KAYSERİ HABER ARŞİVİ
14.03.2016–20.03.2016
“Zaman Birlik Olma Zamanı"
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, "Ankara
Kızılay'da, Güven Park yakınlarındaki Atatürk Bulvarı'nda akşam saatlerinde bombalı bir
saldırı meydana geldiğini, patlamada ölü ve yaralıların bulunduğunu üzülerek öğrenmiş
bulunmaktayız. Zaman birlik olma zamanı" dedi. ASKON Kayseri Şube Başkanı Özcan,
"Milletimiz sahip olduğu tecrübe ve sağduyu ile bu kanlı oyunu bozacak, teröre teslim
olmayacaktır" ifadesinde bulunduğu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
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"Barış ve kardeşliğe yapılan bu saldırılar hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Alçakça
planlanmış kanlı bir planın hedefi olduğumuz açıktır. Tüm siyasilerimizin yaşanan bu olay
karşısında kayıtsız şartsız devletimizin yanında olması gerekmektedir. Zaman birlik olma
zamanıdır. Terörizmi şiddetle kınıyor, teröre karşı en sert ve en hızlı bir şekilde mücadele
edilmesinin,
terörün
kökünün
kazılmasının
gerekli
olduğunu
düşünüyoruz.
ASKON olarak, Yaşanan bu terör olayını lanetleyerek bu tür olayların bir an önce son
bulmasını temenni ediyoruz. Ankara'daki haince, kalleşçe terör saldırısında hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16713.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

İş Dünyası’nda “Doğru Sistem” Özlemi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi, ‘Yeni Anayasa ve
Başkanlık Sistemi’ konulu panel düzenledi. Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Türkiye’nin mevcut yönetim
sisteminin iş dünyasını tedirgin ettiğini belirterek, ülkede istikrarı sağlayacak doğru sistemin
bulunması ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan
moderatörlüğünde gerçekleşen panel Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ)
konferans salonunda gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak Kırıkkale Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Çağlayan, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Bilir, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Adnan Küçük katıldı.
Tüm görüşlere saygı duyulmalı
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu yaptığı açılış konuşmasında iş
dünyasının istikrar beklentisi içinde olduğunu ve istikrarı sağlayacak doğru sistemin
bulunması için tüm çalışmalara destek vereceklerini söyledi. Sistem arayışlarında tüm
görüşlere saygılı olunması gerektiğine vurgu yapan Olgunharputlu, “Eğer güçlü bir hükümet
olur ve tek başına iktidar çıkarsa burada ekonomik istikrarsızlık pek meydana gelmez. Ama
yüzde 40’ın üzerinde oy almış bir iktidarın bulunduğu bir ortamda siyasi istikrarın
oluşturulamaması ile karşı karşıyayız. Bu sistem iş dünyasını sürekli tedirgin ediyor. Doğru
ve ülkede istikrarı sağlayacak sistem hangisi ise bunu bulmalı, bunun için çalışmalı, bununla
ilgili istişareler yapılarak doğru nokta bulunmalı ve ilgili çalışmalara biz de destek
vermeliyiz” dedi.
‘Başkanlık’ istikrarsızlığı ortadan kaldıracak
Olgunharputlu’nun ardından söz alan AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, yeni
anayasa ve başkanlık sisteminin ülkenin en önemli konularından biri olduğunu söyledi.
Karayel, “7 Haziran seçimlerinden sonra görüldüğü üzere, bu kadar güçlü bir parti ve bunca
milletvekiline rağmen devamında yaşanan ekonomik ve siyasi çalkantılar ortada. 2001 ve
1999 krizleri hepimizin yakinen yaşadığı ve ülkemizin kara günler olarak değerlendirdiği
günler. Ondan önce zayıf partilerden oluşan zayıf koalisyonlardan ortaya çıkan iktidarların da
ülkemizi nerelere getirdiği malum” dedi.
İstikrarsızlık riskini ortadan kaldıracak en önemli sistemin başkanlık sistemi olduğunu
belirten Karayel, “Başkanlık sistemi karşısında iki tür karşı duruş var. Bir kesim, başkanlık
sisteminin uygulanması halinde ülkenin bölüneceği endişesini yaşıyor. Diğer karşı çıkan ekip
de, ‘Bu diktatörlük getirecektir, başkan dediğiniz bütün yetkiyi elinde bulunduracaktır.’
diyerek başka bir tabanı manipüle etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Baktığınız zaman
sisteminizi düzgün kurduğunuz zaman Başkanlık Sistemi dediğiniz, bir anayasanın sadece
yürütme ile ilgili kısmını oluşturmakta. Başkanlık, diktatörlüğe sebep olmaz. Demokrasinin
önemli hususlarından biri olan güçler ayrılığı ilkesini destekler, dolayısıyla ülkemizde
demokrasiyi tahkim etmek anlamında önemli bir çığır açar. Meclis’in başkanı görevden
alamadığı, başkanın da Meclis’i lağvedemediği bir sistemden bahsediyoruz, dolayısıyla bu
sistem diktatörlüğe izin vermez. AK Parti olarak bu çalışmayı hiçbir kimsenin çıkarı ve bir
makama gelmesi için yapmıyoruz; biz bunu, torunlarımızın, torunlarımızın torunlarının, daha
rahat, daha gelişmiş bir ülkede, muasır medeniyet seviyesinin ötesine geçmiş bir ülkede
yetişmesi için yapıyoruz. Bu dünya, Sultan Süleyman’a kalmamışken, AK Parti olarak,
memlekete hizmet için çalışırken, bu sistemi bir kimsenin çıkarı için istediğimizi söylemek,
en hafif ifadesiyle AK Parti’ye haksızlık olur” ifadelerini kullandı.
Panelin moderatörlüğünü yürüten Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan ise, eleştirilmesine rağmen 1982 Anayasası’nın halen
yürürlükte olduğunu, dolayısıyla yeni bir anayasa çalışmasının yapılması gerektiğini
söyledi. Doğan, “Anayasalar nihayetinde temel hak ve hürriyetleri düzenleyerek bir sistem
ortaya koyuyorlar. Bu nedenle, baştan sona ele alınarak, bir sistem bütünlüğü getirmeleri
beklenir, yapılacak bir değişikliğin de bunu öngörmesi beklenir. Bundan sonraki çalışmaların
buna hizmet etmesini temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Bölünme tehdidi olarak görmek yanlış olur
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Bilir de, Türkiye’nin
yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğunun her platformda söylendiğini kaydederek,
“Toplumun önemli bir kesimi de Türkiye’de yeni bir anayasa için uzlaşmış durumda…
Mecliste bunun için bir uzlaşma komisyonu kuruldu. 4 parti Türkiye’nin yeni anayasası ve bu
anayasanın nasıl yapılacağı konusunda uzlaştı. 4 partinin ittifakı ile 60 madde de yazıldı.
Çalışma usulünü ben de yakından takip ettim. 1982 Anayasası sistematiği üzerinden gidiliyor.
Anayasanın kendi içerisinde bir sistematiği var. Yasama, yürütme, temel hak ve hürriyetler
v.s. temel hak ve hürriyetleri bitirildi. Yürütme ve yasmaya gelindiği zaman partiler bu
konudaki tekliflerini sundu. Aslında hükümet sistemi tartışması yasama ve yürütme arasındaki
ilişkilerin ne şekilde olacağı ile ilgilidir. Bunu bir rejim tehdidine dönüştürmek ya da bölünme
tehdidi v.s. olarak algılamak son derece yanlış” şeklinde konuştu.
Yapılan anayasalar toplumu şekillendirmek üzerine
Halkın ‘Başkanlık Sistemi’ni bildiğini söyleyen Bilir, sözlerini şöyle sürdürdü, “Halkın
kafasını karıştıran sorular var. Biz bunlara algı diyoruz. ‘Başkanlık Sistemi diktatörlüktür.
Cumhuriyeti ortadan kaldıracaktır. Bölünmeye gider’ gibi sözler tamamen uydurmadır.”
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Küçük ise Türkiye’de
şuana kadar yapılmış olan anayasaların hiçbirinin demokratik usullerle yapılmadığını
belirterek, “Yapılan tüm anayasalar toplumu yukarıdan aşağıya şekillendirmek isteyen, tabiri
caizse toplumu gütme üzerine ortaya çıkmıştır. Temelinde toplumu beğenmemek var.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16714.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kamu Hastanelerinde Normal Doğum
Teşvik Toplantısı
Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, Genel
Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı hekimler
ile bir araya gelerek normal doğumun teşviki ve sezaryen oranlarının düşürülmesi hakkında
görüş alış verişinde bulundu.
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Sağlık
Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Serpil Poyrazoğlu, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Ömer
Faruk Özyurt, Genel Sekreterlik yöneticileri, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan ile Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı hekimler katıldı.
Toplantıda, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Dr.
Gökhan Açmaz; normal doğum, normal doğumun faydaları, sezaryen, sezaryen riskleri ve

doğum
yöntemine
nasıl
karar
verilmesi
konularında
bilgiler
verdi.
Sezaryen ile doğumun cerrahi bir girişim olduğunu, normal doğumun alternatifi olmadığını
ifade eden Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan;
“Sezaryen planlanırken, gebeye ve gebeliğe özgü yararları ve riskleri göz önüne alınmalıdır
ve tıbbi gerekçelerle yapılması esastır, bunun dışındaki farklı nedenlerle yapılan sezaryen
operasyonlarının haklı bir gerekçesi yoktur. Yüksek sezaryen oranlarının düşürülmesi için
halkın bilinçlendirilmesi, hekimlerde bu konudaki farkındalığın artırılması ve ebeliğin
yeniden hak ettiği rolüne kavuşturulması gereklidir. Bundan sonra da düzenli olarak bu
bilgilendirme
ve
değerlendirme
toplantılarımız
devam
edecektir
”
dedi.
Normal doğumun anne ve bebeğe faydalarından bahseden Op. Dr. Gökhan Açmaz; normal
doğum sırasında bebekte salgılanan endorfin hormonunun bebeği dış ortama hazırladığını,
normal doğumda solunum sıkıntısı gelişme riskinin daha az olduğunu ve anne ile bebek
arasında cilt temasının daha hızlı ve kolay gerçekleştiğini ve bu temasın bebeğin anneye
bağlanması ve gelişimi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Op. Dr. Açmaz şöyle devam
etti; “Normal doğum yapan anneler hastaneden daha kısa sürede taburcu edilirler, doğum
yapan annenin doğum sonrasında ağrı şikâyeti sezaryene göre çok azdır, anne büyük bir
güven ve başarma duygusu hisseder, doğum sonrası enfeksiyon riski daha azdır ve sezaryene
göre ‘doğum sırasında anne ölüm oranı’ daha azdır”.
Op. Dr. Gökhan Açmaz ayrıca, Dünya Sağlık Örgütünün 2015 verilerine göre sezaryen
oranlarının ABD'de %30.2, İtalya’da %37.4, Meksika’da %36.1, Brezilya’da %41.3 ve
ülkemizde ise %52 olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16715.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Erdoğan'a tehditler savrulurken hepsi
oradaydı!
Sabah.com.tr’nin yeniden gündeme getirdiği görüntüler tartışılmaya devam ediyor. Güneş
Gazetesi’nin haberine göre iki yıl önceo gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit eden TUSKON
Başkanı Meral'in 'kaçacak in arayacaklar' sözüne alkış tutanlar, bugün kaçacak delik arıyor.
Bugün FETÖ operasyonları ile gündeme gelen Boydak, Naksan ve Sesli Holding
yöneticilerinin o toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan tehditleri ayakta alkışlayanlar
arasında yer aldığı belirtiliyor.

14 Mart 2016 Pazartesi 12:18

17-25 Aralık darbe girişiminin başarıya ulaşacağından emin olan FETÖ'cü işadamları bir
araya gelerek hükümete tehdit yağdırmıştı. O gün TUSKON Başkanı Meral'in 'kaçacak in
arayacaklar' sözüne alkış tutanlar, bugün kaçacak delik arıyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık darbe girişiminden birkaç ay sonra örgüte ait
işadamları bir otelde basına açık bir toplantı düzenlemişti. FETÖ'nün kuruluşlarından birisi

olarak bilinen TUSKON'un organizasyonunda kürsüye çıkan başkan Rızanur Meral, o dönem
başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan hedef alan bir konuşma yapmıştı. Hükümeti
ve Erdoğan'ı açıkça tehdit eden Meral'in konuşması sık sık salonda kendisini dinleyenlerin
alkışıyla kesilmişti.
'İn Arayacaklar' demişti
Pensilvanya'daki elebaşı Gülen'den sufle alan TUSKON Başkanı Meral, "Sokakta, otobüste,
kahvede, medyada duyup gördüklerimize göre şuna da inanıyorum ki yakın gelecekte
kimlerin inlerde yaşadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin müsvedde kimlerin
asıl olduğunu herkes görecek" ifadelerini kullanmıştı. Ancak o gün ellerini havaya kaldırıp o
tehditleri ayakta alkışlayanların çoğu ise şimdi kaçıp bir deliğe saklandılar.
Gazeteciye mektup yolladı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması
kapsamında gözaltına alınan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ile
Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Boydak, tutuklanmıştı. O gün TUSKON Başkanı Rızanur
Meral'in skandal konuşmasını ayakta alkışlayanlar arasında bulunan Boydak, görüntüleri
inkar etti, hatta daha da ileri giderek kendini aklamaya çalıştı. Bir gazeteciye mektup yazdı,
"FETÖ ile alakam yok" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16716.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Oğuz Memiş: Sonradan dahil oldular
AK Parti eski il Başkanı Ömer Dengiz ve arkadaşları, Nihal Bengisu'nun sunduğu programda
ortaya atılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Dengiz, açıklamasında 17-25 Aralık
sonrasında KAYKİP tarafından Recep Tayyip Erdoğan’a destek amacıyla düzenlenen insan
zincirine en ön safta katılım gösterdiklerini iddia etti. Organizasyon gerçekleştirdiğinde
KAYKİP’in dönem sözcüsü olan Oğuz Memiş ise, “Organizasyonun hazırlık aşamasında
partililerden ve seçilmişlerden herhangi bir katkı gelmedi. Sadece organizasyonun sonunda
dahil oldular” açıklamasında bulundu.
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Yapılan açıklamada, “10 Mart 2016 tarihinde Haber Türk’te yayımlanan Enine Boyuna adlı
televizyon programında yorumcu Nihal Bengisu Karaca’nın Kayseri’yi kastederek, “17-25
Aralık sonrası bir miting düzenlenmesi gerekiyordu. O sırada başbakan Erdoğan’a bir destek
mitingi yapılması istenirken, aslında AK Parti teşkilatında bile ne kadar güçlü oldukları ortaya
çıktı. Çünkü o miting düzenlenemedi” açıklamalarına cevap verildi.
KAYKİP’li cevap
Cevapta şunlara yer verildi, “Tamamen yalan, hayal mahsulü ve iftira niteliği taşıyan bir iddia
ortaya atmıştır.
5 Ocak 2014 tarihinde Kayseri İyilik ve Kardeşlik Platformu tarafından Kayseri Cumhuriyet
Meydanı’nda, bugünkü Cumhurbaşkanımız, o günkü Başbakanımız ve Genel Başkanımız

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek mitingi düzenlemiştir. Biz de partinin bütün organlarını
seferber ederek, bu etkinliğe en ön safta katılım gösterdik. O mitingde bazı televizyon
kanallarında canlı olarak da yayımlanan mitingde, İl Başkanı olarak mikrofonlara
‘Kayserililer, bugün burada AK Parti’nin arkasında, Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında
olduklarını bir kez daha gösterecekler. Buradan ayrıca 17 Aralık’ta başlayan bu oyunları
oynayan bütün mihraklara buradan haykırıyorum. Hiçbir oyununuz tutmayacak. Türkiye
üzerinde oynamak istediğiniz, hükümetimiz üzerinde oynamak istediğiniz, Başbakanımız
üzerinde oynamak istediğiniz oyunlarınız tutmayacaktır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan’ın
sahibi bu millettir’ şeklinde yaptığım açıklama da ulusa ve yerel medyada haber olmuştur.
Bunun dışında, o dönemde başka bir miting yapılmak istenmesi ve parti içindeki bazı kişilerin
bunu engellediği yönündeki dedikodular, alçakça bir iftiradan öteye gitmemektedir. Bizler,
görev yaptığımız süre boyunca, partimizin, genel başkanımızın her daim hizmetinde olduk ve
bu anlayışı bir an olsun terk etmedik. Bugün gelinen bu süreçte de, bu tavır ve duruşumuzda
en ufak bir değişiklik olmamıştır.
Gerek geçmişte, gerekçe şimdi bu tarz tezviratları gündeme getirenler, bilsinler ki, biz o
dönemde de Devletimizin, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve milletimizin iradesiyle
seçilmiş olan hükümetimizin yanında gönül bağıyla yer aldık, şimdi de aynı duruş ve
anlayışımız devam etmektedir. O dönemde gerek parti toplantılarında, gerekse katıldığım
tören ve televizyon programlarında ortaya koyduğumuz duruş, yaptığımız konuşmalar
ortadadır. Biz o gün neye inanıyor, ne hissediyorsak, onu ortaya koyduk. Tıpkı şimdi olduğu
gibi…
Hal böyle iken hala çeşitli şekillerde algı idaresi oluşturmaya çalışan, dedikoduları devam
ettiren, akla hayale gelmeyecek yalanları dolaşıma sokarak, bizi ve arkadaşlarımızı töhmet
altında bırakan müfterileri, Cenabı Hakk’a havale ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Oğuz Memiş’in yorumu
Kayseri'de Kardeşlik ve İyilik Platformu tarafından, 'Başbakan ile el ele' etkinliği
düzenlendiği dönemde platform sözcüsü olan Oğuz Memiş, Dengiz’in KAYKİP ile ilgili
açıklamasına cevap verdi. Memiş, “17-25 Aralık darbe girişimine karşı dönemin Başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük destek Kayseri’den geldi. 17 vakıf ve dernekten oluşan
KAYKİP’in organizasyonunda 30 bin kişinin katıldığı görkemli bir insan zinciri
gerçekleştirdik. Organizasyonun hazırlık aşamasında Kayseri’de seçilmişlerden ve AK Parti
yönetiminden hiçbir katkı sunulmadı. Sadece organizasyonun sonunda dahil oldular” dedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16717.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Bir Dava Adamı Mehmet Akif Ersoy
Kayseri Final Okullarında İstiklal Marşı’nın kabulünün 95. Yıl dönümü ve Mehmet Akif
Ersoy’u anma programı düzenlendi.
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İstiklal Marşının kabulünün 95. yıl dönümü dolayısıyla “Bir Dava Adamı Mehmet Akif”
temalı hazırlanan programa ilgi büyüktü. Okul konferans ve tiyatro salonunda sergilenen
program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Anadolu Lisesi öğrencilerinin Mehmet Akif’in Marşı yazma aşamasını tyatro gösteri halinde
sunulduğu proğramda “İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nın final bölümü ile devam etti.
Büyük alkış alan bu çalışmalardan sonra müzik öğretmenleri rehberliğinde hazırlanan
ortaokul öğrencileri İstiklal Marşı’nı melodikayla seslendirdiler. İstiklal Marşı’nın
yazılmasına neden olan süreci ve İstiklal Marşı’nın ruhunda var olan bağımsızlık iradesinin
hafızalardan silinmeyip sürekli canlı tutulmasının aktarıldığı anma programı öğrenciler,
öğretmenler veliler tarafından büyük ilgi gördü. Program hep birlikte İstiklal Marşı’nın
yeniden okunmasıyla son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16718.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Başkan Hiçyılmaz, Ankara’da Yaşanan
Terör Saldırısını Lanetledi
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Ankara’da meydana
gelen terör saldırısı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bu alçak terör saldırısı, insanlık adına
utanç verici bir eylemdir. Bu hain saldırı, masum insanlarımızın canına, ülkemizin birlik ve
beraberliğine kast etmiştir. Bu saldırıyı şiddetle lanetliyor ve kınıyorum” dedi.

14 Mart 2016 Pazartesi 12:29

Başkan Hiçyılmaz, saldırının insanlık dışı amaçları olanların çirkin yüzünü ortaya koyduğunu
belirterek, “Böylesine çirkin ve aşağılık eylemi yapanlar şunu iyi bilmelidir ki, hain

amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklardır” ifadelerini kullandı. Devletin çok güçlü
olduğunu ve terör karşısında asla boyun eğmeyeceğini ifade eden Hiçyılmaz, “Devletimiz tüm
kurumları ile teröre karşı mücadelesini sürdürmektedir. Ülkemizin bütünlüğüne, halkımızın
birlik ve beraberliğine kasteden bu saldırı, terörle mücadeledeki kararlığımızı
etkilemeyecektir. Milletimiz bu hain saldırı karşısında her zamankinden daha güçlü bir
şekilde kenetlenmiştir. Ülkemizdeki huzur ve kardeşliği bozmaya kimsenin gücü
yetmeyecektir” diye konuştu. Başkan Hiçyılmaz, saldırıda hayatını kaybedenlere Yüce
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16719.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Fotoğrafçılık Eğitimi Sultansazlığı'nda
Sürdü
Büyükşehir Belediyesi'nin her ay gerçekleştirdiği Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama
Gezisi bu ay dünyanın en önemli sulak alanlarından olan Sultansazlığı ile Sindelhöyük'e
yapıldı
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Uygulama gezisine yaklaşık 350 fotoğrafçı katıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve
Uygulama Gezisi yapılmaya devam ediyor. Bu ayki eğitim ve gezi programına katılan 350'ye
yakın fotoğrafçı Sultansazlığı Kuş Cenneti ve Sindelhöyük Kasabası'ndaki sazlık hasadından
fotoğraflar çekti. Sureti Alem Fotoğraf ve Sinema Derneği ile birlikte gerçekleştirilen
uygulama gezisinde fotoğrafçılara teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.
Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisine katılanlardan Kayseri'ye İngilizce öğretmenliği için
gelen Sam Maito, kendisi için çok iyi bir gezi olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne
teşekkür etti.
Katılımcılardan Esra Sosur da etkinlikleri harika olarak değerlendirdi ve her fırsatta
Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinliklere katıldığını dile getirdi.
Etkinliğe katılmak için Ankara'dan gelen Sureti Alem Derneği Ankara Üyesi İlker Karaman
ise geziyi ve geziye katılımı çok beğendiğini ifade ederek Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir
etkinlik gerçekleştirmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
Uygulama gezisine Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü de katıldı. Kulüp
Başkanı Barış Lermioğlu, etkinliğin kültürel anlamda çok önemli katkısının olduğunu belirtti.
Çok verimli bir gezi olduğunu ifade eden Lermioğlu, "Büyükşehir Belediyesi kültüre,
turizme, fotoğrafçılığa büyük katkıda bulunuyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16720.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Çelik : “Terör Saldırısını Lanetliyoruz”
HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Serhat Çelik, “Ankara’da meydana gelen çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve
yaralanmasına neden olan terör saldırısını lanetliyoruz. Terör hain yüzünü bir kez daha ortaya
koymuştur. Acımız büyük ancak, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan, toplumsal
huzuru bozmaya yönelik hain saldırıların ülkemizin huzurunu bozmaya asla muktedir
olamayacağını bir kez daha ifade etmek istiyoruz" dedi.
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Çelik, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Ankara’da meydana gelen terör saldırısında çok sayıda vatandaşımızın hayatını
kaybetmesinin ve yaralanmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Terör hain yüzünü bir kez daha
ortaya koymuştur. Acımız büyük ancak, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan,
toplumsal huzuru bozmaya yönelik hain saldırıların ülkemizin huzurunu bozmaya asla
muktedir olamayacağını bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
Terör saldırılarının amacı, ülkemizin huzur ve istikrarını bozmak ve toplumda bir korku
havası ve kaos ortamı yaratmaktır. Bu süreçte herkes daha soğukkanlı ve sağduyulu olmalıdır.
Provokasyonlara gelinmemeli, milletimizi ayrıştırarak, ülkemizin huzurunu bozmaya, kaos ve
istikrarsızlık ortamı yaratmaya çalışanların oyunları boşa çıkarılmalıdır. Terörün son bulduğu,
kardeşlik; huzur ve güven ortamının egemen olduğu, daha güçlü bir Türkiye ve dünya umut
ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanlığı olarak, Türkiye’nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle
mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine inanıyoruz.
HAK-İŞ olarak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan terör saldırısını nefretle kınıyor,
saldırıda hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan Rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı,
yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16721.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Marketten Bin 890 Paket Sigara Çalan
Zanlılar Yakalandı
Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bir marketten bin 890 paket sigara çaldığı
belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bir marketin kapı
kilidinin kırılarak bin 890 paket sigaranın çalındığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak jandarma
ekiplerinin yaptığı çalışmalarda zanlılar S.D. ve K.S. isimli şahıslar, harabe eve sakladıkları
sigaralarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16722.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Bu Fabrikada Yumurtanın Akı İle Sarısı
Ayrılıyor
Kayseri'de faaliyet gösteren bir fabrikada, yumurtanın akı ile sarısı ayrılarak pastorize
yumurta sarısı üretiliyor.
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Kayseri'de, 2014 yılında kurulan bir fabrikada, yumurtadan akı ile sarısı el değmeden
ayrılarak, pastorize yumurta sarısı üretiliyor. Tavuk çiftliğinden alınan yumurtalar alınarak
son teknoloji makinelerde el değmeden kırılarak alınan yumurta sarısı, yine el değmeden
pastorize edilerek, tüketiciye ulaştırılıyor.
Fabrikanın pazarlama müdürü Yahya Yalçın, yaptığı açıklamada üretim hakkında bilgiler
vererek, "Üretim tesisimiz, kalite yönetim sistemini hem yurt içi hem de yurt dışı pazarların
beklentilerini karşılamak amacıyla kanun, yönetmelik, standartlar ve şirket politikalarına göre
üretim yapmaktadır. Ortaklarımız olarak gördüğümüz müşterilerimizin gelişimlerini
desteklemek amacıyla, en kaliteli ve en ekonomik girdileri temin ederek rekabet gücümüzü

arttırmak ve müşteri beklentilerini eksiksiz karşılayan ürünlerin üretilmesi için uğraşıyoruz.
Her kademedeki çalışanlarımıza eğitim vererek kalite yönetim sistemine katılmalarını
sağlamak amacıyla hizmetimizin her aşamasında hijyen kurallarına uyarak, insan sağlığına
uygun, güvenilir ürünler elde etmek için çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.
Yalçın ayrıca, "Müşterilerimizin beklenti ve taleplerini göz önünde bulundurarak düzeltici ve
önleyici faaliyetleri etkin kılmak ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek ilkesini
benimseyerek üretim yapmaktayız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16723.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

