesi
Temizlik Hizmetleri bünyesinde kurulan Cami Temizleme Ve Bakım Birimince temizlenerek
bakım ve onarımlarının yapıldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Okullarda
öğrenciler 50-60 kişilik sınıflarda eğitim görüyorsa, belediye olarak o semtte okul inşa
ediyoruz. Semtte sağlık ocağı eksikliği var ve semt halkı mağdur oluyorsa, semtte sağlık ocağı
inşa ediyor veya yer tahsisi yapıyoruz. Açık veya kapalı spor merkezleri inşa ediyoruz.
Kentsel dönüşüm ile tek katlı binaların yerine çok katlı binaların yer alması ile yetersiz kalan
semtlerde yine belediye olarak bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. İnsan odaklı ve toplum
hizmetli belediye yatırım ve hizmetlerimizin düzenli ve planlı bir şekilde sunulmaya devam
edeceği gibi her geçen gün hizmet kalite çıtamız da yükselmektedir. Hizmete sunmak yeterli
değildir. Sunulan bu hizmetin sürekliliği, devamlılığı ve verimliliği esastır. Belediye olarak 24
saat görev başındayız. İdari işler saat 17:00’da bitse dahi hafta sonu, bayram günleri dahil
yılın 365 günü temizlik, park ve bahçe bakımı, yol ve kaldırım çalışması 24 saat esasına göre
devam etmektedir. Yani Melikgazi bu hizmet yelpazesi ile her yerdedir.” dedi.
2015 yılı Eylül ayı itibari ile Melikgazi Belediyesince 3 okul inşaatı, 6 spor salonu ve sosyal
tesis, 2 sağlık merkezi, 1 cami inşaatı, 9 cami onarımı hizmetlerinin devam ettiğini ifade eden
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, çağdaş belediyecilik hizmetlerinde esnaf siteleri, fuar alanlı
gibi ekonomiye yön veren hizmetlerde sunduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15021.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Vosvoslar şehitler için toplandı
Kayseri'de Vosvos Kayseri ve Vosdost Kulübü üyelerinden oluşan yaklaşık 50 vosvoscu,
şehitler için kortej düzenledi.
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Şelale Park önünde toplanan Vosvos Kayseri ve Vosdost üyesi yaklaşık 50 kişi, Türk
bayrakları ile süsledikleri klasik otomobilleri ile, kent içerisinde kortej düzenledi. Çevredeki
vatandaşlarında slogan atarak destek verdiği kortejde kulüp üyeleri, teröre lanet yağdırdı.
Daha sonra Kartal Şehitliği'ne giden vosvoscular, burada şehitler için saygı duruşunda
bulundu ve İstiklal Marşı okudu.
Etkinlik hakkında bilgiler veren Vosvos Kayseri Kulüp Başkanı Mehmet Çankaya, "Bugün
burada Vosvos Kayseri ve Vosdost Kulübü üyeleri ile şehitlerimiz için saygı konvoyu
düzenledik. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Son
zamanlarda artan terör olaylarına tepkimizi klasik otomobillerimiz ile göstermek istedik. Sabır
sınırlarını ve insan aklını zorlayan bir ateş çemberinin içinde ülkemiz. Her gün, yeni şehit
haberleri ile başlıyoruz güne. Geceyi zehir zemberek başka haberlerle bağlıyoruz diğer güne.
Bu saldırılarda hayatını kaybeden tüm asker ve polislerimize Allah’tan rahmet, halkımıza ve
yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15022.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Argıncıkspor-Belsin Gençlik: 12-0
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde Belsin Gençlikspor ile karşılaşan Argıncıkspor
adeta rakibine gol yağdırdı ve sahadan 12-0 galip ayrıldı.
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STAT: Argıncık Stadı
HAKEMLER: Yahya Sert *** Harun Soyeşik *** Lokman Eren Sağır ***
ARGINCIKSPOR U19: Umutcan Yılmaz *** Kaan Aşık *** Mustafa Örnek *** Ömer
Doğan *** Yavuz Selim Kılıçaslan *** Hamza Mutlu *** Menduh Çökük *** Mustafa Şafak
*** Kerem Göçek *** Bahattin Baydemir *** (Dk.60 Naki **) Fatih Çetinalp ***
BELSİN GENÇLİKSPOR U19: Kazım Altıntaş * Murat Aydınlık * Kürşat Şahin * Batuhan

Şimşek * Kahraman Yurday * Yaşar Alak * Arif Yaman * İsmet Taştan * Ömer Faruk Ocak *
Gökhan Boyraz * (Dk.40 Yunus *) Mehmet Durmuş *
GOLLER: Dk.7.50.51 Hamza Mutlu, Dk.15 Menduh Çökük, Dk.44 Fatih Çetinalp,
Dk.55.67.69 Mustafa Şafak, Dk.61(p) Kerem Göçek, Dk.75.83 Mustafa Örnek, Dk.85 Tugay
Doğukan (Argıncıkspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15023.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kayseri Demirspor-Mevlana Yıldızspor: 19-0
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zayıf rakibi Mevlana Yıldızspor'u 19-0 yenen
Kayseri Demirspor, futbol sahalarında ender rastlanan bir skora imza atmış oldu.
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STAT: Argıncık Stadı
HAKEMLER: Suat Alptekin *** Uğur Almaz *** Birtan Ekren ***
DEMİRSPOR U19: Yaşar Şener *** Fatih Kurkut *** Eren Demir *** Ferhat Yıldırım **
(Dk.46 Nevzat **) Cengiz Çay *** Medet Avşar ** (Dk.60 Ebubekir **) Mustafa Kara ***
Samet Öksüzkaya *** Alperen Enes Zencir *** (Dk.46 Onur ***) Fatih İmyan *** Ömer
Şahin ***
MEVLANA YILDIZSPOR U19: Bünyamin Yıldız * Yahya Kızmaz * Barış Gülcü * Memiş
Duran * Halil İbrahim Avcı? Oğuzhan Örs ** Ahmet Alperen * Anıl Ersoy Ulusoy * Ömer
Ali Sarım * Kenan Karaoğlu * Aslan Kayabaşı *
GOLLER: Dk.3.24.47.50.55.63 Mustafa Kara, Dk.16.32.70.87 Samet Öksüzkaya,
Dk.26.34.37.39.42 Alperen Zencir, Dk.31 Medet Avşar, Dk.77 Onur, Dk.84 Ebubekir, Dk.90
Fatih İmyan (Demirspor U19)
KIRMIZI KART: Dk.15 Halil İbrahim (M.Yıldızspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15024.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Gaziosmanpaşa-Sümerspor: 2-2
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan haftanın
Gaziosmanpaşaspor ile Sümerspor 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.
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SAHA: Vali Muammer Güler Stadı

ilk

maçında

HAKEMLER: H.Mehmet Ekmeklermez *** Ramazan Hayman*** Eyüp Temir ***
GAZİOSMANPAŞASPOR: Satılmış Gezer ** Mustafa Kemal** Hüseyin Zurnacı ** Çetin
Çay *** Mehmet Bayram ** Sezer Gezgin * Emrecan Tepetaş ** Mustafa Gezgin * Ali
Davutoğlu * A.Kerim Saim *
SÜMERSPOR: Rafet Yılmaz *** Tugay Bulut ** Onur Çalışkan*** Yusuf Aladağ** Uğur
Canbolat *** Doğan Canpolat ** Tugay Bölükbaşı *** Arif Öncü *** Enes Böke* Yunus
Emre Akın
GOLLER: Dk.9 Sezer Gezgin, Dk.90 Emrecan Tepetaş (Gazi Osman Paşaspor) Dk.82 Tugay
Bölükbaşı, Dk.86 Uğur Canpolak (Sümerspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15025.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kocasinan Şimşek-Buğdaylıspor: 4-0
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin güçlü ekibi Kocasinan Şimşekspor,
Buğdaylıspor engelini aşarken zorlanmadı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı
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STAT: Argıncık Stadı
HAKEMLER: Rıza Öztürk ** Birtan Ekren ** Gökhan Erzin ***
KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR U19: Raşit Erdoğan *** Resul Eroğlu *** Furkan Kılıç ***
Hüseyin Aksu *** Ergin Oyarkılıç *** Serhat Özer Durmuş *** Ali Kırtay *** Yusuf Çetin
*** Mehmet Çamdalı *** Furkan Yaşar Coşkun *** Ahmet Erdek ***
BUĞDAYLISPOR U19: Mehmet Akgündüz * Ali Rıza Demirayak ** Oğuzhan Kalem **
İsmail Arslankoç * Beratcan Yörenç ** Fatih Yiğit * Enes Malik Mazlum * Emre Yılmaz *
Ali
Rıza
Sancak
**
Osman
Karapınar*
**
Abdulkadir
Kuru
**
GOLLER: Dk.5.12 Ali Kırtay, Dk.22 Yusuf Çetin, Dk.60 Bilal Değerli (Kocasinan
Şimşekspor U19) (Spor Servisi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15026.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kocasinan Ülkü-Ermetsan Esentepe: 4-2
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan haftanın ilk maçında Ermetsan
Esentepespor karşısında iki kez yenik duruma düşen Kocasinan Ülküspor, sahadan 4-2 galip
ayrılmayı başardı.
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STAT: Sümer Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Volkan Oğuz *** Ahmet Pakırcı *** Esat Sabuncu ***
KOCASİNAN ÜLKÜSPOR: Erdem Kurt *** Efekan Korkmaz *** Hasan Bener ***
Mustafa Türk *** Sadık Satılmış *** Hasan Taşkıran *** (Dk.85 Memduh Borazan **)
M.Burak Aksel *** Fatih Basın *** Ali Kılıçkaya *** (Dk.83 Hayrullah Yorulmaz **) Harun
Aydın *** (Dk.75 Niyazı Türkan ***)
ERMETSAN ESENTEPESPOR: Fevzi Ufuk Genişhan * Burak Kefkir ** Mustafa Kavdır **
Emre Burak Muti ** Fatih Ülker ** İlker Angıt ** Arif Berk ** Tarık Öztürk ** (Dk.60
Serkan Gök *) Murat Tahmaz ** Erdal Toz ** (Dk.65 Ali Çağlıöksüz *) Furkan Aslantaş **
GOLLER: Dk.8 Sadık Satılmış, Dk.27 Fatih Basın, Dk.67 Ali Kılıçkaya, Dk.80 M.Burak
Aksel (Kocasinan Ülküspor) Dk.1 Murat Tahmaz, Dk.18 Arif Berk (Esentepespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15027.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kayseri Şekerspor-Kayseri İdman Yurdu: 6-0
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren kayseri Şekerspor,
güçlü rakibi Kayseri İdman yurdu'nu 6-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.
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STAT: Vali Muammer Güler
HAKEMLER: Ahmet Çıtak *** Mehmet Selvi *** Caner Kalem ***
KAYSERİ ŞEKERSPOR U19: Arif Topaloğlu*** Ahmet Öztürk *** Batuhan İlhan ***
M.Burak Kabakçı*** Ö. Baki Sarıkurt *** Hakan Çıtak *** M.Eren Koç ** (Dk.57 Ramazan
Aksoy ***) Seyit Mehmet Söğüt ** Kaan Kaya *** Süleyman Öztürk *** Niyazi Albayrak
***
KAYSERİ İDMAN YURDU U19: Mehmet Polat*, K.Kubilay Yenioy*, Murathan Dördüncü
* B.murat Çobanoğlu * Yaşar Çam * Mikail Özer * Alper Deveci * S.Kaan Yıldırım* Kenan
Karakaya * Seyitcan Bayrakol * Batuhan Yıldız *
GOLLER: Dk.2 Niyazi Albayrak, Dk.34.67 Süleyman Öztürk, Dk.57 Kaan Kaya, Dk.72 Seyit
Mehmet Söğüt, Dk. 85 Ramazan Aksoy (Kayseri Şekerspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15028.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Melikgazi her yerde
14 Eylül 2015 Pazartesi 12:43

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yol, kaldırım, asfalt ve temizlik gibi
klasik belediyeciliğin tarih olduğunu ve Melikgazi Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan semt ve
mahallelerde okul, sağlık ocağı, spor merkezi, sosyal hizmetler ve din hizmetinin
sunulabilmesi için cami inşa ederek halkın hizmetine sunduklarını söyledi.
İlçe sınırları içerisinde 276 cami bulunduğunu ve bunların tamamının Melikgazi Belediyesi
Temizlik Hizmetleri bünyesinde kurulan Cami Temizleme Ve Bakım Birimince temizlenerek
bakım ve onarımlarının yapıldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Okullarda
öğrenciler 50-60 kişilik sınıflarda eğitim görüyorsa, belediye olarak o semtte okul inşa
ediyoruz. Semtte sağlık ocağı eksikliği var ve semt halkı mağdur oluyorsa, semtte sağlık ocağı
inşa ediyor veya yer tahsisi yapıyoruz. Açık veya kapalı spor merkezleri inşa ediyoruz.
Kentsel dönüşüm ile tek katlı binaların yerine çok katlı binaların yer alması ile yetersiz kalan
semtlerde yine belediye olarak bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. İnsan odaklı ve toplum
hizmetli belediye yatırım ve hizmetlerimizin düzenli ve planlı bir şekilde sunulmaya devam
edeceği gibi her geçen gün hizmet kalite çıtamız da yükselmektedir. Hizmete sunmak yeterli
değildir. Sunulan bu hizmetin sürekliliği, devamlılığı ve verimliliği esastır. Belediye olarak 24
saat görev başındayız. İdari işler saat 17:00’da bitse dahi hafta sonu, bayram günleri dahil
yılın 365 günü temizlik, park ve bahçe bakımı, yol ve kaldırım çalışması 24 saat esasına göre
devam etmektedir. Yani Melikgazi bu hizmet yelpazesi ile her yerdedir.” dedi.
2015 yılı Eylül ayı itibari ile Melikgazi Belediyesince 3 okul inşaatı, 6 spor salonu ve sosyal
tesis, 2 sağlık merkezi, 1 cami inşaatı, 9 cami onarımı hizmetlerinin devam ettiğini ifade eden
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, çağdaş belediyecilik hizmetlerinde esnaf siteleri, fuar alanlı
gibi ekonomiye yön veren hizmetlerde sunduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15029.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Bünyan Dostları Göksun’da
Kayseri’nin Bünyan ilçesini tanıtmak amacı ile çeşitli sosyal kültürel faaliyetler düzenleyen
Bünyan Dostları Derneği hafta sonunu Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde geçirdi.
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Bünyan Dostlarından 6 kişilik grup Göksun ve Andırın ilçeleri arasında yer alan Kartalkaya
Zirvesi ve Kayranlı Dağı Zirvesine tırmanış gerçekleştirdiler. Göksun’un doğallığı
bozulmamış Meyremçil yaylasında kalan Bünyan Dostları iki günde iki farklı zirveye çıkmış
oldu.
Bünyan Dostları üyelerini yayladaki evinde konuk eden Murteza Poyraz "Bünyanlı değilim
ama uzun yıllar Bünyan Sümerbank Fabrikasında çalıştım ve emekli oldum. Bünyan
Dostlarını da sosyal medya aracılığı ile tanıdım ve takip etmeye başladım. Bir hafta sonu
buraya davet ettim ve onlara yaylamızın güzelliklerini gösterme fırsatı yakalamış olduk.
Katıldıkları için teşekkür ederim.’’ dedi.

Yapılan etkinlikle ilgili açıklama yapan Bünyan Dostları Derneği Denetim Kurulu üyesi ve
eski sporcu Fevzi Börkü ‘de "İki gün boyunca Göksun’un yaylalarında ki güzellikleri
görmenin mutluluğu içerisindeyiz. El değmemiş ardıç ve çam ormanları içerisinde Kral
İskender’in darphanesinin de bulunduğu bilinen Kayranlı Zirvesine çok zor şartlarda tırmanış
gerçekleştirdik. Bizi Göksun Meryemçil Yaylasında ağırlayan Murteza Beye ve yaylada bize
ilgi gösterenlere çok teşekkür ederiz’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15030.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

KAYMEK'ten kurban kesimi kursu
Büyükşehir Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesi kurbanlıkların ibadete uygun olarak
daha bilinçli kesilebilmesi amacıyla kurs açtı. Toplam 40 saat sürecek olan kursta,
kursiyerlere teorik ve uygulamalı bilgiler verilecek.
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Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesindeki Kayseri Sanat ve Mesleki
Eğitim Kursları (KAYMEK) 100'ü aşkın kurs çeşidine yeni bir kurs daha ekledi. Yaklaşan
Kurban Bayramı öncesi, kurbanlık kesiminde yaşanan zorluklardan hareketle kurban kesimi
kursu açıldı. Akşamları yapılan ve günde üç saat olmak üzere toplam 40 saat sürecek olan
kursta, önce teorik bilgiler veriliyor, ardından da uygulamalı eğitime geçiliyor. Kurslar
Karpuzatan'da bulunan bir kesimhanede gerçekleştiriliyor.
Kurban kesimi kursu eğitmenlerinden Mehmet Kaplan, kursiyerlere büyükbaş ve küçükbaş
hayvan kesimi eğitimi verdiklerini belirterek, "Kurban Bayramı'nda kurbanlık kesimi yapmak
için bilgi sahibi olmak gerekir. Bu bilgileri aktardığımız kişiler kurbanlıklarını kendileri kesip,
yüzüp, parçalayabilecekler" dedi.
Kurban kesimi kursuna katılan kursiyerler de ibadetin özüne uygun bir şekilde sağlıklı bir
kesim yapmak için kursa katıldıklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'ne sağlamış
olduğu bu imkandan dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15031.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Mahalli sınavla ilgili sınava başvuru şekli ile
usul ve esaslar tespit edildi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu’nun toplanarak, 16 Ekim
2015 tarihinde yapılacak olan Mahalli Sınavla ilgili sınava başvuru şekli ile usul ve esaslar
tespit edildiğini açıkladı.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Müdür Bilal Çandıroğlu imzasıyla yapılan açıklamada,
“Buna göre; ilimiz Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerindeki resmi
ortaöğretim kurumları pansiyonunda barınmak isteyen öğrenciler için 16 Ekim 2015 Cuma
günü saat 10.00’da Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Anadolu Lisesinde Mahalli Sınav
yapılacaktır. Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Lisesi’nde yapılacak olan mahalli sınavla ilgili
bütün iş ve işlemleri yapmak üzere Melikgazi Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Müdürlüğü
yetkili kılınmıştır. İlimiz Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçeleri haricinde
kalan diğer ilçelerimizdeki mahalli sınavlar o ilçenin ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu
kararına göre aynı tarihte kendi ilçelerinde yapılacaktır. Mahalli sınava girecek öğrencilerin
velileri, öğrencinin yerleşmek istediği pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürlüğüne 05-09
Ekim 2015 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecektir. İlgili pansiyonlu okul müdürlükleri,
mahalli sınavla ilgili başvurularını sınıf düzeylerine göre düzenleyecekleri isim listelerini 13
Ekim 2015 tarihi saat 12.00’ye kadar ilçe milli eğitim müdürlüklerinin mesleki ve teknik
eğitim şubesine elden teslim edeceklerdir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri isim listelerini
birleştirerek tek bir CD ortamında 14 Ekim 2015 tarihi mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi’ne elden teslim edeceklerdir. İlimiz Melikgazi
ilçesi Aydınlıkevler Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan öğrenciler 16 Ekim 2015 Cuma
günü en geç saat 09.30’da okul bahçesinde hazır bulunacaklardır. İlgili mahalli basın yoluyla
duyurulmasını arz ederim” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15032.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Ulutaş: Mücadelemize devam edeceğiz
12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası 44. Olağan Seçimli Genel Kurulu sonrasında yeniden
başkan seçilen Oğuzhan Ulutaş, "Ekibimizle beraber meslektaşlarımızın mesleki sorunları için
mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
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12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası 44. Olağan Seçimli Genel Kurulu sonrasında yeniden
başkan seçilen Oğuzhan Ulutaş, seçim sürecini değerlendirdi. Ulutaş, "Seçimlerimiz dün
akşam itibariyle neticelendi. 2 liste yarıştık. Meslektaşlarımız yeniden görevi bize verdiler.
Kendilerine teşekkür ediyorum. Aday olan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah
bundan sonra da meslektaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonrada yine aktif
süreci devam ettireceğiz. Türk Eczacılar Birliği’nde de aktif bir rol üstlenmiştik. Yine ona
devam edeceğiz" dedi.
Ulutaş ayrıca, "Mesleki problemlerimizle alakalı mevcut yönetim olarak bilgi sahibiyim ve
mücadele eden biriyim. Bundan sonra da mücadelemizi devam ettireceğiz. Oldukça yoğun
mesleki problemimiz var. bunları çözmek adına gayretli olacağız. Yeni ekibimizle sosyal
projelerle meslektaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15033.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kasaplar odası uyardı
Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, kurban bayramı öncesinde
vatandaşları korsan et çekimi yapanlara karşı uyararak, "Paslı kıyma makineleri ile et
çektirerek sağlığınızı tehlikeye atmayın" dedi.
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Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, "Odamız, sınavla kurban kesme
yaka kartı vermektedir. Vatandaşlarımız kurban kestirirken ehil kişilere kestirmeli ve kurban
kesim yaka kartına özellikle dikkat etmelidirler. Kurban Bayramında et çekme işini 'bayram
öncesi et çekilir' duyurusu asarak, kasap olmayan bakkal, berber, manav dükkanlarında, sokak
ortalarında veya bina görevlileri, paslı kıyma makinalarını kurarak hijyenik olmayan şartlarda
insan sağlığını hiçe saymak suretiyle maalesef kıyma çekimi yapmaktadırlar. Hatta kasap
esnafımızın dükkanının önünde yapmaktadır. Bu korsan kişilerle kasap esnafımız arasında
zaman zaman tartışma çıkmaktadır ve bu tartışmalar kavgaya dönüşebilmektedir" dedi.

Aydın, " 2000 yılından itibaren ilçelerimizde kurban hizmetleri komisyonları kurulup ilçe
kaymakamı belediye başkanı, ilçe müftüsü, ilçe tarım müdürü, sağlık grup başkanının katılımı
ile kurulan bu komisyonun almış oldukları kararda 'Sokak ortasında izinsiz mekanlarda gayri
sıhhi şartlarda et çekimine için verilmemesi ve bu işi belediye zabıta müdürlüklerinin
önlemesi' gerektiği belirtilmiştir. Ancak yıllardır belediye zabıta ekipleri bu duruma duyarsız
kaldıkları hatta teşvik edercesine bayramda iki zabıta memuru nöbetçi bıraktıkları. bu
memurların da kurban komisyonunun almış oldukları kararı uygulamadıkları, hiç bir korsan
kişiye ceza kesmedikleri ve hiçbir korsan kıyma makinesini almadıkları müşahede
edilmektedir. Dolayısıyla her yıl korsan kıyma makinesi artmaktadır" ifadesinde bulunarak şu
şekilde konuştu:
"Ülkemiz Avrupa Birliğine girmeye hazırlandığı ve şehrimizin Avrupa şehirleriyle
kıyaslandığı şu günlerde Kurban bayramında sokak ortasında paslı kıyma makinelerinde et
çekimi işi sadece Kayserimizde vardır. Şehrimiz Kurban bayramında dört bin kilometre
uzaklıktaki Afrika ülkelerini andırmaktadır. Esnafımız bize kurban bayramı öncesi
'Belediyelere giderek kıyma makinelerini belediye zabıta müdürlüklerine vererek boykot
edelir' şeklinde baskı yapıyor. Bu yıl da yine korsan kıyma çekimi yapılırsa, biz oda olarak
paslı kıyma makinelerini ve zabıtanın görev yapmadığını halkımıza duyuracağız.
Yetkililerden daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız ise bu korsan
hijyenik olmayan hastalık davetçisi olan yerlerde et çektirmemeleridir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15034.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kayseri Şeker’den Şarkışla’ya 12,5 milyonluk
yatırım
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Lisanslı Depoculuk A. Ş’nin (LİDAŞ),
10 bin metrekare alan üzerinde yapılacak 20 bin ton kapasiteli 10 milyon TL’lik lisanslı
depolama tesisinin temel atma töreninin gerçekleştirileceğini söyledi.
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Yarın Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yapılacak olan temel atma töreni hakkında bilgi veren
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, çiftçileri açılışa davet ederek coşkuyu
beraber yaşamak istediklerini kaydetti. Benli, “Bizim yarın Şarkışla’da lisanslı depoculuk ile
ilgili bir temel törenimiz atma törenimiz var. Mayıs’ın 9’unda temelini attığımız Pancar Bölge
Müdürlüğü’müzün hizmet binası ‘Tarım Market’ ve 5 bin metrekarelik bir deponun açılış
töreni var. 4 aylık bir dönemde orada komplike bir tesislerin açılışı var. Bölge çiftçisine daha
iyi hizmet edecek bir tesisin açılışı var. Aynı zamanda da çiftçilerimize daha iyi hizmet
verebilmek için de 20 bin tonluk lisanslı depocunun temel atma töreni var. Bu vesile ile biz

