KAYSERİ HABER ARŞİVİ
15.06.2015–21.06.2015
Doğan’dan geleceğin akademisyenlerine destek
Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’den Kayseri Milletvekili seçilen akademisyen Ahmet
Doğan geleceğin akademisyenlerine destek verdi.
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Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nin birlikte
organize ettikleri “Bir Meslek Olarak Akademisyenlik” projesinin sertifika dağıtım törenine
katılan Doğan “benim de başından beri içinde olduğum bu önemli programı başarıyla
tamamlayan SDE ve İlim Yayma yönetimlerini, özellikle de SDE Başkanı Prof. Dr. Birol
Akgün’ü kutluyorum. Eğitim alarak sertifika kazanan gençlerimizi tebrik ediyor, içlerinden
ülkemize hizmet edecek önemli akademisyenler çıkmasını diliyorum” dedi.
Kayseri Milletvekili Doğan, daha sonra projeyi başarıyla tamamlayan akademisyen adaylarına
sertifika verdi.
11 hafta, 38 öğrenci
Törende bir konuşma yapan SDE uzmanı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talip Özdeş ise, 38 öğrencinin katıldığı programın 11 hafta
sürdüğünü kaydetti. Proje süresince farklı alanlarda farklı öğretim üyelerinin ve SDE
uzmanlarının ders verdiğini kaydeden Özdeş şunları söyledi:
“Üniversite öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri ve ileriye dönük araştırma, analitik
düşünme, yorumlama, pratik bilgiye ulaşma ve okuma-yazma yeteneklerini artırma amacıyla
bu programı gerçekleştirdik.
Projenin başarılmasında büyük emekleri geçen SDE Akademi Koordinatörleri Yunus Badem,
Ebuzer Demirci ve Fatih Sezgin’e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca mekanlarını bize tahsis
eden İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube yönetimine de teşekkürlerimizi sunuyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13804.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Teşkilatlara ‘morali yükseltin’ talimatı
Ak Parti’de yapılan toplantılarda teşkilata “Halkı koalisyona hazırlayın” ve olası bir erken
seçim için de hazırlıklı olunması istendi.
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Ak Parti, 7 Haziran seçimleri sonrasında parti tabanındaki moralsizliğin giderilmesi ve
yeniden teşkilatların moral kazanabilmesi amacıyla yaklaşan ramazanda seferberlik
başlatacak. Tüm teşkilatlarıyla birlikte sahada olacak Ak Parti, seçim öncesindeki tempoyu
korumaya çalışacak. İl başkanları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları ile yapılan
toplantılarda da iki ana sorunun cevabı arandı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu hafta boyu sürdürdüğü istişare toplantılarında, il başkanları
belediye başkanları, gençlik ve kadın kollarını dinledi. Koalisyon, azınlık hükümeti veya
erken seçim, her türlü ihtimalin söz konusu olduğunu belirten Davutoğlu, “Bütün şartları
zorlayıp hükümeti kurmaya çalışacağız. Ancak muhalefetin diretmesi durumunda, yarın erken
seçim olacakmış gibi çalışmanız gerekiyor” dedi.
Teşkilatların hep diri ve her duruma hazırlıklı olması gerektiğine işaret eden Davutoğlu’nun,
“Bu süreçte koalisyon dönemlerini seçmenimize anlatarak hazırlamanız, alıştırmanız
gerekiyor. Tek parti iktidarının esas olduğunu, koalisyon dönemlerinde hızlı adımlar
atılamayacağını mutlaka anlatacağız. Ancak milletin iradesiyle çıkan bu tabloda bizim de
içinde olduğumuz koalisyon modeliyle ülkenin yönetileceğini siz anlatacaksınız. Ak Parti’nin
yer almadığı bir formülde ülke yönetimi düşünülemeyeceğini herkes görmeli”
değerlendirmesi yaptığı da belirtildi.
Bazı illerde ve adaylarda, “Biz zaten kesin alırız” algısı olduğunu ve bunun da kendisini
rahatsız ettiğini vurgulayan Davutoğlu’nun, “Yüzde 90 oy alıyorsak, neden 91, 92 değil diye
çalışacağız. ‘Ben burada zaten kazanırım’ anlayışına karşı çıkıyorum. Bununla ilgili gereken
yapılacak” mesajını verdiği belirtildi.
Belediyelerden şikâyet
Alınan bilgilere göre Davutoğlu il başkanlarıyla görüşmesinde, milletvekili aday listeleriyle
ilgili şikayetler dile getirildi, bazı belediyelerin seçimlerde partiye yeteri kadar destek
vermediği bilgisi aktarıldı. Bazı belediyelerin başarısız uygulamaları nedeniyle partinin oy
kaybetmesinde etkili olduğu ifade edildi. Davutoğlu da “Durumun farkındayız. İllerde il
yönetimi ile belediye arasında, bazı yerlerde de aday, il yönetimi ve belediye arasında yeterli
sinerjinin yaratılamadığını gördük. Kişisel hırslardan kaynaklı bir durum tespit edersek
gerekeni yapacağım” değerlendirmesi yaptı.
Davutoğlu belediye başkanları ile toplantısında da gelen şikayetlere ilişkin uyarılarda
bulundu. Bazı belediye başkanları da “onurlu bir koalisyon”dan yana olduklarını belirtirken,
milletvekili sayısı ve oy oranına göre hükümette yer alınmasını istedi. Başkanlar, “Ne olursa
olsun her şartlarını kabul edip hükümet olalım diye bir şey olmaz. Olmadık istekleri kabul
etmeyelim” vurgusunu yaptı.
Gençler neden gelmedi?