“14 Mart Tıp Bayramınız Kutlu Olsun”
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, insan sağlığına adanmış ömürlerini zaman
mefhumu gözetmeden görevlerini yerine getiren Tıp Doktoru meslektaşlarının 14 Mart Tıp
Bayramı'nı kutladı.
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14 Mart 1827'de II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk
cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i
Amire adıyla kurulduğunu ve o günün ‘Tıp Bayramı’ olarak kutlandığını hatırlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin artık sağlık kurum ve kuruluşları ile bir sağlık ülkesi
olduğunu söyledi. Kayseri’de belediye yatırımlarının haklı bir sonucu olarak ve özellikle
hükümetin sağlık yönündeki reformları ile Kayseri ilinde kamu sağlık merkezleri yanında 13
özel sağlık kuruluşunun hizmet verdiğini, dolayısıyla Kayseri’nin bir bölge sağlık merkezi
olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Tıp camiasının, meslektaşlarımın ve eşimin
14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum. Daha nice bayramlara sağlıkla, insanlara hizmet etme
amacıyla erişmelerini temenni ediyorum” dedi.
İnsan sağlığının önemli olduğunu, Anadolu insanının her zaman ‘Sağlık olsun’ temennisinin
bunun en önemli göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, insan ve çevre
sağlığına büyük önem verdiklerini ve sağlık ocaklarına yer ve bina tahsis etiklerini, sağlık ile
ilgili araç gereç alarak ilgili kurumlara hibe ettiklerini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16724.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

“Asım'ın Nesli Çanakkale'de"
Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla söyleşi
programı düzenledi.
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Hunat Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Asım'ın Nesli Çanakkale'de konulu
söyleşiye konuşmacı olarak, özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin
yakın tarihi konusunda yazdığı eserlerle tanınanAraştırmacı Yazar Mustafa Armağan katıldı.
Çanakkale Zaferi'ni manevi yönüyle yorumlayan Yazar Mustafa Armağan, söyleşi sonunda
kitaplarını imzaladı. Büyükşehir Belediyesi bu ay boyunca Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü
nedeniyle tiyatrodan konsere, konferanstan sergiye kadar bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16725.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Kayseri Bölgesi Hakemi Salih Ulu Yoğun
Bakımdan Çıkamadı
Rize'ye maç yönetmeye giderken Gümüşhane’de LPG yüklü tankerin araçlarına çarpması
sonucunda ağır yaralanan Kayseri Bölgesi Futbol Hakemlerinden Salih Ulu, Trabzon'da 6 gün
kaldığı yoğun bakımdan çıkamadı ve hayatını kaybetti.
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Rize’ye futbol maçı yönetmeye giden hakemlerden Ramazan Koca yönetimindeki 34 PG
8951 plakalı otomobil, Erzincan istikametinden Pirahmet kavşağına kontrolsüz çıkınca
Gümüşhane-Bayburt istikametine giden Salih Erden yönetimindeki 25 LP 444 plakalı LPG
yüklü TIR’la çarpışmıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ramazan Koca ile araçta
bulunan Kayseri ve Sivas bölgesi hakemlerinden Salih Uslu, Aykut Özmazı, Gökmen Karataş
kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Yaralılardan Aykut Özmazı, Gökmen Karataş ve Ramazan Koca taburcu edilirken, durumu
ağır olan Salih Ulu, Trabzon'a nakledilmişti. 6 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Ulu,
bugün hayatını kaybetti. Kayseri Bölgesel Futbol Hakemlerinden Salih Ulu, evli ve bir kız
çocuğu babasıydı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16726.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

“Anayasamız Sert Bir Anayasa”
Mazlumder Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen İnsan Hakları Semineri’ne konuşmacı
olarak katılan Avukat Mervenur Akbulut, 1982 Anayasası’nı, darbe döneminde hazırlanmış
olmasından dolayı, sert üsluplu olduğunu söyledi.
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Mazlumder Kayseri Şubesi 2016 yılı İnsan Hakları Seminerleri’ne başladı. İlk seminerin
konuşmacısı Avukat Merve Akbulur, anayasa konusunda bilgi akışında bulundu. 61 ve 82
Anayasalarının, darbe dönemlerinde yazılmasından dolayı, sert üsluplu ve zor değişecek
anayasalar olduğunu söyleyen Avukat Merve Akbulut, mahkemesi üyelerinin seçimi, görev
ve sorumlulukları ile görev süreleri, anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı,
mahkemeler burada görev yapan hâkim ve savcıların görev ve sorumlulukları ile ilgili
açıklamalarda da bulundu.
MAZLUMDER Şube Başkanı Ahmet Taş, seminer sonunda Avukat Merve Akbulut’a
teşekkür ederek, insan hakları okulu çalışmaları kapsamında başlayan seminerlerin her hafta
sonu cumartesi 13.30’da başlamak üzere 7 haftada tamamlanacağını, her hafta ayrı bir konu
ve konuşmacı ile yapılacak seminerlerin sonunda katılımda istikrar gösterenlere düzenlenecek
törenle katılım belgelerinin takdim edileceğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16727.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Galatasaray, Takım Olarak Umut Bulut'un
Yanında Olacak
Galatasaray Kulübü, Ankara'daki saldırıda yaşamını yitiren Umut Bulut'un babası Kemal
Bulut'un yarınki cenazesine takım olarak katılacak.
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Ankara'da, Gençlerbirliği - Galatasaray maçında oğlu Umut Bulut'u statta izledikten sonra
evine giderken gerçekleşen bombalı saldırıda yaşamını yitiren Kemal Bulut, yarın Kayseri'nin
Yeşilhisar ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından
toprağa verilecek. Sarı-kırmızılı kulüp, takım olarak yarın saat 11.30'da özel uçakla
Kayseri'ye hareket ederek cenaze törenine katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16728.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı
Yahyalı'da Konser Verdi
Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tasavvuf Musikisi Korosu, Yahyalı’da konser
verdi.
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Yahyalı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen konser, 12 Mart Cumartesi Günü Yahyalı
80.Yıl Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Konsere Yahyalı Kaymakamı Metin Esen,
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Yahyalı
Belediyesi Meclis Üyeleri, protokol üyeleri, öğrenciler ve halk katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuar Tasavvuf Musikisi Korosu, Şef Yusuf Dikmen
Balak yönetiminde solo ve koro olarak seslendirdikleri ilahilerle konsere izlemeye gelenlerin
gönülleri okşadı.
Yaklaşık 1.5 saat süren konserin ardından teşekkür konuşması yapan Yahyalı Belediye
Başkanı Esat Öztürk, konseri izlemeye gelen herkese teşekkür ederek şunları söyledi. "
Buradan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kültür Daire Başkanımıza, Konservatuar

Müdürümüze, Konservatuar Tasavvuf Musikisi Korosuna ve Şef Yusuf Dikmen Balak’a
teşekkür ediyorum. Bugün bize burada elma tadında, çilek tadında, kiraz tadında, sütyüzü
tadında bir konser verdiniz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Konseri izlemeye gelen
öğrencilerimize ve YGS sınavına girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.
Başkan Esat Öztürk ayrıca konsere öğrencilerin katılımlarını sağlayan Milli Eğitim
Müdürlüğüne ve Okul Müdürlerine teşekkür etti.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen de konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediye
Konservatuarına ve konsere ev sahipliği yapan Yahyalı Belediyesi'ne teşekkür etti.
Kaymakam Esen" Böyle gecelerin ilçemizde artarak devam etmesini diliyorum. Konsere
gelen öğrencilerimize ve değerli kadir şinas Yahyalı Halkına teşekkür ediyorum.” diye
konuştu.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Şef Yusuf
Dikmen Balak’a konser bitiminde teşekkür ederek, çiçek takdim ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16729.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

“İnsanlığa Vahşi Saldırı”
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Ankara’da meydana gelen patlamayı kınamak
için yazılı bir mesaj yayımladı.
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Platform adına saldırıyı kınayan Ahmet Taş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“İnsan öldürmeyi meslek edinen vahşi terör saldırıları ülkemizin kalbi Ankara’yı 5 ay içinde
3. kez kana buladı. 13 Mart 2016 Pazar günü akşam saat 18.45’te Ankara’nın merkezi
Kızılay’da YGS sınavlarının yapılması ve pazar günü olması sebebiyle insanların kalabalık
olduğu bir saatte bomba yüklü bir aracın terör örgütü mensuplarınca otobüs duraklarının
bulunduğu yerde patlatılması sonucu ilk bilgilere göre 40 kadar vatandaşımız feci şekilde
hayatını kaybetti, 150’ye yakın vatandaşımız yaralandı, çok sayıda araçta kullanılamaz hale
geldi. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu olarak! Başkenti kan gölüne çeviren
kanlı terör katliamında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına ve
milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Amacı insanları öldürerek kamu
düzenini, ülke ve millet bütünlüğünü yok etmek olan terör saldırısını yapanları ve
işbirlikçilerini şiddetle kınıyor, böyle acı olayların bir daha yaşanmaması için milletimizi
yekvücut ve dikkatli olmaya, emniyet güçlerimizi ve istihbarat sorumlularını görevlerinde
daha dikkatli olmaya davet ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16730.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Ankara Saldırısında Umut Bulut'un Babası
da Hayatını Kaybetti
Dün Ankara'da yaşanan terör saldırısında ölenlerden birinin Galatasaraylı oyuncu Umut
Bulut'un babası Kemal Bulut olduğu öğrenildi.
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Umut Bulut'un babası Kemal Bulut, dün Ankara'da meydana
gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybetti. Acı haber tüm Galatasaray camiasında şok
etkisi oluştururken, Umut'un acı haberi 11.00 sularında aldığı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16731.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

‘Ak Masal Kara Masal’ Sahnelendi
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ‘Ak Masal Kara Masal’ tiyatro
oyunu sahnelendi.
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Şehir Tiyatrosu’nda iki seansta gösterilen ve Melih Cevdet Avşaroğlu'nun yönettiği oyunu
Kayseri Kültür Sanat oyuncuları sahneye koydu. Çocuklara saygıyı, iyiliği, dürüstlüğü ve
arkadaşlığı öğreten ve çocukların aktif olarak katılımını sağlayan oyun ilgiyle izlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16732.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

‘Bünyan'da Define Operasyonu: 2 Gözaltı
Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bünyan ilçesinde gerçekleştirilen operasyon
sonucu 1 ton altın olduğu iddia edilen mağarada kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü (JİTEM) ekiplerince
yapılan araştırmalar sonucunda kaçak kazı yapan Ş.Ü. (30) ve H.Ç.'nin (32), bir ton altın
olduğu iddia edilen mağarada kazı yaparken, kazı aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına
alındığı öğrenildi. Bünyan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara tarafından sorgulanan ve yer
göstermeleri yapılan iki zanlı, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.
Zanlılar, adli kontrol şartı ile salıverilirken, Kayseri Müze Müdürlüğü tarafından, kazı yapılan
mağarada incelemenin başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16733.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

"Hain Terör Saldırısını Binlerce Kez
Lanetliyoruz"
Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Muammer Öner, yaptığı açıklamasında, "Hain terör
saldırısını binlerce kez lanetliyoruz" dedi.

14 Mart 2016 Pazartesi 15:34

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Muammer Öner, "Bilindiği üzere, Başkent Ankara’da 5 ay
içinde 3 defa terör saldırısı gerçekleştirildi. 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önündeki terör
saldırısında 107 vatandaşımız, 17 Şubat 2016 tarihinde Merasim sokaktaki terör saldırısında
29 vatandaşımız katledilmişti. Merasim Sokaktaki saldırıdan sonra ise, hükümet yetkilileri
terörle mücadelede “yeni konsept” açıklamasıyla Başkent Ankara’nın güvenliği için her türlü
tedbirin alınacağını ve bir daha terör saldırılarına fırsat verilmeyeceğini belirtmişti. Ne yazık
ki, bu açıklamaların üzerinden 1 ay dahi geçmeden 13.03.2016 tarihinde (dün akşam) Kızılay
Güvenpark’ta yeni bir terör saldırısı gerçekleşti ve 37 vatandaşımız hayatını kaybetti, 125
vatandaşımız da yaralandı. Temennimiz hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında artış

olmaması yönündedir. Ancak, hükümetin terörle mücadeledeki yetersizliği bu konuda bizleri
ümitsizliğe sevk etmektedir" dedi.
TERÖRLE MÜCADELE YERİNE MÜZAKERE EDİLMESİNİN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ
Öner, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Türkiye’nin getirildiği bu kaos ortamının tek sorumlusu 13 yıllık AKP iktidarıdır. Başta
bölücü terör örgütleri olmak üzere gösterilen müsamaha ve tavizler, Türkiye’yi felaketin
eşiğine getirmiştir. Dolmabahçe mutabakatı rezaleti ise bölücü terörü iyiden iyiye
azgınlaştırmıştır. Bu mutabakat Türk Milleti’nin kalbine bir hançer gibi saplanmıştır. Bölücü
teröre verilen tavizler her gün bir askerimizin, polisimizin canına mal olmuş, gerçekleştirilen
hain saldırılarla da yüzlerce sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kimsenin beceriksiz
yönetim anlayışının bedelini Türk Milleti’ne ödetmeye hakkı yoktur. Hükümet yetkilileri 5 ay
içinde Ülkenin Başkenti’ne 3 defa düzenlenen terör saldırılarının bedelini ödemeli ve
sorumluklarının gereğini yapmalıdırlar.
İSTİHBARAT ZAFİYETİ HAD SAFHAYA ULAŞMIŞTIR
Irak ve Suriye’de yaşanan iç savaşın temelleri ülkemizde atılmaya çalışılmaktadır.
Vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerinden endişe etmekte, sokağa çıkmaya
korkmaktadırlar. Korku ve panik havası doğudan batıya ülkemizin her bir yerine hızlıca
yayılmaktadır. Başta Milli İstihbarat Teşkilatımız olmak üzere, Polis ve Jandarma istihbaratı
yetersiz kalmaktadır. Güvenlik zafiyeti biran önce giderilmeli, gerek istihbarat teşkilatlarımız,
gerek silahlı kuvvetlerimiz tüm önlemleri almalı, vatandaşlarımızın can güvenliğini
sağlamalıdır.
MİLLETİMİZ TERÖRE BOYUN EĞMEYECEK
Hükümetin terörle mücadeledeki yetersizliği, istihbarat birimlerinde yaşanan zafiyet maalesef
vatandaşlarımıza terör olarak geri dönmektedir.
Ancak herkes çok iyi bilmelidir ki; terörün dili, dini ve ırkı yoktur. Hain teröristler Türk
Milleti’ni bu saldırılarla yıldırabileceğini zannediyorlarsa yanılıyorlardır. Türk Milleti 79
milyon vatandaşı ile bir ve bütündür. Teröre ve teröriste boyun eğmeyecek, tüm acılarına
rağmen tek vücut olacaktır.
Ülkesinin, geleceğinin ve bekasının çok ciddi bir tehdit altında olduğunu bilen Türk milleti,
kendisine yönelik bu kirli ve hain tezgahı bozacak ve sinsi eller asla emellerine
ulaşamayacaktır.
Türkiye Kamu-Sen olarak, hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve tüm Milletimize baş sağlığı diliyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16734.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Sarıçiçek Pastırma’dan Yeni Şube
Kayseri’de pastırma ve sucuk sektöründe yıllardır faaliyet gösteren Sarıçiçek Pastırma yeni
şubesini Düvenönü’nde açtı. Firma, pastırma ve sucuğun yanı sıra geniş ürün yelpazesi ve
güler yüzlü çalışanlarıyla müşterilerine yeni yerinde de hizmet vermeye devam edecek.
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30 yıllık güven ve kalitesiyle pastırma ve sucuk severlerin Millet Caddesi’ndeki uğrak yeri
olan Sarıçiçek Pastırma, artan taleplerin ardından Serçeönü Mahallesi İş ve İşçi Bulma
Kurumu eski binası yanında şubesini açtı.
Sarıçiçek pastırma, sucuk ve pastırmanın yanı sıra hamur işleri, kahvaltılık, kurutmalık
sebzeler, şifalı bitkiler, gilaburu, baharat, kuruyemiş, şekerleme ve kahve çeşitleriyle de
müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi hizmeti veriyor.
Ayrıca müşteriler www.saricicekpastirma.com web adresinden ürünlere ulaşıp satın
alabiliyor.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16735.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Sarıçiçek’den Katkısız Çörek Otu Yağı
Sucuk-pastırma sektöründe hizmet veren Sarıçiçek Pastırma, bugünlerde bambaşka bir ürünü
müşterilerine sunmanın mutluluğunu yaşıyor. İşyeri yetkilileri Ankara’dan getirttikleri bir
makine ile katkısız çörek otu yağı hazırlayarak müşterilerinin hizmetine sunuyor.Sucukpastırma sektöründe hizmet veren Sarıçiçek Pastırma, bugünlerde bambaşka bir ürünü
müşterilerine sunmanın mutluluğunu yaşıyor. İşyeri yetkilileri Ankara’dan getirttikleri bir
makine ile katkısız çörek otu yağı hazırlayarak müşterilerinin hizmetine sunuyor.
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Pastırma ve sucuk satışı ile yetinmeyen Sarıçiçek Pastırma yetkilileri, gilaburu, şifalı bitkiler,
hamur işlerinden sonra şimdi de katkısız çörek otu yağı satmaya başladı.
Firma yetkilisi Abdullah Sarıçiçek, piyasada satılan çörek otu yağlarının renginden de
anlaşılacağı üzere içerisinde katkı maddesi olduğunu dile getirerek, “Katkısız bir çörek otu

yağını nasıl elde edebileceğimizi uzun uzun düşündükten sonra Ankara’dan Lokman Akman
firmasından bir makine bulduk. Biraz maliyetli oldu ama değdi. Amacımız çörek otu yağını
müşterilerimize katkısız bir şekilde ulaştırmaktı. Şu an sadece bizde olduğunu
biliyorum. Bunu başardığımız için mutluyuz” dedi.
Müşterinin isteğine göre hazırlanıyor
Çörek otu yağını müşterinin isteğine göre hazırladıklarını anlatan Abdullah Sarıçiçek, “1 kilo
çörek otundan yaklaşık 250 gram yağ elde ediyoruz. Müşterilerin yanında çörek otunu
makinamıza koyarak yağ haline getiriyoruz. Yani her şey onların gözleri önünde şeffaf bir
şekilde gelişiyor. Dolayısıyla hiçbir katkı maddesi konulmadığını görmüş oluyorlar. Başlayalı
fazla olmadı. İlerleyen dönemde insanların bizi keşfedeceğine inanıyorum” diye konuştu.
El değmeden tamamen katkısız olarak hazırlanan % 100 doğal çörek otu yağının 250 gramlık
cam kavanozu 50 TL’den satışa sunuluyor.
Çörek Otu yağının faydalarından bazıları şunlar:
-A, B, ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi değerli
bileşenleri içerir.
-Yaraları iyileştirici özelliği vardır.
-Baş ağrısına iyi gelir.
-Bağırsak kurtlarını düşürücü etki yapar. Bağırsak parazitlerini geçirir.
-Sindirim sistemini rahatlatır. Gaz giderici özelliği vardır.
-Kabızlığı gidermeye yardım eder.
-Dizanteriye karşı fayda sağlar.
-Hemoroid yani basur için de iyileştirici özelliği vardır.
-Burun tıkanıklığını giderir.
-Astım ya da alerjik reaksiyonları olan kişilere de fayda sağlar.
-Bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Özellikle kış hastalıkları olan nezle, grip için etkilidir.
-Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. Kolesterolü dengeler.
-Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.
-Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder.
-Gebelikten sonra emzirme dönemini arttırır, doğum yapmış annelerde süt artışı sağlar.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16736.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Kirli Emellerine Ulaşamayacaklar
Ankara’da yaşanan acı olayın ardından ülke genelinde teröre tepkiler çığ gibi büyürken,
şehrimizde de bazı odalar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de birer mesaj
yayımladı. Yayımlanan mesajlarda Ankara’da yaşanan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği terör
saldırı sonrasında hep bir ağızdan terörü ve destekçilerini lanetleyen açıklamalarda bulunuldu.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Başkanı Tahir Nursaçan: Kardeşliğimize yapılan
bir saldırı
“Ülkemizin huzuru, refahı, istikrarı ve kardeşliğine karşı yapıldığından hiç şüphe
bulunmayan bu menfur eylemler milletçe hepimizi derinden üzmekte ve yaralamaktadır.
Milletimiz bu tür sinsice provokatif eylemlerle daha öncede karşılaşmıştır. Eylemlerin failleri
daha önceki dönemlerde kirli emellerine nasıl ulaşamamışlarsa, bundan sonrada asla
ulaşamayacaktır.“
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak: kınıyor ve lanetliyoruz
"Terör odakları tarafından Ankara’da milletimizin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan
haince saldırıyı bir kez daha lanetliyor ve nefretle kınıyoruz. Türk milleti olarak teröristlerin
kirli emellerle bizi ayırma girişimlerine karşı dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz."
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç: Birliğimize
zarar veremezler
“Ankara’da terör kanlı yüzünü bir kez daha göstermiştir. Devletimize ve milletimize yönelik
gerçekleştirilen bu hain ve alçak saldırıda çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirmesi ve
yaralanması hepimizi derinden sarsmıştır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü zedelemeye
yönelik olarak yapılan bu menfur saldırının, devletimize ve milletimizin birlik bütünlüğüne
zarar vermesi mümkün değildir” dedi.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz: Şiddetle
kınıyorum
“Bu alçak terör saldırısı, insanlık adına utanç verici bir eylemdir. Bu hain saldırı, masum
insanlarımızın canına, ülkemizin birlik ve beraberliğine kast etmiştir. Bu saldırıyı şiddetle
lanetliyor ve kınıyorum.”
Askon Kayseri Şube Başkanı Özcan: Birlik Olma Zamanı
"Barış ve kardeşliğe yapılan bu saldırılar hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Alçakça
planlanmış kanlı bir planın hedefi olduğumuz açıktır. Tüm siyasilerimizin yaşanan bu olay
karşısında kayıtsız şartsız devletimizin yanında olması gerekmektedir. Zaman birlik olma
zamanıdır. Terörizmi şiddetle kınıyor, teröre karşı en sert ve en hızlı bir şekilde mücadele
edilmesinin, terörün kökünün kazılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.”
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD): Teröre boyun eğmeyeceğiz
“MÜSİAD Kayseri olarak, Ankara’da düzenlenen terör saldırısını lanetliyoruz. Türkiye’nin
istikrarsızlığı için çabalayan mihrakların, kardeşlerimizin hayatını, evlatlarımızın geleceğini
ve milletimizin birliğini hedef alan bu alçak saldırıları amacına ulaşmayacak, bizleri
yıldıramayacaktır. Meşru yollardan istediklerini alamayanlar, terörle sonuç alma yoluna
gitmişlerdir. Yüzyıllar boyu, her türlü zorluk ve acıya birlikte göğüs gererek galip çıkmayı
başaran milletimiz teröre boyun eğmeyecek, terör Türkiye’ye boyun eğecektir.”
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş: Yekvücut olmalıyız
“İnsan öldürmeyi meslek edinen vahşi terör saldırıları ülkemizin kalbi Ankara’yı 5 ay içinde
3. kez kana buladı. Böyle acı olayların bir daha yaşanmaması için milletimizi yekvücut ve
dikkatli olmaya, emniyet güçlerimizi ve istihbarat sorumlularını görevlerinde daha dikkatli
olmaya davet ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyoruz.”
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ: Dimdik ayakta kalmaya devam
edeceğiz
"Ankara’da ki son terörist saldırı ülkenin her ferdini derinden etkilemiştir. Terörün çoluk
çocuk, kadın erkek ayırmadığını tekrar ortaya koymuştur. Bu hain saldırıları gerçekleştiren,
topraklarımızın bütünlüğüne kastı olan tüm teröristleri lanetliyoruz. Saldırıların üzüntüsünü
yaşarken kirli emellerin bizi ayırma girişimlerine karşı dimdik ayakta kalmaya devam
edeceğiz."
HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Serhat Çelik: Ülkenin huzurunu bozamayacaklar