bütün bölgedeki çiftçilerimizi yarın saat 11:00’de oraya davet ediyoruz. Çiftçilerimizle hep
birlikte bu coşkuyu beraber yaşamak istiyoruz” dedi.
Lisanslı depoculuk hakkında bilgi veren Benli yatırım dönemine geçtiklerini söyledi. Benli,
“Biz daha önce bir sloganla kamuoyuna bir açıklama yapmıştık. ‘Borç bitti sırada yatırım var’
şeklinde. Artık Kayseri Şeker o karanlık dönemlerini bitirdi şimdi yatırım yapma
dönemlerinde. Bunlardan ilk adımı lisanslı depoculuk ile gerçekleştireceğiz. Lisanslı
depoculuk çiftçinin buğday, arpa, kiralık olarak biz alıp saklayacağız. Aynı zamanda onların
ürünlerini almak gibi, sonra o ürünü pazarlamak gibi etkinliklerle biz çiftçimize hizmet
vermeye çalışacağız. Bununla ilgili lisanslı depoculuk devletin bazı vergisel destekleri var.
Bunların da çiftçimizi ve şirketimizi yararlandırmak istiyoruz. Hem çiftçimize hem
şirketimize artı değer kazandıracağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
4 bölgede 38 milyon 880 bin TL’lik yatırım yaptıklarını sözlerine ekleyen Genel Müdür
Levent Benli, “Bünyan’da arazi sorunu çözülemedi. Boğazlıyan’da 40 bin tonluk, Develi’de
20 bin tonluk, Şarkışla’da da 20 bin tonluk olmak üzere toplam 100 bin tonluk bir proje ile
çıktık. Şuanda 80 bin tonunun ihalesi gerçekleştirildi. 38 milyon 880 bin liraya hepsini mal
etmiş olacağız, yaklaşık 40 milyon liralık bir yatırım olacak. Marketteki yatırımımız içindeki
malzemeleri saymıyorum, oradaki bina ve diğer depolara yaklaşık 3 milyonluk bir yatırım
yaptık ve 4 aylık bir dönemde de çiftçimizin hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.
Genel politikalarının hem hizmet götürmek hem de çiftçi çocuklarına istihdam sağlamaya
çalışmak olduğunu dile getiren Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, “İstihdam
hakkında bilgiler veren, “her lokasyondaki, özellikle Şarkışla, Boğazlıyan, Develi’de 15 kişiyi
istihdam etmeyi planlıyoruz. Genel politikamız hem oraya hizmet götüreceğiz hem çiftçi
çocuklarımıza istihdam sağlamaya çalışacağız” dedi.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde saat 11:00’de, yatırım bedeli 13 bin 600 metrekare alan üzerinde
inşa edilen 1 adet yeni hizmet binası, 6 adet lojman, 3 bin ton kapasiteli depo ve tarım market
açılışı ile yatırım bedeli 10 milyon TL olan Kayseri Şeker Lisanslı Depoculuk A. Ş.’nin
(LİDAŞ)10 bin metrekare alan üzerinde yapılacak 20 bin ton kapasiteli lisanslı depolama
tesisi temel atma töreni yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15035.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kayseri Gönül Coğrafyasında
Büyükşehir Belediyesi, Balkanlar'da Osmanlı İmparatorluğu'nun ayak izlerinin bulunduğu
ülkelere yönelik bir kültür gezisi düzenledi. Gezi kapsamında Atalarımızın izlerini taşıyan
Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Makedonya'da bir dizi ziyaret ve temaslarda
bulunuldu.
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Büyükşehir Belediyesi'nin her anlamda Osmanlı'nın izlerinin bulunduğu Balkan ülkelerine
yönelik kültür gezisine Büyükşehir Belediyesi bürokrat ve meclis üyelerinin yanı sıra meslek
odaları ve derneklerin yöneticileri ile Gönüllü Kültür Teşekkülleri temsilcileri katıldı.
Tarih ve kültür gezisinin ilk durağı Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna oldu. Kayseri heyeti
Saraybosna'da bir dizi temasların yanı sıra Bosna'nın simge isimlerinden Aliya İzzet
Begoviç'in kabrini, savaş müzesi haline getirilen savaş tünellerini ve şehitliği gezdi. Heyet
ayrıca, savaşta köyde yaşayan 116 kişinin tamamının öldürüldüğü Ahmiç köyünü de ziyaret
etti. Bosna savaşı ve yaşanan acılarla ilgili detaylı bilgiler alan Kayseri heyeti daha sonra
Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehri olan Mostar'a geçti.
Osmanlı'nın izlerini takip eden Kayseri heyeti Bosna'nın ardından Karadağ'ı ziyaret etti.
Karadağ'ın Kotor ve Budva adlı şehirlerinde ziyaret ve temaslarda bulunan Kayseri heyeti
daha sonra Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geçti. Büyükşehir Belediyesi'nin bir haftalık tarih
ve kültür gezisi Makedonya'nın başkenti Üsküp'te tamamlandı. Kayseri heyeti; Bosna,
Karadağ, Arnavutluk ve Makedonya'da büyükelçiliklerimizin ticari ataşeleri, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı (TİKA) yetkilileri, yerel yöneticiler, bu ülkelerdeki vakıf ve dernek
yöneticileri ile görüşmeler yaptı. Yerel halk ile de sohbetler yapan Kayseri heyeti gidilen tüm
şehirlerde ilgiyle karşılandı.
Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli gezisine katılan meclis üyeleri, oda ve dernek
yöneticileri ile gönüllü kültür teşekkülleri yetkilileri gönül coğrafyasında bulunmaktan son
derece mutlu olduklarını belirterek, Osmanlı'nın izlerinin takip edildiği geziden dolayı
Büyükşehir
Belediye
Başkanı
Mustafa
Çelik'e
teşekkür
ettiler.
"GÜCÜMÜZÜ SAHİP OLDUĞUMUZ TARİHTEN ALIYORUZ"
Tarih ve kültür turu ile ilgili bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, belediyelerin alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve
bilimsel alanda da şehirlerin gelişimlerine öncülük eden kurumlar olduğunu söyledi.
Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının yapacakları çalışmaların, yeni ufukların keşfi ile
halkımıza daha faydalı olacağına inandığını dile getiren Başkan Çelik, "Gücünü sahip olduğu
tarihten alan milletimizin bu günlere geliş serüveninde önemli coğrafyalardan birisi de
Osmanlı Medeniyeti coğrafyasının bir parçası olan Balkanlardır. Sosyal belediyecilik anlayışı
ile sivil toplum kuruluşlarımızı medeniyetimizin Balkanlardaki ayak izlerini takip etmek,
tarihin bizlere emanet ettiği Anadolu coğrafyası dışındaki kardeş milletlerle sıcak ilişkileri
geliştirmek ve bu ilişkileri sürdürmek amacıyla dört ülkeyi kapsayan bir gezi düzenledik.
Gezimizin çok faydalı geçtiğini ve ufuk açıcı olacağını görmekten memnuniyet duydum.
Tarih ve kültürümüzü daha iyi tanıyacağımız bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15036.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Özhaseki, Genel Başkan Yardımcısı oldu
Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
oldu.
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AK Parti’nin 5. Olağan kongresinde partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu büyük ölçüde
yenilendi ve kurulun yarısından fazlası değişti. Büyük değişimin yaşandığı MKYK sonrasında
AK Parti’nin yeni yönetimi belirlendi. Yeni yönetimde AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet
Özhaseki de yer aldı. Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı oldu.
Ak Parti’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:
Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Teşkilat
İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt
Çavuşoğlu, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, Yerel
Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ekonomi İşlerinden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Naci Ağbal, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Vedat Demiröz, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Fatma Betül Kaya, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün,
Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve
Genel Sekter Abdulhamit Gül."
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15037.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Karatepe’den, Kabe’deki vinç kazası ile ilgili
açıklama
Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Şükrü Karatepe Kâbe’de yaşanan vinç kazasında
hayatını kaybeden adaşı ‘Şükrü Karatepe’ ile ilgili açıklamada bulundu.

15 Eylül 2015 Salı 12:29

Kâbe’de yaşanan vinç kazasında 107 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında
‘Şükrü Karatepe’ ismi dikkat çekmiş, Kayseri kamuoyunun yakından tanıdığı Kayseri
Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Şükrü Karatepe olduğu zannedilmişti. Karatepe’nin eski
danışmanı Rıfat Yörük, konu ile ilgili Karatepe ile ilgili yaptığı görüşmeyi sosyal medya
hesabı üzerinden paylaştı.
Yörük’ün yaptığı paylaşım şu şekilde: “Kabe'deki elim kazada vefat edenler arasında adı
geçen Şükrü Karatepe başkanımız ile görüştüm. Kendisi Ankara'da. Soranlara da çok selamı
var. Kabe'de vefat eden adaşı Şükrü Karatepe'nin hac organizasyonları yapan birisi olduğunu
ve zaman zaman kendisi ile telefonda sohbet ettiklerini belirtti. Bu vesile ile adaşına ve diğer
vefat eden hacı adaylarına gani gani rahmet dilediğini ifade etti.”
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15038.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kim Bunlar Ya Hu!
Kayserili vatandaşlar son zamanlarda muhtelif yerlere bırakılmış “Fedakarlık Ya Hu, Sadakat
Ya Hu” başlığını taşıyan isimsiz ve imzasız Fethullah Gülen kitaplarıyla karşılaşıyor. FETÖ
Lideri Gülen’in yeni beddualarının da yer aldığı isimsiz ve kaçak basılmış kitapların kimler
tarafından dağıtıldığı merak ediliyor.
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Kitabın ön kapağında “Sadakat Ya Hu”, arka kapağında ise “Fedakarlık Ya Hu” yazıyor.
Kitabın içinde yazarının ismi, basımevi, nerede ve ne zaman basıldığı gibi hiçbir bilgi yer
almıyor. 6 sayfalık bir girişten sonra “MUHTEREM M.FETULLAH GÜLEN HOCA

EFENDİNİN DUALARI” başlığı altında 34 sayfalık bir bölüm yer alıyor. Ancak en son
sayfada şoke edici beddualar yer alıyor. Daha önce kamuoyunda yaptığı beddualarla bilinen
Fetullah Gülen’in yeni bedduaları isimsiz ve kaçak basılmış olan kitapta şöyle yer alıyor:
F.GÜLEN BEDDUASI: “ONLARIN AĞIZLARINI GEMLE”
“Bir an evvel Allah’ım onların ağızlarını gemle, el ve ayaklarına prangalar vur, yazmaz eyle
kalemlerini, lal eyle dillerini, işlemez hale getir silahlarını, ellerinden al potansiyel güçlerini,
kır cesaretlerini, bozguna uğrat, darmadağın eyle, hezimete uğrat, düzenlerini boz, birliklerini
paramparça hale getir, bölük-pörçük et, onları birbirine düşür”
“BU KİTABI ŞEHİRDE KİMLER DAĞITIYOR?”
Çeşitli yerlerde gizlice dağıtılan ve muhtelif yerlere gizlice bırakılan kitabı kimin, nerede
bastığı bilinmiyor. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar “Yazarı olmayan ve bandrolü olmayan
bir kitap sağa sola gelişigüzel nasıl bırakılıyor anlamadık. Bu iş bizi rahatsız ediyor. Ya kitaba
künyelerini ekleyip açık açık dağıtsınlar, ya da emniyet mensupları gereğini yapsın” şeklinde
tepki gösterdiler.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15039.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Büyükşehir Meclisi'nden Teröre Tepki
Büyükşehir Belediye Meclisi ortak bir açıklamayla teröre tepki gösterdi. Açıklamayı yapan
Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk, polisimize, askerimize ve huzurumuza kalkan kirli
ellerlin derhal kırılması gerektiğini söyledi.
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Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısı Başkan Vekili Mehmet Savruk
başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısının açılışında ortak bir metinle teröre tepki gösterildi.
"TERÖRÜN KİRLİ ELİ KIRILACAKTIR"
Meclisin ortak tepkisini dile getiren Başkan Vekili Mehmet Savruk, 30 seneyi aşkın
gündemden düşmeyen terör belasının can yakmaya devam ettiğini ve her gün gelen şehit
cenazelerinin ciğerimizi yaktığını söyledi. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birleştiği
noktada bir köprü durumunda bulunan ülkemizin dünya güç dengelerini etkileyebilecek
stratejik bir konumda bulunduğunu vurgulayan Savruk, "Ülkemiz konumu nedeniyle uzun
zamandan beri çok yönlü çıkar ve güç çatışmalarına sahne olmuş ve halen de olmaktadır.
Bölgede cumhuriyet ve demokrasiyle yönetilen tek Müslüman ülke olan Türkiye'miz nüfus
potansiyeli, zengin kaynakları, gelişmekte olan teknolojik ve ekonomik gücüyle dengeyi
bulunduğu tarafa değiştirebilecek milli güce ve coğrafyaya sahiptir. Bu derecede önemli bir
konuma, güce ve coğrafyaya sahip bir ülkenin terör ortamında tutulmasında bazı devlet ve
güçler açısından zaruret bulunduğu görülmektedir. İşte bu nedenle de cahil insanları
kandırarak dağa çıkartıp, kendi devletine düşman bir vatandaş haline getirmek ve böylece
ülkemizi bölüp, güçsüz bırakmak bu çevrelerin değişmeyen amacı olmuştur. Bu amacın

gerçekleşmesi için her zaman olduğu gibi şu anda da çok daha yoğun bir şekilde polisimize,
askerimize, huzurumuza ve birliğimize kalkan eller vardır. Bu kirli ellerin derhal kırılması
artık elzem hale gelmiştir. Bu eller mutlaka kırılacak, huzur ve birlik sağlanacaktır. Bundan
en küçük bir şüphemiz bulunmamaktadır" dedi.
"ORTAK KAYGIMIZ VATAN"
Devlet ve millet olarak çok hassas bir dönemden geçtiğimizi dile getiren Meclis Başkan
Vekili Mehmet Savruk, terör belasından kurtulmanın Kurtuluş Savaşımızın temel ilkeleri gibi
ancak azim ve iradeyle mümkün olabileceğini söyledi. Teröre karşı olmazsa olmaz tek
konunun birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Savruk, "Toplumumuzu kin ve nefrete sevk
edebilecek, birbirimize düşürecek, düşman edecek söz ve tutumlardan titizlikle kaçınmalıyız.
Zira şimdi güçlü olmak, bir olmak ve dik durmak zamanıdır. Teröriste her zaman aynı İstiklal
Marşı şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi 'Senden korkmuyoruz, cesuruz ve kararlıyız'
mesajı verilmelidir. Son derece açıktır ki ülke menfaatleri bakımından siyasal çekişmelerin bir
tarafa atılmasında, kin ve nefret doğuracak tutum ve davranışlardan özenle kaçınılmasında
çok büyük faydalar bulunmaktadır. Bu cümleden olmak üzere teröriste moral verebilecek
söylemlerden, tavır ve davranışlardan uzak durmamız gerektiği ortadadır. Unutulmamalıdır ki
gerçek savaşlarda topun, tankın, tüfeğin yapamadığını akla dayalı yöntemler yapmıştır. Birlik
ve beraberliğin önemi her zaman ve her yerde öne çıkarılmalıdır. Terörle mücadele önce
zihinde bitirilmelidir. Son günlerde yaşadığımız PKK eylemlerinden dolayı Kürt
vatandaşlarımıza tepki gösterilmesi, bu bağlamda eylemler ortaya konması PKK'ya destek
sağlamış olacaktır. Unutulmamalıdır ki her Kürt vatandaşımızın asla PKK mensubu olmadığı
gibi her PKK'lı da Kürt değildir. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri olarak siyasi
görüşümüz ne olursa olsun şu sıkıntılı günlerde kaygımız vatandır. Bizlerin güvenliği için
canını veren Kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Büyük Türk
Ulusuna sabır ve baş sağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı toplantısı teröre karşı ortak tepki ile açıldı. Meclis
Başkan Vekili Mehmet Savruk daha sonra AK Parti'de MYK'ya girerek Genel Başkan
Yardımcısı olan Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Özhaseki'yi üstlenmiş olduğu
görev nedeniyle tebrik ederek başarılar dileklerini iletti.
Büyükşehir Belediye Meclisi daha sonra gündemine geçti ve gündemde bulunan 89 maddeyi
görüşerek karara bağladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15040.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Devlet Büyüklerine Tehdit ve Hakarete Gözaltı
Kayseri'de sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine tehdit ve hareketten gözaltına alınan
bir kişi adliyeye sevk edildi.
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Edinilen bilgiye göre, Ağrı doğumlu F.A.'nın (32) sosyal medya üzerinden devlet büyüklerini
tehdit edip, hakaret ettiğinin tespit edildiği bildirildi. Olay üzerine Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, F.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlı, doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15041.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Doğuya giden yolculara gül ve lokum ikram
edildi
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, doğuya
giden otobüste bulunan vatandaşlara gül ve paketinin üzerinde 'Müminler ancak kardeştir'
ayetinin yazılı olduğu lokum ikram ederek, birlik mesajı verdi.
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KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, doğuya giden otobüslerde
bulunan vatandaşlara gül ve 'Müminler ancak kardeştir' ayetinin yazılı olduğu lokum ikram
etti. Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden doğu illerine gitmek üzere çıkan otobüsleri
Kuzey Çevre Yolu girişinde durduran Hiçyılmaz, otobüse binerek vatandaşlar ile sohbet etti.
Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde yaşadıklarını söyleyen Mahmut Hiçyılmaz,
yolcularla yakından ilgilendi. Hiçyılmaz, "Geçtiğimiz günlerde Kayseri’den geçen doğu
otobüsleri durdurulup taş atılması ve camlarının kırılması hadiseleri yaşanmıştı. Sadece
Kayseri’de değil, Türkiye’nin muhtelif yerlerinde bu tür hadiseler yaşanmıştı. Biz bu
hadiselerin yaşanmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu hadiseler yaşandıkça Türkiye’nin etnik
grupları arasında sıkıntının olacağı ve bu olayların daha da büyüyerek Türkiye’yi daha çok
sıkıntıya sokacağı endişesi içerisindeyiz. Bir yerden bir tedbir almak ve bu olayları önlemek
bakımından her kesimin, her kurumun üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesini arzu
ediyoruz. Bizde Kayseri Ticaret Odası olarak doğuya giden otobüslerin Kayseri’den geçerken
rahatlıkla geçmeleri bakımından ve hiçbir sıkıntı olmayacağı bakımından Türkiye kamuoyuna
mesaj vermek bakımından bu etkinliğimizi yapıyoruz. Buradan geçen doğu otobüslerini
durdurmak suretiyle içerisindeki yolculara gül ve lokum ikram ediyoruz" dedi.
“Bizi birbirimize düşürmek isteyenler var” diyen KTO Başkanı Hiçyılmaz, "Bizim
birbirimizle iyi geçinmemizi istemeyenler var. Bunlar hem Türkiye içerisinden hem Türkiye
dışarısından destek buluyorlar. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere karşı çok uyanık
olmalıyız ve hiç kimsenin provokasyonlarına gelmememiz gerekir. Bu tür olayları önlemek
bakımından birbirimize destek olmalıyız. Hiç kimsenin oyununa gelmemeliyiz. Bu olayları
önlemek bakımından, Türkiye’nin huzur ülkesi olduğunu, insanların güven içerisinde
yaşadığını bir kez daha dünyaya duyurmak bakımından bu tür etkinliklerimize devam
edeceğiz. Hiç kimse Türkiye’yi karıştırmaya kalkmasın. Bin yıldan fazla beraber yaşamış,

kardeş olmuş, beraber yaşamış insanları birbirine düşürmeye kalkışmasın" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15042.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Sosyal medyadan tehdit ve hakarete tutuklama
Kayseri'de sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine tehdit ve hareketten gözaltına alınan
bir kişi tutuklandı.

15 Eylül 2015 Salı 13:35

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden devlet büyüklerini tehdit edip hakaret eden
Ağrı doğumlu F.A. (32), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına
alındı. F.A., doktor kontrolünden geçirildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15043.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 1
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Mücadele Trabzonspor’un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

15 Eylül 2015 Salı 13:37

Karşılaşma öncesi her iki takımın futbolcuları ‘teröre karşı birlikteyiz’ yazılı siyah formalarla
sahaya çıktı. Yaklaşık 14 bin kişinin izlediği karşılaşmanın yaklaşık 3 binini Trabzonsporlu
taraftarlar oluşturdu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ömer Bayram kendi sürdüğü topla
ceza sahasının içine kadar girdi. Kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Ömer’in sert ama
isabetsiz şutunda top auta gitti.

77. dakikada sol kanattan gelişen atakta Yakubu topu Mustafa’nın önüne bıraktı. Mustafa’nın
plase vuruşu kaleci Onur’da takılı kaldı.
86. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisinde topla
buluşan Cardozo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Hüseyin Göçek x, Mustafa Emre Eyisoy x, Serkan Ok x
KAYSERİSPOR: Hakan Arıkan xx, İbrahim Dağaşan xx (Berkan Emir dk. 90 ?), Mbiala xx,
Mustafa Akbaş xx, Furkan Özçal xx, Biseswar xx, Marko Simic xx, Samba Sow xx (Deniz
Türüç dk. 80 x), Vanderley xx (Yakubu dk. 75 x), Ömer Bayram xx, Zeki Yavru xx
YEDEKLER: Kayacan Erdoğan, Barış Özbek, Diego Hipolito Silva Lopes, Mijailovic
TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas
TRABZONSPOR: Onur Kıvrak xx, Cavanda xx, Mustafa Yumlu xx, Teixeira xx, Alper
Uludağ xx (Marko Marin dk. 56 xx), Mbia xx, Constant xx, Yusuf xx (Cardozo dk. 65 xxx),
Mehmet xx (Özer dk. 75 x), Erkan xx, N’doye xx
YEDEKLER: Esteban Brown, Salih, Medjani, Aykut
TEKNİK DİREKTÖR: Shota Arveladze
GOL: Cardozo (dk. 86) (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Furkan Özçal, Simic (Kayserispor), Alper Uludağ, Teixeira, N’doye
(Trabzonspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15044.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kafkas: Kayserispor’u hak ettiği yerlere
getireceğiz
Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik
Direktörü Tolunay Kafkas, “En azından 1 puan Kayserispor’un hakkıydı” dedi.
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Mücadele Trabzonspor’un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü
Tolunay Kafkas, “Bugün çok dengeli bir oyun oldu. İkinci devre fiziksel olarak üstünlüğümüz
koruduk. Rakibin yaptığı oyuncu değişiklikleri işimize geldi. Final paslarını iyi veremedik.
Oyunun hakkı bu değildi. En azından 1 puan Kayserispor’un hakkıydı. Önümüzdeki
haftalarda daha iyi olacağız ve Kayserispor’u hak ettiği yerlere getireceğiz" ifadelerini
kullandı.

‘Hakemin kararlarından memnun musunuz?’ sorusuna Kafkas, “Hakem 2 numarayı atmadıysa
benim söyleyeceğim bir şey yok. Bu adam bugün sahada kaldıysa Hüseyin Göçek’e ‘pes’
demek lazım” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15045.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Arveladze: "altın değerinde bir 3 puan aldık"
Trabzonspor Teknik Direktörü Shota Arveledze, Kayserispor maçı sonrası altın değerinde bir
3 puan aldıklarını söyledi.
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Mücadele Trabzonspor’un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maç sonu değerlendirmesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Shota Arveledze, “Kapalı bir
oyundu ilk yarı. Sahasında Kayserispor iyi kapandı ve açmak kolay değildi. Koşularda net
pozisyonlarımız var. Oyunu açabilirdik ama olmadı. İkinci devre değişiklik yaptık ve golü
bulduk. Çok önemli bir 3 puan aldık. Bu tarz maçlar zor olur. Son dakikaya kadar mücadele
etmek ve gol atmak çok önemli. Yolumuza devam ediyoruz. Altın değerinde bir 3 puan aldık”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15046.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1
yaralı
Kayseri’de biri ambulans 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanarak,
hastaneye kaldırıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen
olayda, 38 FH 546, 38 DJ 267, 38 TN 812, 38 ED 202, 38 VS 350, 38 BA 031 ve 38 DP 163
plakalı araçlar zincirlemeli trafik kazasına karıştı. Kazaya karışan 38 DJ 267 plakalı
ambulansta hasta Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri
tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15047.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

1 tonluk kurbanlık tosun 15 bin TL’ye alıcısını
bekliyor
Kayseri’de, Mimsin’de kurulan kurbanlık pazarında 1 tonluk tosun 15 bin TL’ye alıcısını
bekliyor.
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Kurban Bayramı öncesi kurbanlık pazarına hayvanlarını getiren vatandaşlar satış için
bekleyişlerini sürdürüyor. Kurban pazarında satmak için 20 tane kurban getirdiğini belirten
Hüseyin Yiğit, “Tosun 1 ton ağırlığındadır ve fiyatı 15 bin TL’dir. Fakat tosun için 9 bin
TL’den yukarı fiyat veren yok. Satabilirsek satacağız fakat satamazsak kestirmeye
götüreceğiz” dedi.
Kurban satıcılığı yapan bir başka esnaf Ersoy Şimşek ise, “Hayvan şuanda 1 ton ağırlığında
ve 15 bin TL fiyatındadır. Hayvanları satmak için Develi Köyü’nden geldik. 4 tane çadırımız
ve 40 tanede malımız var. Fiyatlar yüksek olduğundan dolayı şuanda durum iyi değildir.
İnsanlar kurban alamıyorlar” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15048.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Karnındaki bıçakla hastaneye getirildi
Kayseri'de şehrin en işlek yerinde bıçakla yaralanan adam, hastaneye karnına saplanmış olan
bıçakla birlikte getirildi.
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Edinilen bilgiye göre, tarihi Kayseri Kalesi arkasında bulunan Kazancılar Caddesi girişinde
bir kişinin bıçakla yaralandığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Karnından 3
bıçak darbesi ile yaralandığı belirlenen ve isminin M.T. olduğu öğrenilen yaralıya ilk olarak
polis ekipleri müdahale etti.
Aşırı kan kaybeden M.T., olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile karnında saplanmış olan
bıçak ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı M.T.'nin kendi kendini mi bıçakladığı yoksa birileri tarafından mı bıçaklandığının
netleştirilmesi için polis tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15049.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Benli: Boğazlıyan'a 20 milyonluk bir yatırım
yapıyoruz
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Lisanslı Depoculuk A. Ş’nin (LİDAŞ),
16 Eylül Çarşamba günü saat 11:00 de Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde 50 bin metrekare alan
üzerinde yapılacak 20 milyon TL’lik yatırım bedeli olan 40 bin ton kapasiteli lisanslı
depolama tesisi temel atma töreni ile 2015-2016 Pancar Alım Kampanyası açılış töreninin
yapılacağını söyledi.
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Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kayseri Şeker Genel
Müdürü Levent Benli 20 milyon TL’lik bir yatırım yaptıklarını söyledi. Benli, “Boğazlıyan’da
kampanya açılışımız var. 16 Eylülde saat 11:00’de Boğazlıyan fabrikamızın kampanyasını
açmış olacağız. Orada yaklaşık 1 milyon 100 bin ton pancar işleyip 180 bin ton şeker
çıkartacağız" dedi.