Partisinin gençlik kolları başkanlarıyla da bir araya gelen Davutoğlu, gençlerin neden ağırlıklı
olarak Ak Parti’yi tercih etmediklerinin araştırılmasını istedi. Morallerin bozulmamasını
gençlerden isteyen Davutoğlu, Ak Parti’ye oy vermeyen gençlere yönelik çalışma yapılması
talimatı vererek, daha fazla genç ve kadına ulaşılmasını istedi ve bu kapsamda, daha sık ev
ziyaretleri ile vatandaşla irtibatın kesilmemesi gerektiğini bildirdi.
Kürtler neden kopuyor?
Davutoğlu, Doğu ve Güneydoğu’daki Kürt oylarının ciddi oranda kopuşunu da bu illerin il
başkanları ile yaptığı toplantıda değerlendirdi. HDP’nin çok sert eleştirilmesinin ve “Barajı
inşallah aşamazlar”, “geçemeyecekler” açıklamalarının bölge seçmeninde ters etki yarattığını
belirten il başkanları, “HDP’nin Meclis’te olmasını tüm bölge istiyor. Baraj altında
kalabileceği endişesiyle bir kopuş yaşandı. Ayrıca ‘Kürt sorunu yoktur’, ‘Kürtler Zerdüşt’tür’
gibi söylemler tepkiyle karşılandı” yorumlarını Davutoğlu ile paylaştı. Davutoğlu da Kürt
vatandaşların gönlünü yeniden kazanmak için yeni çalışmalar yapılacağı mesajını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13805.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Akademinin birincisi Çadlı Deribordo oldu
Kayseri’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen 16 haftalık akademi
programının birincisi Çadlı Timan Ahmat Djerou Deribordo oldu.

15 Haziran 2015 Pazartesi 14:11

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin
Burçları Derneği’nin Kayseri’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlediği 16
haftalık akademi programı sona erdi. 16 haftalık program sonunda Çadlı Timan Ahmat Djerou
Deribordo akademide birinci oldu.
Türkiye genelinde üçüncüsü yapılmakta olan Uluslararası Öğrenciler Akademisi Kayseri'de
60 farklı ülkeden 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Bu çerçevede 16 haftalık bir eğitim
sürecinden geçen akademi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
ATO Congresium'da düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne
katıldı. Erciyes Üniversitesi’nde burslu okuyan Ugandalı Cemil'in hikâyesi törene damga
vurdu.
Bu yıl mezun olan 20 başarılı öğrenciye hediyelerini takdim etmek için sahneye çıkan
Erdoğan, öğrencilerle "Rabia selamı" verdi. Erdoğan, hediyeleri verirken öğrencilerle kısa
süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13806.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Millet, hükümet kurulsun diye oy verdi
Develi AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan yaptığı seçim değerlendirmesinde MHP
Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Ana Muhalefet’ olmaya hazırız söylemini eleştirerek; “Bizim
dışımızdaki partiler sorumluluktan kaçmayıp hükümeti kurup ülkeyi yönetsinler diye bu
millet oy verdi” dedi.
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Develi AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan gerçekleşen 7 Haziran Genel Seçimleri ile
ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Durukan yaptığı açıklamada Develilere teşekkür ederek;
“Bizim yüzümüzü Develi’de yaklaşık 10. defa AK etti. Milletin kararını saygıyla karşılıyoruz.
Millet böyle uygun gördü başımızın üstünde yeri vardır. Bu günden itibaren Türkiye 13 yıldır
unuttuğu bir döneme girmiştir” dedi.
Eski Türkiye’nin koalisyon manzaraları ile karşılaşacağını kaydeden Durukan “On
milyonlarca yeni seçmen hayatı boyunca koalisyon içinde yaşamadı. Seçmen uzlaşma dedi.
Fakat bu uzlaşmanın pratiği bizde ne yazık ki başarı öyküleri taşımıyor. Her yeni gün bizim
önümüzde açılan bir ufuktur. İşte olması gereken bunu anlayabilmek” ifadelerini kullandı.
“Kimse sorumluluktan kaçmasın”
Durukan sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm siyasi parti liderleri ve yöneticileri 8 Haziran sabahı
yeni bir ufukta doğduğunu görmek, dün söylediklerini ve kendilerine söylenenleri unutarak,
bu ülkenin çıkarları doğrultusunda ellerini taşın altına koymaları gerekmektedir.
Seçimin ardından sana verilen oyların hakkını verilmesi gerekirken hemen ana muhalefetliğe
soyunmak bu ülkede sorumluluktan kaçmak demektir.
Yaklaşık 13 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan milletvekili olamadı diye üzülmüş idik. Ama
şimdi Cumhurbaşkanı oldu. Biz bu olaya üzülmüyoruz. Bizim dışımızdaki partiler
sorumluluktan kaçmayıp hükümeti kurup ülkeyi yönetsinler diye bu millet oy verdi.
7 Haziran Seçimlerinin Gerçek Galibi AK Parti, bunca yıl iktidarda olmanın kaçınılmaz
yıpranmasına rağmen, toplum hala AK Partiyi destekliyor. Bu milletimize bir kere daha
teşekkür ediyor, Saygılar sunuyorum.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13807.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Özdemir ve Türküm ailelerinin mutlu günü
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Şehrimizin tanınmış işadamlarından OSB Yönetim Kurulu üyesi Şeref Özdemir’in kızı Gökçe
Özdemir ile merhum İşadamı Erol Türküm’ün oğlu İsmail Türküm iş ve siyaset çevresini
biraraya getiren görkemli bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi.
Düğünde çiftin nikahını Hacılar Belediye Başkanı Dr. Doğan Ekici kıydı. Çiftin evlilik
cüzdanını Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, gelin Gökçe Özdemir’e teslim
etti. Mustafa Alan, Ahmet Övüç, Ahmet Akın, Muzaffer Türküm ve İsmail Özdemir’in nikah
şahitlikleri yaptığı düğünde havai fişek gösterileri eşliğinde davetliler evlenen çiftin
mutluluğunu paylaşarak gönüllerince eğlendiler. Damat İsmail Türküm’ün doğum günü
olması nedeniyle bir de sürpriz yapılarak doğum günü pastası kesildi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13808.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Milletvekili Çalış, pilav dağıttı
AK Parti Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış Melikgazi’de ve İncesu’da Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Vali Orhan Düzgün ile birlikte vatandaşlara pilav dağıttı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti
Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış Melikgazi Belediyesi’nin düzenlediği 639. Mimar
Sinan’ı anma ve Evliyalar Günü ve İncesu’da bulunan Şeyh Turesan-ı Veli Hazretlerinin
Türbesi’nde düzenlenen programlara katıldı. Burada vatandaş ile bire süre sohbet eden
Milletvekili Havva Talay Çalış, Mimar Sinan’ın gizeminin hala çözülememiş olduğuna dikkat
çekti. Çalış, Mimar Sinan’ın eserlerinden ve Horasan Erenlerinin Manevi Kanaat önderleri
olarak Anadolu’daki unutulmaz hizmetlerinden bahsetti.