“Ankara’da meydana gelen terör saldırısında çok sayıda vatandaşımızın hayatını
kaybetmesinin ve yaralanmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Terör hain yüzünü bir kez daha
ortaya koymuştur. Acımız büyük ancak, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan,
toplumsal huzuru bozmaya yönelik hain saldırıların ülkemizin huzurunu bozmaya asla
muktedir olamayacağını bir kez daha ifade etmek istiyoruz.”
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Muammer Öner: Terörün dili, dini ve ırkı yoktur
"Herkes çok iyi bilmelidir ki; terörün dili, dini ve ırkı yoktur. Hain teröristler Türk Milleti’ni
bu saldırılarla yıldırabileceğini zannediyorlarsa yanılıyorlardır. Türk Milleti 79 milyon
vatandaşı ile bir ve bütündür. Teröre ve teröriste boyun eğmeyecek, tüm acılarına rağmen tek
vücut olacaktır."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16737.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Emekliler Hayalleri İçin Bankaya Koştu
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), emeklilere "İkinci Bahar" projesi
kapsamında Kayseri’nin Mimarsinan bölgesinde inşa edeceği 250 konut için başlatılan
kayıtların ilk gününde yoğunluk yaşandı. Yıllarca başını sokacak bir evin hayalini kuran
onlarca kişi banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
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Söz konusu proje kapsamında Kayseri’nin Mimarsinan bölgesinde yapılacak 250 konut için
Kayserili emekliler 14-31 Mart 2016 tarihleri arasında alınacak başvurular kapsamında
sabahın erken saatlerinden itibaren Ziraat Bankası önünde adeta kamp kurdular.
500 LİRA YATIRILDI
TOKİ’nin 2+1 planında inşa edilecek konutlar için ön talepler için bankaya dekont
karşılığında 500 TL yatıran vatandaşlar başvuruların son günü olan 31 marttan sonra
açıklanacak olan kura sonuçlarını beklemeye başladılar. Kurada ismi çıkmayanlar ödediği
depozito parasını geri alabilecekler.
Başvuru şartları
Başvuruda bulunacak emeklilerin daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması, başvuru
sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat
mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya konutun bulunmaması, il sınırları içinde bir yıldan az
olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekiyor. Ayrıca hane halkı gelirinin en fazla net 3
bin 200 lira olması ve bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilmesi de aranan şartlar
arasında yer alıyor.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16738.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Gençler, Suriyeli mültecilerin yüzünü
güldürdü
Erciyes Üniversitesi Genç Gazeteciler Kulübü ve Kayseri Gençlik Merkezi Suriyeli ailelere
yardım için bir araya geldi. Gençlerin dağıttığı yardımlar başta çocuklar olmak üzere Suriyeli
mültecilerin yüzlerini güldürdü.
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Genç Gazeteciler Kulübü ve Kayseri Gençlik Merkezi mensubu gençler, Suriyeli ihtiyaç
sahibi aileler için elbise, kuru gıda ve çocuklar için kırtasiye malzemeleri topladılar. Toplanan
yardımlar Gençlik Merkezi’nde bir araya getirilip koliler halinde Eskişehir Bağları’nda
yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere teslim edildi.
Çocukların dramı içler açısı
Ziyaret esnasında en çok sevinen çocuklar oldu. Üzerlerinde giyecek elbise ve ayaklarında
ayakkabı olmayan çocuklar dağıtılan kırtasiye malzemeleri, balon ve oyuncaklardan çok
mutlu oldular. Hediyeleri getiren abla ve abileriyle oynadılar. Eğitimlerinden geri kalan
çocukların bazılarının boyacılık yaptıkları, bazılarının da farklı işlerde çırak olarak
çalıştıkları öğrenildi.
Yeni gelen aileler tespit edildi
Yardımlar hakkında gazetemize bilgi veren Kayseri Gençlik Merkezi Sorumlusu Şefkat
Başkurt ile Genç Gazeteciler Kulübü Başkanı Kader Ölmez “Amacımız Eskişehir Bağları’na
yerleşen yeni Suriyeli aileleri tespit edip onların ihtiyaçlarını karşılamak için elbise, kuru gıda
ve çocuklar için kırtasiye malzemeleri toplamak… Yaklaşık yeni gelen 30 aileyi tespit ettik ve
kaç kişi yaşadıklarını belirledik. Zorlu yaşam koşullarıyla mücadele vererek buraya gelip
yerleşmişler. Birçok sorunla mücadele veren bu mazlum insanlar şimdi de aç kalmamak için
çabalıyorlar. Bizler de iki kulüp Suriyeli aileler için bir araya geldik, onlara yalnız
olmadıklarını hissettirmek istedik” şeklinde konuştular. Başkurt ve Ölmez yardımların artarak
süreceğini belirttiler.
Suriyelilerin teşekkürü
Ziyaret esnasında görüştüğümüz bazı Suriyeliler yaşadıkları sıkıntıları şöyle dile getirdiler;
“Beşer Esat’ın zulmünden kaçarak ailelerimizle birlikte Kayseri’ye geldik. Zira canımız,
malımız tehlikedeydi, her an bir bomba patlayabiliyor ve bir kurşuna hedefi olabiliyorduk.
Burada barınmamızı sağlayan Türk hükümetine ve bugün bize yardımda bulunan genç
kardeşlerimize sonsuz teşekkürler… Sağolsun, komşularımız ve ilgililer bize her türlü desteği
verip kardeşliğin gereğini yerine getiriyorlar. En çok bebe maması, çocuk bezi ve kuru gıda
lazım. Bazen mama olmuyor, yemek olmuyor, çocuklarımızı aç aç uyutmaya çalışıyoruz. Biz
büyükler aç yatabiliyoruz yalnız onlar ağlıyor, mama, yemek istiyorlar. Biz de’ ‘birazdan
gelecek’ diye onları avutmaya çalışıyoruz.”
Muhacir görüp ensar gibi yardım
Genç Gazeteciler Kulübü Başkan Yardımcısı Mevlüt Hasgül ise duygularını şöyle dile
getirdi;

“Gittiğimiz evlerde kalabalık aileler hep birlikte yaşıyorlardı. Bazı evlerde iki aile birlikte
kalıyorlardı. Yatak, ocak, kuru gıda eksikleri vardı. Bizden bu ihtiyaçları için destek istediler.
Elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza dair söz verdik. Onlar için gerekli desteğimizi
devam ettireceğiz. Çünkü bu bizim insani görevimiz. Arkadaşlarıma sonsuz teşekkür
ediyorum, Zira onlar burada muhacir görüp ensar gibi yardım ettiler.”
(Rukiye Davarcı-Mehmet Şirin Karpuz)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16739.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Büyükşehir Meclisinde Köylü-Yerli
Gerginliği
Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı Ak Parti ve MHP’li meclis üyelerinin
tartışmalarına sahne oldu. Gündem maddelerinin görüşüldüğü sırada başlayan gerginlikte,
MHP Tomarza İl Genel Meclis Üyesi Osman Koç’un Ak Partili üyeleri köylü-kentli ayrımı
yapmakla suçlamasıyla başlayan gerginlik ikili tartışmaya döndü. Osman Koç’un Melikgazi
Meclis Üyesi Serdar Altuntuğ’a karşı “Taklacı Güvercin” yakıştırması meclis gündemine
damgasını vurdu. Ak Partili üyelerin olaya sessiz kalması gerginliğin büyümesini engelledi.
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Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı teröre gösterilen tepki ile açıldı. Toplantıya
başkanlık eden Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk, Ankara'da meydana gelen patlamanın
milletimizin ve ülkemizin birliğine alçakça yapılan bir saldırı olduğunu söyledi. Meclis
Gündemindeki 55 gündem maddesi ve 50 ek gündem maddesini görüştü. Sakin giden meclis
toplantısının sükûneti 44 madde görüşmeleri sırasında bozuldu. “Amatör spor Kulüpleri
Federasyonuna uygun görülecek miktarda yardım yapılması talebi hususunda hazırlanan
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun” görüşülmesi sırasında söz alan
Tomarza İl Genel Meclisi Üyesi Osman Koç, meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk’u köylükentli ayrımı yapmakla suçladı. Koç,” Gündem maddesinde Amatörspor kulüplerine sadece
malzeme yardımı yapılıyor. Daha önce AGÜSpor’a Büyükşehir Belediyesi olarak 6 bin lira
kadar yardım edildi. İlçelerde malzeme bulamayan, hatta maçlara gelebilmek için araç
bulmakta zorlanan spor kulüpleri var. Onlara da yardım edildi. İlçelerde yiğit delikanlılar var.
Onlar arasında çok başarılı olan sporcular var. Köylü-kentli ayırımı yapmayın” diyerek söz
hakkını tamamladı. 44. Maddenin oylamasında meclis üyelerinin kalkan ellerini sayan başkan
Savruk,un “kabul etmeyenler” sorusuna MHP’li meclis üyeleri “etmiyoruz” diye cevap verdi.
Lafların çakıştığı gündem maddesinde, Melikgazi İlçesi İl Genel Meclisi Üyesi Serdar
Altuntuğ’un “Etmesinler, onları beklemek zorunda değiliz. Gündem görüşmelerine devam
edelim” şeklindeki sözü MHP sıralarını sinirlendirdi. Altuntuğ’un sözünü “dinlemiyoruz”
olarak algılayan Osman Koç ayağa kalkarak sesini yükseltti. Altuntuğ’a karşı konuşan Osman
Koç, ”Dinlemeyeceksen neden geldin buraya. Güvercin gibi takla atmaya mı geldin?
Maddeleri incelemeden her şeye el kaldırıp oy veriyor. Maddeleri kabul ediyorsunuz. İşiniz

gücünüz güvercin gibi takla atmak” diyerek suçlamalarda bulundu. Ak Parti sıralarından
Koç’un suçlamalarına karşı ses çıkmayınca olay büyümeden sona erdi. Daha sonra söz alan
Kocasinan meclis üyesi Halil Büyüknalbant görüşmelerin sükûnet içinde geçmesi için çağrıda
bulundu. Meclis başkanı Mehmet Savruk’da Kayseri’de yaşayanlara arasında ayrım
yapmadıklarını savundu.
Ek Gündem Maddeleri krize neden oldu
Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı gündemindeki 55 maddeyi görüşerek karara bağladı.
Ek gündem maddelerinin görüşmelerine geçildiği sırada MHP sıralarında ek gündem
maddelerinin sayılarının fazlalığıyla ilgili tepki geldi. Ek gündem maddelerinin sayısının 50
olmasını eleştiren Pınarbaşı Belediye Başkanı, Dursun Ataş ,”Geçtiğimiz meclis
toplantılarında ek gündem maddelerinin sayılarının fazla olmaması gerektiği konusunda karar
alınmıştı. Ek gündem maddeleri bizlere bildirilmiyor. Meclis görüşmeleri sırasında haberimiz
oluyor. Haliyle ek maddeler hakkında bilgi ve araştırma yapamıyoruz. Bir ayrı konu da
özellikle ek gündem maddeleri yüzeysel geçiliyor. Maddelerde istenen ibarelerin
açıklanmasını istiyoruz “ diyerek partisi adına tepkisini koydu.
Trafik denetleme sistemi meclisten geçti
Karara bağlanan maddeler arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile Trafik Elektronik
Denetleme Sistemi de yer aldı. İlimizde Trafik Elektronik Denetleme Sistemi kurulması ve
ayrıca suçla mücadelenin etkin yapılabilmesi, suçluların hızlı bir şekilde yakalanması, asayiş
ve güvenliğe katkı sağlaması amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurulması için
Emniyet Müdürlüğü ile protokol yapılmasına yönelik yetki verilmesi talebi oybirliği ile kabul
edildi.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16740.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Hemşehrimiz Bozdağ’a Anlamlı Ödül
Sevilerek izlenen “Diriliş” dizisinin senarist ve yapımcısı
Bozdağ’a bir ödül de Burdur’dan geldi. Mehmet Akif Ersoy
Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 1. Mehmet
Ödülleri dağıtıldı. Törende sanat dalında başarılı bulunan
Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.

olan hemşehrimiz Mehmet
Üniversitesi’nin 10. Kuruluş
Akif Ersoy Bilim ve Sanat
Mehmet Bozdağ’a ödülünü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından
düzenlenen İstiklal Marşı’nın Kabulünün 95. Yıldönümü ve 1.Uluslararası Mehmet Akif
Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni’ne katıldı.
Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende ilk olarak
MAKÜ Türk Musikisi Konservatuarı tarafından Teke Yöresi konseri verildi. Burdur Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, şehirle bütünleşen bir üniversiteyi

oluşturmak için gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Rektör Korkmaz, Milli Şair Mehmet
Akif Ersoy’un eserlerini her platforma dile getirmesi, fikirlerini taşıması, siyaset ve devlet
adamlığı süresince İstiklal Marşımız ve milli kültürümüze gösterdiği hassasiyet sebebiyle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a MAKÜ Fahri Doktora Payesi verildiğini açıkladı.
Rektör Korkmaz, senato kararını okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doktora binişini
giydirdi.
“Akif Ödülleri uluslararası düzeyde olmalı”
Uluslararası Necip Fazıl Ödüllerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif
Ersoy Ödüllerinin de aynı şekilde uluslararası düzeyde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl ilk kez verilecek olan MAKÜ 1. Mehmet Akif Ersoy Bilim
ve Sanat Ödülleri’ni çok çok önemli görüyorum. Üniversitemizi kurarken belki birileri her
yerde üniversite açılıyor dendiği zaman ben farklı düşünüyordum ve ülkemizde her ilde bir
üniversite olmasının öğrenciyi buralara çekmek değil, bilimi gençlerin ayağına götürme
noktasında önemli olduğuna inanmıştım. Bunu da biz başardık ve Başbakan olduğum
dönemde bunun başarılmış olması da benim için ayrı bir mutluluk sebebidir. Bunlar bugüne
kadar ihmal edilmiş, aslında geç kalmış ödüllerdir. Ülkemizin sanat, edebiyat ve kültür
hayatına katkısı sağlayanların çok daha sınırlı törenlerle ödüllendiriliyor. Mehmet Akif Ersoy
gibi bir millet şairin adına ödül olmaması gerçekten büyük bir eksiklikti, bu eksikliği
giderdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ödüllerin tanınır olabilmesi ve uluslararası alanda
farklı seviyelere çıkaracağınıza inanıyorum. Sizlerin yanında olmaya, sizi desteklemeye
devam edeceğiz” diye konuştu.
Ödüle layık görülen isimler
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 10. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde
düzenlenen 1. Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri dağıtıldı. Törende, Fen Bilimleri
dalında Prof. Doktor Zekai Şen, Sosyal Bilimler dalında Prof. Doktor Şaban Teoman Dural,
Sanat dalında Mehmet Bozdağ ve Türkiye’nin tanıtımına katkı ödülüne ise Milli Motosikletçi
Kenan Sofuoğlu layık görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödülleri takdim ettikten sonra hatıra
fotoğrafı çektirdi. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16741.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Suriyeliler İçin Sağlık Merkezi Kurulacak
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri merkezde 50 bine yakın
Suriyelinin yaşadığını hatırlatarak, "50 bin kişinin sağlığında olabilecek olumsuz bir durum
bu tarafta ki 1 milyonu etkileyecek" dedi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Suriyeliler için yapılacak olan sağlık
merkezi hakkında bilgiler verdi. Çolakbayrakdar, "Kayseri’de 50 bine yaklaşan bir Suriyeli
nüfusu var ve artık biz bu şehirde beraber yaşıyoruz. 1 milyonu aşan bir şehir nüfusu ve bu

şehrin merkezinde yaşayan sayıları 50 bini aşan Suriyeli vatandaş var. Bu vatandaşların sağlık
ihtiyaçlarının gidermeleri ve çözmeleri gerekir. Onların sağlık ihtiyaçlarını önemsiyoruz ama
bu tarafta da 1 milyon kişinin sağlığını önemsiyoruz. 50 bin kişinin sağlığında olabilecek
olumsuz bir durum bu tarafta ki 1 milyonu etkileyecek. 1 milyon insanımızın da sağlığını
koruma adına onların sağlığının korunması gerekir. Bu bakışla şehrimiz içerisinde bize ait bir
birimi Sağlık Müdürlüğü’müz ile birlikte ortak hareket ederek çalışma başlattık. Mekanı biz
verdik, içeride ki hizmetleri de onlar yürütecekler ve Suriyelilerin 1. Kademe sağlık
ihtiyaçları karşılanacak" ifadelerini kullandı.
Çolakbayrakdar, "Suriyelilerin sağlıkla ilgili sorunları anında çözümlenmez ise, ufak tefek
sorunları büyütür ve daha geniş sorunlar haline gelirse oradan çıkacak olumsuz bir netice 1
milyon insanımıza sirayet edebilir. Bunun etmemesi açısından sadece olabilecek
olumsuzlukları başta görüp tespit etmek adına biz kamunun bir parçası olarak diğer kamu
kurumları ile birlikte uyumu harekete geçirerek kendimize düşen kısmı yerine getirdik. Bir
topluma karşı görev ve sorumluluğumuzu yerine getirme şuuru içerisinde hareket ettik ve
böyle bir ortak çalışmayı başlattık. İnşallah önümüzde ki günlerde de burası fiili olarak hizmet
vermeye başlayacak. Şehrimizde misafir olan Suriyeli kardeşlerimize hizmet vermeye
başlayacak" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16742.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Şoför Eğitim Pisti Ve Sosyal Tesislerinde
İnceleme
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bahçelievler Mahallesi, Serkent bölgesinde
yapılacak olan şoför eğitim pisti ile sosyal tesis alanında incelemelerde bulunarak proje
hakkında bilgiler aldı.
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Altınoluk Semtinde yapılan Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisleri ile kentin büyük bir
eksikliğini giderdiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, şehrin doğu bölümünde yer alan
Altınoluk Sürücü Eğitim ve Sosyal Tesisleri bu şehre yetersiz kaldığını bu nedenle Serkent
Bölgesine ikinci bir sürücü eğitim alanı inşa edeceklerini kaydetti.
Sürücü kursları derneği ile ortak bir çalışma yaparak Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi
Serkent mevkiinde Uygulamalı Trafik Eğitim pisti inşa edileceğini ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak sivil toplum kuruluşları, mesleki oda ve
dernekler ile her zaman dayanışma ve birlikte çalışma yaptıklarını sonuçta ise Melikgazi’nin
kazandığını söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Sürücü Kursları’nın büyük bir eğitim hizmeti sunduklarını ve
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim veren merkezler olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16743.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Umut Bulut: İnşallah babam...
Ankara’daki patlamada babasını kaybeden Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut, “İnşallah
babam imanlı bir şekilde ölmüştür. Bu tip olaylar herkesin başına gelebilir, bizim de başımıza
geldi” dedi.

15 Mart 2016 Salı 14:02

2 gün önce Ankara’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Galatasaraylı futbolcu
Umut Bulut’un babası Kemal Bulut, memleketi Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde son
yolculuğuna uğurlanacak. Öğle namazının ardından taziyeleri kabul eden Umut Bulut yaptığı
açıklamada, “Söylenecek fazla bir söz yok. Başta babam olmak üzere tüm ölenlerin mekanları
cennet olsun. Allah’tan tek isteğim, inşallah imanlı bir şekilde ölmüştür. Takdir-i ilahi. Orada
artık vadesi geldi. Orada vadesini verdi. Bu tip olaylar özellikle son dönemlerde çoğaldı.
Herkesin de başına gelebilir. İşte bizim de başımıza geldi. Ölenlere Allah rahmet eylesin.
Yakınlarına baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16744.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Koray Avcı Kayseri’de
Sokak müzikleriyle kendini tanıtan ve “Aşk ile” isimli albümüyle büyük beğeni toplayan
Koray Avcı 18 Mart Cuma Günü Kayseri’de sahne alacak.
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Ağustos 2015'de yayımladığı "Aşk İle" isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan
sanatçı, albümünde usta sanatçıların eserleri dışında kendi bestelerine ve şiirlerine de yer
verdi.