Benli, "Fabrika kampanyasının açılışıyla birlikte onu taçlandırmak üzere 40 bin tonluk lisanslı
depoculukla ilgili de temel atma törenimiz var. İkisini aynı anda gerçekleştirmek istiyoruz. Bu
konuda o bölgedeki tüm çiftçilerimizi bu şenliğe davet ediyoruz" ifadesinde bulundu.
Boğazlıyan'nın buğdayda ve arpada kalitesiyle bilinen bir bölge olduğunu söyleyen Benli,
Türkiye'nin en kaliteli buğdayının, özellikle makarnalık buğdayların bu bölgede yetiştiğinin
altını çizdi.
Benli, "Biz orayı merkez ve pazar yeri haline getirmek üzere 40 bin tonluk oraya yatırım
yapmayı planladık. Temelini Çarşamba günü saat 11’de atmış olacağız. Oradaki toplam
maliyetimiz olan 40 milyonun yarısını orada değerlendirmiş olacağız. Yaklaşık 20 milyonluk
bir yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı. Lisanslı depoculuğun yapım işini gelecek sene
buğday sezonuna yetiştirmiş olacağız. Çünkü müteahhit firmalarla sözleşmemiz de bu
bağlamdadır. Gelecek sene Temmuz ayında biz o depolarımıza buğdayı koymuş olacağız"
diyerek şu şekilde konuştu:
"Boğazlıyan merkez olmakla birlikte Fakılı, Yeni Pazar, Çandır, Sarıkaya, Şefaatli’ den tüm
alımların oradaki merkezi haline getireceğiz. Çalışmalarımız bu şekilde planlıyoruz.
Orada 20 kişilik bir istihdam sağlanması planlanıyor ama çiftçimizin buğdayının
değerlendirilmesi açısından daha önemli bir katma değer sağlayacağımızı düşünüyorum.
Çiftçimiz Temmuz ve Ağustos aylarında harman zamanında buğdayları evlerinin önünde,
ahırlarında, tarlalarda, harman yerlerinde sıkıntı yaşıyorlar ve satmak için bir depoya
ihtiyaçları oluyor ve ürünü biran önce ellerinden çıkarmak istiyorlar. Biz onların adına o
zorlukta çiftçimizin depoyu kiralamak üzere depolarımız çiftçilerimizin hizmetine sunacağız.
Orası da dolayısıyla bir pazarlama yeri olduğu için tüm makarna ve un fabrikalarından böyle
değerli bir ürünü almak için herkes o tarafa gitmek isteyecek ve çiftçimizin ürünü daha da
değerlenecektir. Lisanlı depoculuk ruhsatı olan firmalar çiftçiye bir sertifika vermektedir. Bu
sertifikayla da ürününü kefil göstererek ucuz kredi alma imkanı sağlandığı için bu yatırımımız
çiftçimize kredi imkanı da sağlayacaktır. Tarım ürünlerinin vadeli bir ürün borsası gibi
oluyor. Boğazlıyan’da oldukça ürünler iyi gözüküyor. Fakat yaprak leke hastalığı dediğimiz
hastalık son dönemlerdeki sıcaklıklardan dolayı hızlı bir şekilde yayıldı. İnşallah kaliteli bir
kampanya geçiririz. Çiftçimizin ürünü kaliteli ve bol olur. Temennimiz bu yöndedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15050.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kurbanlıklar sağlıklı, veteriner hazır, kasaplar
organize
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Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirleri aldıklarını ve nöbetçi birimler ile
vardiya usulü çalışacak ekipleri arası koordinasyonunun sağlandığını hatırlatan Melikgazi

Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyon
kararı gereği bir dizi tedbir alındığını söyledi.
8 Ayrı Bölgede Kurban Kesim Yeri Hazır
Gerçekleştirilen toplantı da Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 18 ayrı bölgede kurban kesim
yeri belirlendiğini ve bu alanların sürekli hizmet vermesine kararlaştırıldığını belirten Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, cadde ve sokaklarda kurul kararı gereği hayvan satışına ve kesimine
izin verilmeyeceğini kaydetti.
Sokak Ortasında, İzinsiz Mekanlarda Et Çekimi Yasak
Kurban kesim alanında belediye olarak da tüm tedbirlerin alındığını zabıta, veteriner, temizlik
ve sağlık ekiplerin satış süresince görev yapacağını ifade eden Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak her yıl sürekli olarak düzenli, sağlıklı ve hijyenik ve
temiz bir çevrede ve alanda kurban kesim yerleri oluşturuyoruz. Belediyemize ait üstü Kapalı
Semt Pazaryerlerimiz çok amaçlı olup kurban bayramlarında kurban kesim yeri olarak hizmet
verecektir. Kurban kesim yerleri sürekli olarak kesim olduğu sürece deterjanlı su ile
yıkanacak, İlaçlanacak ve kireçlenecektir. Halk ve çevre sağlığı bizim önemli ve asli
görevlerimiz arasındadır. Kamu kullanımına açık kaldırım, cadde, sokak, park gibi yerlerde
kesim yapılmayacaktır. Ayrıca kurban kesim satış merkezinde sürekli olarak veteriner hekim,
ehil kasaplar görevlendirilmiştir. Kurbanlıkların sağlık ve kontrol edildiğini gösteren sarı
küpeleri kontrol edilmektedir.” dedi.
Kesim Sonrası Deterjanlı Ve İlaç İle Yıkama
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, kurban kesim yerlerinin ise şimdiden hazır hale getirildiğini
ve sorunsuz bir bayram için koordineli çalışıldığını kurban kesim yerlerinin sürekli
ilaçlanacağı ve veteriner hekim bulundurulacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15051.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Çelik’den Ankara’ya davet
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Serhat Çelik yaptığı yazılı açıklama da son günlerde yaşanan terör olaylarını lanetlemek için
Ankara’ya gideceklerini söyledi.
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Konuyla ilgili açıklamasında Çelik, “17 Eylül 2015 Perşembe Günü saat 09:00 da Hizmet-İş
Sendikası önünden Ankara’ya ücretsiz araç kaldıracağız. Ülkemiz yurt içi ve yurt dışı
kaynaklı terör ile karşı karşıya. Terör eylemlerinde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik.
Askerimizi, polisimizi ve koruyucumuzu şehit verdik. Yaşanan bu mevhum olaylar hepimizin
yüreğini yakıyor. Geleceğe yönelik kaygı duymamıza neden oluyor. Ülkemizin, birliğimizin
ve huzurumuzun hedef alındığı kirli bir oyun oynanıyor. Binlerce yıldır kardeşliğimiz
bozulmak isteniyor. Bu tuzağa düşmemek birliğimizi ve kardeşliğimizi korumak yine bizim

elimizde hep birlikte sağduyumuzu korumalı vicdanımızın sesini dinlemeli fitne ateşini
birlikte söndürmeliyiz.
Peygamber Efendimiz (SAV) “Fitne çıktığı zaman ata binen insin, koşan yürüsün, yürüyen
dursun, duran da otursun” buyurmuştur. Bizi birbirimize düşürmek isteyen teröre karşı hep
birlikte durmalıyız. 8-12 Ekim tarihleri arasında Hizmet-İş Sendikamızın 2015 yılı 3.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Makedonya da gerçekleşti. Makedonya da havaalanında
karşılanmamızdan tekrar uğurlanmamıza kadar kimle karşılaşsak, kimle görüşsek herkes
Türkiye de ki son terör olaylarından endişe ediyorlar. Soydaşlarımız sabahlara kadar haber
kanallarını izlediklerini ve Türkiye den iyi bir haber beklediklerini ifade ettiler. Bizler için
dualar ediyorlar. Türkiye olarak biz sadece sınırlarımız içerisinde değil balkanlarda orta Asya
da Afrika da nerede bir soydaşımız nerede bir dindaşımız nerede bir mazlum varsa onlara
karşı sorumluluklarımız var inancı içerisindeyiz. Bu yüzden bizim en büyük gücümüz
kardeşliğimizdir. Bu süreçte daha soğukkanlı ve sağduyulu olmalıyız. İşte 17 Eylül Perşembe
günü gerçekleştireceğimiz “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet “ yürüyüşüne tüm üyelerimizi ve
hemşerilerimizi davet ediyorum. Araçlar saat sabah 09:00 da sendikamız önünden hareket
edecektir. Programımıza katılmak isteyenlerde çarşamba günü saat 13:00 e kadar sendikamıza
isimlerini yazdırabilirler” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15052.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Şehitler için Mevlid-İ Şerif okutulup 2 bin
bayrak dağıtıldı
Bünyan Belediyesi, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan özel
harekât polisi Muzaffer Can Ersoy ve tüm şehitler için mevlit okutarak 2 binTürk Bayrağı
dağıttı.
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Bünyan Belediyesi geçtiğimiz günlerde, Diyarbakır’da PKK'lı teröristlerin roketli saldırısı
sonucu şehit olan özel harekât polisi Muzaffer Can Ersoy ve terör saldırılarında şehit düşen
asker ve polisler için Merkez Hamidiye caminde mevlit okutarak, ilçedeki bütün camilerde
vatandaşlara 2000 Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği
mevlit programında okunan duaların ardından vatandaşlara şeker ve lokum ikram edilirken
ilçede bayraksız ev kalmaması için 2 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı. Bünyanlı vatandaşlar
programın anlama ve önemine dikkat çekerek “Hem milli manevi birliğimizi güçlendirici hem
de şehitlerimizin ruhlarını şad edici bir program Bünyan Belediyesine, Belediye Başkanımıza
ve Bünyan Kaymakamlığına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15053.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

ERÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim
Dalı'na 'Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik
Belgesi' verildi
Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı'na 'Kurum uzmanlık eğitimi yeterlilik belgesi' verildi.
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ERÜ Tıp Fakültesi Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi'nde düzenlenen sertifika
törenine, Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, ERÜ
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Güven, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi
Prof. Dr. Kudret Doğru ve davetliler katıldı.
Törende konuşan Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Haldun
Müderrisoğlu, "Bugün çok hoş bir gerekçe ile buradayız. Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu
yönetim kurulu olarak aranızda bu hoş nedenden bulunmaktan dolayı bizde çok mutlu ve
heyecanlıyız. Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu, ülkemizdeki kardiyoloji eğitiminin
standartlarını belirlemek ve bu standartları daha ileri seviyelere yükseltmek amacıyla herhangi
bir kar amacı gütmeyen özel bir kuruluş olarak 2002 yılında kuruldu. İlk başkanımızın
döneminde öncelikle kardiyolog arkadaşlarımızın bireysel yeterliliklerini saptamak ve onlara
bireysel yeterlilik belgelerini vermek amacıyla işleri yoğunlaştırdık. İkinci dönemde ise
kurumsal akreditasyonlar başladı. Gerek bireysel gerekse kurumsal akreditasyonlar hep
gönüllük esasına göre başlamış ve buralara kadar gelmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.
ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Güven ise, "Gerek tıp eğitiminin
akreditasyonu gerekse uzmanlık eğitimlerinin akreditasyonları devlet kurumları tarafından
doğrudan yapılacak işler değil. Gönüllü örgütler tarafından yapılır. Bu örgütleri resmi
kurumlar akredite ederler. Bu çerçevede hepinizin bildiği gibi tıp eğitiminin akreditasyonu
konusunda da çalışmalar vardı. Bir sürü tıp fakültesi akredite edildi ve bizim fakültemizde
bunlardan birisidir. Bunun dışında da uzmanlık eğitiminde birimleri akreditasyonu şuanda
yaşadığımız gibi birkaç uzmanlık alanında da Türkiye’de uygulanmaktadır. Bu anlamda da
birkaç tane bölümümüz daha önce akreditasyon almıştı. Kardiyoloji de bunlardan biri oldu"
diye konuştu.
Konuşmaların ardından Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haldun
Müderrisoğlu, yeterlilik belgesini ERÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Abdurrahman Oğuzhan'a verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15054.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Yılmaz: Problemlerin çözümü meclis
Kayseri Şeker Fabrikası’nın temel atma törenine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı İsmet Yılmaz, her türlü sorunun çözümünün meclis olduğunu söyleyerek, "Türkiye
Cumhuriyeti olarak yaşadığımız bu coğrafyada her türlü problemlerimizi demokratik şekilde
çözebiliriz" dedi.
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Kayseri Şeker Fabrikası tarafından düzenlenen açılışa atılan Meclis
Başkanı İsmet Yılmaz, terör olaylarının birlik ve bütünlüğü bozamayacağını söyledi. Her türlü
sorunun çözümünün meclis olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Ülkemizin bugün içinde yaşadığı
durumda, yapılan saldırılar hepimizin yüreğini yaralamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak
yaşadığımız bu coğrafyada her türlü problemlerimizi demokratik şekilde çözebiliriz. Bizim
mecliste çözemeyeceğimiz hiçbir problem yoktur. Barış ve demokrasimizin sağlanacağı
yegane yer meclisimizdir. Türkiye daha çok güçlendikçe terör ne yaparsa yapsın Türkiye’nin
birlik ve bütünlüğünü bozamayacaktır. Devletimiz güçlüdür. Vatandaşlarımızın kaos ve
yılgınlık yaratma ortamına karşı soğukkanlılıklarını muhafaza etmeleri son derece önemlidir”
dedi. Halkın soğukkanlılığını koruması gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Güvenlik güçlerimiz
terörle uğraşırken onların zamanını alacak hiçbir eylemde bulunmamamız gerekmektedir.
Halkın gücü meclisin gücüdür. Bu zor dönemler aşılır. Kimsenin burnunun kanamadığı
toplumsal iklime ulaşılır. Birliğimiz milletimizin gücüdür. Birbirimizle kavga edersek sahip
olduğumuz her şeyin bereketi kaçar. Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli sağlamdır. Türkiye
kaderimiz ve bu bizim seçimimizdir. Buna sahip çıkmak öncelikli sorumluluğumuzdur”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15055.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Selda Avcı ile Aktarım Diyor ki…
Dut Yaprağının Faydaları
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Dut yaprağı, 5 cm boyutunda, yüzeyinde ağaç dalları gibi yayılmış damarları olan dut gibi
faydaları olan bir bitkidir. Dut yaprağının faydaları saymakla bitmez ateş düşürücü ve çay
olarak kullanımında da idrar arttırıcı özelliği vardır.
Dutun faydaları arasında ateş düşürücü etkisinden söz etmek gerekmektedir ve bu etkiden
yararlanmak isteyenlerin, dut meyvesini tüketmeleri önerilmektedir. Dut yapraklarından
hazırlanan çayın içilmesinin de ateş düşürücü etkisi bulunur ve bunun yanında, dut
yapraklarının çayı, idrar arttırıcı etkilere de sahiptir. Dutun faydaları arasında kan şekerini
düşürmekten de söz etmek gerekir ve dut yapraklarının faydasından bu anlamda yararlanmak
için, kaynatılan dut yapraklarının suyunun içilmesi gerekmektedir.
Dut Yaprağının Faydaları Nelerdir?
Dut yaprağının faydaları arasında, kalp sağlığına olan olumlu etkilerinden de söz
edilmektedir. Dut yaprağının faydalarından kalp için yararlanmak isteyenlerin, dut
yapraklarını, alıç çiçekleri ile birlikte kaynatarak, elde edilen karışımın suyunu içmeleri
gerekmektedir.
Dut yaprağının faydaları arasında boğaz ağrısı ve bronşit tedavisi de yer almaktadır.
Dut yaprağının faydaları arasında yer alan öksürük giderici etkisinden yararlanmak için, dut
yaprağının çayı yapılmalı ve bu çayın, sabah kahvaltısından ve akşam yemeğinden önce, aç
karna içilmesi önerilmektedir. Dut yaprağının faydaları arasında yer alan karaciğer
hastalıklarının giderilmesinde de, dut yaprağı çayının içilmesi gerekmektedir; fakat günlük üç
bardak içilmesi önerilmektedir. Dut yaprağı çayı harici olarak kullanılırsa da egzama tedavisi
olanaklı hale gelmektedir.
Dut yaprağı çayı hazırlanarak günde bir ya da iki bardak içilirse, vücut direncinin artmasına
katkıda bulunmaktadır. Dutun faydaları arasında yer alan karaciğer hastalıklarının tedavisi
için, dut meyvesinden hazırlanan dut pekmezinin de tercih edilebileceği belirtilmektedir. Dut
pekmezinin faydaları arasında, karın sancısının giderilmesinden de söz edilebilir. Bir litre
suyun içerisine atılan on beş ya da yirmi gram dut yaprağından çay hazırlanarak, bu çayın
gargarası yapılacak olursa, diş ağrısının giderilmesi olanaklı hale gelecektir. Dut ve
yaprağının faydalarından bu kadar bahsetmiş iken gelin birde dut yaprağı sarma tarifi verelim.
Dut Yaprağı Sarması İçin Gerekli Malzemeler:
Taze beyaz dut yaprağı
2 diş sarımsak
2 adet soğan
yarım su bardağı pirinç
yarım su bardağı bulgur
1 yemek kaşığı domates ve biber salçaları
nane, karabiber, kimyon istediğiniz baharat türü
10-15 dal maydanoz
Zeytinyağı
Dut Yaprağı Sarması Nasıl Hazırlanır?
Öncelikle yemeklik olarak doğranmış soğan ve sarımsağı zeytinyağı ile pembeleşinceye kadar
kavuruyoruz. Pirinç ve bulguru ekleyerek birlikte karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından
salçaları ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra 1 su bardağı su koyunuz.
Baharatları ekleyerek soğumaya bırakınız. Soğuduktan sonra dut yapraklarını bu harç ile
sararak tencereye diziniz. Dizdikten sonra üzerine zeytinyağı gezdirerek 2 su bardağı su
koyarak kısık ateşte pişmeye bırakınız. Afiyet olsun.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15056.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Selda Avcı ile Aktarım Diyor Ki…
Susam ve Susam Yağının Faydaları Zararları
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Özellikle sabah kahvaltılarının geleneksel lezzeti simite lezzetini veren susamın ve susam
yağının birbirinden önemli yararlarını tanıyalım!
Pedeliaceae familyasının İkiçenekliler sınıfında yer almakta olan Susam bitkisinin Anavatanı
Afrika’dır. Sıcak iklimlerde yetişmektedir. Avrupa, Asya ile Ülkemizde sıcak iklime sahip
bölgelerde kültür tarımı yapılmaktadır. Bitkinin üzerinde yer alan kapsül şeklinde ki
meyvelerinin içerisinden elde edilmekte olan susam baharat olarak kullanılmaktadır. Susam
ayrıca tahinin de ana maddesidir. Kimyasal bileşimi kalsiyum, protein, magnezyum ve B
vitaminleridir. Susamın %50’ si yağdır ve susam yağı elde edilmektedir. Susam yağı
yemeklik olarak tüketilmektedir. Kalan posası da hayvan yemi olarak kullanılmaktadır.
Susam yağının rengi mat sarı ve kokusuzdur.
Susam yağı şifa ve yağlama, son derece besleyici olduğunu. Lezzet arttırıcı yemeklik yağ
olarak kullanılmaktadır dışında, büyük güzellik faydaları vardır ve kafa derisi ve saç
büyümesi için harika çalışıyor. Susam yağı E vitamini, B kompleks ve kökten saçları
güçlendirir ve derin beslenme veren magnezyum, kalsiyum, fosfor ve protein gibi mineraller
ile zenginleştirilmiştir.
Susam Yağının Saçlara Faydası:
Susam yağı cilt için olduğu kadar saçlar için de bulunmaz bir sağlık kaynağıdır. Zamanla hem
çevresel koşullar hem de kimyasal ürünler nedeni ile saçlar yıpranmakta ve hasar
görmektedir. Bu da saçların sağlığını, canlılığını ve parlaklığını kaybetmesine neden
olmaktadır. Susam yağı saçlara yeniden sağlığını kazanmasına yardımcı olmaktadır. Hafta da
iki ya da üç kez masaj yaparak saça uygulayarak saçların daha parlak ve canlı görünüm elde
etmesi sağlanabilmektedir.
Susam yapı saç renginin koyulaşmasına yardımcı olur. Bu özelliği yardımıyla saçların erken
beyazlamasına izin vermez. Periyodik olarak saçlara uygulandığında saçların koyulaşmasını
sağlayabilir.
Susam yağının saçlara diğer faydası da saçların sağlıklı büyümesini teşvik etmesidir. Kafa
derisinde dolaşımı arttırarak hızlı büyümeyi sağlar. Susam yapının yüksek derecede
saçlar üzerinde nüfuzu vardır ve bu özelliği yardımıyla tahrip olan saçların yeniden
onarılmasına yardımcı olabilir.
Saçları zararlı güneş ışınlarından korur. Kafa derisine susam yağının uygulanması kafa derisi
sağlığı dışında saç sağlığının korunması ve özellikle zararlı güneş ışınlarının neden olduğu
hasarları minimuma indirir.
Susam yağının anti bakteriyel özelliği vardır ve bu özelliğinden dolayı kafa derisinde
meydana gelen mantar ve egzama gibi sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Kafa
derisine masaj şeklinde uygulandığı zaman bit sorunlarını da giderir.

Susam yağı aynı zamanda kepek sorununu da çözebilir. Sabahları suya karıştırarak saçlarınız
yıkadığınızda kepek sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Çok iyi bir sonuç almak için bu
uygulamaya 30 gün boyunca devam etmelisiniz.
Susam yağı aynı zamanda kuru saç sorunlarını da çözebilir. Susam yapını bir miktar su ile
inceltin ve bir çay kaşığı limon katın ve parmaklarınızın ucuyla saç köklerine uygulayın.
Dairesel olarak uygulamayı kafa derinize yapın ve daha sonra 30 dakika beklemeye bırakın.
30 dakika sonra saçlarınızı durulayın. Bu uygulama kuru saç sorunlarının ortadan kalkmasını
sağlayacaktır.
Susam yağı ayrıca saçlara doğal bir parlaklık kazandırır. Elinize 3-4 damla susam yağı
damlatın ve saçlarınıza uygulayın. Bu uygulamaya 8-10 gün devam edin. Uygulama sonunda
saçlarınıza doğal bir yumuşaklık ve parlaklık kazandırmış olacaksınız.
Saç sağlığını korumak için susam yapını kafa derinize uygulamanız doğal olarak kafa derisi
sağlığına da katkıda bulunacaktır. Susam yağının ayrıca stres kaynaklı saç dökülmelerini de
önlediği düşünülmektedir.
Susam Yağının Cilde Faydası:
Susam yağı özellikle kuru ciltlerin nemlenmesinin sağlanmasında etkili rol üstlenmektedir.
Kuru ciltler özellikle kış aylarında pul pul dökülmektedir ve bu dökülme aşırı olduğunda ciltte
yaralara bile neden olabilmektedir. Bu sağlıksız bir cildin işaretleridir.
Susam yağının cilde uygulanması kuru ciltlerde sık karşılaşılan döküntüleri engeller. Bunun
yanında susam yağının etkili bir antioksidan olması serbest radikallerin neden olduğu cilt
hastalıklarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
Susam yağının etkili bir antioksidan olması aynı zamanda serbest radikallerin neden olduğu
kırışma ve ciltte tahriş sorununu ortadan kaldırır. Cildin erken yaşlanmasına izin vermez,
kırışıklıkları giderir ve cilde parlak bir görünüm kazandırır.
Susam yağı ayrıca temizleyici özelliğinden dolayı cildin nemlenmesine yardımcı olabilir.
Cildi ölü cilt hücrelerinden ve yağlardan temizleyerek cilt gözeneklerinin açılmasına yardımcı
olur. Buda cildin sağlıklı bir şekilde nemlenmesini sağlar ve nemlenen cilt kurumaz ve
dökülmez. Aksine cilt yumuşar ve esneklik kazanır.
Susam yağının diğer bir özelliği de kadınlarda çok sık rastlanan selülit sorunlarını
gidermesidir. Susam yapının selülit olan kısma hafif bir şekilde 20 gün boyunca uygulanması
sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Ayrıca uygulama yap yakımınım hızlanmasını
sağlayabilir.
Susam yağının ayrıca kaslar üzerinde rahatlatıcı etkileri vardır ve bu yüzden yaygın olarak
masaj yağı olarak da kullanılmaktadır.
Susamın Faydaları:
A,E ve C vitamini içeren susam aynı zamanda mineraller açısından da çok zengindir.
Özellikle bakır açısından çok zengin olan susam bol miktarda demir, sodyum, potasyum ve
magnezyum içermektedir. İçerdiği zengin mineral ve vitaminler yardımıyla diyabetten anemi
hastalığına, kalp damar sağlığından, kanseri önleyici özelliğine kadar çok geniş bir yelpazede
sağlığımıza katkıda bulunur.
Susam Diyabeti Önler. Susam ve özellikle de susam tohumları diyabeti önleyici besinler
içermektedir. Glikoz seviyesini sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olan susam aynı
zamanda kan basıncını ayarlar.
Anemi Hastalığından Korur. Susamın anemi hastalığını giderdiği düşünülmektedir. Bunun
yanında özellikle siyah susam tohumları bol miktarda demir içermektedir. Demir ise anemi
hastalığına neden olan unsurların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Ayrıca demir
eksikliğinden kaynaklanan yorgunluk ve halsizlik hislerini ortadan kaldırmaya yardımcı
olduğu düşünülmektedir.
Susam Kalp ve Damar Sağlığını Korur. Susamın ve susam tohumlarının içerdikleri doymamış
yağlar kötü kolesterol seviyesini sağlıklı düzeyde tutmaya yardımcı olur. Böylece dolaylı

olarak kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bu katkısı koroner
arter hastalığına yakalanma ve felç geçirme riskini azalttığı düşünülmektedir.
Susamın ante kanser özelliğinin olduğu düşünülmektedir. Bol miktarda magnezyum içermesi
kanser vakalarına yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, fıtratın adı verilen bir
anti kanser bileşiğini içermektedir. Düzenli olarak susam tüketimi kolorektal kanserin
önlenmesine ve kolorektal tümör riskinin azalmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir.
Susam ayrıca bol miktarda lif içerdiği için genel anlamda bütün sindirim sistemi organları için
faydalı bir besin kaynağıdır. Bu ayrıca kolesterolün sağlıklı bir seviyede tutulmasını sağlar.
Ayrıca bol miktarda lif içermesi kabızlık gibi sorunların ortadan kalkmasını sağlar.
Susam Romatoid Artrit hastalığıan ve neden olduğu ağrılara iyi gelmektedir. Bu hastalığın
neden olduğu şişmeleri engelleyebilir. Aynı zamanda kan damarlarını ve kemikleri
güçlendirir.
Susamın içerdiği magnezyumu aynı zamanda solunum solu sorunlarının çözülmesine
yardımcı olduğu düşünülmektedir.
Bazı sağlık uzmanları susamın radyasyon hasarlarını azalttığını savunmaktadırlar.
Radyasyona maruz kalan kişilerin düzenli olarak tüketmelerini önermektedirler.
Susam ve özellikle susam tohumları kemik sağlığı için hayati önem taşıyan besinler ve
mineraller içermektedir. Özellikle susam tohumlarını bol miktarda kalsiyum içermesi kemik
sağlığına ciddi anlamda katkı sağlamasına yardımcı olur.
Susam aynı zamanda ağız sağlığı için de çok faydalıdır. Ağızda yer edinen atıkları, zararlı
bakteriler ve mikrolara ortadan kaldırır.
Geleneksel Çin tıbbına göre susamın göz ve karaciğer sağlığına faydalı olduğuna inanılır.
Bazı sağlık uzmanları karaciğer ve göz sağlığı ile yakından bir ilişki olduğunu savunurlar.
Özellikle bu bağlamdan değerlendirdiğimizde siyah susamın karaciğer ve göz sağlığı için
hayati önem taşıyan mineraller ve besinler içerdiğini söyleyebiliriz.
Bütün bu özelliklerinin dışında susamın saç ve cilt sağlığı açısından da çok faydalı olduğunu
söylemek mümkün.
Susamın Zararları:
Susam yoğun yağ içermektedir. Her ne kadar doymamış yağ olsalar da aşırı tüketimi kilo
almak dâhil olmak üzere bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Her hangi bir hastalıktan
dolayı ilaçlı tedavi olan kişilerin düzenli olarak tüketmeden önce mutlaka doktorlarına
danışmalarını öneririz. Ayrıca susam hassas bünyeye sahip kirşlerde alerjiye enden
olabilmektedir. Susam yağı ve susamın yanlış ve aşırı tüketilmesi sonucu ortaya çıkabilecek
bazı sağlık sorunlarını şu şekilde sıralamak mümkün;
Susamın içerdiği kompleks protein yapı hassas bünyeye sahip kişilerde alerjiye neden
olduğunu belirten sağlık uzmanları vardır.
Bazı bünyelerde bazı besinlere karşı alerjiler vardır ve aynı şekilde susama karşı alerjisi olan
kişilerde deri döküntüsüne, baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğüne neden olabilmektedir.
Aşırı şekilde tüketilmesi durumunda kilo almaya neden olduğu düşünülmektedir.
Yine aşırır tüketime bağlı olarak susamın ciltte sivilcelere neden olabileceği düşünülmektedir.
Tavsiyeler:
Susam sağlıklı olarak tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olmaz. Aynı şey susam
yağı için de geçerlidir. Susam yağı ve susam tüketimi sonrası zararları başlığında
bahsettiğimiz alerjik sorunları yaşıyor iseniz mutlaka bir test yaptırarak alerjiye susamın
neden olup olmadığını öneririz. Susam yağının cilt üzerinde uygulamasını aralıklarla
yapmanızı ve 2-3 ay gibi uzun süreli kullanımlardan kaçınmanızı öneririz.