Gençlerin ve yeni yetişen nesillerin manevi duygularla geleceğe yürüyebilmeleri için yapılan
bu etkinliklerin çok önemli olduğunu kaydeden Çalış, çocuklarımızın bu duygularla
yetiştirmemiz gerektiğine vurgu yaptı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13809.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Fazla gürültünün faturası 58 bin TL oldu
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Namık Güver, gürültü konularında 58 bin TL'lik yaptırım
uygulandığını söyledi ve vatandaşları uyararak, "Ceza kesme taraftarı değiliz" dedi.
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Namık Güver, "Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olarak hizmet
yelpazemiz çok geniş. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yürütülen denetimler ve bunun
yanı sıra Kamu yatırımlarına ilişkin 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabii olarak kamu
yatırımlarının kontrol işlemleri, denetimleri ve 4708 sayılı Yapı denetim hakkındaki kanun
kapsamında, yapı denetim şirketlerinin denetimi ve yapı malzemelerinin denetimi ve 2863
sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında sadece doğal sitlere ilişkin iş ve
işlemler, kentsel dönüşüm projeleri müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir" dedi.
Güver ayrıca, "Biz çevrenin özellikle sadece devletin kanunları, idare yaptırımları, ceza ve
denetimleri noktasında korunan bir değer olduğu anlayışının çok doğru olmadığını
düşünmekteyiz. Ceza kesme taraftarı değiliz. Mevzuat kapsamında idari yaptırım uyguluyoruz
bu noktada 2015’in ilk 6. Ayına girdik. Şu ana kadar idari yaptırım 3 bin 850 TL' dir. Diğer
gürültü konularında 58 bin TL, şehrin farklı noktalarında egsoz emisyon kontrolü yapan 2
aracımız vardır bu noktada uyguladığımız toplam idari yaptırım 58 bin lira'dır" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13810.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Sel tehlikesi belediyeleri teyakkuza geçirdi
Dün gece başlayan yağmur sonrasında yaşanan sel tehlikesi, belediyeleri teyakkuza
geçirirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, alınan önlemleri yerinde inceledi.
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Kayseri'de dün gece yüksek kesimlerde etkili olan yağmur sonrasında taşkın kanallarında aşırı
su yüklenmesi oldu. Olası bir sel afeti ihtimaline karşılık, polis ekipleri, Büyükşehir
Belediyesi, Talas Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi ekipleri
teyakkuza geçti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de alınan önlemleri yerinde incelemek üzere
gece saat 00:30 sıralarında Talas ilçesi Komando Caddesi'ndeki taşkın kanalında alınan
önlemleri incelemek için kendi kullandığı otomobil ile geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, burada Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, alınan önlemleri inceledikten sonra yaptığı
açıklamasında, "Şu an itibari ile Erciyes’ten gelen yoğun yağıştan dolayı bu taşkın koruma
kanalımızda su yükselmiş durumdadır. Ekiplerimizin tamamı Talas Belediyesi, Kocasinan,
Melikgazi ve Büyükşehir Belediyesinin çalışanları iş başındadır. Kanalı açık tutmaya
çalışıyoruz. Riskli bölgelerde nöbetçi ekiplerimiz çalışmaktadır. Yağış halen devam
etmektedir, yağışının şiddeti umarım artmaz. Bu sıkıntıda afete dönüşmeden sakinleşmiş olur
sabaha. Yaptığımız taşkın koruma kanallarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya
çıkmıştır. Bundan sonra yapılacak olan kanallarını da beton kanal içerisinde yapacağız. Kanal
üzeri kapatmalarımızıda artıracağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13811.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Avusturyalı öğrencilerin Erciyes turu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu devasa yatırımlar ve uyguladığı dağ
yönetim modeli ile kış sporlarının en önemli adreslerinden birisi haline gelen Erciyes Turizm
ve Kayak Merkezi, yurtdışından gelen misafirleri ağırlamaya devam ediyor.
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Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı ve Graz Üniversitesi tarafından düzenlenen
programda üniversitede okuyan uluslararası öğrencilere Kayseri, Erciyes ve Kapadokya gezisi
düzenlendi.
Avusturya'da bulunan ticari firmaların Erciyes dağına yapmış olduğu mekanik tesis ve
projeleri inceleyen öğrenciler, gerçekleştirilen yatırımların büyüklüğü karşısında hayretlerini
gizleyemediler.
Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Dr. Christian Maier ve Graz Üniversitesi
Uluslararası Yönetim Bölüm Başkanı Hildegard Liebl ile Avusturya Fahri Konsolosu Mehmet
Eğlenceoğlu'nun da katıldığı programda Erciyes A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler'in
yaptığı sunumun ardından düşüncelerini ifade eden öğrenciler, kış sezonunda Erciyes'e gelip
kayak yapma heyecanını dört gözle beklediklerini ifade ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13812.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Her anne bir okuldur
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetlerine (BEF) bünyesindeki Huzur Çınarı'na
bağlı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Birimi'nin Erkilet'teki Anne Akademisi eğitimleri sona
erdi. Eğitimlere katılan annelere sertifikaları verildi.
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Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri bünyesinde "Her Anne Bir Okuldur" sloganıyla
Anne Akademisi eğitimleri veren Huzur Çınarı, bahar dönemi eğitimlerini tamamladı.
Erkilet Süleyman Tarman İlkokulunda da bölgede yaşayan annelere yönelik eğitim verildi.
Gelecek nesillerin daha sağlıklı yetişmesi için verilen eğitimin sonunda kursiyerlere
sertifikaları takdim edildi. Yapılan çalışmalar nedeniyle Erkilet Süleyman Tarman İlkokulu