Koray Avcı, 18 Mart Cuma günü saat 19.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
Sanat Merkezi’nde konser verecek. Konserin bilet satışları Gönül Kahvesi (Kayseri Forum),
Gönül Kahvesi (Alparslan), İnce Belli Kafe (Talas), Akuamarin (Sivas Caddesi) noktalarında
devam ediyor.
İletişim: 0 555 5974272 Naim Güleser
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16745.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Ankara’ya Kayserili Emniyet Müdürü
Ankara Tren Garı saldırısının ardından vekaleten yürütülen Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne
Van Emniyet Müdürü görevini yürüten Kayserili Mahmut Karaaslan atandı.
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Ankara Tren Garı'nda 10 Ekim 2015 günü 102 kişinin hayatını kaybettiği 'Barış ve Demokrasi
Mitingi' öncesi IŞİD'in canlı bomba saldırısının ardından Ankara Emniyet Müdürü Kadri
Kartal görevinden alındı. Görevden alınan Kartal'ın yerine Ahmet Hakan Arıkan vekaleten
göreve getirilmişti. 17 Şubat 2016 tarihinde Merasim sokakta askeri servis araçlarına yönelik
bomba yüklü araçla gerçekleşen ve saldırının ardından ise bu göreve vekaleten 2. Sınıf
Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar atanmıştı. Ancak, 13 Mart günü Kızılay'da meydana gelen
bombalı saldırının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine Van Emniyet Müdürü
Kayserili Mahmut Karaaslan asaleten atandı. Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından onaylanan atama kararnamesi ile göreve getirildi. Karar Resmi Gazete'de
de yayımlandı.
TERÖR UZMANI
Eski istihbaratçı olan Karaaslan, Emniyet Müdürü olarak atandığı Ankara’da yıllarca Terörle
Mücadele Şube Müdürü ve Emniyet Müdür Yardımcısı olarak da çalıştı. PKK ve IŞİD’in
hedef seçtiği ve şiddet eylemlerini artırdığı Ankara’ya atanmasında, istihbarat ve terör uzmanı
kimliği önemli rol oynadı.
19 bin 500 polisin görev yaptığı Ankara’nın yeni Emniyet Müdürü olan Karaaslan Polis
Başmüfettişi iken 15 Şubat 2014’de yayınlanan kararname ile Van Emniyet Müdürlüğü’ne
atandı. İlk Emniyet Müdürlüğü görevine Van’la başlayan Karaaslan, uzun yıllar Şube Müdürü
ve Emniyet Müdür Yardımcısı olarak çalıştığı Ankara’ya 10 yıl sonra bu kez Emniyet
Müdürü olarak döndü.
KARAASLAN: ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN
İçişleri Bakanlığının kararnamesiyle Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanan Karaaslan,
"Güçbirliği Platformu" toplantısına katılmak üzere Van'a gelmesi beklenen Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz'ı karşılamak üzere Ferit Melen Havalimanı'nda hazır bulundu.
Karaaslan, burada Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine atanmasına ilişkin soru üzerine "Bir
görevden başka bir göreve gidiyoruz. Son gelişmeleri de biliyorsunuz, Allah yardımcımız
olsun. Her ayrılık hüzünlüdür. Bu görev süresinde hep bana destek oldunuz. Başka bir şey

söylemek istemiyorum. Büyüklerimizin takdiri bu yönde. Allah yardımcımız olsun" yanıtını
verdi.
MAHMUT KARAASLAN KİMDİR?
1961 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1979 yılında Polis Kolejinden, 1983 yılında Polis
Akademisinden mezun olduktan sonra; İzmir, EGM, Ağrı, Ankara ve EGM'nin değişik
birimlerinde görev yaptı. 2006 yılı içerisinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 2007
yılında Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görev aldı. 15.03.2014 tarih ve
2014/234 sayılı İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 'de yayımlanan Kararname ile Van
İl Emniyet Müdürü olarak görevine başladı. Mahmut Karaaslan evli ve iki çocuk babası.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16746.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Fatih Terim'den Umut Bulut Açıklaması
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Umut
Bulut'un babası Kemal Bulut'un cenaze töreni sonrası açıklamalarda bulundu.
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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ankara'da ki patlamada hayatını kaybeden
Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut'un babası Kemal Bulut'un cenaze törenine katıldı. Cenaze
namazının ardından soruları yanıtlayan Terim, "Umut ile önce evde görüştüm. Daha öncede
telefonla görüşmüştük, şimdi de burada. Kolay değil tabi ki. Babanız sizin maçınıza sizinle
gurur duymaya geliyor. Siz eve döndüğünü zannediyorsunuz ama hayatını kaybediyor.
Herkesin bu trajedide muhakkak bir hayat hikayesi var ama Umut’u sorduğunuz için Umut’u
anlatıyorum. Diğerlerine de Allah sabır versin. Allah herkese akıl versin. Kolay bir şey değil.
Ben Umut’un maçtan önce babasıyla görüştüğünü biliyorum. Maçtan sonra görüşüp
görüşmediğini bilmiyorum ama çok emin değilim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16747.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Umut Bulut Doğum Gününde Babasını Son
Yolculuğuna Uğurladı
Ankara Kızılay’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Galatasaraylı milli
futbolcu Umut Bulut’un babası Kemal Bulut son yolculuğuna uğurlandı. Umut Bulut,
cenazede gözyaşlarına boğuldu.
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Geçtiğimiz gün Ankara Kızılay’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 37
kişiden biri olan Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı futbolcusu Umut Bulut’un babası
Kemal Bulut için memleketi Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde kılınan cenaze namazının
ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilhisar Cami Kebir Camii'nde kılınan cenaze
namazına, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim,
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı yönetim ve futbolcular,
Kayserispor ve yöneticileri katıldı. Terör saldırısında babasını kaybeden milli futbolcu Umut
Bulut, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Kemal Bulut’un cenazesi, ikindi namazına
müteakiben Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından kıldırılan cenaze namazı
sonrası Yeşilhisar Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16748.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Vali Düzgün: "Birlik Ve Beraberliğimizi
Bozamayacaklar"
Ankara'daki saldırıda hayatını kaybeden Umut Bulut'un babası Kemal Bulut'un cenazesine
katılan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, "Bu tür olaylar ülkemizin birlik ve beraberliğini
bozmaya yetmeyecek" dedi.
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Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki cenaze için kente gelen Galatasaraylı yönetici ve
futbolcular babasını kaybeden Umut Bulut’u zorlu görevinde yalnız bırakmadı. Cenaze
namazına tam kadro katılan Galatasaray kafilesi, Umut Bulut’u teselli etmeye çalıştı. Öte
yandan Kayserispor da takım halinde acı gününde Umut Bulut’un yanında oldu.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, bu tür olayların ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya

yetmeyeceğini söyleyerek, “Pazar günü Ankara Kızılay’da meydana gelen elim olay sonrası
Kayseri’de de iki hemşehrimizi kaybetmemizin üzüntüsünü yaşıyoruz. Birisi Galatasaraylı
milli futbolcu Umut Bulut’un babası Kemal Bulut, diğeri ise Tomarza ilçemizden Emekli
Albay Önder Bey’in eşi. Emekli albayımızın da Ankara’da tedavisi devam ediyor, acil şifalar
diliyorum. Bu tür olaylar ülkemizin birlik ve beraberliğini, vatandaşımızın bütünlüğünü
bozmaya yetmeyecek olaylardır. Bu hafta biliyorsunuz Çanakkale Zaferi’ni kutluyoruz. 100
yıl önce büyük fedakarlıklarla çok sayıda şehit vererek Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve
ilelebet de yaşayacaktır. Dönem dönem ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, gelişip kalkınmasına
yönelik bu tür acı olaylar oluyor. İnşallah bu kötü günleri de en kısa sürede atlatarak
cumhuriyetimizin 100. yılına giden dönemde birlik ve beraberlik içerisinde huzura
ulaşacağımızı umuyorum” dedi.
Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da bu olayın son olmasını dileyerek, “Acımız
büyük. Umut Bulut’un babası için buraya geldik ama diğer vatandaşlarımız için de son derece
üzgünüz. Ülkemize bir an önce barışın gelmesini diliyoruz. Bu tür olaylar kimseye bir şey
kazandırmadığı gibi, yapanlara da bir şey kazandırmayacak. İnşallah bu son olur” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16749.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Kadınlar Gününde Kadınlara Hakaret
CHP Kayseri Eski İl Başkanı Mustafa Ayan, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden
başörtülü ve çarşaflı kadınlara hakaret içeren ahlaksız paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımın
kadınlar gününde yapılması ise olayı daha trajik bir hale getirdi. Yayınlanan karikatürlere
tepkisini dile getiren AK Parti İl Başkanı Cahit Özden, bu yayınların kabul edilemez
olduğunu söyleyerek, Ayan’ı kınadığını söyledi.
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2009 yerel seçimlerinde çarşaflı bir kadına parti rozeti takan CHP’nin Kayseri Eski İl Başkanı
Mustafa Ayan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, sosyal medyadan çarşaflı kadınları hedef
alan bir karikatür paylaştığı ortaya çıktı. Ayan, ellerinde “İkinci sınıf insan olma hakkımız
engellenemez”, “Aşağılanmak hakkımız söke söke alırız” yazılı dövizler bulunan çarşaflı
kadınların karikatürünü paylaştı. Ayrıca boynunda ip bulunan çarşaflı kadınların da
fotoğrafını paylaşan Ayan, “Dünya sizlerle güzel, daha güzel bir dünyada hep birlikte daha
güzel yaşamak için çalışan eş, anne, kardeş, evlat, yoldaş tüm hanımefendilere saygılarımı
sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Cahit Özden’den Ayan’a tepki
AK Parti İl Başkanı Cahit Özden kadınların dinimizce önemli bir yeri olduğunu belirterek,
yayınlanan çirkin karikatürleri sert bir dille kınadı. ‘Hangi amaca hizmet ediyor’ CHP eski İl
Başkanı Ayan’a tepkisini dile getiren Özden, “Dinimiz kadınlara büyük önem verir.

Yayınlanan karikatürler kabul edilemez. Dini gereklerini yerine getirdikleri için
kadınlarımızın hedef alınması son derece üzücü” ifadelerini kullandı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16750.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Üniversiteli Kızların Taksici Amcası
Kayseri’de öğrenim gören üniversiteli kız öğrencilerin güvenini kazanan taksici Davut
Özdemir (46) aracına binen müşterileri kendi ailesi gibi koruduğunu söyledi. Müşterilerinin
çoğunluğunu şehir dışından gelen üniversiteli kız öğrencilerin oluşturduğunu belirten iki kız
babası Özdemir, “Onların hepsi benim de kızım sayılır. Öz kızlarımdan farkları yok” dedi.
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Eskiden fotoğrafçılık mesleğiyle geçimi sağlayan, 9 yıl önce 28 Şubat’a denk gelen doğum
gününde taksiciliğe başlayan Davut Özdemir, müşterilerine verdiği dürüst ve güvenilir hizmet
ile üniversite öğrencileri ve aileleri tarafından tercih edilen taksici esnafı oldu. Camii Kebir
Mahallesi Kent Taksi durağında akrabasının taksisinde şoför olarak çalışan Özdemir işini
severek yaptığını belirtti.
“Herkese güvenemiyorlar”
Özdemir, ”Taksicilik çok zor ve güven isteyen bir meslek. Hem müşteri hem de taksicinin en
çok ihtiyaç duyduğu güvendir bir noktada… Günümüzde insanların güveni herkese karşı
sarsılmış durumda. Özellikle, şehir dışından kentimize okumak için gelen kız çocuklarının
güven konusunda herkese yaklaşması neredeyse olanaksız oluyor. Gece şehir dışından gelen
kız öğrenciler kaldıkları evlere ya da yurtlara gidebilmeleri için mutlaka beni ararlar ve saat
kaç olursa olsun, onları yolda bırakmamak için giderim. Günün her saati telefonum açıktır.
Müşterilerimin yüzde 80’i kız öğrencilerden oluşurlar. Benim de iki tane kızım var. Okumak
için gelirken ailelerinin aklı onlarda kalıyor. Benim gözümde hepsinin kızlarımdan farkı yok”
şeklinde konuştu.
“Konya’ya kadar götürdüm”
Bir üniversiteli kızı ailesinin isteği üzerine Kayseri’den Konya’ya kadar götürdüğünü aktaran
Özdemir bir anısını da şöyle anlattı:
“Gece iki kız öğrencimizi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürmüştüm. Serviste
kendine jilet atan bir psikopatı görünce kızlar hemen benim arkama sığındılar. Bu güvenleri
beni çok duygulandırdı.”
Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16751.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Erciyes'te Kayak Sezonu Uzadı
Erciyes'te kar yağışı etkisini sürdürüyor. İki gündür etkili olan yağış nedeniyle Erciyes'te
kayak sezonu Nisan ayının ilk haftasına kadar uzadı.
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Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle endişe
yaşayan turizmcilerin, etkili olan kar yağışıyla birlikte yüzleri güldü. Kar yağışıyla birlikte
Erciyes Kayak Merkezi'nde, kayak sezonunun Nisan ayının ilk haftasına kadar uzaması
bekleniyor.
Baharın erken gelmesi ile birlikte birçok kayak merkezi sezonu kapatmışken, Erciyes'te
kayak keyfinin aralıksız devam ettiğini belirten Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı; "Bu yıl baharın erken gelmesiyle birlikte hava
sıcaklıklarındaki ani artış birçok kış turizm merkezinin sezonu erken kapatmasına neden oldu.
Bu durumdan Erciyes Kış Sporları Merkezi minimum düzeyde etkilendi. Son günlerde etkili
olan yağışlarla birlikte kayak severler, Nisan ayının ilk haftalarına kadar Erciyes Kayak
Merkezi'nde kayak keyfini yaşamaya devam edebilecekler" dedi.
Pistlerde bulunan kar seviyesi hakkında da bilgi veren Cıngı, "Yaptığımız ölçümler
neticesinde şu anda pistlerde ortalama 60 ila 80 cm arasında sıkıştırılmış kar bulunuyor. Son
yağışlarla birlikte bu seviyenin daha da artmasını bekliyoruz" diye konuştu. (Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16752.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Büyükşehir Orta Yol'u Bitiriyor
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin trafik yükünü önemli ölçüde
alacak olan Orta Yol'da incelemelerde bulundu. Başkan Mustafa Çelik, bu yıl yolun ikinci
etabını bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bürokratlarıyla birlikte Orta Yol'da yapılan
çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışmaların son durumunu takip eden ve yapılacak

çalışmaları proje üzerinde inceleyen Başkan Mustafa Çelik, Orta Yol'un şehir trafiği için çok
önemli olduğunu belirtti. Başkan Mustafa Çelik, Orta Yol üzerinde inşaat çalışmaları süren
Entegre Şehir Hastanesi'ne de geçerek hastanenin son durumuna ilişkin bilgiler aldı.
Orta Yol ile ilgili yaptığı açıklamada geçen yıl Erkilet Bulvarı ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı
arasındaki yolun bir bölümünü hizmete açtıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Bu yıl
hem Erkilet Bulvarı ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı arasındaki 6 km'lik diğer şerit hem de 4
bin 300 metrelik Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Kuzey Çevreyolu bağlantısı yapılacak" dedi.
İnşaat sezonunun başlamasıyla birlikte ikinci etabın imalatına başladıklarını ifade eden
Başkan Çelik, "Orta Yol bizim açımızdan çok önemli. Yapılmakta olan Entegre Şehir
Hastanesi'nin şehre ulaşımının ana aksı olacak. Bu hastanenin günlük 60 bin civarında bir
yolcu trafiği olacağını hesap ediyoruz. Kocasinan Belediyemiz buradaki kanalın
betonlanmasını tamamlamış durumda. Biz de inşallah sezon sonuna kadar buradan
Oymaağaç'a kadar olan ikinci etabını bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah bu yol bittiğinde
Oymağaç'taki Kuzey Çevreyolu'ndan giren araç Fuzuli'den Sivas Caddesi'ne kesintisiz akan
bir trafikte çıkacak. Bu yol şehir içindeki gibi meskun mahallerin içinden geçmediği için ışık
ve kavşak sayısı çok çok az. Sadece Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bir kavşak çalışması ile
üste alacağız. Dolayısıyla trafik burada da kesintisiz akacak. Böylece burası Kuzey Çevreyolu
ile Eski Çevreyol arasında üçüncü bir yol olarak hizmete girmiş olacak" diye konuştu.
Orta Yol boyunca uzanan kanalın durumuna da değinen Başkan Mustafa Çelik, kanalın
eskiden bataklık görünümünde olduğunu sinek üreten bir durumda bulunduğunu hatırlatarak,
yapılan çalışmalarla şimdi pırıl pırıl tertemiz suyun aktığı bir kanal haline getirildiğini
kaydetti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16753.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Erkiletçe”nin yaşam savaşı
Yalnızca Kayseri’nin Erkilet beldesinde yaşayan, özellikle 50 yaşın üzerindeki vatandaşların
bildiği ‘Vartanca’ adındaki en fazla 150 kelimelik gizli dil var olma savaşı veriyor.
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Kayseri'nin Erkilet beldesinde yaşayan özellikle 50 yaş üzerindeki vatandaşlar, sadece
kendileri tarafından bilinen, ‘Vartanca’ adında gizli bir dil kullandıklarını ifade etti. Atalarının
geçmişte çercilik yaparak geçindiklerini belirten Erkiletli 76 yaşındaki Ömer Birdal, “Onlar
müşteri ne dediklerini anlamasın diye ve kendi aralarında anlaşmak için bu dili kullanırmış. O
yüzden buna ‘gizli dil’ deniliyor” dedi. Ömer Birdal, daha önce bölgedeki yaşantıdan dolayı,
dilin kökeninin Ermenice'ye ve Rumca'ya dayandığını ifade etti.
Diğer Erkiletliler Şaban Akkaya ile Şakir İmamoğlu ise, artık gençler tarafından bilinmeyen
‘Vartanca’yı 50 yaş üzerinde bilmeyenin olmadığını dile getirdi.

“Nadir Görülen Bir Durum”
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Gaffar Mehdiyev ise, ‘Vartanca’da kullanılan bazı kelimelerin, Doğu kökenli
Ermenice’de var olduğunu kaydetti. Belli bir yerleşim yerine ait bir dilin olmasını az rastlanır
bir durum olarak değerlendiren Doç. Dr. Gaffar Mehdiyev, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ermenice’deki konuşma diliyle tanışık kelimeler çok fazla. Elbette içine Rumca karışmış
olabilir ama çoğunluğa bakınca baskın dilin Ermenice olduğu görülüyor. Örneğin,
Vartanca’da kullanılan ve ‘yumurta’ manasına gelen ‘havgit’ kelimesi, ‘yoğurt’ manasına
gelen ‘mazin’ kelimesi, ‘buğday’ manasına gelen ‘sorun’ kelimesi Ermenice de mevcuttur.
Dünya üzerinde sadece bir köyde kullanılan dil sayısı çok azdır. O nedenle bu dil ilginç ve
araştırılmaya değer bir dildir.”
’Vartanca’ dili ile ilgili olarak bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma, o da çok kısa
olmakla birlikte, şu anda hayatta olmayan Dilbilimci Ahmet Caferoğlu’na aittir. Daha sonraki
araştırmalar Caferoğlu’nunkinin tekrarı niteliğindedir. ‘Vartanca’ dilinde halihazırda
kullanılan 150 kelimenin olduğu tahmin edilmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16754.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Türk Filmleri Gebe Kadınları Korkutuyor
Kayseri Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, Türk Filmlerinin anne adaylarını sezaryen doğuma
yönelttiğini söyledi. Kılıç, “Türk Filmlerindeki doğum sahneleri abartılı. Kadınlar çok acı
çekiyor gibi gösteriliyor. Çığlıklar içinde doğum yapılan film sahneleri var. Oysa
hastanelerimizde normal doğumlar bu kadar acı verici olmuyor. Film sahnelerini izleyen
hamile kadınlar, özellikle ilk doğumlarıysa korkuyorlar. Bunun korkusuyla gebelik günlerinin
sonlarına gelince de normal doğum yapmak istemiyorlar” dedi.
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Normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından faydalı olduğunu ve ailelere bu konuda
eğitim çalışmalarının devam ettiğinin anlatan İsmail Kılıç,” Doğan bebeklerin hayata sağlam
tutunması için normal doğumu öneriyoruz. Kadınlarımız estetik kaygılar ve Türk filmlerinden
etkilenerek normal doğumu istemiyor” dedi.
Sezaryen doğumda artış yaşanan ülkemizde Sağlık Bakanlığı normal doğumun sağlıklı
olduğunu anlatmak için bilinçlendirme ve eğitim toplantılarına ağırlık veriyor. Kayseri Sağlık
Müdürü İsmail Kılıç, normal doğumla dünyaya gelen bebekleri daha sağlıklı ve hayata sağlam
tutunduğunu düzenlediği seminer ve toplantılarla her fırsatta bebek bekleyen ailelere
anlatmaya çalışıyor. Kamu ve özel hastanelerde normal doğumun faydaları ve uygulamaların
bu yönde olmasıyla ilgili toplantılar düzenlediklerini belirten İsmail Kılıç, “ Doğan bebeklerin
hayata sağlam tutunmalarını istiyoruz. Normal doğum ve sezaryen doğumla dünyaya gelen
bebeklerin arasında sağlık yönünden farklılıklar olabilir. Normal doğumla dünyaya gelmeyen