Protein, kalsiyum, magnezyum, potasyum mineraller ve B Vitaminleri açısından zengin olan
susamın küçük olduğuna bakmayın! O küçücük lezzet sizi hastalıklardan koruyor ve
sağlığınıza büyük fayda sağlıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15057.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Selda Avcı’nın Mutfağı…
Etimekli Yalancı Profiterol
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Malzemeler:
1lt.süt
1su bardağı şeker
1su bardağı un
1kaşık tereyağı
1pk vanilya
1pk kremşanti yarım bardak süt
1pk Etimek
Üzeri için kakaolu puding
3,5 su bardağı süt
Yapılışı:
Öncelikle yarım bardak sütle kremşantiyi çırpıp dolapta bekletelim sonra süt, şeker ve unu
muhallebi gibi pişiriyoruz. Ocaktan alıp tereyağı ve vanilyayı ekliyoruz etimekleri yuvarlak
borcam da iri şekilde kırıyoruz. Ilıyan muhallebiye kremşantiyi ekleyip karıştırıyoruz.
Etimeklerin üzerine döküp birbirine karıştıralım. Ayrı yerde pişirdiğimiz kakaolu pudingi
ılıtıp etimeklerin üzerine döküyoruz ve istenilen şekilde süslüyoruz. Afiyet olsun.
Sizden gelenler Hatay’dan Sera Kavas hanıma tarifini bizimle paylaştığı için çok teşekkür
ederiz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15058.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik, Melikgazi
Belediyesi’ni ziyaret etti
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK, projeleri başarı ile uygulanmış
belediye çalışmaları hakkında bilgiler almak üzere Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh
Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.
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Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK, ziyaretlerinde bu ülkede bir
KAYSERİ MODELİ’nden bahsediliyorsa bunda herkesin katkısı bulunduğunu çünkü şehrin
bir bütün olarak geliştiğini ve büyüdüğünü ifade ederek “Çok değerli abimizi ziyaret ederek
Şehzadeler şehri Fatih’in, Kanuni’nin şehri Manisa’dan selamlarımızı getirdik. Melikgazi
Belediyesi ve çok değerli abimiz Memduh Büyükkılıç Türkiye’de örnek belediyecilik
uygulamalarına imza atan bir belediye başkanıdır. Rahmetli babam 5 yıl Kayseri’de il
müftülüğü yaptı. Hem bir baba dostu ve aile dostu, Türkiye’de marka bir belediye olmuş olan
Melikgazi Belediyesi’nin Türkiye’ye nam salmış başkanımızın tecrübelerinden istifade etmek
için geldik. Melikgazi halkına böylesine kıymetli bir başkana destek verdikleri için teşekkür
ediyorum. Buradaki güzel belediyecilik çalışmalarını kendi belediyemizde de uygulamak
istiyoruz. Özellikle geri dönüşüm, kentsel dönüşüm ve tarihi mekanların onarımı projeleri
hakkında bilgi alacağız” dedi.
Melikgazi Belediyesi gerek merkez belediye olarak başarılı bir geçmişi olması gerekse örnek
ve referans belediye olarak bilinmesi sebebiyle birçok belediye ekipleri, teknik heyeti ve
başkan düzeyinde ziyaret edildiğini, bundan da çok memnun kaldıklarını ifade eden Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç “Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Babaları rahmetli Kayseri
müftüsü olarak ayrıca Manisa’da müftülük yaptığı süreçte Ege Üniversitesi’nde okurken
tanıştığımız ve fikirlerine değer verdiğimiz bir büyüğümüzdü. Tohum at, bitmezse toprak
utansın sözünden hareketle böylesine güzel bir insanın oğlu Şehzadeler şehrinde belediye
başkanı olarak hizmet veriyor. Bu dönem Manisa Büyükşehir oldu. Orada oluşan Şehzadeler
ilçemizi vatandaşlarımız emin ellere teslim etmişler. Melikgazi Belediye Başkanı olarak 4
dönemi yaşıyoruz. Bizler insanlara hizmet etmek için çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda
şehzadeler şehrine giderek iadeyi ziyaret yapacağız.”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15059.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kurbanlıklar sağlıklı, veteriner hazır, kasaplar
organize
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Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirleri aldıklarını ve nöbetçi birimler ile
vardiya usulü çalışacak ekipleri arası koordinasyonunun sağlandığını hatırlatan Melikgazi
Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyon
kararı gereği bir dizi tedbir alındığını söyledi.
18 Ayrı Bölgede Kurban Kesim Yeri Hazır
Gerçekleştirilen toplantı da Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 18 ayrı bölgede kurban kesim
yeri belirlendiğini ve bu alanların sürekli hizmet vermesine kararlaştırıldığını belirten Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, cadde ve sokaklarda kurul kararı gereği hayvan satışına ve kesimine
izin verilmeyeceğini kaydetti.
Sokak Ortasında, İzinsiz Mekanlarda Et Çekimi Yasak
Kurban kesim alanında belediye olarak da tüm tedbirlerin alındığını zabıta, veteriner, temizlik
ve sağlık ekiplerin satış süresince görev yapacağını ifade eden Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak her yıl sürekli olarak düzenli, sağlıklı ve hijyenik ve
temiz bir çevrede ve alanda kurban kesim yerleri oluşturuyoruz. Belediyemize ait üstü Kapalı
Semt Pazaryerlerimiz çok amaçlı olup kurban bayramlarında kurban kesim yeri olarak hizmet
verecektir. Kurban kesim yerleri sürekli olarak kesim olduğu sürece deterjanlı su ile
yıkanacak, İlaçlanacak ve kireçlenecektir. Halk ve çevre sağlığı bizim önemli ve asli
görevlerimiz arasındadır. Kamu kullanımına açık kaldırım, cadde, sokak, park gibi yerlerde
kesim yapılmayacaktır. Ayrıca kurban kesim satış merkezinde sürekli olarak veteriner hekim,
ehil kasaplar görevlendirilmiştir. Kurbanlıkların sağlık ve kontrol edildiğini gösteren sarı
küpeleri kontrol edilmektedir.” dedi.
Kesim Sonrası Deterjanlı Ve İlaç İle Yıkama
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, kurban kesim yerlerinin ise şimdiden hazır hale getirildiğini
ve sorunsuz bir bayram için koordineli çalışıldığını kurban kesim yerlerinin sürekli
ilaçlanacağı ve veteriner hekim bulundurulacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15060.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

'Esed, muhalifleri yönetime getirmeye hazır'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Esed'in yönetimi muhaliflere devretmeye hazır
olduğunu söyledi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Esed reform yapmaya ve sağduyulu muhalifleri
yönetime getirmeye hazır" dedi.
Putin, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü
(KGAÖ) Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Esed'in reform yapmaya ve "sağduyulu
muhalifler"i yönetime getirmeye hazır olduğunu bildirdi.
Şam yönetiminin, teröre karşı zafer kazanmak için ülkedeki tüm tarafların güç birliği yapması
gerektiğinin farkında olduğunu ifade eden Putin, Rusya olarak da DAEŞ'le mücadele için
Suriye'ye silah gönderdiklerini belirtti.
Rusya'nın Suriye'yi desteklemediği takdirde o bölgenin Libya'dan da kötü durumda olacağını
ve mülteci sayısının da artacağını öne süren Putin, insanların Suriye yönetiminden değil,
savaştan ve teröristlerin zulmünden kaçtığını savundu.
DAEŞ'in Irak ve Suriye sınırlarından dışarıya çıktığını ve faaliyet alanını genişlettiğini
vurgulayan Putin, Afganistan'daki durumun kötüleşmesinde de DAEŞ'in rolünün olduğunu
Putin, tüm ülkelerin Suriye yönetimiyle birleşerek DAEŞ'e karşı ortak mücadele etme
çağrısında bulundu.
Kaynak: Yeni Akit
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15061.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kayseri, Krone’ye yeni fırsatlar sunuyor
Avrupa’nın lider treyler üreticilerinden Krone, Almanya dışındaki tek yatırımı olan İzmir Tire
fabrikasında üretilen treylerler ile gerçekleştirdiği Roadshow etkinliğinde Kayserili
müşterileri ile bir araya geldi.
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Avrupa’nın lider treyler markalarından olan Krone, en modern fabrikası İzmir Tire’de
gerçekleştirdiği üretim ile yerli marka haline geldi. Yerli üretim Krone treylerler Roadshow
etkinliği kapsamında toplam 7 ilde müşterileri ile bir araya geliyor.
“Krone Türkiye’ye güveniyor”
Krone Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, “Avrupa’nın lider treyler üreticileri
arasında yer alan Krone Grubu, İzmir’deki fabrikasıyla artık yerli üretim statüsündedir.
Burada ürettiğimiz ürünleri Almanya’ya da satıyoruz. Şu anda sıkıntılı günlerden geçsek de
bunun geçici olduğunu, uzun vadede iyi olacağını düşünüyoruz. Bu tip zor dönemlerde
ihracatımız artıyor, bu bir dengeleme stratejisi, yurt dışına ağırlık veriyoruz ama bu yurt
içinden vazgeçtiğimiz anlamına da gelmiyor. Biz Krone olarak Türkiye’ye büyük bir güvenle
girdik. Güvenimiz devam ediyor. Türkiye için parlak bir dönemin geleceğini biliyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti, her zaman zor dönemlerin üstesinden gelmesini bilmiştir. Doğru yerde
olduğumuza inanıyoruz ve Türkiye’de büyümek istiyoruz. İzmir’den Orta Doğu ülkelerine ve
Kuzey Afrika başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Kalite standardımız
Almanya’daki üretimle birebir aynıdır. Hedefimiz tüm Türkiye’ye bu Krone kalitesini
tanıştırmak” açıklamasında bulundu.
Semih Pala, Roadshow etkinliği ile müşterilerinin taleplerini dinleme fırsatı bulduklarını
belirterek, “Biz satış sonrasına da çok önem veren bir firmayız, çünkü bir müşteriye ürün
sattığımızda o müşteri artık bizim sorumluluğumuzda oluyor. Onların talep ve istekleri bizim
için önemlidir. Krone olarak satış sonrası ve yedek parça yatırımlarımız konusundaki
çalışmalarımız da müşterilerimizin istekleri doğrultusunda devam ediyor” dedi.
“Kayseri, lojistikte en önemli illerden biri”
Krone Kayseri Bölge Temsilcisi Kemal Sungar ise “Kayseri, ticaretin ve sanayinin öne çıktığı
uluslararası taşımacılıkta yol almış önemli illerimizden biri. Yurt dışına ihracat yapan birçok
firma olduğu gibi yaklaşık 60 adet uluslararası taşımacılık yapan nakliye firması da
bulunuyor. Mobilya ihracatında ilk sırada olduğu da unutulmamalı. Aynı zamanda geçiş
bölgesi olan Kayseri, lojistikte çok stratejik bir bölge. Kayseri'deki şirketler kurumsallaşmış
şirketler ve yeniliğe açıklar. Burası bize yeni fırsatlar sunuyor, firmalarla yoğun bilgi
alışverişi yapıyoruz. Kayseri Krone için yeni fırsatlar barındırıyor diyebiliriz. Özellikle son
zamanlarda Kayserili nakliyeciler demiryolu taşımacılığında kullanılan hucke pack
modellerine de ilgi göstermeye başladı. Roadshow’la amacımız Krone treylerlerin kalitesini
bölgemizdeki nakliyecilerle buluşturmak” dedi.
Yüzde 100 Yerli Krone
2013 yılında açılarak üretime başlayan Krone Tire Fabrikası, 23 bin metrekaresi kapalı,
toplam 190 bin metrekare alanda hizmet veriyor. Tire fabrikasında Krone’nin çok yönlü Profi
Liner, Mega Liner ve konteyner şasisi Box Liner modelleri üretiliyor. Yıllık üretim kapasitesi
yaklaşık 10 bin adet olan Tire Fabrikası, Krone’nin Almanya dışındaki tek üretim tesisi.
Ödenmiş sermayesi 100 milyon TL olan fabrika, tüm yatırımlarını öz kaynak ile sağladı.
Dünyanın en modern treyler üretim tesislerinden biri olan Krone Tire Fabrikasındaki makine
parkı ve kataforez havuzu, en yeni teknolojik standartlara göre oluşturuldu. Fabrikada, 100’ün
üzerinde Türk çalışan istihdam ediliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15062.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Terörist İsrail Mescid-İ Aksa'ya yine saldırdı
İsrail askeri yine Mescid-i Aksa'ya girip Filistinli vatandaşlara saldırdı.
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Yahudi yerleşimci grubunun İsrail polisinin gözetiminde Mescid-i Aksa Külliyesi'ne girerek
avluda tur atmasına tepki gösteren Filistinli gençlere polis saldırdı.
17 FİLİSTİNLİ YARALANDI
Yahudi yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya sokmaya çalışan İsrail güvenlik güçlerinin, içeride
bekleyen ve murabıtlar (gönüllüler) olarak bilinen Filistin cemaatine saldırması sonucu 17
Filistinli yaralandı.
Filistinli gençler polisin saldırısına taşlarla karşılık verdi. Polisin plastik mermiler ve ses
bombaları da kullanıdığı saldırıda en az 17 Filistinli yaralandı. 1 Filistinli tutuklandı. İsrail
güvenlik güçleri mensupları Mescid-i Aksa'nın çatısında gezdi.
GÜNEY DUVARINDA YANGIN ÇIKTI
Atılan ses bombaları nedeniyle Aksa'nın güney duvarlarında bir yangın çıktı. Ancak
Filistinliler bu yangını söndürdü. Kudüs'te Yahudi yerleşimciler, asker veya polis eşliğinde
sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek cami cemaatini ve eğitim gören öğrencileri
taciz ediyor.
Müslümanların karşı çıktığı bu tür ihlaller nedeniyle Mescid-i Aksa'da sık sık gerginlik
yaşanıyor. İsrail bu gerekçelerle zaman zaman Filistinlilerin Aksa'ya girişini kısıtlıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15063.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Paralel operasyon: Boydak gözaltında!
Kayseri’de sabah saatlerinde paralel yapı iddialarına yönelik operasyon düzenlendi.

16 Eylül 2015 Çarşamba 10:27

Operasyonda aralarında Melikşah Üniversitesi yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına
alındı.

Polis yetkilileri Melikşah Üniversitesi yönetimiyle ilgili başlatılan operasyonun
genişleyebileceğini şu anda, gözaltında aralarında işadamı ve üniversite yöneticileri dahil 11
kişinin bulunduğunu ifade ettiler.
1957 yılında kurulan, 8 ayrı sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding 41 şirkete sahip.
MEMDUH BOYDAK DA GÖZALTINDA
Aralarında Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu
üyesi olan Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak'ın da bulunduğu işadamları bugün saat
07.00'de ev ve işyerlerinden alınarak Kayseri Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis ekipleri
Talas İlçesi'nde bulunan Melikşah Vakıf Üniversitesine de giderek, buradaki yöneticilerini de
gözaltına aldı.
Memduh Boydak'ın ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı belirtiliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15064.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Paralel’in gazetesi müstehcenlik yarışında
Gülen’e yakınlığı ile bilinen Akın İpek’in sahibi olduğu Millet Gazetesi her gün at yarışı, her
gün iddia ekleri vermesinin yanı sıra sürmanşete koyduğu yarı çıplak fotoğraflarla da tepki
çekmeye devam ediyor.
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Her fırsatta dini bir cemaat olduğunu iddia eden ve bağlılarından bu gerekçeyle para toplayan
Fethullahçı Terör Örgütü’nün yayın organları müstehcen yayınları ile dikkat çekiyor.
Fethullahçı Terör Örgütü’ne finansman desteği sağlamak, suç örgütü kurmak ve suç örgütünü
yönetmek iddiasıyla operasyon yapılan Akın İpek’e ait Millet gazetesi de bu gazetelerden
biri… Gülen’e yakınlığı ile bilinen Akın İpek’in sahibi olduğu Millet Gazetesi her gün at
yarışı, her gün iddia ekleri vermesinin yanı sıra sürmanşete koyduğu yarı çıplak fotoğraflarla
da tepki çekmeye devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15065.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Mavi Marmara Gazisi Recep Vidin vefat etti
Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi, Mavi Marmara Gazisi ve 1997 yılı TV kültür programı ödülü
sahibi, TRT programcısı Recep Vidin vefat etti.

16 Eylül 2015 Çarşamba 11:27

Uzun süredir Hacettepe’de yoğun bakımda olan Mavi Marmara gazisi, AKV Ankara Şubesi
eski Başkanı, TRT camiasının sevilen ismi Recep Vidin, hakkın rahmetine kavuştu. Vidin,
dün ikindi namazını müteakip, Ankara Karşıyaka mezarlığındaki camide kılınan namazdan
sonra defnedildi
Recep Vidin Kimdir?
Konya, Ilgın’da 1950’de doğan Recep Vidin, Erkek Teknik Yüksek Ögretmen Okulu’ndan
1971’de mezun oldu. 1976 yılında TRT kurumuna girdi. Muhtelif belgesel programlar yaptı.
TRT’den emekli olduktan sonra da çeşitli gönüllü kuruluşlarda yöneticilik yapan Vidin, uzun
süredir tedavi görüyordu.
Recep Vidin, Çocuk Vakfı, Çocuk Radyosu ve Çocuk Televizyonu Danışma Kurulunda görev
aldı. Keçiören Belediyesi meclis üyeliği yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Başarı Ödülleri,
TV Haber Program Dalı Ödülünü aldı (1983)
YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI BELGESEL FİLMLER
Dünden Bugüne Balkanlar – 1997 Türkiye Yazarlar Birliği, Yılın TV Kültür Programı Ödülü.
1997
Kızılırmak - 1992
Dağlarımız - (TRT)
Yaylalarımız - (TRT)
Avşar Düğünü - 1990 Belgesel, (3 Bölüm)
Anadolu'da Eski Türk Başkentleri - 1980 Belgesel, (8 Bölüm)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15066.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Melikşah Üniversitesi'nden operasyon
açıklaması
Kayseri’de sabah saatlerinde paralel yapının eğitim kurumlarından Melikşah Üniversitesi'ne
yönelik operasyon düzenlendi. Üniversite, operasyonla ilgili bir açıklama yayınladı.

16 Eylül 2015 Çarşamba 13:58

Melikşah Üniversitesi tarafından yayınlanan açıklama şöyle:
"16.09.2015 tarihinde sabah 07.00 saatlerinde Üniversitemize bir algı operasyonu yapılmıştır.
Operasyon, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu’nun soruşturma yazısı ile
Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliği kararına dayandırılmıştır. Karara dayanak olan iddia, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite arazisi olarak tahsis ettiği alanda, birkaç arsa sahibinin
şikayetine dayanarak kamulaştırma yoluyla sözde nitelikli yağma suçunun işlendiğine
yöneliktir. Hemen belirtilmelidir ki, Üniversitemiz bu alanda söze konu iddialar çerçevesinde
hiçbir kamulaştırma yapmamıştır ve şikayete konu taşınmazların malikleri, halihazırda
şikayetçi olduğu ileri sürülen kişilerdir.
Üniversitemizin eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgisi bulunmayan bu iddia nedeniyle
üniversite alanında arama yapılması tamamen hukuka aykırıdır, tam anlamıyla bir algı
operasyonu ve hukuk skandalıdır. Yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla ilgililer hakkında
suç duyurusunda bulunulacaktır.
Yeterli ve gerekli araştırmalar yapılmadan, birkaç kişinin sözde şikayetine dayanılarak
yapılan arama kararı, yukarıda da belirtildiği üzere gerçek dışı iddialara dayanmaktadır.
Üniversitemizde yapılan aramada bahse konu şikayetlere yönelik hiçbir somut suç delili
bulunmadığı, arama sonrası düzenlenen tutanakla tespit edilmiştir.
Üniversitemiz Yüksek Öğretim Kurumu denetiminde olup, düzenli aralıklarla
denetlenmektedir. Suç uydurma yoluyla yapıldığı açıkça belli olan bu hukuksuz operasyonlara
karşı her türlü şikayet ve talep hakkı Üniversitemiz tarafından kullanılacaktır.
Diğer taraftan basın organlarına, arama yapılmadan önce servis edilen, üniversite
yöneticilerinin gözaltına alındığı haberi de gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15067.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

TÜSİAD'dan 'Memduh Boydak' açıklaması
TÜSİAD’dan Memduh Boydak’ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.
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Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Memduh boydak’ın bu Sabah gözaltına alındığı haberi
karşısında Yönetim Kurulumuz derin bir üzüntü ve kaygı duymaktadır. Memduh Boydak iş
dünyasının itibarlı, saygın ve değerli bir mensubudur, Memduh Boydak’ı, hakkındaki
soruşturmadan aklanarak, bir an önce aramızda görmeyi umut ediyoruz. Bu üzücü olay
vesilesiyle, iş dünyasını ağır ithamlarla sürekli tedirgin eden kasvetli atmosfere dikkat çekmek
ve bu gidişin son bulması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Hukuk devletinde iş dünyası da
dahil hiçbir kurum ve kişi yasal her hangi denetim ve soruşturmadan muaf değildir ve hesap
verebilir olmalıdır.
Bununla birlikte, tüm vatandaşlarımız için her zaman dile getirdiğimiz gibi iş dünyası için de
adil yargılanma hakkı, itibarın ve kişilik haklarının zedelenmemesi gereği ve ceza
soruşturması süreçlerinin süratle sonlandırılması ihtiyacı esastır. Sorumlu bir iş dünyası temsil
örgütü olarak yasal süreçlerin bu hassasiyetlere uygun olarak yürütülmesinin takipçisi
olacağız. TÜSİADYönetim Kurulu olarak Memduh Boydak’a, Boydak ailesine ve çalışma
arkadaşlarına geçmiş olsun dileriz"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15068.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Selda Avcı ile Bir Soru Sorduk...
Kayseri Gündem Gazetemizde Bir Soru Sorduk köşemizde yayınlanmak üzere sizlere
yönelteceğimiz sorumuz... Yarın evleniyor olsanız Gelin ve Damat arabanıza ne yazdırırsınız?
Dedik bakın nasıl cevaplar aldık.
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1-) Mehtap Erol: Birbirimize yandık
2-)Hatice Kocahan Ertürk: Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete

3-)Hakan Özmen: İç işleri bakanımı aldım hükümet kurmaya gidiyorum
4-) Nuran Nuran: Ayvayı yedin
5-)Fatma Zaman: Meleğimi buldum cennetime gidiyorum
6-)Burcu Burcu Ateş: Benimle neden evleniyosuuuun
7-) Fatih Dilmen: Şeyhül-İslam, Devleti Hümayunda
8-) Hanife Karakaş: Thé end
9-) Hatice Yaşın Öztekin: Çok şükür seni bana verene
10-) Mehmet Göksel Keser: Prensesi aldım gidiyorum
11-)Mehmet Seyhan: Ölene dek seninim
12-) Sibel Göktürk: Rahatlık battı
13-) Emek Düğün Davet: Tavuk dürüme elveda
14-) Metin Aykut: Buyurun cenaze namazına
15-) Mustafa Çeliker: Benim bugün ölüm günüm, ölmek istemiyorsan sakin sende yapma
düğün
16-) TC Ahmet Erol: Tatil bitti
17-) Beyaz Gölge: Anamın ilk gelini ön kaputa da, telaşımı hoş gör ıslandığım ilk
yağmurumsun
18-)Fatih Yüksel: Üzülme Annesi Kızın Gönlümün Prensesi
19-) Kübra Canan Visal: Hadi hayırlısı
20-)Nefise Erciyes Özçelik: İlk ve son
21-)Muhammed Karaçalı: Elveda vezirlik hoş geldin rezillik
22-)Kamil Bayrakdar: Bekârlık sultanlıksa, evlilik de imparatorluk
23-)Emel Koçyiğit: Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete
24-)Hikmet Koramaz: Sabır sabır ya sabır
25-)Musa Kurtçu: Cennete vizeyi aldık
26-)Onur Ayata: İçişleri bakanımı aldım hükümeti kurmaya gidiyorum
27-)Canan Dağıstan: Dünyada bir taneydi onu da ben aldım
28-)Sinan Öztürk: Dünyanın güzelini aldım gidiyorum
29-)A'li F'urkan İ'remim: Seninle kavga etmeyi. Başkasıyla gülmeye değişmem.
30-)Yunus Tan: Hep manşeti ben mi atacağım. Bir kerede manşet olalım... Ön kaputa da bu
kalp son nefesime kadar senin
31-)Mustafa Soner Çıkrıkçıoğlu: "BEN DEĞİL, BİZ OLALIM AŞKIM"
32-)Mahmut Karahan: Dinimin Yarısını Tamamladım...
33-)Gülhan Abut: Pazara kadar değil mezara kadar
34-)Ayşe Igt: Mutluyuz
35-)Niyazi Bayram: Ayvayı getirin
36-)Serdar Yıldırım: Vatana bir Mehmetçik için evet
37-)Şenol Altıntaş: #RAHAT BATTI #
38-) Bahar Tembih: BEKÂRLAR ÂLEMİNDEN BI YILDIZ KAYDI YAZARDIM.
İşte birbirinden değerli yorumlar bu şekilde, yorum yapan değerli okurlarımıza çok teşekkür
ederiz. Peki, siz olsanız ne yazardınız?
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15069.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Şehidin baba evinde hüzün hakim
Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının zırhlı polis
aracının geçişi esnasında patlatılması sonucu şehit olan komiser yardımcısı Oktay İzgi'nin
Kayseri'de bulunan baba ocağına ateş düştü.
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, Çevik Kuvvet
Şube Müdürlüğüne ait zırhlı aracın geçişi esnasında patlatılmış, patlamada biri komiser 3
polis şehit olurken, 1 polis de ağır yaralanmıştı. Patlamada şehit olan evli ve 2 çocuk babası
komiser yardımcısı Oktay İzgi'nin merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde bulunan
baba ocağına haber tez ulaştı. Şehit haberinin gelmesi ile beraber şehit Oktay İzgi'nin
yakınları da babasının evine akın etti.
Öte yandan, patlamada şehit olan komiser yardımcısı Oktay İzgi'nin sosyal paylaşım
sitesinden 25 Nisan'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan olaylarla ilgili bir fotoğraf
paylaştığı görüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15070.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Her geçen gün araç parkı yenileniyor 2 adet
asfalt tamir ve bakım aracı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen
Melikgazi İlçesinde daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacıyla araç parkını her
geçen gün yeni alınan araçlarla genişlettiklerini bildirdi.
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Kesintisiz ve pürüzsüz asfalt yollar için…
İlçesinin her geçen gün büyüdüğünü ve semtler arasında mesafenin de artığını bundan dolayı
araç parkına sürekli yeni araçlar satın alarak genişletip, hizmeti vatandaşlara bizzat bire bir
sunduklarını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, yeni bir araç ile bundan böyle
kesintisiz, pürüzsüz asfalt, yama ve tamir yapılacağını belirtti.