Müdürü Zafer Özdemir de Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini dile getirerek
Huzur Çınarı'na plaket verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13813.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Bünyan Belediyesi Fatih Mahallesi’nde
çalışmalara başladı
Bünyan Belediyesi bu yılki programı kapsamında Fatih Mahallesi’nde yol bakım-onarım ve
yeni yolların açılması için çalışmalara başladı.
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Daha önce Bünyan Merkezde Cumhuriyet ve Sümer Mahallelerinde çalışmalara başlayan ve
büyük ölçüde tamamlayan Bünyan Belediyesi bu yıl ki programı dâhilinde olan Fatih
Mahallesi’nde de yol yapım, bakım- onarım ve yeni yolların açılması için çalışmalara başladı.
Gelecek yılsonuna kadar Bünyan’da yol sorununu tamamen ortadan kaldırma hedefliyle
çalışan Bünyan Belediyesi, kronikleşmiş sorunlara kalıcı çözümler üreterek hedefi
doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. İlçede birçok yeniliğe ve ilke imza atan Bünyan
Belediyesi, bu kapsamda Bünyan’ın 44 mahallesinde nerdeyse bütün cadde ve sokakları
yeniliyor.
Bünyan’ın belediyecilik tarihinde bir ilke imza atarak tek seferde 200 bin metrekareye yakın
bir yol çalışması başlatan Bünyan Belediyesi, merkezde başlatılan hizmetlerin yanı sıra,
Büyük Tuzhisar, Burhaniye, Dagardı, Ekinciler, Elbaşı, Emirören, Girveli, Güllüce, Hazarşah,
İğdecik, Karacaören, Karahıdırlı, Karakaya, Kardeşler, Koyunabdal, Sultanhanı, Sıvgın,
Yağmurbeyli, Yenisüksün, Ağcalı, Köprübaşı, Samağır, Karadayı, Kösehacılı, Akmescit, ve
Yünören gibi yeni bağlanan belde ve mahallerde de çalışmaların birçoğuna başlamış olup
bunlardan bir kısmını da tamamladı.
Bünyan Merkezde Cumhuriyet Mahallesi’nde nerdeyse bütün cadde ve sokakları yenileyen
Bünyan Belediyesi, Sümer Mahallesi’nde de yaya kaldırımı ve çevre düzenleme işi
gerçekleştirdi. Hizmetlere ara vermeden devam eden Bünyan Belediyesi Fatih Mahallesi’nde
de yol yapım, bakım-onarım ve yeni yolların açılması için çalışmaları başlattı. Fatih
Mahllesin’de Cadde ve sokakları yenileyecek olan Bünyan Belediyesi, özellikle yağışlı
havalarda vatandaşları zor durumda bırakan tozlu, çamurlu ve bozuk yollardan tamamen
kurtararak, Fatih Mahallesi’ne yeni bir görüntüye kavuşturacak.
İlçede devam eden çalışmaları değerlendiren Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu;’’
İlçemizin birçok noktasında ekiplerimiz aynı anda hemşehrilerimizin ayağı çamura değmesin
diye çalışıyor. Bu yıl için 200 bin metrekarelik bir yol yapım çalışması planlıyoruz.

Tabi ihtiyaca göre bu rakam artırılabilirde. Yapılan hizmetlerin şimdiden ilçemize ve
hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13814.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Rektör Keleştemur ERÜ’ye veda etti
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’un, tayini çıkması
nedeniyle bugün itibariyle görevden ayrılacağı öğrenildi.
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7 yıldır ERÜ Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, tayini çıkması
nedeniyle görevinden ayrıldığını söyledi. Katıldığı konferansta veda eden Rektör Keleştemur,
“Sayın başbakanımızın tayin ile ilgili kararnamesi 10 gün kadar önce gelmişti. Ama izinli
olduğum için tebellüğ etmemiştim. Bakanlıkla ilgili yapılması gereken işlemler vardı. Son
gelişmeler münasebetiyle bugün görevimden ayrılıyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13815.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Ramazan’lık zemzem suları satışa hazır
Ramazan ayına sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayan esnaflar, zemzem sularını satışa
sunmaya başladı.
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Mekke’den getirilen Zemzem sularını satışa sunan esnaf Mustafa Aydoğan, zemzem
taleplerinin Ramazan ayında patlama yaptığını söyledi. Mustafa Aydoğan, “Ramazan'ın
yaklaşmasıyla birlikte zemzem satışlarımızda bir artış söz konusudur. Zemzem şişelerimiz 5
litrelik, 10 litrelik ve 20 litrelik olmak üzere çeşitli boylarda bulunmaktadır. Ramazan'da bir
çok Müslüman kardeşimiz oruçlarını zemzemle açıyorlar ve bundan dolayı da zemzem
satışlarımız da belirli düzeyde artışlar olmaktadır. Günlük olarak yaklaşık 10 bidon büyük
zemzem ve birkaç adet de 5, 10 litrelik bidonlardan satmaktayız. Zemzemler bittiği zaman

tekrar getiriyoruz. Vatandaşın normal zamanlarda zemzeme talebi az olurken, Ramazan
ayında bu talep artmaktadır” diye konuştu. Zemzem suyu hakkında bilgi veren Serkan Bulut
ise şöyle konuştu: “Her sene Ramazan geldiğinde genel kültür olarak da halkımızın zemzeme
yoğun bir şekilde talebi var. Zemzemi misafirliğe giderken hediye olarak da götürebiliyorlar.
Artık böyle bir kültürde gelişmeye başladı. Zemzem bakteri içermeyen tek sudur. Bu durum
bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Vücuttan da ter yoluyla atılmaktadır. Bakteri olmadığı için
de gayet sağlıklıdır. Ramazan'da da orucu zemzem suyuyla açmak sünnet olduğu için
vatandaş bu suya daha faza talep göstermektedir. Normal sezonda zemzemi doğum yapan
bayanlar alırken, Ramazan geldiğinde daha fazla talep oluyor. Halkta zemzemle oruç açmaya
yönelik bir kültür oluştuğu için Ramazan geldiğinde satışlarda iki kat artış olmaktadır.
Zemzemlerde dikkat ettiğimiz nokta ise devlet kontrolünde dolumun gerçekleştirilmiş
olmasıdır. Çünkü gerçek zemzem olması ve halka bu güveni vermesi çok önemlidir. 250
mililitre,1 litre, 3litre, 5 litre, 10 ve 20 litrelik şişelerimiz bulunmaktadır. Fiyatlarımız 2
TL’den başlayarak 35 TL’ye kadar çıkmaktadır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13816.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Büyükşehir internete erişimi kolaylaştırdı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin 22 noktasında kablosuz internet erişim
hizmeti veriliyor.
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Ali Dağı Mesire alanı, Kıranardı Kent Ormanı, Mevlana Parkı, Gültepe Parkı, Seyyid
Burhaneddin Mezarlığı, Tuna Parkı, Emirgan Parkı, İnönü Parkı, (5 noktada), Beştepeler
Parkı ( 2 iki nokta), Fuar Kadir Has Parkı, Cumhuriyet Meydanı, Kurşunlu Parkı, Mimarsinan
Parkı (2 nokta), Alpaslan Parkı ve Büyükşehir Belediyesi Parkı olmak üzere toplam 22
noktada kablosuz internet erişim hizmeti verilmeye başlandı.
İnternet kullanıcılarının kablosuz internet erişim hizmetini kullanabilmek için, erişim
noktalarında Wi-Fi ayarlarından 'KbbParkWifi' ağına bağlanmaları gerekiyor.
Yeni kullanıcılar T.C kimlik numarasıyla kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifresi almak
suretiyle internete bağlanabilecekler.
3 aydır hizmet veren uygulama kapsamında 12 bin civarında kullanıcı kayıt yaptırmış, günlük
ortalama olarak 600 ile 1500 arasında kullanıcı erişim yapmaktadır. 3 aylık veri kullanımı 1,3
Tera Bayt civarındadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13817.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