bebeklerin ilerleyen yaşlarında akciğer yetmezliği, obezite gibi rahatsızlıklara yakalanma
riskleri yüksektir. Tıbbi zorunluluk olmadıkça normal doğum yapılmasını öneriyoruz.
Hedefimiz normal doğumları önererek özellikle bebek ve anne ölümlerini azalmayı
amaçlıyoruz” dedi.
Türk Filmleri kadınları etkiliyor
Sezaryen doğumu özel hastaneler ve özellikle hastaların istediğini belirten İsmail Kılıç, “Türk
Filmlerindeki doğum sahneleri abartılı. Kadınlar çok acı çekiyor gibi gösteriliyor. Çığlıklar
içinde doğum yapılan film sahneleri var. Oysa hastanelerimizde normal doğumlar bu kadar
acı verici olmuyor. Film sahnelerini izleyen hamile kadınlar, özellikle ilk doğumlarıysa
korkuyorlar. Bunun korkusuyla gebelik günlerinin sonlarına gelince de normal doğum
yapmak istemiyorlar. Kamu hastanelerinde tıbbi bir gerekçe olmadığı sürece sezaryen
doğumunu önermiyor ve yapmıyoruz. Özel hastanelerde bu durum hastanın isteği üzerine
daha çok yapılıyor. Özel hastaneleri bu konuda mercek altına alarak ilgili doktor ve
yöneticileri normal doğuma yönlendirmeleri konusunda uyarılarımız yapıyoruz” şeklinde
konuştu.
Kadınlardaki estetik kaygısı
Gebe kadınların sadece korkulardan değil estetik kaygılardan dolayı da normal doğumdan
kaçındıklarını anlatan Kılıç, ”Hamilelik süresinin anne bedeni üzerinde yaptığı değişkenlikleri
kabul edemeyen anne adayları genellikle vücutlarındaki estetik kaygılarla normal doğum
yapmak istemiyorlar. Bazen de anne karnındaki çocuk bir buçuk kilo ağırlığa ulaştığında,
ikisinin de sağlığını tehlikeye atarak, doğum zamanı gelmeden sezaryen ile bebeği doğurmak
istiyor” açıklamasını yaptı.
Özel hastanelerde sezaryen doğum daha fazla
Normal doğumların kamu hastanelerin daha çok kullanılan bir doğum şekli olduğunu
vurgulayan İl Sağlık Müdürü İsmail Kılıç, “Kayseri’deki kamu hastanelerinde sezaryen
doğum yüzde 30 seviyesinde uygulanırken, özel hastanelerde 4 doğumdan biri normal doğum
olarak yapılıyor. Halkımız arasında sezaryen doğumun fiyatlarından dolayı devletin
istemediği şeklinde yanlış bir algı var. Hatta devlet özel hastanelere sezaryen doğum için
ödediği paranın miktarını da düşürdü. Devlet vatandaşının sağlıklı bireyler dünyaya getirmesi
için anne adaylarına normal doğuma teşvik ediyor. Sezaryen doğumlarda anestezi
uygulanarak kesilen bölgedeki hücrelerin kendini yenilemesi en az iki yıl gibi bir süre alıyor.
İlk doğumlarını normal yapmayan anneler, diğer doğumlarını da normal yapamama gibi
riskleri var. Hücreler kendini yenilemeden normal doğum yapamıyorlar. Sağlık müdürlüğü
olarak gebelerin sağlıklı bireyler dünyaya getirmeleri için aile sağlık merkezlerinde gebelik
takiplerinin yapılarak, ailelerin normal doğum yöntemine teşvik etmeye çalışıyoruz. Eğitim
çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Haber Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16755.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Yörük “Medyada İmam İmajı”nı Anlattı
Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük, Talas’ta görevli imam ve müezzinlere
“medya ve sinemada imam imajı” konusunu anlattı.
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Talas Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sunum öncesi konuşan Talas Müftüsü
Esat Yapıcı, Yörük’le 1994’den beri tanıştıklarını belirterek “Hacıbektaş’ta görevliyken
söyleşi için davet etmiştim ama kısmet bugüneymiş” dedi.
Sunumuna “Nasıl bir imam-müezzin modeli?” sorusunu açarak başlayan Yörük, halk arasında
en çok sevilen din adamlarının “korkutmayan”, “sevdiren”, “güleryüzlü”, “kendini her
bakımdan iyi yetiştirmiş”, “sosyal ilişkileri güzel”, “sporla uğraşan icabında gençlerle maç
yapan”, “hitabeti, diksiyonu çok iyi, konuşmasıyla insanları etkileyebilen ancak vaaz ve
hutbeyi çok uzatmayan” kişiler olduklarını söyledi.
Çeşitli fıkra ve anılarla süslediği konuşmasında “Cemaati artırma yolları” konusunu da
işleyen Yörük, hanımları camilere çekmek için yeterince girişim yapılmadığını, abdesthane ve
tuvalet konusunda sıkıntılar yaşandığını, Cuma namazına katılmak isteyenlerin de erkekler
tarafından neredeyse kovulduklarını anlattı. Rıfat Yörük, Bosna’da köylerde bile hanımların
camilerde vakit namazlarını kıldıklarını memnuniyetle gördüğünü belirterek, ülkemizde din
algısının hala erkek egemen olmasından yakındı.
7’sinde kovuldu, 70’inde dönebildi
Geleceğimiz olan çocukları camiye çekebilmek için onların oynamalarına, koşturmalarına
karışmamak gerektiğinin altını çizen Yörük, Cem Karaca’nın 7 yaşında camiden
kovulmasından sonra ancak 70 yaşında camiye dönebildiğini hatırlattı.
Yörük, medya, televizyon ve sinemadaki imam imajı konusunda da şunları söyledi;
“Medyadaki çember sakallı, mürteci imam imajı, genç kuşak imamların müspet haberleriyle
artık dengelendi. Mesela Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Camii’nin kedi sever medyatik imamı
dünya çapında meşhur oldu.
Televizyon tarihimizde en olumlu imam tiplemesi rahmetli Tarık Buğra’nın yazdığı ve yine
rahmetli Yücel Çakmaklı’nın TRT’ye dizi yaptığı ‘Küçük İmam’dır.
Türk Sineması ise ‘Vurun Kahpeye’ filmindeki vatan haini, yobaz, ırz düşmanı, kötü imam
tiplemesinden artık ‘The İmam’, ‘Adem’in Trenleri’, ‘Uzak İhtimal’ gibi olumlu din
adamlarının yer aldığı filmlere geçiş yapmıştır. Bu olumlu geçişte Milli Sinema’nın kurucusu,
‘Birleşen Yollar’, ‘Zehra’, ‘Diriliş’, ‘Oğlum Osman’, ‘Kızım Ayşe’ gibi filmlerin yönetmeni
Yücel Çakmaklı’nın ayrıca Mesut Uçakan, Salih Diriklik, İsmail Güneş, Mehmet Tanrısever
gibi isimlerin çok büyük emekleri vardır. Yeni filmler, dine ve din adamlarına olumlu
yaklaşımları yanında çok başarılı zikir sahneleriyle de dikkatleri çekmektedir.”

Finaldeki temenniler
Genel Yayın Yönetmenimiz sunumunu “Allah sizleri üçüncü sayfa haberlerine konu olan
imamlar olmaktan korusun! ‘Hoca verir talkını, kendi yutar salkımı!, Hocanın dediğini yap,
yaptığını yapma!, Hocanın bir eli almaya, bir eli yemeye, Hacıdan, hocadan; kork karanlık
geceden!’ gibi kötü imajları silenlerden eylesin” temennileriyle tamamladı.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16756.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Cengiz Taştan İkinci Baharını Yaşıyor
Gazetemizde uzun yıllardır farklı görevlerde hizmet eden, son dönemlerde ise Yazı İşleri
Müdürü olarak görev yapan Cengiz Taştan emekli oldu. Bizler de gazete çalışanları olarak
Taştan’ın bu mutlu gününü pasta keserek kutladık.
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Yıllardır Kayseri’nin nabzını tutan okuyucularına doğru, tarafsız ve objektif haberler sunmayı
kendisine görev edinen Kayseri Gündem Gazetesi olarak bir haberi de kendimizden vermeyi
uygun gördük. Sektörde 31 yıl, gazetemizde ise 15 yıl hizmet veren yani meslek hayatının
yarısını gazetemizde geçiren Cengiz Taştan emekli oldu.
Bizler de onu bu mutlu gününde yalnız bırakmama adına kendisine küçük bir sürpriz yapmak
istedik. Tüm ekip olarak Taştan için hazırlanan pastayı keserek ve hediyelerini vererek
kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık ve huzur temennisinde bulunduk.
Duygu dolu anlar yaşandı
Hazırlanan pastayı üfleyen Cengiz Taştan duygu dolu anlar yaşarken, “Hatırlanmak çok
önemliydi. Benim için oldukça anlamlı unutamayacağım bir anı olarak kalacak. Hepinize
teşekkür ederim” dedi.
Sektörde 31 uzun yıl
Medya sektörüne ilk kez 1985 yılında haftalık olarak yayımlanan Kayseri Anadolu Magazin
gazetesini kurarak giriş yapan Cengiz Taştan, 1991 yılında ise Hacılar Gazetesi’ni çıkarmaya
başladı. Taştan sonraki dönemlerde ise Mimarsinan Haber, Hisarcık Haber, Küpeli Haber,
Kayapınar Haber, Özvatan Haber, Gesi Haber, Develi Haber, Bünyan Haber ve Kocasinan
Haber gazetelerini çıkararak okuyucu ile buluştu. 5 yıl TRT Hacılar muhabirliği de yapan
emektar Cengiz Taştan 2001 yılında ise Kayseri Gündem gazetesinde çalışmaya başladı.
K. Gündem’de geçen dopdolu 15 yıl
Cengiz Taştan gazetemizde 15 yıl gibi uzun bir süre görev yaptı. Bu süre zarfında farklı
departmanlarda görev yapan Taştan, gazetemizde son olarak Yazı İşleri Müdürü olarak görev
yaptı.

Gazeteciler Cemiyeti’nin ilk üyelerinden olan Taştan, 03 Mart 1967 Sarıoğlan doğumlu olup
aslen Turan’lı ve 2 çocuk babası.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16757.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Uzunoğlu’ndan Personelimize Motivasyon
Semineri
Kişisel Gelişim Uzmanı Ömer Uzunoğlu gazetemiz personeline “Motivasyon ve İletişim
“konulu seminer verdi. Başarının sırrının insanın karakterine göre çözüm üretmekten geçtiğini
belirten Uzunoğlu, “Mutluluğu uzakta aramayın. Sizi mutlu edecek şeyler yanı başınızda”
dedi.
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Uzunoğlu, '' Motivasyon ve İletişim '' konulu seminerinde ; '' Öğrenmenin insanoğlu
açısından vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Eğer hayatta istediğimiz işi yapamıyor
istediğimiz yerde değilsek kapasitemizi ortaya koyamıyoruz demektedir'' dedi.
“İnsan önce kendi kendini motive etmeyi bilmelidir. Bizim yapmış olduğumuz toplantı da
bir motive etme sanatıdır” diyen Uzunoğlu, istendikten ve arzu ettikten sonra her şeyin
başarılabileceği konusu üzerinde durdu.
Başarılı olmak için büyük düşünmek ve farklı olmak gerektiğini dile getiren Uzunoğlu şunları
söyledi: “Düşüncenizi mutluluğa odaklayın. Düşüncenizi değiştirdiğiniz an dünyanızda
değişir. Bilgi herkese eşit uzaklıkta. Beyin kas gibidir, kullandıkça gelişir. Bilgi sürekli
yenilenmesi gereken bir şey. Sonunda kendinize faydası olmayacak şeylerin peşinden
gitmeyin. Vazgeçilmeyecek insan çok azdır. Bizi mutlu edecek şeyler aslında yanı başımızda.
İnsanların potansiyel alanlarını keşfedin ve bunun ortaya çıkmasında onlara yardımcı olun.
Her zaman verici olun. Güven verin, cesaret verin. Unutmayalım ki İnsana ve insanlığa
faydalı olan insan gerçek kahramandır.”
Çağımızın bilgi ve teknoloji çağı olduğu, bu bilginin doğru kullanılması gerektiği üzerinde
duran Uzunoğlu, ayrıca insanların olaylara bakış açısının pozitif olmasının motivasyonu
olumlu etkileyeceğini belirtti.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16758.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

İstanbul Sosyete Bazaar’da Fiyatlar
Çıldırdı
İstanbul moda üreticilerini ve Dünyaca ünlü binlerce markayı Kayseri’ye getirecek olan
İstanbul Sosyete Bazaar, Yıldızevler Mahallesi’nde “Çıldıran fiyatlarıyla” yarın açılıyor.
Açılışa özel yaptığı kampanyalar ile kentte alışveriş çılgınlığı yaşatacak işletme orijinal
ürünleri 1 lira ve 10 lira arasında değişen fiyatlarla müşterisine sunuyor. Kentin her
bölgesinde mavi renkli servis aracıyla çılgın fiyatları müşterisiyle tanıştırmayı hedefleyen
İşletme Müdürü Yavuz Yıldız, “Ünlü bir sanatçıyı getirerek açılış yapmak yerine, tanıtıma
harcayacağımız fiyatı vatandaşın cebine koymak için açılışa özel kampanya ile fiyatları
düşürdük” dedi.
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İstanbullu müteşebbis pazarcıların kurduğu İstanbul Sosyete Bazaar yarın görkemli bir törenle
açılıyor. Kayseri’deki Sosyete Pazarı akımına değişik bir renk katacak işletme Yıldızevler
Mahallesi Sivas Caddesi’nde müşterilerini uygun fiyatlarla marka ürünlerle tanıştırmaya
hazırlanıyor. Açılışa özel tek günlük yaptığı kampanya ile marka ve orijinal ürünleri sigara
parası denebilecek fiyatlara çeken İstanbul Sosyete Bazaar’ın uygulaması alışveriş
tutkunlarını sevindirecek cinsten. Kampanya dahilinde 1 liraya pantolon, 5 liraya düdüklü
tencere, tava ve tencere, 10 liraya ütü ve epilasyon aleti açılışa katılacak ilk müşterilere gün
boyunca satışa sunulacak.
İstanbul moda üreticilerini ve dünyaca ünlü binlerce markayı şehrimize getirmeyi
amaçladıklarını belirten İstanbul Sosyete Bazaar İşletme Müdürü Yavuz Yıldız,” Kayseri
halkına kaliteli ürünleri uygun fiyatlara sunmayı hedefliyoruz. Marka firmaların yer aldığı
İstanbul Sosyete Bazaar her hafta Cuma ve Cumartesi günleri açık olacak. İlk açılışımıza
Ünlü sanatçı Hadise’yi getirmek istedik. İstediği fiyat çok yüksekti ve açılış günü başka bir
programı olduğunu söylediler. Sonra; sanatçıya yüksek miktarda fiyat vermek yerine
ürünlerin fiyatlarını düşürelim ve vatandaş faydalansın istedik. Tanıtım ve reklam için
ayırdığımız fiyat karşılığında 6 ürünümüzde sembolik fiyatlar belirleyerek müşterilerimizin
açılış gününe özel faydalanmaları için kampanya yaptık. Çarşımız daha faaliyete geçmediği
halde duyurulardan etkilenen müşteriler her gün arayarak açılış günümüzü sabırsızlıkla
bekliyor” dedi.
Her hafta kampanya
Kampanyalarının açılıştan sonra da devam edeceğini vurgulayan Yıldız, ”Açılış günü
yaptığımız çılgın fiyat kampanyamız her hafta başka bir üründe devam edecek. Haftada iki
gün Cuma ve Cumartesi açık kalacak çarşımızda müşterilerin ihtiyacına uygun ve faydalı
olabilecek ürünlerde kayda değer indirimler yapmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Her mahalleden ücretsiz servis
Yıldız ayrıca, İstanbul Sosyete Bazaar’dan alışveriş yapmak isteyen müşteriler için kentteki
bütün mahallerden her hafta iki gün her saat başı mavi renkli minibüslerle ücretsiz servis
hizmetimi vereceklerini belirterek, kaliteyi ucuza almak isteyen herkesi alışverişe davet etti.
Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16759.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Millete Hizmet Yolunda Vakfedilmiş Bir
Hayat
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile hayat
hikayesini, idealist gençlik dönemini ve beslendiği fikir akımlarını konuştuk. Ortaokul ve lise
yıllarında “ülkücü” olduğunu belirten Akay, Ankara’daki üniversite yıllarında ise Yeniden
Milli Mücadele hareketi ile tanışarak “Mücadeleci” olduğunu söyledi. Akay, bu hareket
bünyesinden hiç “vatan haini” ve “Paralelci” çıkmadığının altını çizdi.

17 Mart 2016 Perşembe 11:06

Rıfat Yörük'ün söyleşisi...
Sayın başkanım; Şeker’deki başarılarınız çok konuşuluyor. Hizmetleriniz takdir ediliyor.
Sizinle aynı milliyetçi-mukaddesatçı ocakta yetişmiş birisi olarak kamuoyuna bilinmeyen
yönünüzü, gençlikteki mücadelenizi ve ideolojik duruşunuzu yansıtmak istiyorum.
Hay hay! Anlamlı olur.
ÜLKÜCÜ YILLARIM
Gençlik hareketlerine ne zaman başladınız?
68 kuşağının en genç nesliyiz. Memleketim Bünyan’da ortaokula başladığım 1966 yılında
sağ-sol ayrışması hızlanmıştı. İlçemizde Ülkü Ocakları yeni açılmıştı. Malum, orta Anadolu
insanının temelinde milliyetçilik-mukaddesatçılık olduğu için ben de küçük yaşta milliyetçilik
adına orada faaliyetler yapmaya başladım. Bünyan Ortaokulu son sınıftayken (1968) rahmetli
Alparslan Türkeş Kayseri’ye gelmiş, biz de Bünyan’dan bir arabaya doluşarak O’nu
karşılamaya gitmiştik. Toplantısına da katıldık. Tam da o dönemde saflar iyice ayrışmaya,
ideolojik hareketler keskinleşmeye başladı.
Bünyan Ülkü Ocakları’ndaki faaliyetlerimiz lise döneminde artarak devam etti. Bu derneğe
çok katkımız oldu. Kendi çapımızda toplantılar, milli geceler tertip ederdik. Bu tür gecelerde
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun ezbere bildiğim “Ya Allah...Bismillah... Allahuekber…”
nakaratlı Malazgirt Marşı’nı okurdum. Nakaratını da arkadaşlar topluca söylerdiler.
(Görüşmemizde marşın tamamını yine ezbere okuyabildiğini gördük.) Lisedeki bu
faaliyetlerimiz derslerde inancımızı aşağılayan solcu hocalara karşı da kendimizce
geliştirdiğimiz tepki ve tavırdı. Onlara karşı mücadele verdiğimizi düşünürdük.

İşte Hüseyin Akay’ın Ülkü Ocakları’nın toplantılarında ezbere okuyarak kitleyi coşturduğu o
şiir.
MALAZGİRT MARŞI
Aylardan Ağustos, günlerden Cuma
Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a
Bozkurtlar ordusu geçti hücuma
Yeni bir şevk ile gürledi gökler
Ya Allah... Bismillah... Allahuekber
Önde yalın kılıç Türkmen Başbuğu
Ardında Oğuz'un elli bin tuğu
Andırır Altay'dan kopan bir çığı
Budur, Peygamberin övdüğü Türkler...
Ya Allah... Bismillah... Allahuekber
Türk, Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi
Malazgirt, Bizans'ın Türk'e secdesi
Bu ses insanlığa Hakk'ın müjdesi
Bu seste birleşir bütün yürekler...
Ya Allah... Bismillah... Allahuekber!..
Naramızdır bu gün gök gürültüsü,
Kanımızdır bugün yerin örtüsü
Gazi atlarımın nal parıltısı
Kılıçlarımızdır çakan şimşekler...
Ya Allah... Bismillah... Allahuekber!..
Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,
Anadolu başlar, vatan olmaya...
Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya!!!
En güzel marşını vurmada mehter
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu
MÜCADELECİLERLE TANIŞIYORUM
Üniversite döneminiz nasıl geçti. Ülkücülüğe devam mı ettiniz?
1972 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Yüksek Okulu’na girdim. Ahmetler’de Seyran
Bağları’na çıkan yol üzerindeki Kayseri Yurdu’nda kalmaya başladım. Zaten burası Çorum,
Sivas, Adana gibi hemşehri yurtlarının yoğun olduğu bir bölgeydi. Ankara’ya gidince de diğer
milliyetçi kesimlerle veya farklı anlayışlarla tanışma imkanımız oldu. Üniversitenin ilk
yılında Yeniden Milli Mücadele çevresinde çalışmalar yapan bazı arkadaşlar ile tanışma
imkanı yakaladım. O dönemde Maltepe’de Gerçek dergisine gidip sohbetlere katılmaya
başladım. Türkiye’nin meseleleri üzerine kafa yoran, özgün fikirler üreten güzel insanlar

olduklarını gördüm. Ülkemizin sıkıntılardan nasıl kurtulacağı, emperyalizme, komünizme
karşı nasıl mücadele edilmesi konusunda değerlendirmeler yaparlardı.
Orta halli bir aileden geldiğim için okurken çalışmam gerekiyordu. O yaz (Haziran 1973)
Ankara Sular İdaresi’nde memuriyet sınavını kazandım ve hemen göreve başladım. İş
dolayısıyla yazın Ankara’da kaldığım için Yeniden Milli Mücadele ekibiyle diyaloğumuz
iyice gelişmeye başladı. Mesela Melih Gökçek’i, Ali Müfit Gürtuna’yı o dönemde tanıdım.
Gölbaşı’nda Pazar günü bir piknik yapılmıştı. Orada hep beraber futbol falan oynamıştık.
Cemil Çiçek’le de tanıştınız mı?
Eski bakanlar Cemil Çiçek ve Halil Şıvgın kısa bir süre önce Mücadele Birliği’nden
ayrıldıkları için onlarla tanışma fırsatım olmadı. Tabi bu süreçte toplantılara, gecelere daha
sık katılmaya başladım. Mesela Ankara İmam-Hatip Lisesi’ndeki Çanakkale Şehitleri’ni
Anma Gecesi’nden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. O ruhla okunan şiirler, oynanan piyesler
salondaki herkesi heyecanlandırmıştı.
Ülkü ocaklarıyla irtibatınız devam etti mi?
O dönemde Ülkü Ocakları ile irtibatımız kesildi. Zira Mücadele Birliği’ni fikri açıdan daha
tatmin edici bulmuştum. Ankara’da sürekli kaldığım ve o arkadaşları kendime daha yakın
hissettiğim için boş zamanlarımı Mücadelecilerle değerlendirmeye başlamıştım.
Memuriyete girdikten aşağı yukarı 14 ay sonra memuriyetten ayrıldım ve Gerçek dergisinde
çalışmaya başladım. Çalışma derken herhangi bir ücret karşılığı değil fisebilillah görev
yapıyordum. O zamanki dava aşkımız, heyecanımız bugün oldukça yadırganacak hatta
anlaşılamayacak bu fedakarlığı gerektiriyordu.
Evet. Aynen durum böyleydi. İşte 1974 yılının sonundan itibaren bu şekilde bir çalışma
içerisine girdim. Gece bölümünde olduğum için gündüzleri işe gider gibi Gerçek dergisine
gidiyor, oradaki faaliyetlere elimden geldiği kadar katkı sağlıyor, akşam derse gidersem
gidiyordum.
BAYRAK’TA GAZETECİLİĞE BAŞLIYORUM
Gazeteciliğe ne zaman ve nasıl başladınız?
Yeni Ortam gazetesi satın alınıp 1 Mart 1976 tarihinden itibaren Bayrak gazetesi olarak
faaliyete başlayınca bana o arada muhabirlik görevi verildi. Yani gazeteciliğe resmen Bayrak
ile başladım. Melih Gökçek o zaman Ankara temsilcimiz ve aynı zamanda parlamento
muhabirimizdi. Biz işte onun başkanlığında çeşitli siyasi, ekonomik haberleri takip ederdik. O
zamanlar haberleri sadece telefonda yazdırabilirdik. Öğlene kadar haber gitmezse baskıya
yetişmezdi. Yani çok zor şartlarda gazetecilik yaptık. Ama bizim için idealizm, dava aşkı
önemliydi. Fedakarlığı ön plana çıkarmış, vatan-millet için çalışma arzusu duyan insanlarla
beraber olduğumuz için çok yoğun ve zevkli bir çalışma ortaya koyardık. Gece-gündüz
demeden davamız için, Allah rızası için koşturur, verilen görevleri yerine getirirdik. Ben
özellikle ekonomi camiasından, sendikalardan haber ve mülakatlar yapardım. Bunlar özellikle
gazetenin orta sayfasında yayınlanırdı. Yaptığımız bazı araştırmalar ses getirirdi. Mesela kara
yollarına önem verilip demiryollarına üvey evlat muamelesi yapılmasını detaylıca araştırıp
dizi yazı yapmıştık. Kara yolları yapılmasının çok daha maliyetli, üstelik bakım onarım
masraflarının da fazla olduğunu, memleketin kıt kaynaklarının heba edilmesine yol açtığını,
bu sebeple demiryoluna ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirmiştik.
Sarı basın kartı alabildiniz mi?
Gazeteciliğe 1 Mart 1976’da girdim ama basın sigortam bir yıl sonra başladı. Sarı basın kartı
almama 1 ay kala ben oradan ayrıldım. Gazetecilik döneminde herhangi bir ücret almadım.
Yani gerçekten milli bir dava için idealist bir anlayışla bu işler yapıldı. Bir ücret karşılığı
olarak hiç düşünülmedi. Hatta benim memuriyetteki çalışmalarım esnasında
kazandıklarımdan ve aldığım devlet bursundan biriktirdiğim 5000 TL param vardı. Gazete
satın alınırken 2500 lirasını bağışlamıştım.
Hüseyin Akay Kimdir?