8 ton kapasiteli 2 adet araç ile
Yeni alınan araçlar ile bundan böyle bir gün içinde asfalt bakım, onarım ve yama yapılacağını
vurgulayan başkan Dr.Memduh Büyükkılıç yeni alınan araçlarla ilgili olarak şunları söyledi.
“Melikgazi ilçesinin yerleşim alanı büyümekte ve bu fiziki büyümeye paralel olarak nüfusu
artmaktadır. İlçe sınırları içerisinde 81 mahallemiz bulunmaktadır. Geniş bir alanda daha etkin
ve verimli bir hizmet için teknolojinin her türlü yeniliklerini ve araçlarını kullanıyoruz. Daha
kısa sürede daha çok alanda alt yapı çalışması yapılmış olacak. 8 adet yeni iş makinesi satın
aldık. Bunlar; 3 adet silindir, 2 adet beko kepçe, 1 adet greyder, 2 adet yükleyici kepçe olup
fen işleri çalışmasına tahsis edildi. Bu araçlar ile iş makinesi sayısı 75’e ulaşmış oldu. Yeni
alınan 2 adet asfalt tamir ve bakım aracı ile bir günde 15 işçinin yapacağı işi 1 saatte 3 işçi ile
yapacaktır. Böylece zamandan kazanç sağlanacak ve yol kapalı mağduriyeti giderilecektir.”
dedi.
2 araç ile daha kısa sürede daha etkin hizmet…
2 adet asfalt tamir ve bakım aracının yatırım teşvik belgesi kapsamında Devlet Malzeme
Ofisinden alındığını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, 2 ayrı araç ile alt yapı hizmet
alanında hizmette verimliliğin artırılacağını ve daha kısa sürede daha etkin hizmet
sunulacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15071.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

İki iş adamı aranıyor
Kayseri'de, Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda Boydak Holding CEO'su ve
Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak ile birlikte 10 kişi gözaltına
alınmıştı. Operasyon çerçevesinde iki iş adamı da aranıyor.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda Melikşah
Üniversitesi çevresindeki arazilerin baskı yoluyla alınması ve paralel yapı iddiasıyla Boydak
Holding Ceosu ve Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak, iş
adamları Necmi Somtaş, Hakkı Gazezoğlu, Ahmet Türkmen ve Mehmet Filiz ile birlikte
Melikşah Üniversitesi idarecileri gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan Memduh Boydak, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde parmak
izinin alınmasından sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınanların ifadelerinin
alınmasına başlanırken, operasyon kapsamında iki iş adamının da arandığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15072.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Kayseri Şeker’den Boğazlıyan’a 25 milyonluk
yatırım
Kayseri Şeker Fabrikası tarafından Boğazlıyan Şeker Fabrikası 9. Kampanya Açılış ve
Boğazlıyan Lisanslı Depoculuk Temel Atma Töreni yapıldı.
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Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Hüseyin Akay, çiftçilere hizmet etmek için
ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Göreve geldikleri 4 buçuk yıl önce Kayseri
Şeker’i borçlarından kurtardıklarını ve artık yatırıma geçtiklerini ifade eden Akay, “Her gün
şehit haberleri gelmeye başladı. Biz de canlarını feda etme yiğitliğini gösteren insanların
hatırasına sadakat göstermeliyiz. Bu kadar acı haberin arasında güzellikleri yaşamak için
buradayız. Dün Şarkışla’da bir güzellik yaşadık. Orada 4 ay önce temelini atmıştık, bitirmeyi
nasip etti. Bugün Boğazlıyan’da yine güzellikleri yaşamak için bir aradayız. Boğazlıyan şeker
fabrikamızın 9. kampanyamızın açılışını yapıyoruz ve yine 40 bin tonluk deponun temel atma
törenini yaşamak için buradayız. Türkiye’de terörün azgınlaştığı bir dönemde, herkesin acaba
bu istikrarsızlık ne kadar sürer diye düşündüğü bir ortamda hem Kayseri’de, hem
Boğazlıyan’da, hem de Şarkışla’da güzelliklerin olduğunu göstereceğiz Allah izin verirse.
Sadece sıkıntılar yok, biz Türkiye’mizin geleceğine inanıyoruz. O yüzden bu yatırımları
yapma noktasında bir sıkıntı duymuyoruz. İnşallah bu yatırımlar çiftçimize büyük katkı
sağlayacak diye düşünüyoruz. Bu güne gelene kadar 4 buçuk sene gece gündüz çalışılmak
zorunda kalındı. 4 buçuk sene önce Kayseri Şeker Fabrikası’nın ne durumda olduğunu
biliyorsunuz. Biz görev aldıktan sonra bu toprakları korumak gerektiğini düşünerek demiştik
ki ‘Pancarlarımızla beraber topraklarımız fabrikalara taşınmasın. Fabrikanın bir kuruş parası
yoktu. Kayseri Şeker fabrikası artık 4 buçuk yıl önceki ağır borç yükünden kurtuldu. Rekor
ciro, rekor kar, borç bitti yatırım var dedik. Bu senenin sloganı bu” ifadelerini kullandı.
Lisanslı depoculuk hakkında bilgiler veren Akay, “Lisanslı depoculuk bizim açımızdan
önemli bir yatırım kalemi. 100 bin ton lisanslı depoculuk yapmak üzere karar oluşturduk.
Bunun 40 bin tonunu Boğazlıyan’da hizmetinize sunacağız. Türkiye’nin gündemine son 7-8
yılda gelen bu sistem Orta Anadolu’da bizim sayemizde gündeme geldi. Bölgemizde kurulan
tek lisanslı depoculuk sistemi bize ait. Bunlarla birlikte düşündüğümüzde bugün üzüntüleri bir
tarafa bırakacak olursak coşku günü” şeklinde konuştu.
Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın 9. Kampanyası’nın açılışını da gerçekleştirdiklerini kaydeden
Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Diğer mutluluğumuz da Boğazlıyan
Şeker Fabrikamızın 9. Kampanyasının açılışını gerçekleştiriyor olmamız. Bu kampanya
dönemimizde 4 tane bölgemizde pancar üretimi gerçekleşiyor. Boğazlıyan, Yenipazar,
Yenifakılı ve Çandır olmak üzere. 970 bin ton taahhütte bulunmuş çiftçilerimiz. Bu sene aşağı
yukarı 1 milyon 35 bin tonluk bir pancar bekliyoruz bu sene için. Geçen sene 10 bini aşkın
çiftçiniz 10 bin kişiyle mali genel kurul gerçekleştirdiniz. Size hizmet etmek bizim için
şereftir” dedi. Hüseyin Akay, konuşmasının sonunda çiftçilere bir takım müjdeler de verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Akay ve protokol üyeleri tarafından Kayseri Şeker Fabrikası
tarafından Boğazlıyan Şeker Fabrikası 9. Kampanya Açılış ve Boğazlıyan Lisanslı Depoculuk
Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15073.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

LÖSEV Kayseri’de 100 aileye kırmızı et paketi
dağıttı
Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV) Kayseri’de 100 aileye kırmızı et paketi dağıttı.
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Kurban etlerini dağıtmak için Ankara’dan geldiklerini belirten LÖSEV Vakfı Halkla İlişkiler
Sorumlusu Ceren Gökdemir, Kurban Bayramında vekaleten kesilen kurban etlerini 12 ay
boyunca hastalara dağıttıklarını söyledi.
Kurban Bayramı öncesinde Kayseri’de 100 aileye et kolisi dağıtacaklarını dile getiren Ceren
Gökdemir, “Yine Kurban Bayramında da biz ailelerimize 12 ay boyunca taze et kolisi
gönderiyoruz. Kayseri halkına da tanıtım yapmak için 2 gündür Kayseri’deyiz. Her kurban
lösemili çocuklara can dedik ve Kayseri’ye geldik. Etleri 12 ay boyunca dağıtıyoruz. Çünkü
ailelerimizin yüzde 87’si asgari ücretin altında bir gelire sahip. Çocukların protein
bakımından beslenmeleri için et çok değerli dolayısıyla biz kurban etlerini 12 ay boyunca
dağıtıyoruz. Ailelerde burada olmaktan çok mutlular. Biz onlar için geliyoruz. Onlarda bunun
bilincindeler” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15074.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Güngören Kaymakamından Bünyan Adliyesi'ne
ziyaret
Güngören Kaymakamı olan Zafer Orhan, Bünyan Kaymakamı Muhammet Lütfü Kotan ile
birlikte Bünyan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara'ya nezaket ziyaretinde bulundular.
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Ziyarette İstanbul'ün Göngören ilçe Kaymakamı olan Zafer Orhan Bünyan'a tatile geldiğini,
tatil vesilesiyle Bünyan'ı çok sevdiğini, sevdiği dostları olduğunu belirterek, Bünyan
Adliyesini de ziyaret ettiğini belirtti. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara'da gerçekleşen
ziyaretten dolayı İstanbul Güngören Kaymakamı Zafer Orhan ile Bünyan Kaymakamı
Muhammet Lütfü Kotan'a teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15075.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Büyükşehir Belediyesi dolandırıcılara karşı
uyardı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyenin ya da belediye bürokratlarının ismini kullanarak
dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada kötü niyetli kişilere
karşı dikkatli olunması istendi.
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Son günlerde bazı kişilerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da bazı bürokratların adını
kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulundukları tespit edildi. Büyükşehir
Belediyesi’nden yapılan açıklamada belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde para talebinde
bulunmadıkları, dolayısıyla bu tür davranış gösteren kişilerin amacının dolandırıcılık olduğu
belirtildi.
Yapılan açıklamada kötü niyetli kişilerden gelecek bu tür tekliflerin ve telefonların dikkate
alınmaması ve polisin aranarak ihbarda bulunulması istendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15076.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Milli gelirimizi artırmaya çalışıyoruz
Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından Eximbank Kredileri Bilgilendirme Toplantısı
düzenlendi.
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M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda düzenlenen toplantıya Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türk Eximbank Eximbank Genel Müdürlüğü
Pazarlama Müdürü Metin Çelik, KTO üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantının
açılışında konuşan Başkan Mahmut Hiçyılmaz, “Biz, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat,
20 bin 25 bin dolar kişi başına milli gelir ve dünyadaki ekonomiler arasında en ilk ona
girmeyi hedefleyen bir ülkeyiz. Ancak bu hedeflere bizim dışımızdaki gelişmelerin normal
olması şartlarına bağlı olmak üzere varılabilir. Nitekim hem ülkemizin içinde hem de dünya
ülkeleri içindeki kriz ve son yaşanan terör olayları ülkemizde ümitsizliğe sebebiyet vermiş
olabilir. Ancak hiçbir zaman şunu unutmayalım ki Türkiye’nin başına çorap örmeye çalışanlar
her dönemde zarar görmüşlerdir. Bundan sonraki dönemde de aynı şey olacaktır ve Türkiye
tek yürek tek millet olarak yoluna devam edecektir. Bu vesile ile son zamanlarda vermiş
olduğumuz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum”
ifadelerini kullandı. Türkiye’nin kişi başına 10 bin dolar civarında milli gelire sahip bir ülke
olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, “Bunun artırılması bakımından tüm gayretlerimizi
gösteriyoruz ama biraz önce de bahsettiğim gibi maalesef hem içeride hem dışarıda bazı
engeller ile karşılaşıyoruz. Ancak inşallah bunları atlatacağız ve koymuş olduğumuz hedeflere
de ulaşabilmemiz için tüm gayretimizle çalışacağız. Bugün dünyada ihracat yapmadığımız
ülke kalmadı. Dünyada ne kadar ülke varsa hepsine ihracatımızı yapıyoruz ama bundan
sonraki süreçte ve bu dönemde bizim ihracat yaptığımız ürünlerde teknolojiye daha çok
ağırlık vermemiz gerekiyor” diye konuştu. Türkiye’nin imalat sanayi olarak yapmış olduğu
ihracatta teknoloji yoğun ürünlerin oranı yüzde 3.3 gibi çok düşük bir oranda bulunduğu
kaydeden Hiçyılmaz, “Bu oranı daha yukarılara çekmek durumundayız. Her zaman
bahsedilen bir konu biliyorsunuz zaman zaman kamuoyunda da konuşuluyor. Biz bir
konteynırı mobilya ile dolduruyoruz 10 bin dolar geliyor veya gelmiyor. Ama elin adamı
teknoloji yoğun ürünleri bir konteynıra dolduruyor, 10 milyon, 100 milyon ediyor.
Teknolojiye ağırlık vermeliyiz ve teknoloji yoğun olarak ürettiğimiz zaman daha çok çok
gelir elde etmenin çarelerini aramalıyız” dedi. Cari açığın önlenmesi bakımından da çareler
aranması gerektiğini vurgulayan Hiçyılmaz, “Dünyada rekabetçiliğin arttığı günümüzde artık
AR-GE ve inovasyona ağırlık vermemiz gerekiyor. AR-GE’ye, tasarıma, inovasyona ağırlık
vermediğimiz sürece dünya ülkeleriyle rekabet etme şansımızı zorlayamayız. Ancak o zaman
ihracatta rekabetçiliğin önüne geçer ve dünya ülkeleri ile rekabet edebilir hale geliriz.
Gelişmiş olan ülkelerde AR-GE’ye ve inovasyona ayrılan paylar hem ülke bakımından hem
de şirketler bakımından baktığımızda yüzde 3’lere, 4’lere varıyor. Ama bizim ülkemizde hem
ülke olarak hem de şirketlerin ayırmış olduğu paylara baktığımızda yüzde 1’lere dahi
varmıyor” dedi. Tüm bu çalışmaların yapılabilmesi için desteklerin olması gerektiğini de
belirten Hiçyılmaz, “Çünkü her zaman söylediğim bir şey var, ülke olarak da zaten yatırımları

yapabilmemiz bakımından kendi sermayemiz yetmiyor. Mutlaka dışardan yabancı sermayenin
gelmesi gerekiyor. Bunları Türkiye’ye getirebildiğimiz oranda gelişmemizi daha kısa yoldan
daha iyi bir şekilde elde etmiş oluruz. Onun için özellikle ihracat yapan ve ihracat yapma
noktasında gayret gösteren firmalarımızın da desteklenmesi gerekiyor. Bu desteği sağlayan en
önemli kuruluşlardan biri de Türk Eximbank. Onların vermiş olduğu kredilerde hem
işyerinizin daha verimli çalışmasına yönelik hem de yeni ürünlerin imalatına yönelik
destekleri var. Ankara’dan gelen konuklarımız sizleri bu konuda bilgilendirecekler” diye
konuştu.
Hiçyılmaz’ın konuşmasının ardından, Türk Eximbank Genel Müdürlüğü Pazarlama Müdürü
Metin Çelik tarafından sunum eşliğinde katılımcılara bilgi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15077.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Şehit Oktay İzgi'nin naaşı Kayseri'ye getirildi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde dün PKK’lı teröristlerin yola döşediği bombanın infilak
ettirilmesi sonucu şehit olan polis memurlarından Oktay İzgi'nin naaşı Kayseri'ye getirildi.
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Şehit Oktay İzgi'nin Kayseri Erkilet Havaalanı'ndan alınan naaşı, konvoy eşliğinde Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Şehidin naaşının getirilmesi sırasında amcasının
oğlu Erdal İzgi, gözyaşlarına hakim olamadı.
Evli ve Hikmetcan ile Eymen isminde iki çocuğu olan şehit Oktay İzgi'nin eşinin Nusaybin
Adliyesi'nde memur olduğu, tayini çıktığı ancak eşinin yalnız kalmaması için tayinini uzattığı
öğrenildi. Şehit Oktay İzgi'nin cenazesi bu akşam saat 18.00'da kılınacak cenaze namazı
sonrasında toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15078.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Büyüme moral verdi
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Ekonomi ve politikada
sıkıntılı günler yaşayan Türkiye’nin, büyüme oranının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi
ile moral bulduğunu açıkladı.
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2015 yılının ikinci çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) oranının, 2014 yılının aynı
çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 3,8 yükseldiğini belirten Hiçyılmaz, “Böylece ilk altı
ayda Türkiye ekonomisi yüzde 3,1 büyümüş oldu. 2014 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamı
yüzde 2,9, 2012 yılı rakamı ise yüzde 2,1 olarak gerçekleşmiştir” dedi.
Üretim yöntemine göre iktisadi faaliyetlerdeki büyüme oranlarının incelendiğinde yılın ikinci
çeyreğinde en hızlı büyüyen sektörün yüzde 6,7 ile tarım sektörü olduğunu vurgulayan
Hiçyılmaz, “Hizmetler ve sanayi sektörü aynı hızla yüzde 4,1 büyüme kaydetmiştir. Sanayi
sektörü içinde yer alan imalat sanayi 2014 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,9 büyürken, bu
yıl yüzde 5 düzeyinde bir büyüme oranını yakalamıştır. İnşaat sektöründe ise büyüme ivmesi
yavaşlamış; geçen yıl ikinci çeyrekte yüzde 3,4 büyüyen sektör, 2015 yılında yüzde 2,0
büyüyebilmiştir. Ancak bu bile sektör açısından önemlidir. Zira hatırlanacağı üzere inşaat
sektörü bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,8 küçülme yaşamıştır. Ancak sektörün geçen yılın
ikinci çeyreğinde yüzde 3,4 büyüdüğü göz önüne alındığında ve bu çeyrekten sonra ki
gelişmelere bakıldığında, inşaat sektöründe bir düşüş içerisine girdiğini söyleyebiliriz” diye
konuştu.
GSYH’ya harcama yönü ile bakıldığında büyümenin yurtiçi tüketime dayalı olduğunun ortaya
çıktığını ifade eden Hiçyılmaz, “İkinci çeyrekte hanehalklarının nihai tüketim harcamaları,
sabit fiyatlarla yüzde 5,6 arttı ve GSYH’dan da yüzde 65,6 pay aldı. Devletin nihai tüketim
harcamaları da yüzde 7,2 oranında yükseldi” ifadelerini kullandı.
Yılın ikinci çeyreğinde asıl beklenmeyen büyüme hızının yatırım harcamalarında
gerçekleştiğini kaydeden Hiçyılmaz, “Yatırım harcamaları bu çeyrekte geçen yılın ikinci
çeyreğine göre yüzde 9,7 yükseldi. Kamu sektörü yatırımları yüzde 1 artarken, özel sektör
yatırım harcamaları yüzde 11,4 yükseldi. Özel sektör üstelik bu artışı daha çok yüzde 15,5
oranında bir artış ile makine-teçhizat yatırımlarından sağladı. İnşaat harcamalarındaki büyüme
yüzde 3,4’te kaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2015 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 2,1 azaldı. Mal ve hizmet ithalatı ise 2015 yılının ikinci
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 1,6 oranında yükseldi.
Bu gerçekleşmeler neticesinde dış talebin milli gelire katkısı sınırlı kaldı ve büyüme oranını
aşağıya çekti” şeklinde konuştu.
Hiçyılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü;
“Netice itibariyle, GSYH büyüme oranı beklenin üzerinde bir yükseliş kaydetti. Bunun nedeni
de yurtiçi tüketim ve yatırım harcamalarındaki artış oldu. Bu büyümenin ne kadar kaliteli olup
olmadığı tartışmaya açıktır. Ancak, Türkiye son 25 çeyrek dönemde kesintisiz büyümeyi
başarmıştır. Diğer yandan küresel kriz nedeni ile hala birçok ülkenin istikrarlı büyüme eğilimi

yakalayamadığı da göz önüne alındığında yılın ikinci çeyreğinde yakalanan yüzde 3,8’lik
büyüme oranı daha da kıymetli hale gelmektedir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15079.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Develi'de kaza: 1 ölü
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Eselik köyü yakınlarından meydana gelen kazada
E.Y.'nin kullandığı 38 FY 543 plakalı otomobilin, bir traktör ile çarpıştığı öğrenildi. Meydana
gelen kazada otomobil sürücüsü E.Y. yaralanırken, yanında bulunan Y.S.'nin hayatını
kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15080.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

CHP İl Başkanı Ayan: Melikşah, mahalle
halkını mağdur etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mustafa Ayan, sabah saatlerinde Kayseri Emniyeti
tarafından yapılan ‘Melikşah Üniversitesine Kamulaştırma Baskını’na ilişkin olarak yaptığı
açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Mahalle halkı, Melikşah
Üniversitesi kurulduğundan bu yana arsalarından dolayı mağdur edilmektedirler. Bu baskınla
hangi mağduriyeti ortadan kaldırdığınızı sanıyorsunuz, halkın mağduriyeti son bulacak mı?”
diye sordu.

16 Eylül 2015 Çarşamba 15:49

Kayseri, bu sabah saatlerinde Melikşah Üniversitesi’nin yanı başında bulunan arazilerle ilgili
henüz kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle aralarında Melikşah Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı, Boydak Holding Ceo’su ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Memduh
Boydak başta olmak üzere birçok iş adamı ve Sivil toplum Örgütü temsilcilerine yönelik bir
operasyonla güne başladı.

CHP İl Başkanı Mustafa Ayan konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede söz konusu arazinin
kamulaştırma safhasında bölge halkının sürekli mağdur edildiğine dikkat çekerek,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Ayan, “Ey Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, söz konusu
arazinin kamulaştırma çalışmaları sürecinde ilgili Üniversite yönetiminin bölge halkını
mağdur ettiğini avazımız çıktığınca bağırdık. Kayseri’de ki senin avanelerin bu konuyu
görmezden geldi ve getirmeye gayret etti. Arazilerin kamulaşmasına dönük olarak
Üniversitenin bağlı bulunduğu İlçenin Belediyesi İmar planında değişikliğe gitti. Neden gitti?
Siz bilmiyorsanız ben söyleyeyim; ülkenin içinde bulunduğu tüm olağanüstü gelişmeleri bir
yana bırakıp bireysel çıkarlarınız uğruna intikam duygusuna dönüştürdüğünüz Cemaat-AKP
çatışması yüzünden iptal etti. Sonrasında bu Üniversite ilgili yerlere başvurdu ve
Üniversitelerin yanı başında bulunduğu araziler üzerinde büyümesine engel olunamayacağı
kararı çıktı. Söyle bizlere açık açık bu operasyon neyin nesi? Hadi diyelim ki Melikşah
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Boydak Holding Ceo’su ve TÜSİAD Yönetim Kurulu
Üyesi Memduh Boydak’ı bu sebepten dolayı gözaltına aldınız! Peki ya diğer iş adamları ve
STK temsilcilerini neden gözaltına aldınız? Şimdi bu göz altılarla birlikte bölge halkının
mağduriyeti ortadan kalkacak mı?”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15081.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

CHP İl Başkanı Ayan: Yeter artık!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mustafa Ayan, Bünyan’a defnedilen Şehit Polis
memuru Muzaffer Can Ersoy’un şehadetinin 9’ncu gününde Mardin’den gelen Komiser
yardımcısı Oktay İzgi’nin acı haberinin Kayseri’ye ikinci kez ateş düşürdüğünü ve bu acıya
hiçbir yüreğin dayanamayacağını söyledi.

16 Eylül 2015 Çarşamba 15:53

CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PKK
mensuplarınca yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan komiser
yardımcısı Oktay İzgi’nin acı haberi, Bünyanlı Şehit Özel Harekat Polis Memuru Muzaffer
Can Ersoy’un acısının 9 gününde Kayseri’ye ikinci kez ateş düştü" dedi. CHP İl Başkanı
Mustafa Ayan, milletin artık şehit haberleriyle sarsılmaması gerektiğini söyledi.
Ayan sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri
başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Bugün insanlık için en acı günlerden
birini daha yaşıyoruz. 9 gün önce şehit edilen Muzafferimizin acısı henüz tazeliğini korurken,
Kayseri halkı ve Türkiye bu acıyı henüz sindirememişken Kayseri’ye ikinci ateş düştü! 7
Haziran tarihinde bir seçim süreci yaşadık ve ne olduysa o süreçten sonra her şey tersine
döndü. Anlaşma yapmak üzere PKK terör örgütüyle yapılan görüşmelerin neticesi bizlere acı
dolu günler yaşatmaya devam ediyor. Bu hain saldırılar ne zaman bitecek? İnsan kanı ve canı
üzerinden siyaset yapan her kimse eğer onlara Milletimiz en ağır cevabı elbet bir gün

verecektir. 9 günde ikinci kez şehit haberiyle sarsılan Kayseri bu acıyı taşıyacak gücünü
yitirmek üzere. Bu işin sorumluları her kimse tarihin çöplüğüne gömülsün gitsin. Sorumlular,
Şehidimiz Oktay İzgi’nin baba evine gelsinler de acıyı bir görsünler bakalım dayanabilecekler
mi? yeter artık yeter dinsin bu acı ve anaların yüreklerinde yanan ateş!”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15082.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

'Kayseri Cemiyet' yayın hayatına başladı
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin ilk dergisi “Kayseri Cemiyet” yayın hayatına başladı.

16 Eylül 2015 Çarşamba 16:25

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Faruk Aydemir yaptığı açıklamada, “1980
yılından bu yana bayramlarda düzenli olarak çıkardığımız “Bayram Gazetesi”nden sonra ilk
kez “Kayseri Cemiyet” adında dergi de yayın hayatına başlamış oldu. Cemiyetin kuruluşunun
35. yılında çıkarılan dergi 100 sayfadan oluşuyor. İl ve ilçe belediyelerden önemli haberlerin
yer aldığı, dergide ayrıca eski başkanlar, kurucu üyeler ve mevcut üyelerimize de yer verildi.
Düzenli olarak ayda bir kez yayınlanacak olan Kayseri Cemiyet Dergisi’ne emeği geçen
herkese teşekkür ederim” dedi.
Cemiyet Genel Sekreteri Aydemir, bundan sonra aylık olarak yayımlanacak dergiye Cemiyet
üyelerinin de destek vermesini istediklerini de söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15083.html
Erişim Tarihi: 17.09.2015

Memduh Boydak ve gözaltındaki 6 kişi doktor
kontrolüne getirildi
Kayseri'de yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınan Boydak Holding CEO'su Memduh
Boydak ile birlikte 6 kişi sabah erken saatlerde sağlık kontrolüne getirildi.

17 Eylül 2015 Perşembe 12:39

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Melikşah Üniversitesi
çevresindeki arazilerin baskı yoluyla alınması iddiasıyla ilgili olarak Boydak Holding Ceosu
ve Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak, iş adamları Necmi
Somtaş, Hakkı Gazezoğlu, Ahmet Türkmen ve Mehmet Filiz ile birlikte Melikşah
Üniversitesi idarecileri gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 7 kişi sabah erken saatlerde
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Memduh Boydak
ve beraberindeki iş adamları sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltında tutulan 7 kişinin bu gün öğle saatlerinde mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15084.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Memduh Boydak ve beraberindeki 6 işadamı
adliyeye sevk edildi
Kayseri Emniyeti tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan Boydak Holding CEO'su
Memduh Boydak'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi.

17 Eylül 2015 Perşembe 12:44

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabipliğe ikinci defa doktor kontrolüne
getirilen 7 işadamı, güvenlik önlemi altında doktor kontrolünden geçirildi. Gözaltındaki
işadamları doktor kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.
Melikşah Üniversitesi çevresindeki arazilerin baskı yoluyla alınması iddiasıyla ilgili olarak
Boydak Holding Ceosu ve Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak,
işadamları Necmi Somtaş, Hakkı Gazezoğlu, Ahmet Türkmen ve Mehmet Filiz ile birlikte
Melikşah Üniversitesi idarecileri gözaltına alınmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15085.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Bünyan Belediyesi’nden dev bir tesis daha
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu kısa süre önce Güllüce mahallesinde yapına
başladıkları park ve spor kompleksinin kısa süre sonra hizmete sunulacağını söyledi.
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Bünyan Belediyesi yeni şehircilik yasası ile mahalle statüsü kazanarak hizmet sınırlarına dâhil
olan mahallelerde yatırımlara devam ediyor. 44 mahallenin tamamı için projeler üreterek dev
yatırımları hayata geçiren Bünyan Belediyesi insan odaklı projeleri hayata geçirmeyi
sürdürüyor. Bir yandan alt ve üst yapıyı yenileyerek yeni yollar inşaa eden Bünyan Belediyesi
diğer yandan insanların hoşça vakit geçirebilecekleri modern sosyal donatı alanlarını
Bünyanlı vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir biri ardına
yapılan açılışlarla dev hizmetleri Bünyanlılarla buluşturan Bünyan Belediyesi yeni bir hizmeti
vatandaşların kullanımına sunmak için gün sayıyor.
Bünyan Belediyesi tarafından kısa süre önce Güllüce mahallesinde yapımına başlanan Spor
kompleksi ve park alanı tamamlanmak üzere. Yaklaşık 7 dönüm arazi üzerine kurulan park ve
spor kompleksi içinde birçok modern yeniliği barındırıyor. İçerisinde bir futbol sahası bir
basketbol ve voleybol sahası, yürüyüş yolları, fitness alanı, çocuk oyun alanları, oturma
bankları ve kamelyaların yer aldığı park alanının tamamlanmasıyla mahallenin en büyük
eksiklerinden birisi giderilmiş olacak.
Güllüce mahallesinde incelemelerde bulunan Başkan Şinasi Gülcüoğlu, Güllüce mahallesinin
daha önce bir belde belediyesi olduğunu ve 6360 sayılı yasa ile mahalle statüsü kazanarak
hizmet sınırlarına dâhil olduğunu söyledi. Başkan Gülcüoğlu:” Adıyla mütenasip bir
mahallemiz gerçekten burada her zaman için insanların yüzleri gülüyor. Burada bir park
ihtiyacının olduğunu daha önceden tespit etmiştik. Çalışmalarımızı başlattık gördüğünüz gibi
artık sonuna doğru gelindi. Burada yaklaşık 7 dönüm yerleşke üzerine; çocuk oyun alanı,
yaşlılarımızın gençlerimizin oturup dinlenebileceği kamelyalar, yürüyüş alanları, futbol
sahası, basketbol sahası, ışıklandırılmış süs havuzu gibi bir çok müştemilatı buraya yaptık.
Yakında da inşallah hemşehrilerimizle burasının açılışını yapacağız. Tabi Güllüce
mahallemize yapılan hizmetler bununla da sınırlı değil. Bunun dışında Güllüce mahallemizde
ciddi bir oranda yol ve parke çalışması yürüttük hemşehrilerimiz de bundan oldukça
memnunlar. Ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı Güllüce yolunda bozlumalar
meydana gelmişti. Burada da çalışmalar başladı. Bayramdan önce bu yolda yapılıp
asfaltlanarak hemşehrilerimizin bayramda rahat bir ulaşım imkânına kavuşması sağlanacak.
İnşallah bundan sonra bu tür hizmetlerimiz devam edecek” dedi.
Güllüceli vatandaşlarsa yoğun bir ilgiyle karşıladıkları Başkan Şinasi Gülcüoğlu’na teşekkür
ederek;” Bu çocuklarımız, gençlerimiz ve bizler için çok büyük bir nimet. Sosyal aktivite
demek sadece kahvehane ve internetle sınırlı olmasın bu tarz yerler ihtiyaçtı geldi teşekkür
ediyoruz” ifadelerinde bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15086.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Küçük Eymen şehit babasına son kez baktı!
Mardin'de teröristlerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu şehit olan polislerden Oktay
İzgi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Babasına son kez el sallayan şehidin oğlu
Eymen'in “Bu babam” diyerek babasının fotoğrafını göstermesi cenazeye katılanları
duygulandırdı.