İŞKUR’dan işverenlere büyük destek!
Türkiye İş Kurumu düzenlemiş olduğu İşbaşı Eğitim Programları ile işverenlere, işyerlerinde
hiç para ödemeden, işçi adayını tanıyarak ve çalıştırarak istihdam edeceği kişiyi kendileri
tarafından yetiştirme imkanı sunuyor.
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Kayseri Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Cengiz Laçin ve görevli İş ve Meslek
Danışmanları tarafından geçen hafta Erciyes Teknopark’ta “İŞKUR’un İşverenlere Sunduğu
Hizmetler” ve “İşbaşı Eğitim Programları” ile ilgili bilgilendirme semineri verildi. İşverenlere
anlatılan İşbaşı Eğitim Programlarının sunduğu imkanlar ve teşvikler şu şekilde anlatıldı:
İşsizler ve öğrenciler için de büyük bir fırsat olan bu programlar en az 2 çalışanı olan
işyerlerinde 160 fiili işgününe kadar uygulanabiliyor. Bu süre içerisinde katılımcılara günlük
36,5 TL cep harçlığı ödeniyor, iş kazası, mesleki hastalık ve genel sağlık sigortaları yapılıyor.
İşverenler Program bitiminde işçi adayını istihdam ettiğinde imalat sektöründe 42 ay diğer
sektörlerde 30 ay boyunca işveren payına düşen sigorta prim tutarları İŞKUR tarafından
karşılanıyor. 30 Haziran 2015 tarihine kadar başlatılacak İşbaşı Eğitim Programları için
sunulan teşvikin süresi 6 ay daha uzuyor. Ayrıca işverenlerin katılımcılar için yapacakları
harcamaların (yol, yemek ücretleri, giyim yardımı vs.) brüt asgari ücretin yarısına kadar olan
kısmı vergi matrahından düşülebiliyor."
Erciyes Teknopark ve Kayseri İŞKUR işbirliği ile gerçekleştirilen seminer sonunda konuşan
Kayseri İŞKUR Şube Müdürü Cengiz Laçin: ”İŞKUR’un İşgücü Piyasasına bu büyük
katkısından tüm işverenlerimizin haberi olsun, özellikle teşvikten daha uzun süre
yararlanabilmeleri için işverenlerimizi 30 Hazirana kadar Kurumumuza mutlaka bekliyoruz.”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13818.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kültür Sanat Merkezi'nde KPSS eğitimleri
devam ediyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaklaşık 2 haftadır devam eden
Kamu Personeli Seçme Sınavı Eğitimleri devam ediyor.
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4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde gerçekleşecek olan KPSS öncesi öğrenciler 2015 KPSS A
Grubu ve Öğretmenlik sınavları eğitimlerini Kültür-Sanat Merkezi'nde almaya devam ediyor.
Eğitime şu ana kadar iki farklı dershaneden yaklaşık 8 bin öğrenci katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13819.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Yaz spor okulları başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından düzenlenen 2015 yılı Yaz
Spor Okulları bugün itibari ile başladı.

15 Haziran 2015 Pazartesi 15:20

25 farklı branşta 3 dönem halinde gerçekleştirilecek yaz spor okullarında ilk dönem 15
Haziran'da başlayıp 11 Temmuz'da bitecek.
Kadir Has Kongre Merkezi, Talas TOKİ, Sümer Yüzme Havuzu, Beyazşehir Spor Kompleksi,
Harikalar Diyarı Spor Tesisleri ve Belsin Yüzme Havuzu'nun yanı sıra geçtiğimiz günlerde
hizmete açılan Başakpınar Futbol tesisinde düzenlenecek yaz spor okullarının yanı sıra Talas
TOKİ ve Kadir Has Kongre Merkezi'nde de tam gün okul programı şeklinde eğitim verilecek.
Yüzme, Basketbol, Futbol, Satranç, Okçuluk, Voleybol, Taekwondo, Kickboks, Cimnastik,
Tenis, Buz Pateni, Su Kayağı, Sporda Etkili İletişim, Badminton, Güreş, Squash, Halk
Oyunları, İngilizce, Hentbol, Masa Tenisi, Judo, Boks, Halter, Binicilik ve Besyo-Askeri
Liseler-Polis Okullarına Hazırlık kursu olmak üzere 25 farklı branşta eğitim verecek olan Yaz
Spor Okulları'nda şu ana kadar 4 bine yakın kayıt yaptırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2015 Yaz Spor Okulları 5 Eylül'de 3.dönemin bitmesi ile sona
erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13820.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Karne hediyesi hayvanat bahçesi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi 2014-2015
Eğitim-Öğretim Bahar döneminin Cuma günü tamamlanmasının ardından vatandaşların
yoğun ilgisi ile karşılaştı. Cuma günü karnelerini alan öğrenciler hafta sonunda Türkiye'nin en
büyük tematik parkı olan Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Hayvanat Bahçesi'ne akın
etti.
Ailelerin karne hediyesi olarak Hayvanat Bahçesi'ne götürdüğü öğrenciler ile birlikte
Hayvanat Bahçesi ziyaretçi sayısı hafta sonunda 10 bine ulaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13821.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Geri dönüşüm önemli
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geri dönüşümün aslında toplumun
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile hem ekonomiye katkı hem de gelecek nesillere daha
temiz bir çevre bırakma açısından çok önemli olduğunu söyledi.
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Geri dönüşümden ekonomiye katkı…
Kağıdın ağaçtan üretildiğini ve geri toplanan kağıt atıklarının binlerce ağacın kesilmesine
engel olunduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak
2000 yılında başlanılan geri dönüşüm çalışmasının eğitim ile işe başlanıldığını, okullarda
çocukları, bina görevlilerini, ev hanımlarını bilgilendirerek bugünkü başarının sağlandığını