954 Bünyan doğumlu.
Eğitim Durumu: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu Maliye ve İşletme Bölümü
(1972-1977)
Uzmanlık Alanları: Stratejik Planlama, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Organizasyonel
Geliştirme, Operasyonel Geliştirme, Şirketler Arası Koordinasyon ve İdare, Takım Çalışması
Oluşturma, Kurumsal Üst Yönetim
Medeni Durumu: Evli ve 3 çocuk babası
Yabancı Dil: İngilizce
İş tecrübesi ve yöneticilik kariyeri:
•S.S Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinde Yönetim Kurulu Başkanı (25.06.2013)
S.S. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Kayyum Heyeti Başkanı (03.01.2011-24.06.2013)
•Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı (28.01.2011- 24.06.2013)
•Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcılığı görevinde kurumun,
Muhasebe, finansman ve krediler daire Başkanlıklarının koordinasyonundan sorumlu oldu.
(2005 -31.12.2011)
•İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20 adet belediye şirketinin koordinasyonundan sorumlu
olarak, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı, Gelirler Daire Başkanı ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin tüm gelir ve giderlerinin, bütçe ve Finansman İşlerinin Yönetimi
(1999-2004)
•İGDAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili
•KİPTAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı
•Beğendik Mağaza İşletmeleri A.Ş. Finansman Koordinatörlüğü ve Bölge Müdürlüğü (19951999)
•Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) Kurucu Genel Müdür (1994-1995)
.Köy-Tur Ankara Tavukçuluk A.Ş. Şirket Müdürü (1992-1994)
•Köy-Tür Kayseri Tavukçuluk A.Ş. Muhasebe Müdürü ve Şirket Müdür Yardımcısı, Şirketin
tüm muhasebe işleri ile idari ve mali işlerinin koordinasyonu (1983-1991)
•Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayi Muhasebe Memurluğu (1980-1983)
•Serbest Muhasebecilik (1979-1980)
•Basın Mensubu – Bayrak Gazetesi muhabirliği (1977-1979)
•Ankara Sular İdaresi Özlük İşleri Memurluğu görevlerinde bulundu. (1973-1974)
Kayseri Şeker dönemi
Hüseyin Akay; Kayseri Şeker’e 3 Ocak 2011 tarihinde Kayyum Heyeti olarak atanıp, 25
Haziran 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul sonrasında seçimle gelerek görev yapmaya
başladı.
Kayseri Şeker; Son beş yıl içerisinde uygulanan mali disiplin ve kurumsal yönetim politikaları
sonucunda kapanmaktan kurtarılarak, çiftçisinin pancar bedelini zamanından önce,
çalışanlarının alın terinin karşılığını gününde ödeyen, devlet hazinesine bir yılda gelir vergisi,
kurumlar vergisi, KDV, SSK primi gibi adlarla 100 Milyon TL den fazla katkı sağlayan, vergi
ve SSK primi borcu bulunmayan, sektöründe en güçlü, kredibilitesi en iyi konuma geldi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16760.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

MMG’de ÇAPAN DÖNEMİ
Mimar Ve Mühendisler Grubu Derneği Kayseri Şubesi 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı
yapıldı. Mevcut Başkan Tevfik Rıza Sümer’in aday olmadığı toplantıda, üyelerin sözlü aday
gösterdiği H. Mustafa Çapan yapılan açık oylamayla başkan seçildi.

17 Mart 2016 Perşembe 18:08

28 Şubat’ta yapılması gereken, çoğunluk sağlamadığı için 6 Mart’a ertelenen Mimar ve
Mühendisler Grubu Derneği Kayseri Şubesi Genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. İlim
Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde üyelerin çoğunluğu sağlanmasına bakılmaksızın yapılan
seçimlerde Mesut Akçakaya’nın divan başkanlığında gündem maddeleri görüşüldü. 9. Dönem
yönetim kurulunun faaliyet ve maliyet raporlarının okunarak katılan üyeler tarafından ibra
edildiği toplantıda 160 üyesi olan dernek için 8 asil ve 8 yedek delege seçimine geçildi.
Mevcut yönetim kurulunun aday olmadığı genel kurulda üyelerden aday teklifi için söz alan
Harun Çelik, Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine, H. Mustafa Çapan, Fatih Kalender, Mustafa
Gengeç, Mehmet Öztürk, Mehmet Koldaşgil, Yaşar Andaç ve Yaşar Bayrakdar’ı önerdi.
Başka aday çıkmadığı için yapılan açık oylama sonucu, teklif edilen isimler oy birliği ile
yönetim kurulu asil üyeliklerine seçildiler.
Mimarlar ve Mühendisler Gurubu Derneğinin 10. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri şu
isimlerden oluştu;
Yön. Krl. Bşk. H. Mustafa Çapan, Yön. Krl. Üyeleri Fatih Kalender, Mustafa Gengeç ,
Mehmet Koldaşgil, Yaşar Andaç ,Yaşar Bayrakdar, Mehmet Çeviker, Osman Akyurt, Melih
Yalçın,Selim Simitçioğlu, Ramazan Faruk Kurt ,Orhan Gözel, M. Mustafa Biçimveren,
Mehmet Öztürk.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16761.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Şehit Yakınlarına Devlet Övünç Madalyası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri’deki 4 şehit ailesi ile 2 malul
gaziye gönderilen “Devlet Övünç Madalyaları” Vali Orhan Düzgün tarafından hak sahiplerine
verildi.

18 Mart 2016 Cuma 11:11

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde düzenlenen törenle eş zamanlı olarak Kayseri Valiliği’nde de Devlet Övünç
Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Törene Vali Orhan Düzgün, Garnizon Komutanı Hv.Plt.
Tuğgeneral İsmail Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Büyüknalbant,
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Uğur Özcan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı
Hv.Plt. Tuğgeneral Cemal Akyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Erciyes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, sivil ve askeri
erkân, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, gaziler ve şehit
yakınları katıldı.
Vali Düzgün, Kayseri Valiliği Konferans Salonu’nda düzenlenen törende 4 şehit ailesine
madalya takdim etti. Vatanın koruması için ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin,
emniyet ve asayişin devamı için canını ortaya koyarak görevini yapan bütün kahramanlarla
iftihar etiklerini ifade eden Vali Düzgün, “Şehitlik ve gazilik bu dünyada bir insanın
ulaşabileceği en kutlu makamlardandır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, gönüllerimizin en mutena
köşesinde yer alırken; Vatanımızdan sonra Şehitlerimizin bizlere bıraktıkları en değerli
emanetler siz çok kıymetli şehit aileleridir. Devlet Övünç Madalyası' Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin ve büyük Milletimizin sizlere vefasının bir sembolüdür ve nesilden nesile
aktarılacak bir gurur kaynağıdır. Yakınlarını kaybetmenin acısını, şehit ailesi olmanın
gururuna dönüştürmesini bilen, bu yüksek bilince ve ruha sahip olmanın canlı ifadeleri olan
siz değerli şehit aileleri; Vatanımızı ve siz şehit ailelerini korumak ve kollamak bizlerin asli
görevidir. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimizi yeniden rahmetle, minnetle, hürmetle anıyor, Hayatta
olan gazilerimize sağlıklı ömür dileklerimle şükranlarımı sunuyor, Şehitlerimizin kıymetli
ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.
Şehit eşleri madalyalarını çocukları ile birlikte aldı
Vali Düzgün, konuşmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanımız adına “Devlet Övünç
Madalyası”nı hak sahiplerine takdim etti. Şehit Polis Memuru Soner Vural’ın eşi Keziban
Vural 9 yaşındaki kızı Sude Nur Vural ile, Şehit Piyade Uzman Çavuş Soner Akbulut’un eşi
Ayça Akbulut 3 yaşındaki kızı Ayşe Akbulut ile, Şehit Polis Memuru Resul Erdal Aydemir’in
babası Mehmet Aydemir, Şehit Polis Memuru Ünal Kayhan’ın babası Ahmet Kayhan Övünç
Madalyalarını Vali Düzgün’den aldılar. Gazi Polis Memuru Ömer Faruk Altunel ve Gazi
Jandarma Onbaşı Cuma Çıldır’a da Övünç Madalyaları Vali Düzgün tarafından verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16762.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Çanakkale milletimizin bağımsızlık
destanıdır
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Çanakkale Deniz Zaferinin 101.
yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, Çanakkale Deniz Savaşının Milletimizin
bağımsızlık destanının en büyük zaferi olduğunu söyledi.
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Rektör Güven, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Tarih boyunca bağımsızlık ve özgürlüğü kendisine ilke edinmiş Milletimiz, hiçbir zaman
başka ülkelerin himayesinde yaşamamış ve bundan sonra da yaşamayacaktır. Bu yıl 101.
yıldönümünü kutladığımız Çanakkale Deniz Zaferi, ülkemizin bağımsızlık azminin dünyaya
haykırılış mücadelesidir. Asker ve silah teçhizatı bakımından kendisinden kat kat güçlü ve
dünyanın dört bir tarafından ülkemizi işgale gelen düşmana; ‘Çanakkale Geçilmez’
dedirtmesini bilen bir milletin yazdığı şanlı tarihtir Çanakkale Deniz Zaferi. Ardahan’dan
Edirne’ye, Sinop’tan Hatay’a, Türkiye’nin dört bir yanından vatan evlatlarının canını seve
seve ülkesi için feda ettiği bir destandır Çanakkale Deniz Zaferi. İmkânsızı başaran Seyit
onbaşıların, anaların vatana kurban verdiği kınalı Hasanların, kendi gömleğiyle düşman
askerinin yarasını temizleyerek dünyaya insanlık dersi veren Mehmetçiğin bir öyküsüdür
Çanakkale Deniz Zaferi. Düşman gemilerini yok etmek için gözlerini seve seve feda eden
kahraman neferlerin komutanlarını duygudan ağlattığı bir destandır Çanakkale Deniz Zaferi.
Şehitlerimizin tertemiz kanı ile sulanan bu vatan topraklarında kahramanlık öykülerini
yazmaya devam etsek; ne sayfalara, ne kitaplara, ne de ciltlere sığar. Çünkü hepimiz biliriz ki;
kahraman bir milletin, kahraman evlatlarıyız. Mevzu bahis vatan olunca canımızın da hiç bir
değeri yoktur. Bu vatan için, bu topraklar için seve seve feda etmesini de biliriz.
Çirkin emellerinden bir türlü vazgeçmeyen, türlü türlü oyunlar tezgâhlayarak bu güzel vatanı
bölmeye çalışan dış mihraklar ve ülkemizdeki taşeronları şunu iyi bilsinler ki; bu ülke, bu
millet, tarih boyunca nasıl dimdik ayakta kalmasını bildiyse, bundan sonra da ayakta
kalmasını bilmeye devam edecektir.
Çanakkale Deniz Zaferinin 101. yıldönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyoruz.
Yüce Yaradan, tüm şehitlerimizin mekânını cennet eylesin…”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16763.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Çolakbayrakdar, Türkmenler için hamur
açtı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, BayırBucak Türkmenleri için hamur açtı, gözleme pişirdi ve standa geçip satış yaptı.
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Kocasinan İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Bayır-Bucak Türkmenleri İçin Yardım
Kampanyası, Şehit Mehmet Ünal Kuran Kursu’nun bahçesinde açılan kermesle devam etti.
Kermesin açılışına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma
Çolakbayrakdar ile İl Müftü Yardımcıları Atıf Akşit, Mahmut Taşyapan, İlçe Müftüsü Yahya
Çankaya, Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Nuriye Çetin, Kuran Kursu öğreticileri,
öğrencileri ve mahalle sakinleri katıldı. Program Hunat Camii Müezzini Fatih Demir’in
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra katılımcılara hitap eden İl Müftü Yardımcısı
Atıf Akşit, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen hayırseverlere, mahalle halkına, Kuran
Kursu Öğreticileri ve öğrencileri ile Kocasinan Belediyesi’ne destekleri için teşekkür etti.
Daha Sonra Bir konuşma yapması rica edilen Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yurt dışında olması nedeniyle kermese katılamadığını
ancak kendisi aracılığıyla selamlarını gönderdiğini ifade etti. Fatma Çolakbayrakdar,
Kayseri’nin cömertliğin memleketi olduğunu belirterek “Nerede bir mazlum, ihtiyaç sahibi bir
masum varsa kendi işimizi toparlayıp, kendimizi de unutup önce oraya koşuyoruz. Sizlerden
Allah razı olsun, emeklerinizi zayi etmesin. Tüm İslam Aleminin birlikteliği için bu da bir
vesile olsun inşallah.” dedi.
Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Mahmut Taşyapan Bayır-Bucak Türkmenleri ve
sıkıntı içerisindeki tüm mazlumlar için dua ettirdi.
Açılan tüm stantları tek tek ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, Bayır-Bucak Türkmenleri
için hamur açıp gözleme pişirdi. Kermese katılanların ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan
Çolakbayrakdar, stantlara geçip satış da yaptı.
Kermeslerden elde edilen gelirle yaklaşık 25 TIR'lık ihtiyaç malzemesi alındığı ve TIR'ların 1
hafta içerisinde Bayır-Bucak Türkmenleri’ne gönderileceği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16764.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Çanakkale Zaferi, milletimizin büyük bir
onurudur
Kayseri Valisi Orhan Düzgün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 101. yıl dönümü nedeniyle
yaptığı açıklamasında, "Çanakkale Zaferi, Türk milletine büyük bir onur ve güven
kazandırmıştır." dedi.
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Vali Orhan Düzgün, "Tarih boyunca vatanı ve istiklali için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan
Türk milleti, gurur kaynağımız olan büyük zaferlere imza atmış, başka milletlere de canı
pahasına verdiği mücadelesiyle emsal olmuştur" ifadesinde bulundu.
Şehit ve gazilerin hiçbir değerle ölçülemeyecek fedakârlıklarının, Türk milletinin bu güzel
topraklarda hür ve bağımsız yaşamasını sağladığına dikkat çeken Vali Orhan Düzgün,
açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Adeta imkânsızın başarıldığı Çanakkale Deniz Zaferi, aziz milletimizin birlik ve beraberlik
ruhuyla yazdığı bir destan olmuştur. Sonuçları itibarıyla, dünya tarihini etkileyen Çanakkale
Zaferi, milletimizin imkânsızlıkları ve olumsuzlukları yenerek yedi düvele karşı başarısı ile
sonuçlanmış ve tüm dünyaya “Çanakkale geçilmez” dedirtmiştir.
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini
gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini
kazandıran bu yüksek ruhtur.” sözüyle Çanakkale’deki askerimizin manevi gücünü, ölüme
hazır bekleyişini, vatan uğruna kendini hiçe sayışını ve bu büyük zaferin hangi ruhla
kazanıldığını gözler önüne sermektedir.
Çanakkale Zaferi, Türk milletine büyük bir onur ve güven kazandırmıştır. Bu zafer aynı
zamanda, milletimizin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra, harp
sahasında bile düşmanından esirgemediği merhametini ve şefkatini de tüm insanlığa örnek
olacak şekilde ortaya koymuştur. Çanakkale Savaşları, bir kahramanlık abidesi olmakla
birlikte, savaşan ülke ve milletleri birbirine yakınlaştıran yönüyle de dünya tarihinde
müstesna bir yere sahiptir.
Bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimiz, emsalsiz özverileriyle, milletimizin
değerlerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu tarih boyunca kanıtlamışlardır.
Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi geleceğe en
güçlü şekilde taşımak için çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı koruduğumuz
sürece inanıyorum ki, yarınlarımız daha güzel ve daha parlak olacaktır.
Bu vesileyle; Çanakkale Zaferi’nin 101. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü
münasebetiyle de; bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz
bilen tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16765.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Yozgatlılar Derneği’nden Melikgazi
Belediye ziyareti
Kayseri Yozgatlılar Dernek Başkanı Ayhan Köklü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek Yapılan genel kurulun ardından yeni
oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri olarak nezaket ve tanışma imkanı buldular.

18 Mart 2016 Cuma 11:20

Kayseri Yozgatlılar Dernek Başkanı Ayhan Köklü, yeni yönetim kurulu üyelerinin nezaket ve
tanışma için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Türkiye çapında Yozgatlılar
Derneğinin birleşerek federasyon oluşturmak istediklerini ve amaçlarının birlik, beraberlik ve
dayanışma içerisinde toplumda paylaşımcı bir yer almak olduğunu söyledi.
Kayseri’de ikametgâh eden diğer illerden gelen hemşerileri önemsediklerini ifade eden
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ancak Yozgat ilinin Kayseri için ayrı bir
yeri olduğunu çünkü komşu iki vilayet olarak her zaman iç içe olduklarını birçok gelenek,
yaşam tarzı ve yemek kültürü ile edebiyatlarının benzerlik gösterdiğini kaydetti.
Kayseri ilinin bir bölge şehri olduğunu ticaret ve üretim merkezi, sağlık ve turizm merkezi
gibi birçok değeri taşıdığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Kayseri İç Anadolu Bölgesi için adeta bir çekim merkezidir. Sanayisi, ekonomisi, zengin ve
bol çeşit ticaret ürünleri, sağlık ve eğlence merkezleri, tarihi yapı ve doğal güzellikleri ile
adeta bir bölge şehridir. Hafta sonları Kayseri’de Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Niğde Plakalı
araçları bol miktarda rastlıyoruz. Demek oluyor ki hafta sonları Kayseri komşu vilayetler için
bir cazibe merkezidir. Bundan da gurur duyuyoruz. Çünkü Kayseri ilinin bölge ve çekim
merkezi olmasında Kayseri Belediye modelinin büyük katkısı ve çalışması vardır. Sivil
toplum kuruluşlarını önemsiyor ve değer veriyoruz. Birlikte ve dayanışma içerisinde
yapılabilecek her türlü etkinliğe evet diyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16766.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

'Camii Kebir Camii' olur mu?
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bulunan tarihi ulu caminin adının “Camii Kebir Camii”
şeklinde yanlış kullanılması tepkilere yol açıyor. Yeşilhisar Müftülüğüne bağlı olarak faaliyet
gösteren ilçenin merkez camii, son olarak Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut’un Ankara’daki
terör saldırısında ölen babası Kemal Bulut’un cenaze namazının kılınmasıyla gündeme geldi.
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Camii Kebir’in zaten “Ulu Cami, Büyük Cami” anlamına geldiğini belirten Türk Dili ve
Edebiyatı uzmanları “Ama kalkıp bu caminin adını Camii Kebir Camii yaparsanız ‘Ulu Cami
Camii’ gibi komik bir durum ortaya çıkar” dediler.
Uzmanlar halk arasında böyle bilinse gibi Müftülüğün doğrusunu yaymakla mükellef
olduğunu belirterek “özellikle caminin girişindeki tabelaya Camii Kebir Camii yazılması çok
büyük bir gaftır. Bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Yeşilhisar Müftülüğü, Kayseri’deki
Cami-i Kebir’i örnek alarak Türkçemize yakışan gerekli değişikliği yapmalıdır” temennisinde
bulundular.
1348’de yapıldı
1348 yılında Eretna Devleti döneminde Alaaddin Eretna tarafından yaptırılan tarihi cami
Yeşilhisar’ın en eski ve en büyük camisidir. Kapasitesi 1000 kişiliktir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16767.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

30 köy, ‘halı saha’ için mücadele edecek
Kayseri’nin Tomarza İlçesi’nde 30 köyün katılımı ile futbol turnuvası başladı. Turnuvada
galip gelecek takımın köyüne halı saha yaptırılacak.

18 Mart 2016 Cuma 11:29

Tomarza İlçe Kaymakamlığı tarafından organize edilen futbol turnuvası 30 köyün katılımıyla
başladı. Turnuva açılışının ilk maçı Çayınlıspor ile Üçkonak köyü arasında oynandı. Elem
usulü ile oynanacak müsabakalar bir ay sürecek. Katılan takımlar arasında turnuva sonrasında
galip olan takımın köyüne kaymakamlık tarafından halı saha yaptırılacak. Katılan tüm

takımlara başarılar dileyen İlçe Kaymakamı Engin Uysal, “Köylerimizin bir araya gelmesi ve
dostluk içinde maçların devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16768.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Kapitalizm Tek Tipleştiriyor
Sosyolog Yusuf Özkan Özburun, kapitalizmin etkisiyle gençliğin zamanını boşa harcadığını
ve globalleşen dünyada insanların ve tek tipleşmeye doğru gittiğine dikkat çekti.
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Akabe Gençlik ve Efkarı Umumiye Kulüpleri öncülüğünde Erciyes Üniversitesi (ERÜ)
İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda sosyolog Yusuf Özkan Özburun’un katılımıyla
‘Çağımızın Hastalıkları ve Zor Zamanda Genç Olmak’ adlı konferans gerçekleştirildi.
Özburun, günümüzde gençlerin zaman kavramının ve gençliğin ne anlama geldiğinin farkında
olmadığını belirterek, “Bunun sebebi kapitalizmin insanları olumsuz yönde etkilemesinin
sonuçlarıdır. Gençlik hazine demektir. Bu nedenle gençliğe sahip çıkılmalı ve gençlere zaman
kavramının ne anlama geldiğini iyi şekilde anlatmalıyız” dedi.
Onları korumalıyız
“Bugün dinlenen müziklerde, giyilen kıyafetlerde insanların yaşamlarını sürdürdükleri
yuvalarında hatta düşünce tarzlarında bile herkes aynı tavırları sergilemektedir” diyen
Özburun sözlerine şöyle devam etti, “Gençliğin ahlakı gerek tv programlarıyla gerekse
internetin yanlış kullanımı ile bozulmaktadır. Gençlerimiz kendi bedenleriyle erken yaşta
tanışmaya başlayarak kendilerini olumsuz şekilde yönlendirmektedir. Geleceğimizin teminatı
olan gençlerimizi bu hayati problem karşısında korumakla yükümlüyüz. Aksi takdirde çok
büyük sıkıntılarla karşı karşıya geleceğiz. İyi bir gelecek için neslimizin güzel bir ahlaka
ihtiyacı var.”
Haber/Fotoğraf: Rukiye Davarcı-Salih Atila
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16769.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Millete Hizmet Yolunda Vakfedilmiş Bir
Hayat (2)
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile hayat
hikayesi, idealist gençlik dönemi ve beslendiği fikir akımları konusunda Genel Yayın
Yönetmenimiz Rıfat Yörük’ün yaptığı söyleşinin bugün ikinci bölümünü yayınlıyoruz.
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KAYSERİ’YE DÖNÜYORUM
1978 yılı yaz aylarına kadar gazeteciliği sürdürdüm. Bundan sonra ailevi sebeplerden dolayı
memleketim Kayseri’ye dönmem icap etti. Üniversite 1976’da bitmişti ama davama daha
fazla hizmet edebilmek için bile bile bir ders bırakarak 1 sene geç mezun oldum. Benim 1975
yılında Ankara Siyasal’da okurken bir kardeşim iç kanamadan rahmetli olmuştu. Ondan
dolayı ailevi sıkıntılarımız vardı. Annemin sağlığı bozulmuştu. Zaten Mücadele Birliği de
birtakım iç çekişmelerden dolayı dağılma sürecine girmiş, insanlar birbirini suçlamaya
başlamıştı. Gruplaşmalar ve dargınlıklar oluşmuştu. Bu da beni çok ciddi şekilde rahatsız
ediyordu. Düne kadar çok sevdiğim insanlar ikiye ayrılıp birbirlerini fitneyle suçlamaya
başlamışlardı. Hangisini tercih edersem edeyim yanlış yapacak, huzursuz olacaktım. Bu
yüzden ailevi sebepleri bahane ederek Kayseri’ye döndüm. Melih Gökçek dönmemem için
çok uğraştı ama beni ikna edemedi.
SÜMERBANK’A GİRİYORUM
Ama Ankara’dan, alıştığım hareketli ortamdan Bünyan’a dönünce sudan çıkmış balık gibi
oldum. Zira Bünyan’da hiçbir şey yoktu. Tabii ki çocukluktan gelen bir arkadaş çevremiz
vardı. Onlarla oturup kalkmaya başlarken kendimi birden kahvelerde buldum. O sırada olaylar
çok yoğunlaşmış, 12 Eylül Darbesi’nin ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. Eniştem, “bu
şekilde olmaz, sana bir iş ayarlayalım” dedi ve 1979’da Kayseri merkezde bir muhasebecinin
yanında çırak olarak işe başlattı. Kayseri’de ilk paralı işim bu oldu. Ama çok uzun süremezdi.
Zira ailem evlenmemi istiyordu. Bunun için de kalıcı, maaşı iyi bir işe ihtiyacım vardı. Tekrar
Ankara’ya giderek o zaman Adalet Partisi (AP) Afyon Milletvekili olan Mehmet
Özutku’yu buldum. Kayseri Sümerbank için iş talebimi içeren bir dilekçe bıraktım. Bir hafta
içinde görüşmeye davet yazısı geldi. Zaten daha önceden memuriyetim vardı. Kısa zamanda
Kayseri Sümerbank’a atamam yapıldı. Buraya girdikten bir müddet sonra nişanlandım ve
darbeden kısa bir süre önce 1980 yılının temmuz ayında da evlendim.
Ankara’daki gazetecilik döneminde spora çok meraklıydım. Çınarspor’da futbol oynadım,
güreş ve tekvando çalışmaları yaptım. Kayseri’ye geldikten sonra da futbolu sürdürdüm.
MEMURİYETTEN İSTİFAM
Sümerbank’ta 3 yıl kadar süren memuriyet hayatımda çok sıkıldım ve bu işin bana göre
olmadığını anladım. Memuriyette adil bir uygulama olmadığı, terfi ve atamaların liyakate
göre yapılmadığı kanaatine vardım. İşi bilen bilmeyene göre değil sadece kıdeme göre bir
değerlendirme yapılması beni rahatsız etti. Özel sektöre geçmek istedim. O zaman Kayseri’de
yeni kurulan Köytür diye bir şirketten bahsettiler. Nitekim oradan bana davet geldi. “Bizimle