17 Eylül 2015 Perşembe 12:53

Şehit polis memuru Oktay İzgi için Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazına Vali Orhan
Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, milletvekilleri, Emniyet Müdürü
İbrahim Kulular, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz öncesinde şehidin 7
yaşındaki oğlu Hikmetcan'ın arabasıyla oynaması dikkat çekerken, küçük oğlu Eymen'in ise
babasının fotoğrafını yakınlarına göstererek, "Bu babam” demesi cenazeye katılanları
duygulandırdı. Şehidin amcası ise kucağında Hikmetcan'ı tutarak, "HDP'li Demirtaş buna ne
diyecek? Ermeni tohumu bunlar. Bu yavrulara nasıl kıydınız? Hiç Allah korkusu yok. Ne
diyeceğiz bu yavrulara?" diyerek tepki gösterdi.
İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazı sonrasında “Şehitler ölmez vatan
bölünmez, kahrolsun PKK” sloganları eşliğinde şehit Oktay İzgi'nin naaşı şehir mezarlığına
götürüldü. Şehit polisin cenazesi, burada bulunan polis şehitliğine defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15087.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Ulutaş: Hastalar için ciddi projelerimiz
olacaktır
12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası 44. Olağan Seçimli Genel Kurul sonrasında yeniden
başkan seçilen ve ekibiyle görevi devralan 12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası Başkanı
Oğuzhan Ulutaş, ”Yönetim Kurulu üyelerimizle hem mesleki anlamda hem de hastalarımız
için sosyal anlamda ciddi projelerimiz olacaktır” dedi.
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“Yeni yönetimdeki arkadaşlarımızla iyi işler başaracağımıza inanıyorum” diyen Oğuzhan
Ulutaş, "Yönetimdeki kişiler uyumlu, dinamik ve ajandaları dolu kişilerdir. Meslektaşlarımız
için ciddi anlamda projeler üreteceğini düşündüğüm arkadaşlarla bundan sonra yol alacağım.
Kendileriyle hem mesleki anlamda hem de hastalarımız için sosyal anlamda ciddi projelerimiz
olacaktır. Bu konuda çalışmalarımıza biz ilk günden başladık ama bugün yetkimizi alarak bu
çalışmalarımızı resmileştireceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Ulutaş, "Ayrıca tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehidimiz Oktay İzgi'yi dün
toprağa verdik. Allah şehidimize rahmet eylesin ve ailesine sabır versin. Tüm şehitlerimizin
ruhu şad olsun. İnşallah ülkemizde en kısa sürede kardeşlik ve huzur ortamı oluşur" diye
konuştu.
Kurul Divan Başkanı Eczacı Hale Güntan ise "Seçim sonuçları bugün açıklandı. Görev
verilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Seçimde iki liste yarıştı. İki liste de gayet güzel
çalıştı” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15088.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Bünyanlı imamlar teröre lanet yağdırdı
Bünyan’da bulunan imamlar, gerçekleştirdikleri etkinlikle, son yaşanan terör olaylarını
protesto ederek teröre lanet yağdırdı.

17 Eylül 2015 Perşembe 13:06

Bünyan Müftülüğü’nde görev yapan din görevlileri ve imamlar Bayramlı Camii avlusunda
terör saldırılarını protesto etti. Burada bir açıklama yapan Diyanet-Sen Bünyan Temsilcisi
Mustafa Çelik, “Bünyan müftülüğü ve Memursen üyeleri olarak, ülkemizde son günlerde
yaşanan terör olaylarını kınamak ve tepkimizi göstermek için, din görevlileri olarak teröre
kim destek oluyorsa onların hepsini lanetliyoruz.
Ülkemize birlik, düzenlik ve beraberlik istiyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ilelebet
devam etmesini, ezanımızın susmamasını, bayrağımızın inmemesini ve indirmek isteyenlerle
de kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.
Ülkemizin birlik ve beraberliğinin bozulmamasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Allah’tan, teröre
kim destek oluyorsa onları yok etmesini diliyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15089.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Sarar: Yozgat rüzgarı arkamda

17 Eylül 2015 Perşembe 13:13

AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı olan Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan
Yardımcısı Ekrem Sarar “şehrimizdeki 80 bin Yozgatlı hemşehrimizin oylarına talibim.
Derneğimizin haricinde Ankara’daki federasyonumuzun da desteği var. İnşallah
hemşehrilerimizin desteğiyle partimiz kaybettiği iki milletvekilini 1 Kasım’daki tekrar
seçimde geri alacaktır” dedi.
İlk defa aday
Kuruluşundan beri AK Parti üyesi olan ancak milletvekilliği için ilk defa başvuran Sarar,
Yozgatlılar Derneği haricinde birçok sivil toplum kuruluşunun da üyesi. Gençlik yıllarından
itibaren sosyal hayat ve siyasetle içiçe olan Sarar; Milli Türk Talebe Birliği, Akıncılar
Derneği, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi, İHH İnsani Yardım Vakfı, İlim Hikmet Vakfı,
Kayseri Ticaret Odası, TÜMSİAD, MÜSİAD, Mazlumder, Yozgat Müftükışla Köyü
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve KAYİMDER’de (Kayseri İmar İnşaat Müteahhitleri
Derneği) üye, kurucu, denetçi, yönetim kurulu üyesi ve başkan olarak aldığı çeşitli görevleri
başarıyla yürüttü.
Siyasete 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi Melikgazi ve Büyükşehir Belediye meclis
üyesi olarak atılan, bu görevleri uzun yıllar yürüten ve zaman zaman başkanlıklara da vekalet
eden Sarar açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Yıllarca belediyecilik ve müteahhitlik yaptığım için şehrimizi çok iyi tanıyorum. Ayrıca
SKM başkanlıkları yaparak seçim ve teşkilat tecrübesine sahip oldum. Birçok projemle
birlikte Kayseri’ye hizmet için ilk defa aday oldum.”
Aslen Yozgat Boğazlıyan’lı olan Sarar, halen kendi kurduğu müteahhitlik firması Erkam
İnşaat San. Tic. Ltd. Şti’nde müteahhitlik yapıyor. Sarar evli ve üç çocuk babası.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15090.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Kandil, Hulusi Akar'ı tehdit etti
PKK'nın Kandil'deki liderlerinden Bese Hozat, yeni Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı
tehdit etti.
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ODA TV’de yer akan habere göre, PKK'nın Kandil'deki liderlerinden Bese Hozat, örgütün
Avrupa'daki yayın organı Yeni Özgür Politika'ya kaleme aldığı yazıda yeni Genelkurmay
Başkanı Hulusi Akar'ı tehdit etti. Hozat yazısında "Ne Erdoğan-AKP ve ne de Hulusi Akar
Kobanê’den yeterli derecede bir ders çıkarmamış. Yeniden ama daha güçlü bir derse
ihtiyaçları olduğu açıktır. Halkımızın direnişiyle bu dersi onlara hak ettikleri ölçüde
vereceğine kuşkumuz yoktur" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15091.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Nursaçan: Uzlaşı ve istikrar istiyoruz
Başkan Nursaçan: “İş dünyası olarak ihtiyacımız olan huzur, güven ve pozitif istikrarın
devamının sağlanması, kalkınma ve gelişme hamlelerinin devam etmesi en büyük
arzumuzdur” dedi.

17 Eylül 2015 Perşembe 13:17

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, gündeme dair
açıklamalarda bulundu. Nursaçan, yazılı olarak yaptığı açıklamada istikrar vurgusunda
bulunarak: “Ülkemizde tesis edilen istikrar ortamının ve uzun vadeli vizyonun temellerinin
sarsılmaması hayati önem taşımaktadır. Ortak akıl ile ülkenin güvenli geleceğini birlikte inşa
etme zamanıdır. Bu durumda ülkemizin bir gün bile belirsizlik içinde kalmaması gerekiyor.
İş dünyası olarak ülkemizin elde ettiği kazanımların ve ekonomik istikrarın sürdürülmesi en
büyük beklentimizdir. Ülkemizde ve ekonomide güven, demokratik anlayışla, katılımcılıkla,
hukukun üstünlüğü ve ortak akılla gelişir” açıklamasında bulundu.
Partilerin, demokrasinin gereği olan uzlaşma kültürü ile hareket etmesi gerektiğini belirten
Nursaçan, siyasilerin ülkenin menfaatleri etrafında kenetlenmesini, Türkiye ekonomisini
güçlü kılacak uzlaşı ve denge içinde ekonomik istikrarı bozmadan ve zaman kaybetmeden,
siyaset üstü bir tavır ortaya koymalarını dilediklerini söyledi.
Nursaçan, açıklamalarına şöyle devam etti: “Artık siyasi, ekonomik, toplumsal ve yapısal
reformlar için bir arada hareket etme, ortak akıl ile ülkenin güvenli geleceğini birlikte inşa
etme zamanıdır. Ülkemizin bir gün bile belirsizlik içinde olmaması gerekmektedir. Böyle bir
lükse sahip olmadığımız özellikle hatırlatmak istiyoruz.
Tüm siyasi partilere çağrımız; gündelik politikalar yerine, geleceğimize şekil verecek makro
politikalar geliştirmeleri ve buna göre hareket etmeleridir.”
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15092.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Yıldız: seçime tek başımıza gireceğiz
Eski bakan Taner Yıldız, AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerinde herhangi bir ittifakta yer
almayacağını söyledi.
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Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan seçim ittifakı açıklaması geldi.
Yıldız, AK Parti'nin Saadet Partisi'yle ittifak yapacağı yönündeki iddialara ilişkin" Seçimlere
tek başımıza gireceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15093.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Aydın: Türküyle-Kürdüyle ayrılmaz bir
bütünüz
Aydın, ülkemizi sağ-sol, alevi- suni, Türk-Kürt diyerek bölüp parçalamak isteyenlerin
heveslerinin kursaklarında kalmıştır diyerek: “Onların anlayamadıkları ve yanıldıkları bir
gerçek var ki; Türk ve Kürt bu ülkede et ve tırnak gibidir, ayrılmaz bir bütündür” ifadelerini
kullandı
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Yörük Türkmen Vakfı Kayseri Şubesi Başkanı Ali Aydın gündeme dair yazılı bir açıklama
yayınladı. Aydın, açıklamasında “Yörük Türkmen Vakfı ( YÖRTÜRK) Kayseri Şubesi
olarak; Öncelikle terör olaylarında kaybettiğimiz asker, polis ve sivillerimize Allahtan
rahmet, yaralı olan gazilerimize acil şifalar yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Teröre destek
olan kim olursa olsun nefretle kınıyoruz” dedi
Aydın, son yıllarda içine çekilmek istenen kardeş kavgasına millet olarak düşmeyeceğimizi
kaydederek: “Bu millet içten ve dıştan dâhili ve harici düşmanlarına karşı daima uyanık
durmuş tuzaklarına düşmemiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu güne kadar ülkemizi
sağ-sol, alevi- suni, Türk-Kürt diyerek bölüp parçalamak isteyenlerin hevesleri kursaklarında
kalmıştır ve kalmaya da devam edecektir. Onların anlayamadıkları ve yanıldıkları bir gerçek
var ki; Türk ve Kürt bu ülkede et ve tırnak gibidir, ayrılmaz bir bütündür.

Mustafa Kemal önderliğinde kurulan bu Cumhuriyet elbette sağlam temeller üzerine
kurulmuştur. Son yıllarda tezgâhlanan, Ortadoğu bataklığına saplanmadan kendi içerisinde
tüm kültürleri ve kimlikleri özgürce, kardeşçe bir arada tutan demokratik ve laik bir ülke
olarak ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır. Gerek Atatürk’ümüzün nutkunda gerekse Gençliğe
hitabesinde zor duruma düşüldüğünde ne yapılacağı da net olarak Türk gençliğinin
belleğindedir. Bütün cihan bilsin ki onun idealleri doğrultusunda bu cumhuriyet yaşayacaktır
ve yaşatılacaktır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15094.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Vücuda batan cismi kesinlikle çıkartmayın
Geçtiğimiz günlerde karnına saplanmış bıçakla bir kişi hastaneye kaldırıldı. 112 Acil
personelinin yanlış müdahalede bulunduğunu düşünenler olaya sosyal medyadan tepki
gösterdi. Tepkiler üzerine Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği olaya
ilişkin açıklamada bulunarak, sağlık çalışanlarının olaya müdahalesinin doğru olduğunu
söyledi.
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Bıçak çıkarılsa, hasta ölebilirdi
Olaya ilişkin açıklamayı Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği adına
derneğin il başkan yardımcısı Hayreddin Zahid Yıldırım yaptı. Yıldırım, olaya ilişkin yaptığı
açıklamada: “Hastaya zarar vermeme, onu en iyi şartlarda hastaneye getirmek ilk yardımın
temel ilkelerinden biridir. Vücuda batan herhangi bir cisim oraya tampon görevi yapmaktadır.
Cismin çıkartılması sonucu kanamanın artacağı, cismin saplanmış olduğu organa zarar
vereceği ve hastanın iyi olan durumunun daha kötüye gitmesine hatta kişinin hayatını
kaybetmesine sebep olacağı için cisim hareket etmemesi için sabitlenmeli, hastanede cerrahi
şartlarda çıkartılması gerekmektedir” dedi.
112 Acil personelin müdahalesi doğruydu
Bu bilgileri göz önüne aldığımızda 112 Acil personelinin yapmış olduğu müdahalenin doğru
ve yerinde olduğunu belirten Yıldırım: “Çıkan yanlış bilgilendirme sonucu sosyal medyada
‘’karnına sapladığı bıçak ile hastaneye getirildi’’ haberi doğruluğu yansıtmayıp vatandaşlar
üzerinde ilk yardımın yanlış uygulanmasına sebebiyet verebilir. İlk yardım bilmeyen kişilerin
yanlış yönlendirilmesi sonucu vatandaşlarda oluşan algıyı düzeltip hasta sağlığının bedelinin
ucuz olmadığını bir kez daha söylemek istiyoruz. Biz Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği olarak 7-70 e ilk yardım eğitimi verip onları sağlık konusunda bilgilendirdik ve
bilgilendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15095.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Erenköy Mahallesi’nde Gürle Caddesi'nde
altyapı çalışmaları sona erdi
Bu yıl ilkbahar döneminde yol açma çalışmasına başlanıldığını hatırlatan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Erenköy Mahallesi’nde yapımına başlanılan GÜRLE CADDDESİ’NİN
tüm alt yapısı ile ulaşıma hazır hale getirildiğini bildirdi.
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12 bin ton asfalt kullanıldı…
Erenköy Mahallesi’nde yer alan Erenköy Mahallesi ile Hisarcık Bölgesi Bahçelievler
Mahallesi’ni birbirine bağlayan Gürle Caddesi’nin önemli bir yol olduğunu belirten Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, Gürle Caddesi’nin tüm alt yapısının tamamlandığını ve asfaltlama
için 12 bin ton asfalt kullanıldığını kaydetti.
2500 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde…
İlçe sınırları içersinde yeni açılan cadde ve sokakların yanında deforme olan ve bozulan
yolların tamamını yenilediklerini hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi:
18 Eylül 2015 Cuma günü Saat:13.30’da açılış
“Melikgazi Belediyesi olarak Erenköy Mahallesi’nde ulaşımda alternatif yollar açarak ulaşımı
daha seri ve güvenli hale getirdik Bu yol ile iki mahalleyi değil aynı zamanda iki ilçeyi
birbirine bağladık. Çünkü Erenköy ile Hisarcık, Kıranardı ve Talas İlçesi bağlantı yolu olarak
hizmet verecektir. Bu amaçla Erenköy Gürle Caddesi ile Hisarcık Bölgesi Bahçelievler
Mahallesi’ni birbirine bağlayan 2500 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde yeni bir yol
inşa ettik. Tüm alt yapısını tamamladık. Gürle Caddesi’nin açılışı 18 Eylül 2015 Cuma günü
saat 13.30’da gerçekleştirilecektir. Hemşerilerimizi bekliyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15096.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Gaziantepspor-Kayserispor maçını Süleyman
Abay yönetecek
20 Ocak Pazar günü oynanacak olan Gaziantepspor-Kayserispor karşılaşmasını Süleyman
Abay yönetecek.
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Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol
Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 20 Ocak Pazar Günü
Kamil Ocak Stadı'nda oynanacak olan Gaziantepspor-Kayserispor karşılaşmasını Süleyman
Abay yönetecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15097.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

ESDER Kadın Girişimciler Kurulu kuruluyor
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği(ESDER) Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, ESDER Kadın
Girişimciler Kurulu'nun oluşturulacağını belirterek, “Komisyonumuz ile birlikte bayan
esnaflarımızın problemlerinin çözümünde ve ihtiyaçlarının giderilmesinde bir üst kuruluş rolü
üstleneceğiz” dedi.
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ESDER Kayseri Şubesi, kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla Kadın Girişimciler
Kurulu'nun kurulması için çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Bu kapsam, dernek
bünyesinde kadın girişimcileri ağırlayan ESDER Kayseri Şubesi, kadın ticarette daha başarılı
olabilmeleri için eğitimler düzenliyor.
Düzenlenen eğitimler hakkında bilgiler veren ESDER Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalış,
"Memleket olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bu günlerde Esnaf ve Sanatkarlar
Derneği olarak hem bu birliğe katkıda bulunmak hem de esnaflarımızın arasındaki beraberlik
sürecini sağlamak adına ESDER bayan esnaf ve girişimciler kurulunu kurmuş bulunmaktayız.
Komisyonumuz ile birlikte bayan esnaflarımızın problemlerinin çözümünde ve ihtiyaçlarının
giderilmesinde bir üst kuruluş rolü üstleneceğiz. Komisyonumuz sayesinde Avrupa Birliği
hibe programlarına başvuruda bulunarak aynı zamanda esnaflarımızın aktif olarak devlet
destek ve hibelerinden faydalanılması sağlanacaktır. Bu süreç içerisinde bütün bayan
esnaflarımızı ESDER çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
ESDER’in kadın girişimciler için açtığı kursa katılan Fatma Yılmaz Duran ise, ilgisinden
dolayı ESDER Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık'a teşekkür etti. Duran, "Bugün burada
Esnaf ve Sanatkarlar Derneğinin esnaf ve girişimci bayanları temsil edecek bir komisyonun
oluşturulması için toplandık. Bugünkü toplantımız tanışma ve istişare toplantısıydı. En yakın
zamanda tekrar toplanarak bu komisyon oluşturulacaktır. Komisyonda görev alacak
arkadaşlarımız kadın girişimcilerle ve esnaflarla ilgili çıkarılacak kanun ve mevzuatlarla
etkide bulunabilmek, onlardan bilgi sahibi olabilmek, devletin kadınlara sağlayacağı destek ve
yardımlardan haberdar olabilmek ve şartları uygun olanların bundan faydalanabilmesi için bu
komisyonda dernekle birlikte çalışmalar yapılacaktır. Buradaki ve Kayseri’de kadınlarımız
için yardım ve destek sağlayabilecek etkili programlar yapacağız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15098.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Vali Düzgün Başkanlığı’nda seçim güvenliği
toplantısı yapıldı
Kayseri’de Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Orhan Düzgün başkanlığında yapıldı.
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Kayseri Polisevi’nde, Milletvekili Genel Seçimleri’nin huzur ve güven içerisinde
yapılabilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, Vali Düzgün’ün yanı sıra Garnizon Komutanı
Hv. Plt. Tümgeneral İsmail Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Vali Yardımcıları, İl
Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İlçe
Kaymakamları ve diğer ilgililer katıldı.
Vali Düzgün, toplantıda yaptığı konuşmada, 1 Kasım tarihinde yapılacak 26. Dönem
Milletvekili Genel Seçimleri sürecinin Kayseri’de huzur ve güven içerisinde tamamlanacağına
inandığını belirtti.
Seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki
idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına düşen önemli görevler bulunduğunu ve bununla
ilgili çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Vali Düzgün, en küçük bir
olumsuzluğa meydan vermemek için tedbirlerin bir kez daha gözden geçirileceğini kaydetti.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Kenanoğlu’nun seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim
takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler ve seçim propagandalarında uyulması gereken
yasal sorumluluklara ilişkin sunum yaptığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona
erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15099.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Boydak, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Kayseri'de yapılan operasyon çerçevesinde gözaltında bulunan Boydak Holding CEO'su
Memduh Boydak ve iki iş adamı savcının adli kontrol kararı ile serbest bıraktı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, Melikşah Üniversitesi çevresindeki arazilerin baskı
yoluyla alınması iddiası sonrasında yapılan operasyonda gözaltına alınan Boydak Holding
CEO'su ve Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak ile birlikte iş
adamları Ahmet Türkmen ve Mehmet Filiz'in ifadesini alan nöbetçi cumhuriyet savcısının bu
isimler hakkında adli kontrol kararı ile serbest bırakılması kararını verdiği öğrenildi.
Gözaltındaki diğer iş adamları ve üniversite yöneticilerinin ifadesinin alınmasına devam
ediliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15100.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Cinayet sanığına: 15 yıl hapis cezası
Kayseri'de, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık 15 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.
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2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık G.K. duruşmada hazır bulundu. 24
yaşındaki A.K.'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan G.K. hakkındaki suçlamaları
kabul etmeyerek, "Ben mağdur durumdayken sanık durumuna düştüm. Bana ceza verecek
olsanız bile ailesi benim yapmadığımı bilsin bu bana yeter. Yüce adaletinize güveniyorum"
dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu G.K.'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
OLAY GÜNÜ
4 Mayıs 2014 tarihinde Talas ilçesi Alaybeyli mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya
göre iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle de G.K. elindeki
bıçakla A.K.'yi öldürmüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15101.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

İncesu'da esrar ve kaçak sigara operasyonu
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda esrar ve
kaçak sigara ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 10 kilo 260 gram esrar ve
2 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda bir kişinin gözaltına
alındığı ve hakkında soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15102.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Talas Kurban Bayramı'na hazır
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bütün
tedbirleri aldıklarını belirterek, "Huzur içinde bir bayram geçirmek için önlemlerimizi aldık"
dedi.
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Başkan Palancıoğlu, Anayurt bölgesindeki Tavlusun Caddesi üzerine kurulan kurban satış
alanındaki esnafı ziyaret etti. Yaklaşık 200 çadırın kurulu olduğu alanda incelemelerde
bulunan Başkan Palancıoğlu, alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.
Başkan Palancıoğlu, "Bu sene de vatandaşlarımızın memnuniyetinden dolayı burada hayvan
satış alanını kurduk. Şuanda alanımız büyükbaş ve küçükbaş çadırlarla dolmak üzere. Burada
altyapıyla ilgili elektrik, su, mescit gibi çalışmaların yanında çadırların hijyeni için ilaçlamayı
da yaptık." diye konuştu.
Huzurlu bir bayram için vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:
"Özellikle dışarıdan araçlarıyla gelip, kulak küpesi olmayan ve sağlık yönünden sıkıntı
oluşturabilecek hayvanlara itibar etmemelerini rica ediyorum. Burada veteriner kontrolünden
geçen ve kulak küpesi bulunan sağlıklı kurbanlıkları tercih etsinler. Belediye olarak biz de en
iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız Bahçelievler, Yenidoğan ve Mevlana
mahallelerimizdeki kapalı semt pazarlarında kurbanlarını kesebilir. Buralarda vinç desteği ve
etlerini koyabileceği poşet hizmeti gibi çalışmalarımız olacak."
Başkan Palancıoğlu, bu bayramda bayramlaşma töreni hazırlamadıklarını kaydederek, "Terör
saldırılarında kaybettiğimiz şehitlerimiz var. Rabbimden kendilerine rahmet, ailelerine
sabırlar diliyorum. Şehit ailelerimizin hem dualarla hem de fiilen her zaman yanlarındayız. Bu
nedenle bayram töreni programlanmadı. Özellikle bu bayramın birliğimiz, beraberliğimiz ve
kardeşliğimize bir vesile olmasını diliyorum. Zaten kurban demek paylaşmak, kardeşlik
demek. Bunu özümüzde yaşamak dileğiyle. Herkesin bayramını şimdiden tebrik ediyorum."
ifadelerini kullandı.
Bakan Palancıoğlu, vatandaşların bayram boyunca 24 saat hizmet veren Alo 153 Beyaz Masa
hattını arayarak isteklerini iletebileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15103.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Erkilet cazibe ve turizm merkezi olacak
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar sürekli olarak halkın içinde olmaya,
mahalleleri gezerek vatandaşıyla bizzat görüşmeye devam ediyor.

17 Eylül 2015 Perşembe 17:06

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, yine bir ilk uygulama olan, 'Başkan Sizi Dinliyor' mahalle
toplantısında bu hafta Erkilet; Osman Gazi, Dere, Yukarı, Camikebir, Arabıdın, Zade,
Yüzüncü Yıl ve General Emir Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların yazılı ve
sözlü sorularını cevaplandırdı.
Kayseri’nin son şehidi Komiser Yardımcısı Oktay İzgi ve bütün şehitler için Fatiha isteyerek
konuşmasına başlayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Erkilet’i cazibe bölgesi yapmak,
sadece Kayseri'nin değil Türkiye’nin bildiği bir değer haline getirmek için bir proje hazırlığı
içerisindeyiz. İnşallah Erkilet, bir cazibe bölgesi haline gelecek, Erkilet; Kocasinan'a,
Kayseri’ye yakışır bir hal alacak. Bunun için bir program yapıyoruz. Erkilet’in turizm bölgesi
olması için de gayret içerisindeyiz” müjdesini verdi.
Mehmet Özhaseki Başkan’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı zamanında, Raylı sistemin
Erkilet Bulvarı üzerinden de gitmesi için bilgilendirmeler yapıldığını hatırlatan Başkan
Çolakbayrakdar,” Biz bu projenin takipçisi olacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları
içerisindeki bütün yerlerle ilgili bir ulaşım master planı hazırlanıyor. Bir plan dahilinde
Erkilet’in veya Kocasinandaki diğer bölgelerin, daha farklı güzergahlardan geçmesi için
gayretimiz olacak. Kocasinan Bulvarı üzerinde raylı sistemin devam etmesini istiyoruz”
şeklinde ikinci müjdeyi verdi.
2016 Programında Erkilet’e Semt Konağı yapılacağıyla ilgili üçüncü müjdeyi vererek,”
Geleceğe dönük yeni projeksiyonlarla birlikte, yeni çözümler üretmek, yenilikler oluşturmak,
mahalle sakininin hayatını kolaylaştıracak projeler yapmak için çalışıyoruz. Şehrimizi,
mahallemizi ileriye taşıyacak, önümüzdeki 5, 10, 15 yılı programlayacak projeler yapmamız
lazım. Bugünün çocukları gelecek 5-10 yılda burada yaşayacak, buranın büyükleri olacak.
Onlar için daha güzel bir çevre, daha güzel, yaşanabilir bir şehir için neler yapabiliriz bunların
programlarını yapmak zorundayız. Şehrimizle, mahallemizle ilgili beklentileriniz, istekleriniz
nelerse görüşlerinizi, taleplerinizi almak için buradayım. Halkımızın isteklerini bire bir
yerinde görebilmek, yönetim noktasında mahalle halkımızın beklentisini, bizlerden
istediklerini, yerini tespit etmek için sizinle birlikteyiz” şeklinde devam etti.
Başkan Çolakbayrakdar dördüncü müjdeyle konuşmasını şöyle tamamladı,”Yamula Patlıcanı
Tanıtım Günleri gibi Erkilet’in cevizli, pekmezli kedibacağı ve köfteriyle ilgili tanıtım
programları yapacağız. Daha sonra bunları her yıl rutin ve gelişmiş olarak büyük
organizasyonlar halinde devam ettireceğiz. 18 Ekim 2015 Cuma Günü saat 14’te Cırgalan’da
Cırgalan Biberi Tanıtım Töreni yapacağız, sizi de davet ediyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15104.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Büyükşehir'den operasyon açıklaması
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yürütülen soruşturma ile ilgili Melikşah Üniversitesi
tarafından yapılan basın açıklamasına cevap verdi.