kaydetti.
Geri dönüşümden hammaddeye…
Haziran ayında kutlanan çevre haftası münasebeti ile Kayseri Meydanı Zeynel Abidin
Türbesi’nin bulunduğu alanda geri dönüşüm ve malzemeleri ile bunların sonuçlarını anlatan
bir sergi açtıklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu
açıklamalarda bulundu:
“Kayseri sivil toplum kuruluşları ile resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmayı
her zaman önemsemekteyiz. Birlikten güç doğar bu ilke ile her çalışmada konu ile ilgili
kuruluşlarla ortak çalışma yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tema, Kayema ve
Kocasinan Belediyesi ile ortak bir çalışma yaparak geri dönüşüm ile ilgili olarak Kayseri
Meydanı’nda bir gösteri ve sergi açtık. Toplanılan geri dönüşüm maddeleri, toplanıldıktan
sonra iş ve işlemler ile elde edilen hammadde ve bunlarla üretilen ürünlerin yer aldığı sergi ile
toplumu konu hakkında bilgilendirdik ve bilinçlendirdik. Sergiyi gezen bireyler şimdi geri
dönüşümün faydalarını bizzat gördükleri için konuyu ciddiyet ile ele alacaklar ve
uygulayacaklardır. Sonuçta kazanan yine çevre, doğa ve gelecek neslimiz olacaktır.”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13822.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü
Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında lastiğinin patlaması sonucunda
takla atan otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Malatya karayolunun 34. kilometresinde meydana geldi.
Burak S.'nin kullandığı 44 DR 553 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu takla attı.
Meydana gelen kazada Malatyalı iş adamı 48 yaşındaki Yüksel S. ile 42 yaşındaki Yeter S.
hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Burak S. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, kazayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13823.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Mursi'ye destek çık!
Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve 121 arkadaşına destek olmak
amacıyla "Freemorsi.org" isimli bir site kuruldu.
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Mursi'nin bir fotoğrafının siyah zemin üzerinde yer aldığı sitede, Mursi ve arkadaşlarının
idamını engellemek için destek çağrısı yapan Türkçe, Arapça ve İngilizce hazırlanmış metne
yer verildi.
Metinde şu ifadeler yer aldı: "Gandi, Martin Luther King ya da Mandela; özgürlük, adalet ve
insanlık için mücadele verdiler. Mursi de öyle. Şiddete ve silaha karşıydı. Özgürlük
isteyen Mısır halkının seçtiği ilk Cumhurbaşkanıydı. Diktatör bir general, Mursi ve
arkadaşlarını tutuklattı, hapse attı. İdam kararları verildi. Demokrasiye inanan herkes için
utanç verici bir durum. Özgürlük ve adalet isteyen halkların umudu kırıldı. Mısır zindanları,
Apartheid zindanlarından farksızdır. Bir halkın iradesini, bir diktatörün ihtirasına ve karanlık
zindanlara terk edemeyiz. Mursi ve arkadaşları insanlığın, hepimizin onuru için direniyor.
Herkes için özgürlük, adalet ve demokrasi isteyenlerin sesi duyulsun. Mısır halkının seçtiği
Mursi ve arkadaşları serbest bırakılsın."
Siteye girenler de 3 dilde hazırlanan metne imza atarak, idama karşı tepkilerini dile
getirebiliyor.
İMZA İÇİN TIKLAYINIZ..........
- Dava hakkında
Mısır'da Kahire Ceza Mahkemesi, toplam 166 sanıklı "casusluk" ve "hapishaneler baskını"
davalarının 16 Mayıs'taki duruşmasında, Mursi'nin de aralarında bulunduğu 122 kişinin
dosyasını, "idam kararıyla ilgili görüş için" müftülüğe göndermişti.
Heyet, Mursi ile 121 kişi hakkındaki kararın açıklanmasının beklendiği 2 Haziran'daki
duruşmada ise "kendilerine yeni ulaşan müftünün görüşünü değerlendirmek için" nihai
kararın açıklanmasının 16 Haziran'a ertelendiğini duyurmuştu.
Mısır yasalarına göre, dosyaların müftülüğe gönderilmesi istişare anlamı taşıyor ve
mahkemenin alacağı karar üzerinde bağlayıcılığı bulunmuyor. Mahkeme, müftünün
onaylamaması durumunda dahi idama hükmedebiliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13824.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Ahmet Sever'i öyle bir anlattı ki!
Yenişafak yazar Cem Küçük, Abdullah Gül'ün basın danışmanı Ahmet Sever ile ilgili çarpıcı
bir açıklamada bulundu. Küçük, Ahmet Sever'in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerinden
prim yapmaya çalıştığını ve Gül'e çok büyük zarar verdiği dile getirerek bu isme karşı dikkatli
olunması gerektiği uyarısında bulundu.