çalışmak ister misin? Ama deneme süresi var” dediler. “Tamam deneme süresi olmasını ben
de isterim” dedim. Sümerbank’tan tam ayrılmadan 1 aylık deneme süresi gerçekleştirdik.
Sonuçta benden memnun olduklarını, devam etmek istediklerini söylediler.
Sümerbank’ta çalıştığım dönemde askerliği de Isparta 40. Piyade Alayı Avcı Taburu’nda avcı
er olarak 1981 yılı Mart ayında yaptım. 4 aylık kısa dönemdi.
Köytür’de 1983’ten 1991 yılına kadar 9 yıl başarıyla görev yaptım. Daha sonra Ankara
Köytür’e terfien müdür olarak atamak istediler. Gitmek istemedim. ”Taşradaki 15 tane
müdürden hangisine teklif etsek gelir. Sen niye kabul etmiyorsun?” dediler. Oysa burada
Genel Müdür Yardımcısı idim ama Kayseri’den gitmek, buradaki düzenimi bozmak
istemiyordum. Gönülsüz olarak zorla gidip Ankara’da 3 yıl kadar çalıştım. 1992 yılının Ocak
ayından 1994’e kadar burada çalışıp çok sıkıntılı, çiftçilerin para kazanamadığı, teknik
değerlerin iyi olmadığı bu şirketi ayağa kaldırdım. 2 buçuk senede burayı 15 şirket arasında
zirveye taşıdım.
ANKARA’DA BELEDİYECİLİK DÖNEMİM
O arada 27 Mart 1994 yerel seçimleri olmuş ve Melik Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye
başkanlığını kazanmıştı. Ben belediyedeki bir arkadaşa “hayırlı olsun” ziyaretine gittiğim
sırada Gökçek oraya gelmişti. Beni görünce şaşırdı. 1979’da Ankara’dan Kayseri’ye
döndükten ve ikimiz de Mücadele Birliği’nden ayrıldıktan sonra Melih Gökçek’le zaman
zaman görüşebilmiştik. O dönemde Keçiören Belediye Başkanıydı. Rahmetli Mehmet
Altınsoy da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Melih bey beni ona özel kalem müdürü
yapmak istiyordu. Bu konuda çok ısrar etti. Hatta Ankara’ya görüşmeye de gittim. Ancak bazı
konularda fikir ayrılığımız olduğu için ben kabul etmedim döndüm. Yıllar sonra tekrar
karşılaştığımızda nerede çalıştığımı sordu. Ankara’da bir şirkette yönetici olduğumu anlattım.
Orada ziyarette bulunduğumuz arkadaşa ‘Hüseyin’le sen ilgilen’ dedi. Aradan 1 ay geçmeden
beni aradılar ve “atamanı yaptık sen neredesin?” diye sordular. Önceki adı Agsaş olan
Bugsaş’a genel müdür olarak atanmışım. Orada 4 ay görev yaptıktan sonra bu ‘AŞTİ’yi
açmamız lazım!” dendi.
O yıllarda Tarım Bakanlığıyla yarı yarıya ortak bir kuruluştu. Dördü Bakanlıktan, dördü
Belediyeden 8 kişilik yönetim kurulu vardı. Farklılık olmasına rağmen oy birliği ile karar
alma mecburiyeti vardı. Ve ben bu sıkıntılı süreçte kaynağı olmayan bu kuruluşa genel müdür
olarak atandım. Masası, sandalyesi dahi yoktu. Biz o zor durumda sözleşmeler hazırladık.
Oradaki ofisleri, yazıhaneleri, büfeleri ihaleye çıkardık. Buradan sağladığımız gelirlerle
AŞTİ’yi sıfırdan kurduk. O zaman “burası havalimanından daha iyi çalışacak” demiştim.
Nitekim dediğim oldu. Türkiye’nin en güzel ve en çok kazandıran terminal işletmesini hayata
geçirmiş olduk. Tabi bunlar çok zor şartlarda yapıldı. AŞTİ açılmıştı ama bir yandan da
sıkıntılar sürüyordu. Yönetimin oy birliği sağlaması hiç kolay olmuyor, her seferinde büyük
problemler yaşanıyordu. Bazı yönetim kurulu üyelerinin tutum ve davranışlarından dolayı
görevimde zorlanmaya başlamıştım. Bu sırada Kayseri Beğendik firması bana iş teklifinde
bulundu. AŞTİ açıldıktan 2 ay sonra oradan ayrıldım.
GAZİANTEP YILLARIM
Beğendik’in İskitlerdeki genel müdürlük binasında, burada 3 yıl çalıştıktan sonra da
Gaziantep’te görevlendirildim. Yeni bölge ve mağaza açıyorlardı oraya gittim. Bu şehirde 1
yıla yakın çalıştım.
…VE İSTANBUL
Gaziantep’te iken 1999 yerel seçimleri olmuş ve dava arkadaşım Ali Müfit Gürtuna, bir şiir
okuduğu için tutuklanarak hapse gönderilen bu günkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’dan vekaleten devraldığı göreve bu defa seçilerek gelmiş ve asaleten İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Arkadaşım Sezai Güvenek beni arayarak “Ali Müfit
bey seni İstanbul’a davet ediyor. Sana bir görev teklif edecek” dedi. Ben de “Ankara
Büyükşehir’de 1 sene çalıştım ve belediyecilikten yıldım. Artık kamu görevi yapmak

istemiyorum. Hele hele belediyeciliği hiç düşünmüyorum. Onun için Başkana çok selamımı
söyle, gelemem” dedim. Çok ısrar etti. “O zaman ben bir şartla gelirim. Beğendik’in
sahiplerine söylerim. Ancak onlar rıza gösterirlerse gelebilirim.” dedim. Patronlarla
konuştum “kabul etmeyeceğim ama nezaketen gidip görüşmem gerek” dedim. Onlar
onaylayınca İstanbul’un yolunu tuttum. Ali Müfit beyle 1979 yılından sonra ancak 1995’de
AŞTİ’deyken ziyaretime geldiğinde görüşebilmiştik. O dönem yaşadığım sıkıntıları bildiği
için “o sıkıntıları sana yaşatmayız. Sana verilen görev çok önemli olacak. Seni Türkiye’nin
en büyük holdinginin başına getireceğim” diye konuştu. “Valla benim patronlara karşı vefa
borcum var. Ancak onlar izin verirlerse gelirim” diye cevap verdim. “Sen onlara söyle.
İstanbul’da da bir mağaza açıyorlar gerekirse biz onlara yardımcı oluruz. Ben kabul
edecekleri kanaatindeyim” dedi. Nitekim Ankara’da patronlar “gayet iyi olur. Hem senin
geleceğine de mani olmayalım. Ama bir ay daha devam et! Yerine bir adam ayarlayalım”
dediler. Başkana bu durumu ilettim. Kabul etti. 1999 yılı Ağustos basında İstanbul’a gittim.
Ancak15 gün sonra o büyük depremi yaşadım.
Belediyede ilk başlarda küçük bir oda vererek “sen danışmansın. Başkan diyor ki, sen git
şirketleri denetle, kontrol et, onlarla ilgili rapor hazırla” Ben de genel müdürlerin yanına
giderek bilgiler almaya ve buradan aldığım bilgileri başkana rapor etmeye başladım. Böyle 34 ay geçti. Kasım ayında İştirakler Ve İşletmeler Daire Başkanı olarak atamam yapıldı.
Belediyenin 20 büyük şirketinden sorumluydum. O zaman Koç, Sabancı ve Eczacıbaşı’ndan
sonra ülkemizin 4. büyük şirketler topluluğuyduk. 20 tane genel müdürümüz vardı. Binali
Yıldırım, Hayati Yazıcı, Veysel Eroğlu, Nevzat Pakdil ve hemşehrim Adem Baştürk ile
beraber çalıştık. Binali bey görevden alınmıştı. Bir müddet danışman olarak yeniden görev
yapmasına katkı sağladım.
O yıllar belediyenin en zor dönemiydi. Başta hükümet olmak üzere herkes Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın açığını arıyordu. Bunun için de Ankara’da ne kadar müfettiş varsa
İstanbul’a göndermişlerdi. Bunların hepsine ayrı ayrı hesap vermekten iş yapamaz hale
gelmiştik. Bundan dolayı yargılandığımız çok dava oldu. Sudan sebeplerle hakkımızda çeşitli
raporlar tutup savcılara gönderdiler. Gerek toplu olarak gerek ferdi olarak çok davada
yargılandık ama çok şükür hepsinden beraat ettik. Çünkü hepsi de temeli olmayan davalardı.
Ama o gerginlik, o atmosfer insanın çalışmasını oldukça zorlaştırıyordu. Buna rağmen çok
başarılı çalışmalar yapıldı. 2004 yılına gelindiğinde o zaman Kadir Topbaş aday yapılmıştı.
Ve seçildikten sonra baş başa görüştüğümüzde “sen başarılı, çalışkan, dürüst, birikimli ve dik
duran bir arkadaşsın ama geçen dönemin adamısın. Ben senin yerine başkasıyla çalışacağım”
diye açık yüreklilikle konuştu. Haklı olarak o da kendi ekibini kurdu.
YENİDEN ANKARA
Abdullah Gül bey o zaman Başbakan Yardımcısı, Sami Güçlü de Tarım Bakanı idi. Abdullah
bey belediyede böyle bir durumla karşılaştığımı öğrenince çok üzüldü. Tarım Bakanı Sami
beye talimat vererek “Hüseyin’in durumu ile sen ilgilen” dedi. O da önce geçici
görevlendirme ile müşavirliğe aldı. Daha sonra da Tarım Kredi’de Genel Müdür Yardımcısı
olarak atadı. Bakan bey o sırada beni Genel Müdür olarak düşünüyormuş. Bunu bana daha
sonradan 2007 yılında Kayserili bir siyasetçimiz söyledi. Ama teklifi “hiçbir arkadaşın yerine
talip olmam. Hayatta benim böyle bir felsefem yok. Bu konuda size yardımcı olamam, kusura
bakmayın” diyerek reddettim. Ama o Genel Müdür arkadaştan daha sonra kazık yedim.
KAYSERİ ŞEKER DÖNEMİ
Kayseri Şeker döneminiz nasıl başladı?
Tarım Kredi’de 5.5 sene görev yaptıktan sonra 2010 yılının Aralık ayının içerisinde Kayseri
Şeker’in içerisindeki yapılan operasyondan sonra Enerji Bakanımız Taner beyin bilgisi
dahilinde bazı Kayseri Milletvekilleri benimle görüşmek üzere geldiler. Bana burada
kayyumluk görevini üstlenmemi teklif ettiler. Ben bunu düşünmediğimi, istemediğimi, benim
için uygun olmayacağını söylememe rağmen bu konuda çok ısrarcı oldular. En sonunda Tarım

Bakanlığı tarafından görevlendirildim. Aralık ayının sonunda önce kooperatifte göreve
başladım.
Daha sonra fabrikada vahim durumla karşılaşınca Bakanlığa acilen bu durumun
çözümlenmesi gerektiğini söyledik. Bakanlık bizi buraya kayyum olarak atattırdı. Ve ondan
sonra genel kurul yapılması kararı alındı. Kurul’da seçilerek yönetim kuruluna başlamış
oldum. 2.5 sene kooperatifte kayyumluk, sonra da yönetim kurulu üyesi olarak devam ettikten
sonra belli bir başarı ortaya çıktı. Artık şirket ayakları üzerinde durur hale geldi. Bataktan
kurtuldu, ağır borç mirası azalmaya başladı, işler yoluna girdi.
Biz 2013 yılının Haziran ayında seçim kararı verdik. Ama gerek çiftçilerden, gerek
siyasetçilerden “bırakıp gitmeyin, aday olun” diye ağır bir baskı oldu. Biz de daha öncesi her
ihtimale karşı kooperatife üye olmuştuk. Üyeliğimizden dolayı adaylığımızda sıkıntı olmadı
ve diğer iki grupla beraber 3. aday olarak seçime girme kararı aldık. Ancak seçime 14 gün
kalmıştı. Ama hamdolsun, çiftçimizin büyük teveccühü sayesinde yüzde 43 oy olarak
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığına seçildim. 2013 yılından itibaren seçilmiş
başkan olarak görevimiz devam ediyor. Tabii Kayseri Şeker’in çoğunluk hissesi kooperatife
ait olduğu için aynı Şeker’in yönetiminin oluşmasında, kararların verilmesinde biz de
arkadaşlarımız
ile
istişare
ederek
görevimizi
yürütüyoruz.
TEŞKİLATLARIN YETİŞMEMDEKİ ÖNEMİ
Başarılarınızın devamını diliyorum. Artık yavaş yavaş söyleşimizin sonuna geliyoruz.
Yetiştiğiniz ocaklar yani Ülkü Ocağı ve Yeniden Milli Mücadele hareketi size neler
kazandırdı?
Bizim bugünkü kimliğimizin ve kişiliğimizin oluşmasında o idealist dönemin çok önemli
katkısı vardır. Aile terbiyemizin, çevremizin, çevremizdeki insanların hepsinin rolü olduğu
gibi o ilk yıllarda ülkücülüğün elbette katkısı olmuştur. Yeniden Milli Mücadele grubu
içerinde aldığımız eğitim ve terbiyenin, yaptığımız çalışmaların, araştırmaların birçok katkısı
vardır. Bugün 62 yaşımda olmama rağmen kendimi hala 22-23 yaşlarında idealist bir genç
gibi görüyorum. Çünkü heyecanımı, milli duygularımı koruyorum. Bu şekilde olması o
kültürün bir tezahürü, o kültürün bir sonucu. Gençliğimde onları yaşamamış olsaydım bugün
bu hissiyat içerinde olmam mümkün değildi. Sonuçta herkesin bir ailesi var, çevresi var ama
bizimkisi millete vakfedilmiş bir hayat gibiydi. Hiçbir maddi beklenti içine girmeden gençlik
yıllarımızı milletimiz, ülkemiz, davamız için seve seve vakfettik.
Aksiyon tarafınızı ülkücülükten, fikri yönünüzü Yeniden Milli Mücadele’den aldığınızı
söyleyebilir miyiz?
Bizim prensibimizde devletin milli olması, güçlü olması, ebediyen var olması temel esastır.
Devlete katkı sağlamak yine önemli bir durumdur. O dönem ülkücü arkadaşlarımız milliyetçi,
Akıncılar dini değerlendirme ve yaklaşımlar içinde bulunurlarken bizim hareketimiz
Mücadele Birliği her ikisini içine alacak, kapsayacak şekilde bir gruptu. Biz bu kültür ve
anlayışla yetiştik. Ömrümüz de bu anlayış çerçevesinde ilerledi, şekillendi. Helal-haram
kavramından hiç ayrılmadık. Hep örnek olabilmek anlayışıyla yaşadık. Benim yaptığım
görevleri başkası yapmış olsaydı, kendisinin de, ailesinden hiçbir ferdin de belki ömür boyu
çalışmaya ihtiyaçları olmazdı.
BİZDEN “HAİN” ÇIKMAZ
Bildiğim kadarıyla Mücadeleciler arasından hiç “Paralelci” çıkmadı.
Sadece gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce vardı. Bereket o da kısa sürede oyunun farkına
vararak dönüş yaptığını ifade etti. Benim gençlik dönemi arkadaşlarımın hiçbirisi için böyle
bir yakıştırma yapılmadı. Zaten bizim yetişme kültürümüzde böyle bir yapı yok, cemaatçilik
yok. Devletine bu kadar bağlı, milletine bu kadar sevdalı ve ona faydalı olma arzusuna sahip
insanlar, onu birtakım kliklerle bölmek yerine onun bütünlüğünü savunurlar. Biz hep
devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü savunan tarafta olduk. Bize bazı karalamalarda,
iftiralarda bulunmak isteyenler boşuna yorulmasınlar. Bizden hiç “hain” çıkmaz. Böylesine

milliyetçi, memleketçi bir hareketten gelen insanların üzerine atılan hiçbir çamur tutmaz. Zira
güneş balçıkla sıvanmaz.
Çok teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.
Ben de teşekkür ediyor, Kayseri Gündem’e yeni yayın döneminde başarılar diliyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16770.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Sokak Sütü Tüketmeyin
Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan sokak aralarında satılan
sütlerin sağlıksız koşullarda üretildiğini belirterek, içerisindeki katkı maddelerinin kansorejen
maddeler içerdiğini söyledi. İl Müdürlüğü olarak sokak sütünü engellemek için çalışma
yaptıklarını anlatan Kayacan, vatandaşlardan cam şişelerde satılan sütleri tüketmelerini istedi.
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Kayseri Gündem gazetesi haber ekibi olarak Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Özkan Kayacan’ı ziyaret ettik. Kayacan’dan hem geçtiğimiz günlerde ilimizde
gerçekleştirilen 11.Kayseri Tarım Fuarı - Türk Dünyası Akraba Toplulukları Fuarı ile ilgili
değerlendirme hem de yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldık.
Sokak sütünü engelleyeceğiz
Haber ekibimize oldukça önemli açıklamalarda bulunan Kayacan sokak sütündeki tehlikeye
değindi. “Sokak sütü şu anda bol miktarda satılıyor. Sokak sütlerinde kimsenin bilmediği
kansorejen etkisi olan ilaçlar kullanılıyor” diyen Kayacan, “Müdürlük olarak amaçlarımızdan
birisi de sokak sütünü engellemek. Şu an bizimde yol gösterdiğimiz bir firma cam damacana
da süt üretimine başladı. 5 litrelik cam damacana yapıyorlar. Bunun gibi birkaç firma daha
olmasını istiyoruz. Çünkü bu kontrollü ve soğuk zincirle gelen bir süt. Herhangi katkı
maddesi olmayan bir süt. Bizim kontrolümüzde olan bir firma. Zaman zaman numeneler
alarak kontrol yapıyoruz. Ne kadar iyi üretilirse üretilsin sabah 7-8 gibi üretilen süt 12-13
saatleri arasında tüketiciye ulaştırılırsa bu süt bozulur. Bunun soğuk zincirle ulaştırılması
mümkün olmadığı için içerisine katkı maddesi katılması gerekiyor. Bu da maalesef olumsuz
sonuçlar doğuruyor. İşlenmiş sütten (UHT) kaçınılıyor, diğer yandan sokak sütü sağlıklı
zannedilerek tercih ediliyor. Aslında bilmeden sağlıksız süte yöneliyorsunuz. Dolayısıyla
sokak sütü sağlıklı değil. Bunun önüne geçebilmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu bir anda
olacak bir şey değil. İnşallah ilerleyen dönemlerde bunu ortadan kaldıracağız” şeklinde
konuştu.
Tarım Fuarı renkli görüntülere sahne oldu
Tarım ve hayvancılığın iyi seviyelere çıkartılması, yaygınlaştırılması ve üreticilerimizin
sektördeki gelişmeleri, makine ve teçhizatları yakından takip etmelerini sağlamak amacıyla 10
– 13 Mart 2016 tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açan 11. Kayseri Tarım Fuarı Türk Dünyası&Akraba Toplulukları Fuarı geçen yıl olduğu gibi bu yılda ziyaretçi akınına
uğradı.
250 bin kişi ziyaretçi

Fuarı yaklaşık 250 bin kişi ziyaret ederken, Üreticiler 4 gün boyunca açık olan fuarda tarımsal
üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen modern aletleri görme, değerlendirme
ve satın alma fırsatı buldular.
Fuara geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gösterilen ilgiden bir hayli memnun kaldıklarını anlatan
Özkan Kayacan, “Özellikle Türk Cumhuriyetlerinden katılım oldu. 20 ülkeden katılım vardı.
Bunun yanı sırı yerel dinamiklerden de katılımcılar oldu. 1900 civarında firma katıldı. 45 bin
metrekare bir alanda gerçekleştirilirken 250 bin civarında ziyaretçi geldi. Geçen yılda böyle
olmuştu. Amaç hasıl oldu diye düşünüyorum” diye konuştu.
“Fuara gelenler tohumdan gübreye fideden fidana, çiçekten tarım makinalarına kadar her şeyi
bulabildiler” diyen Kayacan şunları söyledi:
“Kadın çiftçilerimizden birisine solucan gübresi standı vermiştik. Türkiye’nin değişik
bölgelerinden bu fuara gelenler bizden solucan gübresi ile ilgili bilgiler istedi. Fuarda bununla
ilgili broşür dağıttık. Bunun dışında gelen misafirlerimize bildiğimiz ne varsa anlatmaya
çalıştık. Kayseri tarımla ilgili çok ön plana çıkan bir yer değil ama son 3 yıldır yapmış
olduğumuz çalışmalarla ön plana çıkarmaya gayret ettik. Artık tarım Kayseri’de gündem
oluşturdu. Artık insanlar tarımı bilir, konuşur oldu. Tabi bu da bizi mutlu ediyor. Diğer
yandan fuarda, üreticilerimizi makine – ekipmanlar ve tarımsal bilgilerle buluşturmakla
kalmayıp keyifli dakikalar geçirmeleri de sağlandı. Birçok renkli görüntüye sahne olan
fuarda, Kafkas ve Kırgız ekiplerinin yöresel kıyafetleriyle yaptıkları gösteriler fuarı ziyarete
gelenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Ayrıca Müdürlüğümüz standında Kırgız Türkleri
Folklor ekibince yapılan folklor gösterisi izleyenlerde hayranlık uyandırdı. Fuarda aynı
zamanda Bakanlığımızın 2015 yılında düzenlediği “Tarım ve İnsan” konulu Ulusal Fotoğraf
Yarışması’nda ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan 60 adet eser Kayseri halkının
beğenisine sunuldu.”
Çiğ süt toplama araçlarına takip cihazı
İl müdürlüğü olarak bir takım yenilikler yaptıkların anlatan Kayacan, “Büyükşehir Belediyesi
Tarıma Can Suyu Veriyor” projesi kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile
Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen Kayseri’deki Süt Toplayıcılarına Çiğ
Süt Takip Sistemi Kurulumu ve Analiz Cihazı Alım Projesi ile 75 adet süt toplama aracına
takip cihazı takılacağını söyledi.
Amaçlarının sütü kaliteli bir şeklide tüketiciye ulaştırmak olduğunu dile getiren Kayacan
şunları söyledi:
“Söz konusu kararlar gereği sıcak süt ile ilgili olarak; sabah sağılan sütler ile akşam sağılan
sütler tek bir seferde işletmeye getirilmek üzere bekletilmeyecek, sabah ve akşam sütleri
sağımdan sonra işleme tesisine/toplama merkezine ayrı ayrı getirilecek. tek parti halinde
getirilmesi için biriktirilmeyecektir. Çiğ süt toplama araçları her gün sabah-akşam olmak
üzere "Nisan- Mayıs- Haziran- Temmuz- Ağustos- Eylül- Ekim" aylarında 06:30-08:30
saatleri arasında, akşam ise 19:00-21:00 arası 2 saat içinde çiğ sütün toplama işlemlerini
tamamlayarak süt toplama/süt işleme merkezlerine ulaştıracaklar. "Kasım- Aralık- OcakŞubat- Mart" aylarında çiğ süt toplama araçları her gün sabah 07:00-09:00 arası, akşam ise
17:00-19:00 arası 2 saat içinde çiğ sütün toplama işlemlerini tamamlayarak süt toplama/süt
işleme tesisine ulaştıracaklardır. Belirtilen çiğ süt toplama saatleri dışında sıcak süt
toplanmasına izin verilmeyecek.