17 Eylül 2015 Perşembe 17:08

Kayseri
Büyükşehir
Belediyesi'nden
yapılan
açıklama
şu
şekilde:
"Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmayla ilgili olarak
Melikşah Üniversitesi tarafından dün (16.09.2015) yapılan basın açıklamasında;
üniversitelerinin arazisinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edildiği iddiasına
yer verilmiş ve bu açıklama, yerel ve ulusal basında da bu şekilde yer almıştır.
Belediyemiz, Melikşah Üniversitesi veya bu üniversitenin ilişkili olduğu diğer kuruluşlara
hiçbir şekilde "arazi tahsis" etmemiştir. İddia tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır.
Bu iddiayı ileri sürenler ve yayanlar hakkında her türlü yasal yollara başvurma hakkımız
saklıdır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15105.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz'dan operasyona ilişkin
açıklama
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri'de dün
gerçekleşen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

17 Eylül 2015 Perşembe 17:11

Başkan Hiçyılmaz, dün polis tarafından gerçekleştirilen operasyona ilişkin yaşanan
gelişmeleri basın yayın kuruluşları aracılığı ile takip ettiklerini ifade etti.
Hiçyılmaz, polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı
Mehmet Filiz'in de aralarında bulunduğu birçok ismin gözaltına alınmasından dolayı üzüntü
duyduklarını söyledi.

Başkan Hiçyılmaz, operasyona ilişkin süreci takip ettiklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15106.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Balkanlardaki gücümüze şahitlik ettiler
Büyükşehir Belediyesi'nin, Balkanlar'da Osmanlı İmparatorluğu'nun ayak izlerinin bulunduğu
ülkelere yönelik kültür gezisine katılanlar Başkan Mustafa Çelik'i ziyaret ettiler. Başkan
Çelik, geziye katılanların ecdadımızın Balkanlardaki gücünü ve varlığını görmüş olduklarını
söyledi.

17 Eylül 2015 Perşembe 17:19

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Atalarımızın izlerini taşıyan Bosna-Hersek,
Karadağ, Arnavutluk ve Makedonya'yı kapsayan geziye Büyükşehir Belediyesi bürokrat ve
meclis üyelerinin yanı sıra meslek odaları ve derneklerin yöneticileri ile Gönüllü Kültür
Teşekkülleri temsilcileri katıldı. Katılımcılar bir haftalık kültür gezisinin izlenimlerini
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile paylaştılar. Başkan Çelik, ecdadımızın
izlerinin, Balkanlardaki varlığının ve gücünün görülmüş olduğunu belirterek, geziye katılan
sivil toplum kuruluşlarının bu izlenimlerini aktaracaklarını söyledi.
Geziye katılanlar adına konuşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Sözcüsü Ahmet Taş da,
Büyükşehir Belediyesi'ne bu önemli organizasyon için teşekkür etti. Ata yadigarı topraklara
gittiklerini ifade eden Taş, "O topraklarda yaşayanların hepsi gözlerini açmış Türkiye'ye
bakıyorlar ve umut besliyorlar. Özellikle Bosna, Arnavutluk ve Makedonya'daki
Müslümanların selamı var. 'Memlekette ne var ne yok? Halifeye selam söyleyin. Bizleri de
unutmayın' diyorlar. Bu tür gezilerin devamını temenni ediyoruz" dedi.
Ziyarette Ahmet Taş, gezinin hatırasına Başkan Mustafa Çelik'e bir hediye takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15107.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

MHP Milletvekili adaylarını açıklandı

18 Eylül 2015 Cuma 11:42

MHP'nin Kayseri Listesi ise şu şekilde oldu:
1-YUSUF HALAÇOĞLU
2- HASAN ALİ KİLCİ
3- SÜLEYMAN KORKMAZ
4- KAMİL KARAMETE
5- MEHMET ÖZMEN
6- MEHMET GÖÇMEN
7- ERCAN AVCI
8- SALİH GÜDELEK
9- EZGİ TİPİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15108.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Milyonlarca nefes teröre karşı tek ses
Sivil Dayanışma Platformu (SDP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı
İsmet Yılmaz ve Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla “Milyonlarca Nefes
Teröre Karşı Tek Ses” mitingi düzenleyecek.

18 Eylül 2015 Cuma 12:05

AK Parti Kayseri milletvekili aday adayı ve aynı zamanda Sivil Dayanışma Platformu (SDP)
Başkanı Ayhan Oğan müthiş bir organizasyona imza atıyor. Sivil Dayanışma Platformu
(SDP) öncülüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz
ve Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla “Milyonlarca Nefes Teröre Karşı
Tek Ses” mitingi düzenlenecek. 20 Eylül 2015 Pazar günü saat 16.00-19.00 arasında Yenikapı
miting alanında gerçekleşecek olan mitinge yoğun bir katılım bekleniyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15109.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Erdoğan, Kayseri'deki operasyonu
değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’deki paralel yapı operasyonu hakkında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dikkat ederseniz bazıları yurt dışına kaçıyor. Yurt içinde olanlar
henüz teslim olmuş değiller. Bu manidardır. Yargı içinde olanlar da var. Niye kaçıyorsun?
Herhangi bir suç yoksa neden kaçıyorsun?” dedi.

18 Eylül 2015 Cuma 12:22

İşadamları adli kontrol kararı ile serbest
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Melikşah Üniversitesi
çevresindeki arazilerin baskı yoluyla alınması iddiasıyla ilgili olarak Boydak Holding Ceosu
ve Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak, iş adamları Necmi
Somtaş, Hakkı Gazezoğlu, Ahmet Türkmen ve Mehmet Filiz ile birlikte Melikşah
Üniversitesi idarecileri gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 7 kişi sabah erken saatlerde
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Memduh Boydak
ve beraberindeki iş adamları sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabipliğe ikinci
defa doktor kontrolüne getirilen 7 işadamı, güvenlik önlemi altında doktor kontrolünden
geçirildi. Gözaltındaki işadamları doktor kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Memduh
Boydak ile birlikte iş adamları Ahmet Türkmen ve Mehmet Filiz'in ifadesini alan nöbetçi
cumhuriyet savcısının bu isimler hakkında adli kontrol kararı ile serbest bırakılması kararını
verdiği öğrenildi.
Büyükşehirden, Melikşah Üniversite’sine cevap
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yürütülen soruşturma ile ilgili Melikşah Üniversitesi
tarafından yapılan basın açıklamasına cevap verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada: "Belediyemiz, Melikşah
Üniversitesi veya bu üniversitenin ilişkili olduğu diğer kuruluşlara hiçbir şekilde "arazi tahsis"
etmemiştir. İddia tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır. Bu iddiayı ileri sürenler ve yayanlar
hakkında her türlü yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır." İfadelerini kullandı
Devleti suçlu, terör örgütünü masum gösteriyorlar
Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu (TÜGEF)
Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Melikşah Üniversitesi’ne yapılan
operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan; "Türkiye'nin en önemli iş adamlarını
bünyesinde barındıran derneğe yöneticilik yapmış olanların dahi terör örgütünün yalanlarına
sorgusuz sualsiz inanabiliyor olmalarını hayretle karşılıyorum. Devletini suçlu, terör örgütünü
masum göstermeye çalışanların yaşadıkları akıl tutulmasını ibretle izliyoruz. Bu tabloya
tahammül etmek gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15110.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

CHP'nin Kayseri adayları belli oldu

18 Eylül 2015 Cuma 14:31

İşte CHP Kayseri Milletvekili Adayları;
1-Çetin Arık
2-İbrahim Bahçecioğlu
3-Aşkın Genç
4-Türker Tok
5-Tülin Temel
6-Şefika Aslı Eskici
7-M.Utku Sarı
8-Kıvılcım Akdağ
9-Nazlı Erdoğan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15111.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Abdullah Gül: Hiç kimse dokunulmaz değil
Katıldığı canlı yayın programında Melikşah Üniversitesi’ne yapılan operasyonda gözaltına
alınan Memduh Boydak ile ilgili soruyu yanıtlayan Abdullah Gül: “Şüphesiz hiç kimse
dokunulmaz değil ama bir yolu var. Bir ciddi mevzu varsa bunlar araştırılmalı.” dedi.

18 Eylül 2015 Cuma 16:27

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül katıldığı canlı yayın programında gündeme dair
açıklamalarda bulundu. Gül, cemaatin devlet içerisindeki uygulamalarına hep karşı çıktığını
söyleyerek, ''Ben bu kavgalar çıkmadan önce birçok şeylere itiraz eden ve birçok şeylere karşı
çıkan insandım ben. Resmi kapıların arkasında yaptıklarım ayrıdır. Bunlarla ilgili
uygulamaların ilerde sıkıntılar çıkaracağını söylemişimdir. Siyasete müdahaleleri yanlış ve
karşı bulmuşumdur.'' ifadelerini kullandı.
Kimse Dokunulmaz değildir

Melikşah Üniversitesi’ne yapılan operasyonda gözaltına alınan Memduh Boydak ile ilgili
sorulan soruya da cevap veren Gül: “Boydak ailesi Kayserili biliyorsunuz. Hayırseverlilikleri
özellikleridir. Sadece bir cemaat değil tüm vakıf, dernek kim iyi iş yapıyorsa herkese yardım
eden insanlardır. Şüphesiz hiçkimse dokunulmaz değil ama bir yolu var. Bir ciddi mevzu
varsa bunlar araştırılmalı. Bunları yaparken de incitmemek gerekiyor. Yoksa tepkiler
doğuyor. Meseleler onur meseleleri haline geliyor. Yanlışı göstermek ve yanlıştan insanları
uzaklaştırmak gerekiyor. Mücadele akılcı olmazsa, daha çok birleştirici ve dayanışma içine
sokar. Kayseri'de verginin yarısını onlar öder. Titiz davranmak lazım” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15112.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

İşte AK Parti'nin Kayseri adayları

18 Eylül 2015 Cuma 16:48

İşte Kayseri listesi:
1 MEHMET ÖZHASEKİ
2 TANER YILDIZ
3 MUSTAFA ELİTAŞ
4 İSMAİL TAMER
5 HÜLYA NERGİS
6 İSMAİL EMRAH KARAYEL
7 SAMİ DEDEOĞLU
8 AVŞAR ASLAN
9 KADİR CAN GÖKALP
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15113.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

AUTOPAX oto yıkama, hizmete açıldı
AUTOPAX oto yıkama, Kayabaşı Mahallesi Kocasinan Bulvarı’nda dualarla hizmete açıldı.

20 Eylül 2015 Pazar 17:15

Öncelikle hedef bayan sürücüler
Kayabaşı Mahallesi Kocasinan Bulvarı’nda açılışı yapılan AUTOPAX oto yıkama hizmete
hazır. 500 m2’lik alana sahip işyerinin açılışı dualarla yapıldı. Açılışın ardından kurban
kesildi. Açılışı yapılan AUTOPAX oto yıkamanın sahibi Şerife Turan, hedefinde öncelikle
bayan sürücülerin olduğunu söyledi. Turan, neden bayan sürücüleri hedeflediğini ise şu
sözlerle açıkladı: “Hiçbir bayan sürücü oto yıkamaya gidip arabasını yıkatmıyor. Bayanlar, bu
nedenle ya eşine ya da çocuklarına bunu yapmalarını söylüyor. Onlar da yıkamaya
götürmedikleri için arabaları kirli kalıyor.”
Amaç müşterilere kaliteli hizmet sunmak
İşyerini kamera sistemi ile donatacaklarını kaydeden Turan: “Kabul formlarımız var. Her
müşterimiz bu formu dolduracak. Arabasının hangi işlemden geçmesini istiyorsa o forma
yazacak. Biz de bu formu temizlik yapacak olan elemana vereceğiz. Onlar da bu işlemi
gerçekleştirdikten sonra başka ne gibi bir işleme ihtiyaçları varsa onları not edip müşterimize
iletecekler. Ayrıca Müşterilerimiz, işyerimize yerleştirdiğimiz kameralarla internet üzerinden
arabalarının hangi işlemden geçtiğini görecek” ifadelerini kullandı.
Müşterilerine kaliteli hizmet sunabilmek için işyerlerini dizayn ettiklerini belirten Turan, Halı,
battaniye ve perde yıkama gibi hizmetleri de verdiklerini hatırlatarak sözlerine son verdi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15114.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Oymaağaç kurban pazarı kurban almak
isteyenlerin akınına uğradı
Kocasinan Oymaağaç kurban pazarı hafta sonu, kurbanlık hayvan almak isteyen vatandaşların
akınına uğradı.

20 Eylül 2015 Pazar 17:25

Kocasinan ilçesi Oymaağaç mevkiinde kurulan kurban pazarı, hafta sonu adeta vatandaşların
akınına uğradı. Besiciler, vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söylerken,
vatandaşların kurbanlara verdikleri fiyattan memnun olmadıklarını ifade etti.
Besici Fevzi Kaya, "Müşteriler kurbanlıkları verdiğimiz fiyatın çok aşağısında almaya
çalışıyor. Etin şu an kesim fiyatı 24 TL, ben malımı 26-27 liraya vermedikten sonra bu işle
hiç uğraşmam. Fiyatı vatandaşlarımızın fazla bulmaması gerekiyor. Bu fiyattan da aşağıya
mal bulamazlar. 1 ton 50 kiloluk bir kurbanlığım var. Ben buna 14 bin TL istiyorum.
Pazarlıkla 13.5 bin TL olur. Ama daha aşağısına kesinlikle olmaz" diye konuştu.
Kurbanlık alan vatandaşlar da, hızla kesim sırası alıyor. Büyük ve küçükbaş kesimhaneler
hizmete hazır hale getirilirken, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri de sürekli gebelik ve hastalık
kontrolü yapıyor.
Kurban pazarında duş, kafeterya ve sosyal donatılar ile mescitler hem vatandaşları hem de
pazarda bulunan esnafı rahatlatıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15115.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

19 Eylül Gaziler Günü Kayseri'de kutlandı
Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

20 Eylül 2015 Pazar 17:28

Törene, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Uğur
Özcan, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk, Türkiye Muharip Gaziler
Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, vali yardımcıları, askeri erken, gaziler ve
vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na
çelenk bırakıldı. Daha sonra bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri
Şube Başkanı Osman Balcı, "Anadolu'yu işgal ederek ideayı gerçekleştirmek ve bu suretle
Türkleri yok etmek isteyen Yunan ordusu, 92 yıl önce bugün baş komutan Mustafa Kemal'in
komutasında ki Türk ordusu tarafından Sakarya meydan muhaberesinde hezimete uğratılmış
ve bir sene sonrada topraklarımızdan atılmıştır. Sakarya meydan muhaberesi savaşın seyrini
değiştirerek bugünün hür ve bağımsız Türk devletinin yolunu açmıştır. Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Sakarya meydan muhaberesinin muzaffer baş komutanı Mustafa Kemal'e zaferin
anısına 19 Eylül 1921'de mareşal rütbesi ve gazi unvanı tevcih etmiştir. Gaziler Günü olarak
kutladığımız 19 Eylül aynı zamanda Türkiye Muarip Gaziler Derneği'nin de kuruluş yıl
dönümüdür. Gaziler Günü, bu aziz vatana canını adayan kahramanların günüdür. Kahraman
gaziler, Gaziler Günü'nüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Törenin ardından bir konuşma yapan Kayseri Valisi Orhan Düzgün de, "19 Eylül Gaziler
Günü vesilesi ile rahmete ulaşmış gazilerimizi rahmetle, hayatta kalanları da şükranla
anıyoruz. Onlara sağlık ve uzun ömürler diliyoruz. Milletimizin ve devletimizin huzuru için,

bayrağımızın sürekli gönderde kalması için canlarını feda eden şehitlerimiz ile birlikte onlarla
beraber çarpışan, savaşan yada ülkemizin güvenli ve huzur içerisinde hayatını devam
ettirebilmesi için gazi olan bütün kahraman asker ve polisimizi şükranla yad etmek istiyorum.
Özellikle içinden geçtiğimiz zor günlerde onların bize bıraktıkları emaneti daha da ileri
götürmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapmamız olan fedakarlıkların ne kadar
büyük olduğunu hepimizi görüyor ve yaşıyoruz" diye konuştu.
Vali Düzgün, "Son 10 gün içerisinde maalesef Kayseri’ye 3 şehit geldi. Şehit ailelerimizi de
sabır diliyorum. Onların geride kalan çocukları bizim çocuklarımızdır. Aileleri bizim
ailemizdir. Bütün milletin evladıdır. Onlara da bundan sonra sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Ülkemizin 4 bir tarafında görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize, polislerimize ve
güvenlik birimlerimizi de kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15117.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

AGD, Mescid-İ Aksa'ya saldıran İsrail'i kınadı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi yaptığı basın açıklaması ile Mescid-i
Aksa’ya yapılan saldırıları kınadı.
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Dernek adına açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Av. Vacit Kip, Filistin’in ümmetin onuru
konumunda olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı; “Terör devleti İsrail, Müslümanlara
yönelik saldırı ve kışkırtmalarına sistemli bir şekilde devam ediyor. Yahudi takviminde
yılbaşı kabul edilen Roş Aşana bahanesiyle, beş gündür Mescid-i Aksa’ya yönelik yapılan
işgal ve saldırılar, Filistin topraklarını Müslümanlardan arındırma politikalarının bir
parçasıdır. Siyonist İsrail, her zaman olduğu gibi uluslararası anlaşmaları hiçe saymaktadır.
Mescid-i Aksa bir İslam mabedidir. Buna rağmen terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa’yı belirli
zamanlarda Yahudilere tahsis etmek istemektedir. Mescid-i Aksa’ya Müslümanların girmesini
silah zoruyla engelleyerek, yine silahlı unsurların eşliğinde Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya
sokulması, Mescid-i Aksa’yı Müslümanların elinden almaya yönelik bir politikanın adım
adım işletilmesidir. Terör devleti İsrail’in amacı ilk fırsatta Mescid-i Aksa’nın hukuki
statüsünü değiştirmek ve burayı Yahudilerle Müslümanlar arasında bölmektir. Terör
devletinin Başbakan’ı Netanyahu’nun “Mescid-i Aksa’nın hukuki statüsüne saygılıyız”
sözleri Siyonist katillerin tüm dünyanın gözlerine bakarak yalan konuşabilme yeteneğinin bir
parçasıdır. Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücahedenin merkezi olmuş bir
beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara
vermektir. Mescid-i Aksa ve çevresi için, Kudüs ve civarı için, yani Filistin toprakları için ,
İsra süresinde, çevresinin mübarek kılındığı söylenmiştir. Maide süresinde topraklarının
kutsallığı vurgulanmıştır. Enbiya ve Araf surelerinde bereketlendirilmiş belde olarak
nitelendirilmiştir. Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün ve Filistin topraklarının mübarekliği ve
Müslümanlar için kutsallığı Ayet-i Kerimeler ile sabittir.” Kip, “Mescid-i Aksa gece

yürüyüşünün son durağıdır. Peygamberimiz(sas)’in boykot yıllarının ve hüzün yılının
ardından bir gecede Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, yani Mekke’den Kudüs’e yaptığı
o yürüyüş karanlıktan aydınlığa, hicretten devlete, baskı ve zulüm düzeninden adil bir düzene
geçişin müjdecisi olmuştur. Kudüs’e yürümek Müslümanların yeryüzünün Firavunlarının,
Nemrutlarının, Ebu Leheblerinin zulümlerinden kurtuluşunun en önemli sembolüdür. Mescidi Aksa’nın işgal altına olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Kudüs’ün işgal altına
olmasını Araplarla İsrail arasında bir mesele değildir. Mescid-i Aksa da, Kudüs de, Filistin
toprakları da tüm ümmetin meselesidir. Öte yandan ırkçı emperyalizmin Büyük Ortadoğu
Projesi işletebilmek için İslam coğrafyasını ateşe vermeye yönelik politikaları hız kesmeden
devam ediyor. Hangi renkten ve ırktan olursa olsun tek bir millet olan Müslümanlar,
birbirlerine düşürülerek bu coğrafya kan ve gözyaşıyla sulanıyor. Bölgedeki eli kanlı silahlı
unsurlar açık bir şekilde ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsrail gibi ülkeler tarafından
destekleniyor. Bu unsurlarla mücadele etme, öncelikle dost ve müttefik saydığımız ülkelerin
teröre olan desteğini görmeyi ve bu ülkelerle olan ilişkilerimizi gözden geçirmeyi gerektirir.”
şeklinde konuştu.
İslam Birliği’nin önemine dikkat çeken dernek başkanı Vacit Kip “Doğu’da ve Güneydoğu’da
meydana gelen olaylar Afganistan’ın, Irak’ın işgalinden, Suriye’nin, Mısır’ın Libya’nın ve
Yemen’in karıştırılmasından bağımsız düşünülemez. Halkımızın özellikle Irak ve Suriye’de
yaşanılanları çok iyi analiz etmesi gerekir. Irkçılık ve mezhepçilikle ya da özgürlük adına Batı
ile işbirliği yapılarak varılacak yol bellidir. Ülkemizde adeta rutine bağlanan terör olaylarında
şehit olan güvenlik güçlerine ve sivillere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
Bu süreçte de herkesi akl-ı selim ile hareket etmeye davet ediyoruz. Tüm terör olaylarının
amacı adeta ana haber bültenlerini bombalayarak ülkede bir kaos ortamı oluşturmak,
insanların temel hak ve hukuklarının hiçe sayıldığı taşkınlıklara sebebiyet vererek toplumsal
barış ve uzlaşmayı imha etmektir. Türk’ü ile Kürd’ü ile Arap ve Fars’ı ile tüm Müslümanlar
kardeştir. Irkçı emperyalizmin ve Siyonizm’in tuzaklarını görmemek ve kontrolü kaybetmek
terör olaylarından daha tehlikeli bir sürece sürüklenmektir. Bizler Anadolu Gençlik Derneği
mensupları olarak barış ve huzurun İslam Birliği’nden geçtiğini bu coğrafyan tüm insanlarına
bir kez daha deklare ediyoruz. Müslüman olsun ya da olmasın her insanın temel hak ve
hukukunun gözetilmesi gerektiğini de savunmaktan geri durmuyoruz. Temennilerimiz,
dualarımız ve gayretlerimiz akan kanın durması, gözyaşlarının dinmesi, yapılan ihlallerin son
bulması ve zulmün engellenmesi içindir.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15118.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Vali Düzgün Muharip Gaziler Derneği’ni
ziyaret etti
19 Eylül Gazileri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve
beraberindekiler Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi’ni ziyaret etti.
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Gazileri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından
Vali Orhan Düzgün, Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Osman Balcı
ile görüştü. Ziyarette Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Uğur Özcan, Büyükşehir
Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk ve gaziler de hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15119.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Özhaseki'den HDP'ye sert sözler
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen
genç MÜSİAD tanıtımı ve STK buluşma toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “HDP kan akan musluklardan afişler yapıştırdılar. Adları
demokrasi, barış olan parti sandıkların başına oturdular insafsızca tehditle ve şantajla yüzde
100 oylar çıkarttılar” dedi.
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MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ve STK üyeleri katıldı. Toplantının
açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu,
"Kayseri’deki bütün Sivil Toplum Kuruluşlarıyla fert olarak değil, bir olursak grup olursak
sonucu maksimum seviyeye çıkarabiliriz ve dünyada, Türkiye’de ve Kayseri’de ses getirecek
organizasyonlar yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, "Genç MÜSİAD’ın kahvaltısında
buluştuk. Dertlerimizi konuşmak, bir yol haritası çıkarabilmek, bir çıkış yolu bulabilmek

adına yapmış olduğu toplantıdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim etsin. 7
Haziran seçimleri geçeli birkaç ay oldu. Bu birkaç ay içerisinde biz kendi açımızdan parti
olarak oturduk niye yüzde 41’deyiz diye düşündük. Bunu belediye başkanlarımızla, il
başkanımızla, teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle konuştuk. 1,5 ayımızı belki de niye yüzde
41’de olduğumuz konusunda tartıştık. Biz kendi içimizde istişareye önem veririz. Dışarıya
bakıldığında '50 yıllık davayız' deyip yüzde 15’lere çivi çakanların, bir milim bile yol
alamayanların keyfi yerinde. Yüzde 12 alanlar davul çalıp geziyorlar. Ana muhalefet oyu
geriye gittiği halde umursamadan keyfi yerinde devam ediyor. Biz sorumluluk sahibi insanız.
Yüzde 50’leri gördük. Yüzde 55 oranını yakalayabiliriz" diye konuştu.
"ADLARI DEMOKRASİ, BARIŞ OLAN PARTİ SANDIKLARIN BAŞINA OTURDULAR
İNSAFSIZCA
TEHDİTLE
YÜZDE
100
OYLAR
ÇIKARTTILAR"
Özhaseki ayrıca, "Türkiye’de hükümet önemli olduğu için hükümet kurmak adına da bir
koalisyon durumu ortaya çıktı. Koalisyon kurma çalışmalarına CHP’yle başladık. 1 ay sürdü.
Sonra MHP ile devam etti. Fakat ortaklık kurma imkanı ne yazık ki bulamadık. Çünkü
ortaklık kurmaya niyetleri yok. CHP’ye gittik. Önce 14 maddeden başladılar. Bu 14 madde
hukukun üstünlüğü diyerek sıralanan ve başlayan bir maddeler silsilesidir. Bu maddenin
içeriğinde bugün Türkiye’de hakimlik kadrosunda oturduğu halde kanunlara, hukukun
üstünlüğüne ve vicdanına bağlı olmadan abisi ne emir verirse onu yapmaya hazır adamlar var
ve kararın altına da Türk milleti adına diyerek yazmaya hazır adamlar var. Seçimlerde gizli
odalarda farklı görüşleri olan bu insanlar birbirlerini desteklediler, bir araya geldiler, ittifaklar
yaptılar. Eğitim konusunda ilk şartları 4+4+4 sisteminin kaldırılmasıdır ve 1+8+3 sisteminin
getirilmesidir. Bundaki kasıt meslek liselerinin önünün kesilmesi yani imam hatiplerin
kapatılmasıdır. Bizim taban özellikle milletvekilleri de dahil olmak üzere MHP ile ortaklık
kuralım istediler. Fakat MHP’ye gittiğimiz zaman anlaşılmaz bir tavır var. HDP kan akan
musluklardan afişler yapıştırdılar. Adları demokrasi, barış olan parti sandıkların başına
oturdular insafsızca tehditle ve şantajla yüzde 100 oylar çıkarttılar. Diyarbakır’da kadın
doktor oy kullanmaya gitmiş. Bakmış yerine imza atılıp oy kullanılmış. ‘Ne demek ben oy
kullanacağım’ diyor. ‘Abla şuradan kaybol’ diyorlar. Öyle insafsızlar. Aynı adamlar batıya
geliyorlar bir güzel türküler çığırıyorlar. Şirinlikler yapıyorlar. Güya özgürlükler peşindeler"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15120.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Bünyan Belediyesi çalışanların geçmiş döneme
ait alacaklarını ödemeye devam ediyor
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu; Bünyan Belediyesi Halıcılık ve Turizm
İşletmeleri Sanayi ve Tic. A.Ş. eski ve hali hazırda çalışmaya devam eden ve 2009-2013
yılları arasında kıdem tazminatı, izin ve ikramiye gibi alacakları bulunan 38 personelin
hesaplarına 3’er bin lira yatırıldığını söyledi.
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Geçmiş dönemin borç yükünü omzundan atmaya devam eden Bünyan Belediyesi, bünyesinde
bulunan Bünyan Belediyesi Halıcılık ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Tic. A.Ş.’de daha önce
çalışmış ve halen çalışmaya devam eden personelin geçmiş dönemden gelen alacaklarını
ödemeye devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi personelin sıkıntı yaşamaması için kolları
sıvayan Bünyan Belediyesi, 2009 yılı ile 2013 yılları arasında alacağı bulunan 38 personelin
her birine 3 bin TL ödeme yaptı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, ağır bir borç
yükü devraldıklarını ancak geride bırakılan kısa sürede gayretli bir çalışmayla bir yandan geç
kalınmış hizmetleri ilçeye kazandırdıklarını diğer yandan ise geçmişin borç yükünden
kurtulduklarını ifade etti.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu, “Göreve geldiğimiz gün ne yazık ki çalışanlarının ücretlerini dahi
ödeyemeyen bir belediye devraldık. O günlerde ilk işimiz şirketimiz personelinin maaşlarını
ve geçmişe yönelik alacaklarını ödemek oldu. İlçemizin her bir metrekaresinde emeği olan
çalışanlarımızın ve ailelerinin mağduriyetlerini ortadan kaldırdık ve kaldırmaya devam
ediyoruz. Bu gün itibariyle Bünyan Belediyesi Halıcılık ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Tic.
A.Ş. de çalışmış ve halen çalışmakta olan 2009 ile 2013 yılları arasına ait alacağı bulunan
personelimizin hesaplarına 3 bin TL yatırılmıştır” şeklinde konuştu.
Geçmişe dönük borçların ödenmesine devam edileceğinin altını çizen Başkan Şinasi
Gülcüoğlu, yatırılan ücretlerin güle güle harcanmasını dileyerek çalışanlara sağlıklı ve mutlu
bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15121.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