16 Haziran 2015 Salı 14:51

İşte Cem Küçük'ün 17.08.2014 tarihli Yeni Şafak gazetesinden yayımlanan o "Bir Yeni
Türkiye düşmanı olarak Ahmet Sever" başlıklı köşe yazısı:
17 Temmuz'da Yeni Şafak'ta yayınladığım yazımda Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ü
saygılı bir dille uyarmıştım. Aynen şöyle bitirmiştim o yazıyı...
'Fehmi Koru şimdilerde Turgay Ciner grubu üzerinden yeni bir operasyonun parçası oluyor.
Koru'nun Doğan operasyonu gibi bu da fos bir netice verecek. Koru'nun Ciner'e nasıl
geçtiğinin tüm detaylarını biliyorum ama bunu şimdi yazmayacağım. Sadece bu yapılmak
istenenin en çok Abdullah Gül'e zarar vereceğini söylemek isterim. Sayın Gül Koru'nun ve
etrafındaki Ahmet Sever gibilerin kendisine büyük zararlar vereceğini görmelidir.'
Bu yazı 1 ay önce yazıldı. Bu süre zarfında hem Fehmi Koru hem de daha ziyade Ahmet
Sever Yeni Türkiye ve Abdullah Gül aleyhine faaliyetler yürütmeye devam etti. Evet yanlış
okumadınız. Şu an Abdullah Gül aleyhine faaliyet yürütenlerin en başında Başdanışmanı
Ahmet Sever gelmektedir. Ahmet Sever kendi menfaatleri uğruna hepimizin sevdiği devlet
adamı Abdullah Gül'ü her gün daha fazla uçuruma itiyor. Gül'ün etrafındaki iyi niyetli
insanlar da bunu görüyor. Ahmet Sever'in hemen ardından da Habertürk'ün Ahmet Hakan'ı
konumundaki Fehmi Koru gelmektedir. Koru'yu Taha Akyol takip ediyor. Akyol'un rüyası
Haşim Kılıç'ı Cumhurbaşkanı ve Gül'ü Başbakan yapmak ve yeniden önemli hale gelmekti.
Dün de yazdığım gibi Taha Bey Erdoğan düşmanlığı sebebiyle tanınmaz hale geldi. İbrahim
Okur bile Akyol›un bu tuhaf halini gördü ve Akyol›dan uzaklaştı.
Ahmet Sever kendini zeki bir medya manipülatörü zanneden vasat bir Eski Türkiye
gazetecisidir. Kendince Erdoğan'a karşı bir Abdullah Gül medyası oluşturmaya çalışıyor. Bu
faaliyetleri yürüttükçe Sayın Gül'e büyük zararlar veriyor. Fehmi Koru'nun Habertürk'e
transferini ve Star'da yazamadığı tipte Erdoğan'ı ince ince doğrayan operasyonel yazılar
yazmasını sağlayan kişi Ahmet Sever'dir. Hiçbir hesabı tutmayan ve şaşkın ördek gibi ortada
kalan Turgay Ciner'i yakın gelecekte Türkiye'yi Abdullah Gül'ün tek başına yöneteceği
şeklinde ikna eden de Ahmet Sever'dir. Abdullah Gül'ün Başbakan olacağını ve Erdoğan'ın
Fahri Korutürk gibi bir cumhurbaşkanı olarak kalacağı planından hareketle Habertürk'te
Fehmi Koru operasyonu yapılmıştır. Alo Fatih olaylarının ortaya döküldüğü günlerde her
gazeteyi arayıp Başbakan Erdoğan aleyhine yazılar yazdıran bu Ahmet Sever şimdi kendisi
Alo Ahmet hattıyla medyayı manipüle etmeye kalkıyor. Sen bu milleti ve devleti
tanımamışsın Ahmet Sever.
Ahmet Sever'in medyadaki en yakın ortakları da paralel örgüt mensuplarıdır. Nitekim son
Çankaya resepsiyonuna bu devlete açıkça ihanet etmiş ne kadar Haşhaşi varsa çağıran bizzat
Ahmet Sever'dir. Devlet hafızasının kolay kolay unutamayacağı bir ihanete imza atmıştır.