MAT sisteminde tespit edilen ihlaller ve yapılacak kontrollerde anılan kararda belirtilen
saatler dışında süt toplayanlar hakkında yasal işlem yapılacak. Belirtilen saatlerin dışında
sadece soğuk süt toplanacak olup, bu amaçla kullanılan süt toplama araçlarında bulunan
tanklar çift cidarlı ve ısı sensörlü olacak. Soğutulmuş çiğ süt toplayan süt toplama
araçlarındaki çiğ sütün taşınırken sıcaklığının 10 °C'yi geçmemesi sağlanarak, süt sıcaklığının
MAT sisteminde +10°C'yi geçmesi durumunda ise yasal işlem yapılacak.”
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Fotoğraf: Ahmet BOLAT
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16771.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Şehitler Kayseri'de Anıldı
İlimizde, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla tören düzenlendi.
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Kartal Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Orhan Düzgün, Garnizon Komutanı Hv. Plt.
Tümgeneral İsmail Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Büyüknalbant, protokol
üyeleri, askeri erkan, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, çelenk sunumu yapıldı.
Törende konuşan Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı
Ali Yavuz, "Bugün tarihe altın harflerle kazınan Türk'ün şanlı zafer günüdür. Bugün yurdun
her köşesinden vatan evladının kanının vatanlaştığı, bayraklaştığı gündür. Bu vatan uğruna,
bayrağı uğruna can vermiş vatan evlatlarının Allah yolunda şehit olduğu gündür. 18 Mart,
Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin, Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, Türk vatanının
parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. 18 Mart barutun kanla, kanın canla,
canın vatan, namus ve bayrak uğruna destanlaştığı gündür. Çanakkale, Türk tarihinin en kanlı
zaferi, et ile demirin, ateş ile suyun kapışmasıdır. Bu ölüm kalım harbi, tarihin şerefli
sayfalarına altın harfler ile kazınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve demokratik bir
devlettir. Demokrasi demek hoşgörü demektir. Kucaklaşmak demektir. Ben inanıyorum ki
yüce milletimiz milli birlik ve beraberliği devam ettiği sürece gerektiğinde nice nice
Çanakkale'ler yaratacak güçtedir" diye konuştu.
Bu süreçten başarıyla çıkacağız
Çanakkale'nin Türk tarihi için gurur abidesi olduğunu kaydeden Vali Orhan Düzgün de, "On
binlerce askerimizin şehit olduğu Çanakkale Zaferi bizim için bir gurur abidesi olduğu kadar
aynı zamanda bir hüzün abidesi de olmuştur. Türk milleti tarih sahnesine çıktığı günden
bugüne varlığını devam ettirebilmek için mücadelesini sürdürmüş birlik ve beraberlik ruhunu
kaybetmeden bugünlere gelmiştir. Ülkemizde huzur ve güven içerisinde bağımsız ve özgür
yaşayabilmemiz için kahraman güvenlik güçlerimiz dün olduğu gibi bugünlerde de
gerektiğinde canlarını feda ederek şehitlik ile onurlanmakta vatanımız, milletimiz için göz
kırpmadan canlarını feda etmektedir. Devlet, millet düşmanları insanlıktan nasibini almayan
hainler bilmelidirler ki en zor günlerimizde bile Çanakkale ve İstiklal Savaşlarından zaferle

çıkmışsak içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreçten de millet ve devlet olarak başarıyla
çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Vali Düzgün ve protokol üyeleri, şehit mezarlarının gezerek karanfil
bıraktı. Şehit aileleri ile sohbet eden Vali Orhan Düzgün, sıkıntılarını dinledi. 17 Şubat'ta
Ankara'da meydana gelen patlamada şehit olan sivil memur Ayşegül Pürnek'in de mezarına
karanfil bırakan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Pürnek'in ailesi ile sohbet etti. Vali Düzgün ve
protokol üyeleri, daha sonra Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kayseri
Şubesi'ni ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16772.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

O Tuvalet Artık Sabunlu
Mimar Sinan tarafından yaptırılan Kurşunlu Camii’nin hemen yanında hizmet veren tuvalette
sabun olmadığı için vatandaşların mağdur olduğunu geçen hafta dile getirmiştik.
Haberimizden sonra harekete geçen yetkililer o tuvalete hem sıvı sabun aparatı hem de kalıp
sabun koydular.
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Kocasinan Belediyesi tarafından ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulan bu tuvalette
her şey vardı. Ancak en fazla ihtiyaç duyulan ve olması gerekenlerin en başında yer alan
sabun yoktu. Bu durum tuvaleti kullananlar için büyük bir sorundu aslında. Hatta insanlar
“Keşke ücretli olsa da, ellerimizi yıkayabileceğimiz sıvı veya normal sabun olsaydı”
yorumları yapmıştı. Görevliler ise sabunların çalındığı yönünde ifadeler vererek durumu
geçiştirmeye çalışmışlardı.
Gazetemiz Kayseri Gündem’in “Sabunsuz Tuvalet” başlığıyla duyurduğu haberin ardından ise
kısa bir süre sonra o tuvalete hem sıvı, hem de kalıp sabun konuldu.
Esnaf memnun
Bölge esnafı da tuvaletin sabuna kavuşturulmasının ardından bir hayli memnun kalırken, buna
vesile olmamızdan dolayı da gazetemize teşekkür ettiler.
Haber:
Ramazan KARAKUŞ
Fotoğraf: Ahmet BOLAT
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16773.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Erbakan geliyor
Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan bugün Kayseri’ye gelerek
konferans verecek.
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Erbakan Vakfı Kayseri Şubesi Başkanlığının organize ettiği konferans bugün saat 19’00’da
Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. ‘Erbakan Haftası ve Yeni Dünya Düzeni” konulu
bir konferans verecek olan Dr. Fatih Erbakan, konferansın ardından katılımcılarla bir süre
sohbet edecek.
Gerçekleşecek olan program ile ilgili gazetemize bilgi veren Erbakan Vakfı Kayseri Şube
Başkanı Ahmet Çilsal, “Kayseri’deki tüm partilileri ve pek çok STK temsilcisini
programımıza davet ettik. Programa yoğun bir katılım bekliyoruz. Sizin aracılığınızla
Kayserili hemşehrilerimizi tekrar programımıza davet ettiğimizi aktarmak isterim” ifadelerini
kullandı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16774.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

KAYGİP üyeleri tanıtım gecesinde buluştu
Kısa adı KAYGİP olan Kayseri Gönüllü İnşaat Mühendisleri Platformu tarafından tanıtım
toplantısı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında konuşan Platform Sözcüsü C. Dündar Selçuk
hedeflerinin ideolojik bir oluşuma fırsat vermeden tüm meslek mensuplarını aynı ölçüde
kucaklamak olduğunu söyledi.
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Özel bir Restoran’ta düzenlenen programa platform üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Programda
açıklamalarda bulundu platform sözcüsü C. Dündar Selçuk, amaçlarının birlik ve bütünlüğü
sağlamak olduğunu dile getirdi. Selçuk, “İnşaat Mühendisleri Platformu olarak, ne meslek
odasının alternatifi olmak, ne de başına buyruk, isyankâr bir yapı olmak değil; Bilakis
tamamen safiyane, hiçbir ideolojik oluşuma fırsat vermeyerek tüm meslektaşlarımızı

kucaklamak gayesinde olan; bölmek parçalamak yerine birleştiren, tek derdi ve tasası inşaat
mühendisliğin prestijini yüceltmek olan bir gurubuz” dedi.
Bizi ayrıştıran yaftalardan usandık
“İçinde bulunduğumuz coğrafyada ve hele de alternatifimizin olmadığı bu cennet vatanımızda
yaşanan onca sorun varken, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz birlik ve
beraberlik ruhu yerine, birbirimizi ayrıştıran sağcı-solcu, Çağdaşçı-Meslekte Birlikçi, İslamcıLiberal, Cemaatçi-Partici gibi bir sürü yaftalardan bıktık usandık artık” diyen Selçuk, “Bizler
bu güzel ülkede birlikte yaşamaya mecbur olan, aynı şehirde yaşayan, aynı havayı soluyan;
üstelik aynı sorunlara muhatap olan meslektaşlarız. Bugün mesleğimizi icra ederken,
Projecisi, Şantiye Şefi, Kontrol Mühendisi, Kamu kurumu personeli, Gayrimenkul değerleme
Uzmanı, Akademisyen, Müteahhit, Esnaf ve öğrenci olarak onlarca sorunumuz var. Projeci
meslektaşlarımız emeklerinin karşılığını tam alamamaktan, kendilerinin hazırlamadığı
jeolojik etüt raporlarına imza atmak ve üreticisi olmadığı iskelenin statik hesabını yapmak
zorunda kalmaktan, zaten farklı idari kurumlara farklı projeler üretiyorken bir de yapı denetim
firmalarına göre de proje versiyonları geliştirmekten şikâyet ediyorlar. Şantiye Şefliği yapan
meslektaşlarımız, kısıtlı kotaların doldurdukları inşaatların ruhsatlarına, kimi zaman hatıra
imza atarken kimi zaman imza attığı inşaatın bir türlü tamamlanamaması nedeniyle sıkıntılar
yaşıyor. Bir kısmı zaten emeklerinin bedelini alamıyorken işverenle yaşadığı anlaşmazlığa
rağmen neden istifa edemediğini anlamlandırmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.
Hedefler sıralandı
Kayseri Gönüllü inşaat Mühendisleri Platformu olarak hedeflerini sıralayan Selçuk şunları
söyledi:
“En yakın hedefimiz, temsilcilik atamasının ilgili yönetmelik hükümlerine de uygun olarak
temayül yoklaması yapılarak belirlenmesi için kampanya yürüteceğiz. Yine sizlere
sunduğumuz anket formlarının değerlendirme sonuçlarını, Şube Yönetimine ileterek
Meslektaşlarımızın, Odamızdan bekledikleri talepleri ilk ağızdan kendilerine iletmek üzere
çalışma yürütecek ve yine takipçisi olacağız. Etkinliğini ve güncelliğini yitirmiş, günümüz
ihtiyaçlarına cevap veremeyen TMMOB yasası ile ilgili düzenleme yapılmasını temin etmek
için lobi faaliyeti yürüteceğiz. Kamu personeli meslektaşlarıma başta olmak üzere uzun
zamandır ihmal ettiğimiz tanışma ve buluşma etkinlikleri düzenleyecek, meslektaşlarımız
arasında ünsiyet hasil etmeye gayret edeceğiz.”
11 kişilik platform üyelerinin isimleri şöyle: Mustafa Ünlü, Fatih Kaya, Harun Çelik, Murat
Akgün, Yener Filiz, Mehmet Uzun, Alper Bozbay, Mehmet Yüksel, Saffet Salur, Halil Ülkü
ve Dündar Selçuk.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16775.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Mehmet Akif iyi bir hafızdı
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Mehmet Akif Ersoy’un, şairliğinin yanı sıra, iyi bir hafız
olduğunu ve Kur’an-ı Kerim’in mealini yazdığını söyledi.
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İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans salonunda
‘Mehmet
Akif
Ersoy’un
Tefsir
Anlayışı’
konulu
konferans
verdi.
Mehmet Akif Ersoy’un şairliğinin yanı sıra iyi bir hafız olduğu, bununla birlikte Sebîlü’rreşâd ve Sırâtı Müstakîm dergilerinde tefsir ile ilgili yazılar yazdığı konularına değinen İl
Müftüsü Güven, “Akif’in ilmi kişiliği ve fikir adamı olma yönü, şairliği ve ademe mahkum
edilmesinin arkasında kalmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Diyanet’e verilen üç görevin; bir
hadis kitabı, bir tefsir kitabı ve bir de meal yazma işinden, meal yazma işi Akif’e tevdi
ediliyor. Akif bunu kabul etmek istemese de Ahmed Hamdi Akseki’nin “Senden tercüme
istemiyoruz, yalnızca meal istiyoruz” sözleri üzerine kabul etmiştir.” diye konuştu.
Mehmet Akif Ersoy’a, ‘Kur’an Şairi’ dendiğini de belirten İl Müftüsü Güven sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Şiirini Kur’an’ın anlaşılmasına tercüman etmiş, demektir. Yaşadığı dönemdeki tefsir
tahsiline dair şu tespitlerde bulunmaktadır. Zamanımızda tefsir-i şerif tahsilinin hayli tedenni
etmiş olduğu malumdur. Adeta Kur’an-ı Kerim-i bilme, anlamak ehemmiyetsiz, faidesiz bir iş
gibi telakki olunmağa başlamıştır. Ortada Kur’an-ı Kerim artık anlaşılmış, haşa daha bilinecek
bir yeri kalmamış gibi bir zehab-ı batıl türemiştir. Bir mantık kitabı ile senelerce uğraşıldığı
halde talebe-i ulümun Celaleyn ma’lümatı kadar olsun tefsirden bibehre oluşu şüphesiz pek
büyük bir kusurdur. Ajif, meailini yazmaya 1926 yılında başladı. Daha sonra Mısır’a göç etti
ve mealinin bir kısmını Elmalılı’ya gönderdi, bu nedenle de eleştiri aldı ve eleştirilerden
dolayı meailini basmadığını söyledi. Türkiye’ye gelirken Yozgatlı İhsan Efendiye ‘Ben geri
dönmezsem mealimi yakarsın’ diyerek vasiyette bulunduğunu söylemiştir. Kimi Meallerin
ideolojik olduğunu ‘Bana okuduğun meali söyle sana cemaatini söyleyeyim’ durumuna
geldiğini, bu durumun gelecek için çok tehlikeli olduğunu ve günümüzde yazılan bazı
ayetlerin
kes
kopyala
yapıştır
durumunda
olduğunu
ifade
etmiştir.”
İl Müftüsü Güven, daha sonra Osmanlının son dönemi ile Cumhuriyet Türkiye’sinde yapılan
meallerin durumu ile ilgili bilgiler verdi ve bu meallerden öğrencilerin nasıl istifade etmesi
gerektiğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16776.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Suriyelilerden Kayseri halkına teşekkür
Şehrimizde yaşayan Suriyeliler, iç savaşın 5. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın
açıklaması yaparak gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Kayseri halkına teşekkür etti.
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Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Mazlumder Yönetim
Kurulu Üyesi Adnan Evsen, "Bugün 6. yılına giren yüz binlerce masum kadın, erkek ve
çocuğun ölümüyle sonuçlanan, on binlercesinin de yaralanmasına, milyonlarcasının sığınmacı
durumuna düşmesine sebep olan, milyonlarca Suriye insanını batıya yürüyen mülteci ordusu
yapan Suriye’deki çatışma ve katliamların sona erdirilmesi için başta İslam ordusunu,
Birleşmiş Milletler Teşkilatını, İslam İş Birliği Teşkilatını, bölge ülkelerini ve halklarını
göreve davet ediyoruz. Yaraların sarılması için inisiyatif almaya davet ediyoruz. Bu vesileyle
çatışmada ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar, Suriye halkına baş sağlığı diliyoruz" dedi.
Kayseri Suriyeliler Ensar Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Başkanı Muzaffer
Marangozoğlu ise, "Bugün burada özgürlük için yola çıkan Suriyeli kardeşlerimizin başlatmış
olduğu devrimin beşinci yıl dönümünü anmak için toplanmış bulunmaktayız. Suriye’de
barışçıl gösterilerle başlayan olaylar, zamanla bir vekalet savaşına dönüşmüş ve ne yazık ki
kardeşin kardeşi öldürdüğü bir fitne halini almıştır. Neticede bu fitne ve iç savaş, binlerce
şehit, yaralı, dul, yetim ve mülteci bırakmıştır. Suriye’deki çatışmalar sadece Suriye halkının
imtihanı değil, hepimizin bir imtihanıdır. Bu bilinçle hareket imtihanı kazanmak için gayret
göstermeliyiz." diye konuştu.
Marangozoğlu, "Hal böyleyken yanı başımızda inleyen ve acımasız bombaların altında
ölümlerin her çeşidini yaşayan komşu ve kardeşlerimize karşı kayıtsız kalamazdık. Bu
kardeşlerimize evlerimizi ve gönüllerimizi açtık. Onlara devlet ve millet olarak ‘siz muhacir
biz ise Ensar’ız’’ dedik. Kayseri halkı, ne denli hayırsever ve duyarlı olduğunu her zaman
kanıtlamıştır. Geçtiğimiz cumartesi günü Kayseri İl Müftülüğümüzün organizasyonuyla
hazırlanan ve dualarla Halep’te muhasara altında olan bölgelere ulaştırmak üzere
uğurladığımız 38 insani yardım TIR'ı bunun yeni bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı.
Haber/Fotoğraf: Rukiye Davarcı-Salih Atilla
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16777.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Kayseri’ye Yakışan Yardım: 38 Tır
BU GURUR KAYSERİ’NİN: Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından,
başta Bayır-Bucak Türkmenleri olmak üzere sınır ötesindeki Suriyeli mülteciler ve
Güneydoğudaki terör mağduru vatandaşlara yönelik başlatılan “Şimdi Yaraları Sarma
Zamanı” kampanyası kapsamında şehrimizde ve ilçelerde duyarlı vatandaşların katkılarıyla
toplanan 38 tır dolusu yardım malzemesi dualar eşliğinde gönderildi.
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TEŞEKKÜRLER KAYSERİ: Programda yapılan konuşmalarda Kayseri’nin hayırseverlikte
öncü şehirlerden olduğunun altı çizilirken “Kayserili nerede bir afet olsa oradadır” vurgusu
yapıldı. Programa Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş da katılarak bir konuşma yaptı. Elitaş,
2002’den önce daima alan el konumunda olan Türkiye’nin artık veren el konumuna geldiğini
dile getirdi.
Suriye’deki iç karışıklıklar yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalarak ülkemize sığınan
mülteciler için ilk günden beri seferber olan Kayserililer, şuana kadar çeşitli kuruluşların
desteğiyle 50’den fazla yardım tırı gönderdi. Yardım organizasyonlarının en büyüğü ise
geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirildi. Tam 38 tır dolusu gıda, giysi, temel ihtiyaç
malzemesi yola çıktı.
Elitaş da katıldı
Kampanya dahilinde Kayseri İl Müftülüğü ile Türk Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından
başlatılan çalışmalarla şehrimizde ve ilçelerinde 38 tırdan oluşan malzeme toplandı. Yardım
tırlarının tanıtımı ve gönderilmesi programı ise Kadir Has Şehir Stadyumu güney cephesinde
bulunan alanda gerçekleştirildi.
Programa Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, TDV Mütevelli Heyeti İkinci
Başkanı Mazhar Bilgin, Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, İl Müftüsü Şahin Güven, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Oğuz Memiş ile
davetliler katıldı.
“Kayserili nerede bir afet olsa oradadır”
Programda bir konuşma yapan İl Müftüsü Şahin Güven, “Kayserimiz hayırseverliğini burada
da gösterdi. Gerçekleştirmiş olduğumuz kampanyalar sonucunda hayırsever kardeşlerimizin
yardımıyla şu an itibariyle 38 tır yardım yardım malzemesi toplandı. Buna vesile olan
herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin ise doğudan
batıya, kuzeyden güneye tüm mazlum ve mağdurlara yardım eli uzattıklarını belirterek,
”Kayseri halkı hayırsever özelliğini bir kez daha gösterdi. Başından beri duyarlı bir şekilde
kampanyaya destek veren herkese minnettarız” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayserililerin yardımseverliğine vurgu
yaparak; “Kayserili nerede bir afet olsa oradadır. Bir yerde bir deprem olmuş Kayserili

oradadır. 3 haftada 38 tır dolusu yardım malzemesi toplayan bir şehir. Daha öncede parça
parça 50’den fazla tır gönderildi. Vesile olanlardan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.
“Hayırseverlikte Türkiye’de tekiz”
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili
Mehmet Özhaseki kampanyanın devam etmesi yönündeki temennisini dile getirerek;
“İnanıyoruz ki bizler verdikçe malımızı, mülkümüzü, kendimizi de kurtaracağız. Verdikçe
ahiretimizi kurtaracağız. Son 15 yılda Kayseri’deki hayırseverlik rakamlarına baktığımız
zaman Türkiye’de tekiz. Bizi geçsinler. Biz de böyle bir rekor kalmasın. Allah’tan dileğimiz
bu. 15 yılda yapılan yardımların altını çizdiğimizde karşımıza çıkan rakam neredeyse 1 milyar
doları buluyor. Kolay değil. Zorla kazanacaksanız, sonra da karşılıksız Allah rızası için
vereceksiniz. Bu kolay bir kültür değil. Bunu herkes yapamaz. Rabbim herkese böyle
yapmayı nasip etsin” diye konuştu.
“Kayserililer yardımseverlikte yarışıyor”
Vali Orhan Düzgün ise konuşmasında, “Kayserili vatandaşlarımız şehrimizdeki 50 bine yakın
Suriyelilerin yaşamlarını devam etmelerini sağlamak için yardımcı oluyorlar. Ama sadece
Kayseri değil, sınırlarımızın dışında da başta Bayır-Bucak olmak üzere gözü yaşlı insanlara
yardımcı olmak üzere de uğraş veriyorlar. Bu duyarlılıklarından dolayı herkese
teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
“Alan eldik, veren el olduk”
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, ‘Diyanet İşleri Başkanlığı ile Diyanet Vakfı tarafından
başlatılan kampanyanın amacına ulaşıyor olmasını görmekten dolayı son derece mutlu
olduklarını’ ifade ederek ‘Türkiye’nin 2002’den önce daima alan el konumunda olduğunu,
bugün ise veren el konumuna geldiğini’ dile getirdi.
Konuşmaların ardından yardım konvoyu İl Müftüsü Şahin Güven’in yaptırdığı duanın
ardından yola çıkarken, protokol üyeleri konvoyu el sallayarak uğurladı.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16778.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