'Mazlumların batıya yürüyüşü ve yaşanan
dramlar'
Mazlum-Der Kayseri Şubesi tarafından 'Mazlumların batıya yürüyüşü ve yaşanan dramlar'
konulu fotoğraf sergisi açıldı.
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Kent meydanında açılan sergide, ülkelerinden kaçan Suriyeli mültecilerin bulunduğu 30
fotoğraf sergilendi. 4 gün boyunca açık olan sergi hakkında bilgiler veren Mazlum-Der
Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, "Asya ve Afrika mazlum insanları iç savaş, kuraklık ve
zalim rejimlerin baskısına daha fazla dayanamayıp Batı'ya doğru yolculuğa çıktılar. Kadın,
çocuk, ihtiyar ve genç demeden yollara düşen Asya ve Afrika'nın mazlumları karadan ve
denizden buldukları vasıtalar ile bazen de yaya olarak kendilerine daha iyi bir gelecek
kuracakları zannettikleri batı ülkelerine doğru her tehlikeyi göz alarak gidiyorlar. Batı ülkeleri
de bunları kabulde çok hevesli ve istekli görünüp 'hoş geldiniz' demiyor. Bir kısmı Aylan
Kurdi ve ailesi gibi Ege sularında, bir kısmı İtalya açıklarında Akdeniz'in azgın sularında
boğuluyor. Batıya yürüyen mazlumların bir kısmı da Macaristan gibi devletlerin zalim
polislerinin dipçiklerinden nasibini alarak darp ediliyor" dedi.
Taş, "Mazlum-Der Kayseri Şubesi olarak zalim ve despot idarecilerin kendi ülkelerinde
koruyamadığı, binlerce yıldır yaşadığı topraklardan geçmişlerini ve geçmişin hatıralarını
bırakarak meçhul bir gelecek için batıya yürüyen, çoğunluğuna mezar bile nasip olmayan
Afrika, Asya ve Orta Doğu'nun mazlumlarının dramını Kayseri halkına duyurmak için 4 gün
boyunca açık olacak olan fotoğraf sergisine Kayseri halkını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15122.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Doğan: Yüzyılın seçimini Türkiye kazanmalı
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, “7 Haziran seçimleri çok önemliydi ama artık 1
Kasım tekrar seçimi daha önemli hale geldi. Bu tarihi seçim adeta yüzyılın seçimi olacak.
İnanıyorum ki, yedi düvele rağmenmilletimiz ve ülkemiz kazanacak” dedi.
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Yenilenen aday listelerini değerlendiren Ahmet Doğan, “Yeni listemizle gireceğimiz
seçimlerin Kayseri’ye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte elele vererek güzel
Kayserimiz için en güzel sonucu almaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Söz konusu
vatanımızın, milletimizin bütünlüğü ise kişisel meseleler teferruat haline gelir. Tek tek
ağaçlara bakarsak ormanı göremeyiz” yorumunu yaptı. Doğan yaptığı yazılı açıklamada
şunları söyledi; “Bilindiği gibi 1 Kasım seçimleriyle birlikte vekillik görevim sona erecek.
Dolayısıyla TBMM’de çok kısa bir süre görev yapmış olacağım. Bu görevi zaten
Başbakanımızın bizzat çağırıp davet etmesiyle kabul etmiştim. Yeniden aday olabilmek için
özel çabalara, kulislere gerek duymadım. Beni 7 Haziran’da davet eden iradenin kararına
güvendim. Şimdi de bu karara saygı duyuyorum. Yeni hükümet kurulana kadar partimin ve
milletimin emrindeyim. Akademisyenliğe döndüğüm tarihten itibaren de yeniden bilimin ve
öğrencilerimin hizmetinde olacağım. Zaten milletvekilliği teklifini kabul etmemdeki en
önemli sebeplerden birisi de yeni bir platformda gençlerimize daha iyi hizmet edebilmekti.”
Ahmet Doğan açıklamasını şöyle tamamladı;
“Bu vesileyle bana güvenen, destek veren, dua eden herkese en kalbi teşekkür ve
muhabbetlerimi sunuyorum. Kayserili hemşehrilerimin ve aziz milletimizin mübarek Kurban
Bayramlarını kutluyor, huzur içinde bir bayram geçirebilmeyi Rabbimden diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15123.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti
Kayseri’de bulunan bir fabrika içerisinde çıkan tartışmayı ayırmak isteyen şahıs bıçaklanarak
hayatını kaybetti.
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İddiaya göre Melikgazi ilçesinde bulunan Serbest Bölge’deki bir fabrikada D. F. İle E. K. (32)
arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümemesi için araya girmeye çalışan N. S., E. K.
tarafından bıçaklandı. Karaciğer bölgesinden bıçaklanan N. S. olay yerine gelen sağlık
ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken burada yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından İl Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan
çalışma sonrasında cinayet şüphelisi olarak E. K. yakalanarak gözaltına alındı. E. K., yapılan
işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15124.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Çalış: yolumuz ak, davamız Hak'tır
AK Parti Kayseri Milletvekili Hava Talay Çalış, "Hala yolumuz ak, davamız Hak'tır" dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Hava Talay Çalış, "Bizler davamız Hak, yolumuz ak diyerek
yola çıktık. Terör olmasın diye uğraştık. Türkiye'de etnik kavgalar bitsin diye uğraştık.
Türkiye bilimde, teknolojide, sanayide, ulaşımda, sağlıkta ilerlesin, dünyada söz sahibi olsun
diye çalıştık. Çocuklarımız barış içerisindeki bir ülkede bilinçli, bilgili, donanımlı, özgür,
geleceğe güvenle bakan, öz güven sahibi lider şahsiyetler olsunlar, ancak çocuklarımız aynı
zamanda Kur'an-ı Kerim'i baş tacı yapıp, sünneti ve geleneklerimizi de unutmasınlar istedik.
Milli manevi değerlerine ömür boyu sahip çıksınlar istedik. Türkiye o kadar çok güçlü olsun
ki, dünyadaki savaşları durdurabilsin, mazlumlara yapılan eziyetlere son verebilsin istedi"
dedi.
Çalış, "Yolumuz henüz bitmedi. Benim üç çocuğum var. Yukarıda Söylediklerimi hal onlar
için istiyorum. Bunun için de bunu başarabilecek olan kişi olarak, Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ı, parti olarak da AK Parti'yi görüyorum. Onun için hala yolumuz ak, davamız
Hak'tır. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı tutan el fark etmez, amaç hedefe varmaktır. Yeni
seçilen vekil adaylarımızı kutlar, başarılar dilerim. Bu yolda her zaman sizinleyiz, sizinle
olacağız. Yolunuz yolumuzdur" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15125.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Serkent
kurban pazarı denetiminde
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı
öncesi tüm tedbirleri aldıklarını ve nöbetçi birimler ile vardiya usulü çalışacak ekiplerin
koordinasyonunun yapıldığını bildirdi.
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Mimarsinan, Bahçelievler Mahallesi, Serkent Mevkisinde yer alan Kurban satış alanında
incelemelerde bulunarak, esnaflar ve vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, belediye olarak ilçenin her bölgelerinde tüm tedbirlerin alındığını, halkın rahat,
temiz ve huzur içerisinde kurbanlarını kesebilecekleri ortamlar oluşturduklarını,
vatandaşlarında kurallara riayet ederek temizlik kurallarına uymalarını istediklerini belirtti.
İlçe sınırları içerisinde sadece Serkent’te kurbanlık satış alanı oluşturulduğunu hatırlatan
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Melikgazi Belediyesi olarak kurban bayramı süresince huzurlu ve rahat bir bayram için
tedbirler alındı. Kurban satış alanında belediye olarak gerekli çalışmalar yerine getirildi.
Nöbetçi birimler oluşturduk. Kurban Kesim yerinde canlı tartı aleti yeri hazırladık. Düzenli
kapalı alanların oluşmasını sağladık. Caraskallı kesim yerleri inşa ettik. Satıcılar için wc ve
duş kabinler kurduk. Sağlık ve temiz bir çevre oluşturmaya çalıştık. Bu alan sürekli
ilaçlanmaktadır. Özellikle bu bayramın özelliği gereği temizlik işlerinde çalışan ekiplere
takviye ekipler görevlendirdik. Kurban satış yerleri ile kurban kesim yerlerinde deterjanlı
yıkama ve ilaçlama yapılacaktır. Bayram tatil süresince kamu hizmeti aksatılmadan yerine
getirilecektir. Huzur içerisinde bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu vesile ile Tüm Kayserili hemşerilerimizin, Türk Milletinin ve İslam Âleminin Kurban
Bayramlarını tebrik ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15126.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Çelik: CHP tribünlere oynadı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Harikalar Diyarı'nda Gönüllü Kültür
Teşekkülleri tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı. Gönüllü Kültür Teşekkülleri Sözcüsü
Ahmet Taş, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Osmanlı'nın izlerini taşıyan Balkan
ülkeleri gezisi için bir kez daha teşekkür etti.
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Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet
Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Sözcüsü Ahmet Taş, dernek ve vakıfların başkan ve
yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Sözcüsü Ahmet Taş,
Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Balkanlar'da Osmanlı'nın izlerini taşıyan dört ülkeye
yaptıkları geziden bahsederek, Türkiye'nin Balkan ülkeleri, İslam devletleri ve Türk
cumhuriyetlerinin umudu olduğunu söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki de
konuşmasında 7 Haziran seçimleri sonrası sürdürülen koalisyon görüşmelerinin detaylarından
bahsetti. CHP ile yapılan görüşmelerden bahseden Özhaseki, "Ne deniyorsa evet der gibi
gözükerek tribünlere oynadılar; ancak amaçları görüşmeleri bozmaktı. MHP'den de 'Sizinle

koalisyon kurmayız' cevabını aldık. Her teklifimize ‘olmaz da olmaz’ cevabını verdiler.
Bunlar olmazsa yapılacak tek şey kalmıştı o da seçim" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15127.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Özhaseki: Tek başına iktidar olacağız
AK Parti Melikgazi ilçe Başkanlığının Eylül ayı ilçe danışma toplantısına katılan AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bizler inşallah tekrardan tek başına iktidar
olacağız” dedi.
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Melikgazi Belediyesi konferans salonunda düzenlenen AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı
Eylül ayı ilçe danışma toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK
Parti Kayseri Milletvekilleri Kemal Tekden, Ahmet Doğan, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi ilçe Başkanı Sami Kadıoğlu ve AK Parti üyeleri
katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, “İnanıyorum ki dayanışmamız bereket getirecektir. Bizim dayanışmamız başka
yerlere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da örnek olacaktır. Bir liste açıklandı.
Hepimizin dayanışma içerisinde çalışması lazım. Listemizde olmamasına rağmen buradaki
davetimize katılan Kemal Tekden ve Ahmet Doğan’a teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki
dayanışma içerisinde el ele bu çalışmaları sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. AK
Parti küsme yeri değil. O açıdan bundan sonra daha fazla çalışacağız. İnanıyorum ki cenabı
Allah sizin gücünüze güç katacaktır. Türkiye’mize dünya insanlığının ihtiyacı var” diye
konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden ise, “Cenabı Allah bizleri yoldan ayırmasın.
Türkiye çok sıkıntılı bir dönem geçiyor. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntılar güzelliklere
dönüşür. AK Partinin güçlü yılları 1 Kasım’dan sonra yeniden yerine gelir inşallah. Bizler
sizlerle birlikte bir mücadele verdik. Bu mücadelede bize çok büyük desteğiniz oldu. Bundan
dolayı hepinize şükranlarımı arz ediyorum” dedi.
1 Kasımda yapılacak seçimde listede olmadığını belirten Tekden, “3 ay gibi kısa bir meclis
tecrübemiz oldu. Benim açımdan çok büyük bir tecrübe. Yeni listeler açıklandı. Bizim listede
olmadığımızı gördük. Yeni arkadaşlara başarılar diliyorum. Bizler makam ve mevki için
mücadele etmedik. Biz davamız için mücadele verdik. Bu ülke bütün Müslüman aleminin
gözdesi bir ülke. Bu ülkenin daha güçlü olması lazım. Bu ülkede bir sene önceki gücü
yakalamak için AK Partinin tek başına iktidar olması lazım. Hayatım boyunca davam için
yaşadım. Bir yitik hazinen peşindeyim. Onun uğrunda ölmeye hazırım. Bu yitik hazine
tarihinden ilham alan ve geleceğe ufuk saçan bizim imanlı gençliğimiz. İşte bundan sonra
ömrümün her anını bu yitik hazineyi bulmak için geçireceğime söz veriyorum” şeklinde
konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan da, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Kritik bir
seçiminde arifesindeyiz. Ülkemizin tarihine baktığımızda Türkiye ne zaman kendi başına dik
dursa bugün başımıza gelenlerin benzerlerini tarihte yaşadık ve bugün de yaşıyoruz. Bizler
AK Parti mensupları olarak biz sadece bir erdemliler hareketinin mensubuyuz. Bunun gereği
neyse yapacağız dedik ve bugün de yapıyoruz. Bu seçimler 7 Haziran’dan da önemli. 1
Kasım’da inşallah ikinci yarı başlıyor olacak. Bizim 1 Kasım’daki seçimlerde yer alıp
almamamızın hiçbir önemi yok. Bu dönemde üzerimize ne düşerse çalışmaya hazır
olduğumuzu hepinizin önünde açıkça ifade ediyorum. Hepimizin amacı bu davanın neferi
olmak” ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Hepinizin bildiği gibi 7 Haziran
seçimlerinde bir sonuç çıktı. Kimse bu sonucu sevmedi. Biz kendi içimizde oturduk,
özeleştiriler yaptık ‘niye yüzde 41’i’ aldık dedik. Şuanda aklınıza gelebilecek sorun varsa
onlar dile getirildi. Genel merkez tespitlerini yaptı. Haritasını belirledi ve bu harita ile inşallah
yola çıkacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha rahat edeceğimiz gün gelecek” diye
konuştu.
Özhaseki ayrıca, “Türkiye zor bir ülke. Bugün geldiğimiz noktada geçmişte yaptıklarımızla
övünebiliriz. Bizler inançlı insanlarız. Onun için buralardayız. Bize düşen çok önemli
görevler var. Bizler inşallah tekrardan tek başına iktidar olacağız. Burada hepimize iş
düşüyor. Dünyanın dört bir tarafında sıkıntıların olduğu bir dönemde bu ülkenin ayağa
kalkmasını istiyorsak birlik halinde zaferle 1 Kasım seçimlerinden çıkmamız gerekiyor. Biz
Kayseri olarak hazırız. İnşallah Kayseri olarak verdiğimiz emanet oyları geri alacağız.
Rabbim bizi mahcup etmesin” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15128.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Tiryakioğlu: kömür satışlarından şikayetçiyiz
Kayseri Katı Yakıt ve Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, odun ve kömür
satışlarının iyi olmadığını belirterek, "Esnaflar olarak kömür satışlarından şikayetçiyiz” dedi.
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Odun ve kömür satışlarının kısıtlandığını vurgulayan Mehmet Tiryakioğlu, “Vatandaş
kömürünü almadı ya da doğalgaza döndü. Satış yapabilir miyiz diye bekliyoruz. Fakat
doğalgaz Kayseri’ye hemen hemen hakim oldu. Satışlarımız iyi değil, kömür satışlarından
esnaflar olarak şikayetçiyiz” diye konuştu.
Geçen yıla oranla satışların yüzde 30 düştüğünü dile getiren Tiryakioğlu,” Özellikle
kaloriferlik kömür tamamen ortadan kalktı. Küçük esnafın işi zorlaştı. Çünkü büyük şirketler
grubu bizim pazar yerimize de girmeye başladı. Bu sene odun fiyatları yükseldi. Şubat ayında
odunun sterine 15 TL zam yaptılar. Yani bu odunun tonuna 70 TL zam gelmesi demektir.

Odun pahalandı, kömür de doların yükselmesiyle pahalandı. 570 TL’ye kömür satarken
doların yükselmesinden dolayı bu fiyat 680 TL’ye çıktı. Yetkililer kaloriferlik kömürü 2 sene
idare etselerdi küçük esnafımız toptancılara dükkanlarını satmak zorunda kalmazlardı.
Sitemizde bulunan 6 dükkan sahibi dükkanlarını borçlarından dolayı toptancılara devrettiler.
Şuanda 120 tane kayıtlı esnafımız var fakat faal olarak 80 esnafımız var. 40 esnaf işi bıraktı”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15129.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Tüketiciler Birliği'nden Kurban Bayramı
uyarısı
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara,
"Taksitlerin cazibesine kapılıp ihtiyacımız olmayan şeyleri alıp bir senemizi ipotek
etmeyelim" dedi.
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Kurban Bayramında vatandaşların mağdur olmamaları için dikkat etmesi gereken hususlara
değinen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bayramda dikkat edilecek bazı
hususlar var. Aslında bizim geleneklerimizde olmayan çikolata, şeker ve lokum ikramı var.
Bu ürünlerin bayramlarda satışı artar. Çikolataya benzeyen renk, görünüm ve çikolata hissi
veren malzemeler katılarak tüketiciler zehirleniyor. Bayramda yoğun alışveriş içerisinde
denetim zaten normalde yapılamıyor ki bayramda yapılabilsin. Böyle olunca tüketici oluruna
bırakılıyor. Anneler yoğurt çalmaya üşeniyor. Hazır süt ve yoğurt kullanıyorlar. Bu da
çocukları zehirliyor. Faydası olmayan yoğurt diye yediğimiz beyaz sıvılar tüketiyoruz.
Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.Şahin ayrıca, "Taksitlerin cazibesine kapılıp
ihtiyacımız olmayan şeyleri alıp bir senemizi ipotek etmeyelim. Alışverişlerde değişim
kartları çok önemlidir. Bu kartlarla ürünü sonradan değiştirme şansımız olur. Biz
alışverişlerde yüzde 90’a yakın pişmanlık yaşayan bir toplumuz" dedi.
Kurban bayramında ihtiyaç sahiplerini düşünmek gerektiğini anlatan Şahin, sözlerini şöyle
tamamladı: "Sosyal anlamda bir faydasının sağlanması lazım. Kurban pazarları kuruldu.
Bazen hayvan azlığı sebebiyle fiyatların yükseldiğine şahit oluyoruz. Her bayram öncesinde
'az hayvan var' diye piyasaya sürerek fiyatları artırma gibi bir hileyle karşı karşıyayız. Kurban
kesilecek hayvanın dini hususlara uygun olması lazım. Sağlıklı olmasına ve eğer birine
bağışlanacak veya havale edilmişse hayvanın kesildiğine emin olmak lazım. Bir kuruluşa
verince hayvanın kesildiğine emin olmak lazım. Yanlış hayvan kesimleri, acemi kasaplar,
hayvana eziyet edilmesi bu tür görüntüler gelişen Türkiye’ye yakışmıyor."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15130.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Çelik, gençlerden 'Hedef' istedi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Genç KAYMEK tarafından düzenlenen
programda gençlerden kendilerine bir hedef belirlemelerini ve o hedefe doğru yürümelerini
istedi. Başkan Çelik, öğretmenlerin de gençlerin iyi yetişmeleri için her türlü gayreti
göstereceklerine inandığını söyledi.
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Genç KAYMEK'te yeni dönemin başlangıcı nedeniyle TOKİ tesislerinde düzenlenen törende
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik önemli mesajlar verdi. Törenin açış konuşmasını
yapan BEF Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu KAYMEK ve Genç KAYMEK'in
çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Sadece Kayseri'deki gençlere eğitim öğretim desteği vermekle
kalmadıklarını, ilimizdeki Suriyeli gençlere yönelik Türkçe eğitimi verdiklerini de belirten
Tuzcuoğlu, yeni projeleri konusunda da bilgiler aktardı. Destekleri nedeniyle Başkan Mustafa
Çelik'e teşekkür eden Tuzcuoğlu, "Bize sağladığınız motivasyondan dolayı teşekkür ediyoruz.
Bu yıl itibarıyla eğitim öğretim desteği verdiğimiz gençlerin sayısını 6 binlere çıkaracağız"
dedi.
Genç KAYMEK'te aldıkları destekle üniversite ve liseleri kazanan yüzlerce öğrenci adına bir
konuşma yapan Ayşe Altındağ da duydukları minnettarlığı dile getirerek Genç KAYMEK
sayesinde geleceğe sağlam adımlarla yürüyebileceklerini söyledi. Altındağ, güzel ve huzurlu
yolculukta kendilerini destekleyen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik olmak
üzere tüm yetkililere teşekkür etti.
"EĞİTİM HERKESİN GÖREVİ"
Başkan Mustafa Çelik de sözlerine ülkemizde yaşanan olumsuzlukların önlenmesi için tıpkı
önleyici hekimlik gibi önleyici tedbirler almak gerektiğini ve gençlere verilecek iyi eğitimin
de önleyici tedbirlerin en önemlisi olduğunu söyledi. Başkan Çelik şöyle konuştu:
"Gençlerimizin dinine diyanetine bağlı, hak ve adalet ölçülerinde, ahlaklı bireyler olarak
yetişmelerini sağlamak biz yöneticilerin görevi. Bu milli eğitimin görevi gibi gözükse de
bizim de görevimiz. Bütçelerimiz, imkanlarımız belli. Hangi daireden gelirse gelsin bir proje
teklifi geldiğinde her zaman bir fren oluyor ve o projenin bütçesini incelemeye alıyoruz.
Ancak KAYMEK'lerin taleplerini reddetmiyorum. Aksine yeni projeler üretmelerini
istiyorum. Bugüne kadar birçok konuda teşekkür aldık; ama en çok bu gençlerimizin
velilerinden aldığımız teşekkür bizleri memnun etti. İnşallah bundan sonra da bu gayret ve
desteğimiz devam edecek."
Gençlerden kendilerine bir hedef koymalarını ve bu hedefe doğru ilerlemelerini isteyen
Başkan Mustafa Çelik, "Toplum içine çıkınca ben kimdenim diyen değil, benden olan gelsin
diyen lider özellikli çocuklar olarak yetişin. Mutlaka kendinize bir hedef koyun ve o hedefe
doğru gidin" dedi.
ÖĞRETMENLERDEN AZAMİ GAYRET İSTEDİ
Konuşmasında öğretmenlere de seslenen ve gençlerin yetişmesinde öğretmenlerden azami
gayret isteyen Başkan Çelik, "Gençleri öyle iyi işleyeceksiniz ki önemli mevkilere gelecekler.

Onları iyi işlemek sizin elinizde. Kamil odur ki bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller
eser. Bu gençler de sizlerin eseri olacak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından tüm öğrenciler adına Başkan Mustafa Çelik'e çiçek sunuldu. Başkan
Çelik de 2014-2015 eğitim öğretim döneminde üniversite ve liseyi kazanan yüzlerce öğrenci
adına bazı öğrenciler ile bu başarının elde edilmesinde katkısı olan öğretmenlere hediyeler
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15131.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

Kız Kardeşim Projesi Eğitimleri KTO'nun ev
sahipliğinde başlıyor
Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, kadın girişimcilere
yönelik yeni bir eğitim programı hazırlandı.
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Hazırlanan eğitim programına ilişkin bilgi veren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kız Kardeşim adını taşıyan sosyal sorumluluk projesinin
Kayseri ayağını hayata geçireceklerini kaydetti.
Başkan Hiçyılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile Coco Cola-Türkiye
işbirliğince yürütülen Kız Kardeşim Projesi’nin, Türkiye’nin değişik bölgelerinde yaşayan
kadınlara yönelik olarak ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini söyledi.
Kayseri Ticaret Odası ve TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu’nun ev sahipliğinde, 2829 Ekim 2015 tarihlerinde Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek mülakatlar sonucunda
100 kadının eğitime katılmasının hedeflendiğini vurgulayan Başkan Hiçyılmaz, 10 Ekim’e
kadar devam edecek projeye ilişkin detaylı bilgilerin Kayseri Ticaret Odası internet sitesinden
edinilebileceğini belirtti.
Hiçyılmaz, “Proje kapsamındaki eğitimler; herhangi bir kurumda çalışmayan ancak çalışmak
isteyen kadınlarımız ile girişimcilik ruhuna sahip olan ve ürettiği iş fikirlerini nasıl hayata
geçireceğini bilemeyen kadınlarımıza yönelik olarak düzenlenmektedir. Söz konusu eğitimler
ile katılımcılara vizyoner bir kimlik sağlanması hedeflenmektedir. Bu proje sayesinde
katılımcılar, ekonomik hayata katma değer sağlamak adına cesaret kazanacak, kişisel
gelişimlerini ve sahip oldukları bilgi düzeylerini de artırma fırsatı bulacaklardır” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15132.html
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