Açıkçası bu rezalete Abdullah Gül'ün de izin vermemesi gerekirdi. Bunu bilmiyorsa da bir
açıklamayla bu durumu açığa kavuşturmalıydı. Daha iki gün önce Başbakan Erdoğan'ı ölümle
tehdit etmiş Abdullah Abdülkadiroğlu isimli paralel örgüt mensubu Çankaya'ya nasıl davet
edilebilir? Neresinden bakılırsa bakılsın bu olay skandaldır. Yıllardır Hakan Fidan'ın ve
Erdoğan'ın kollarına kelepçe takılması için açık mücadele edenler pişkin pişkin Çankaya'da
ağırlandı. Zaten bu skandal Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarını çok rahatsız etti. Ahmet
Sever'in zaten yüksek devlet kademelerinde itibarı yoktu. Şimdi ise persona non grata
konumunda...
Ahmet Sever'e en yakın isimlerden bir diğeri de Pensilvanya yetiştirmesi Eyüp Can'dır.
Kapanan Radikal gazetesinde beraber ne operasyonlara imza attı Sever-Can ikilisi... Ahmet
Sever'in seçilmiş Cumhurbaşkanımız Erdoğan aleyhine yaptıkları cilt cilt kitap olur. Can ile
Sever yaptıkları danışıklı dövüşleri de milletin yediğini zannedecek kadar kısıtlı zeka sahibi.
Ahmet Sever 28 Ağustos itibariyle tamamen bitecek. Benim korkum acaba bu adam Abdullah
Gül'e daha ne kadar zarar verecek
Ahmet Sever şimdi de aynı nifak planlarını Yeni Başbakanımız Ahmet Davutoğlu›na karşı
hazırlıyor. Paralel medya ile Aydın Doğan ve Turgay Ciner medyası içinden gelecek
operasyonlara hazır olun. Ahmet Sever aynı planlarını Erdoğan Demirören medyasındaki
bağlantıları aracılığıyla da hayata geçireceğini düşünüyor. Demirören buna izin
vermeyecektir. Benzer operasyonları FOX ve CNN Türk üzerinden de yapmaya deneyecekler.
Sömürge kafalılar ve televizyoncuları da burayı kolonyal bir ülke zannetmesin. Devlet her
şeyin farkında...
İnternet aleminde de Levent Gültekin adlı Yeni Şafak ve Star'da da çalışmış bir adam
aracılığıyla operasyonlar yapmaya kalkıyor Ahmet Sever. Gültekin'in gizli ortağı olduğu
internet medyası mecrası zaten en tuhaf ilişkilerin döndüğü gruptur. O grupta Erdoğan'ı
savunuyor gözükenlere bile inanmayacaksınız. Her şeyleri yalan dolan.
Abdullah Gül'ün gizli düşmanı Yeni Türkiye ve Tayyip Erdoğan'ın açık düşmanı bu şahsı
izlemeye devam edeceğiz. Sayın Gül'e de büyük iyilik ettiğimizi bizzat kendisi yakın
zamanda anlayacaktır...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13825.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Bu kitap kimlere hizmet ediyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 12 yıl boyunca Abdullah Gül'ün basın
danışmanlığını yapan Ahmet Sever'in anılarını kaleme aldığı kitaba sert eleştiriler yöneltti.
Bakan Yıldız "Bu kitabın kimlere hizmet ettiği ortada" dedi.
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Aydın Doğan medyasından yetişme danışman Ahmet Sever'in kaleme aldığı "Abdullah Gül
ile 12 Yıl Yaşadım, Gördüm, Yazdım" kitabı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aydın
Doğan’a ait olan ‘Doğan Kitap’tan çıkan bu kitaba Bakan Taner Yıldız’dan tepki geldi.
Gerçekler danışmanlar aracılığıyla aktarılmamalı!
Bakan Yıldız: “Öncelikle 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, 12.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında bir ayrılık oluştuğu intibaını
vermektedir. Bazı cümleler ben buna katılmıyorum tarihi gerçeklerin bir danışman veya kitap
vasıtasıyla aktarılıyor olması şu anda böyle bir üslubun çok daha gerisinde kalmıştır, şu anda
usül esasın önüne geçmiştir” dedi.
Bu yayınla davaya bakışlarını değiştirmeyecektir
Böyle bir ortamda bu konuların bu şekilde tartışılıyor olmasının her iki Cumhurbaşkanının da
gerek davasına gerekse ülkemize olan bakış açısını değiştirmeyeceğini kaydeden Yıldız: “İki
samimi insanın arasını bu tür cümleler giremez en fazla her iki kurucu üyenin de yani
Cumhurbaşkanlığı sıfatlarından daha önce partimizin iki kurucu üyesinin de birbirine olan
samimiyeti bizler tarafından bilinmektedir” ifadelerini kullandı.
“Ahmet Sever Eski Türkiye gazetecisidir”
Diğer yandan Gazeteci Cem Küçük’ün 17 Temmuz 2014’te Yeni Şafak Gazetesi’nde Ahmet
Sever ile ilgili yazdıkları dikkat çekiyor. Küçük’ün, Sever hakkında yazdıkları ve dikkat
çeken kısımları ise şöyle: Ahmet Sever Yeni Türkiye ve Abdullah Gül aleyhine faaliyetler
yürütmeye devam etti. Evet yanlış okumadınız. Şu an Abdullah Gül aleyhine faaliyet
yürütenlerin en başında Başdanışmanı Ahmet Sever gelmektedir
“Sever’in paralel ile sıkı ilişkileri var”
Ahmet Sever kendini zeki bir medya manipülatörü zanneden vasat bir Eski Türkiye
gazetecisidir. Erdoğan'ı ince ince doğrayan operasyonel yazılar yazmasını sağlayan kişi
Ahmet Sever'dir.
Ahmet Sever'in medyadaki en yakın ortakları da paralel örgüt mensuplarıdır. Nitekim son
Çankaya resepsiyonuna bu devlete açıkça ihanet etmiş ne kadar Haşhaşi varsa çağıran bizzat
Ahmet Sever'dir. Devlet hafızasının kolay kolay unutamayacağı bir ihanete imza atmıştır.
Ahmet Sever'in seçilmiş Cumhurbaşkanımız Erdoğan aleyhine yaptıkları cilt cilt kitap olur.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13826.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşu 176'ıncı
kuruluş yıldönümü kutlandı
Kayseri'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümü çeşitli etkinlikler ile kutlandı.
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Jandarma Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinlikler ile kutlandı. İlk olarak kent
meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan İl Jandarma Komutanı Albay Halil
Uysal, buradan açılan sergiye geçti. Jandarma Bölge Komutanlığı Kışlası'nda açılan sergiye,
Vali Orhan Düzgün, vali yardımcıları, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, askeri erkan ve davetliler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13827.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Biz ülkenin asli unsuruyuz!
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgun Harputlu ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik.
Harputlu, Anadolu’yu hiçe sayan Anadolu’yu önemsemeyen bir yapı olan TÜSİAD
zihniyetine karşı kurulduklarını kaydederek “Biz de bu ülkenin asli unsuruyuz, tali unsuru
değiliz” ifadelerini kullandı.
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**Merhaba Değerli Okurlarımız;
**Bugün ‘’Tuzlu Kahve’’ Söyleşi köşemizin konuğu Müsiad Başkanı Sayın Nedim
Olgunharputlu kendisine bizi misafir ettiği için teşekkür edelim ve ilk sorumuzu hemen
zaman kaybetmeden kendisine yönelterek söyleşimizi başlatalım.
Biz teşekkür ederiz hoş geldiniz, şeref verdiniz, ayağınıza sağlık Selda Hanım.
**Teşekkür ederim hoş bulduk Başkanım. Öncelikle yeni göreviniz hayırlı, uğurlu olsun.
**Çok teşekkür ederim, Başkanım ilk olarak sizi şöyle kısaca bir tanıyalım?
Müsiad’lı bir ailenin ferdi olarak, bu davaya hizmet eden bir ailenin ferdi olarak, buralarda
olmak bizim için gurur verici. Ailemizin Müsiad hikâyesinden bahsedecek olur isek, babam
rahmetli 1991 yılında Müsiad’ın ilk taşra teşkilatını Kayseri’de arkadaşları ile beraber
kuruyor. İşte o zaman kurucu başkan Erol Yarar, Ali Bayramoğlu Kayseri’ye geliyorlar bir
ekip, bu ekip Kayseri’de birkaç iş adamı ile sohbet ediyorlar. Böyle bir organizasyon
olduğunu söylüyorlar. Bizimkilerde iyi, güzel bizde aynı davanın insanlarıyız beraber olalım
ve böylelikle ilk temsilcilik Kayseri’de açılıyor.
Babam rahmetlinin ömrü şubeleşmeye vefa etmiyor, 1992 yılında bir trafik kazasında vefat
ediyor. O zaman şubeleşme kriteri 100 üye Anadolu’da 100 sanayiciyi bulmak hele o
dönemde şimdi ki gibide değil şartlar zor, rüzgâr arkamızdan değil, karşımızdan esiyor. O
rüzgârda bir yer bulmak 2-3 yıl zaman alıyor. Bu dönemde şubeleşme babam vefat ettikten
sonra Mustafa Tekelli ve ekip arkadaşları ile beraber devam ediyor.
Bizde Müsiad da bir ilki ben ve arkadaşlarım gerçekleştirdik. 2002 yılında Genç Müsiad’ın
ilk taşra şubesini yine biz oluşturduk. 2002 yılından 2006 yılına kadar ‘’Genç Müsiad
Başkanlığı’’ yaptım. Sonrasında Genç Müsiadı arkadaşlar devam ettirdiler, biz üye olarak
devam ettik. 2009 yılında Müsiada üye oldum, ailemizde babamdan sonra amcam devam
etmesine rağmen bende Müsiada, Genç Müsiad’dan ilk şube transferi olarak Anadolu’da ben
oldum ve aşağı, yukarı o dönemden beri de yönetimlerde yedek, asil başkan yardımcılığı,

teşkilatlanma gibi görevler yaptım. Bu dönemde arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde
benim başkan olmam gerekliliğine vurgu yaptılar bizde teveccühlerini kabul ettik, teşekkür
ettik genel kurulda da arkadaşlar bizi seçtiler ve göreve başladık.
**Babadan oğula geçen bir başkanlık sistemi olmuş.
Babadan oğla geçme lafı belki biraz itici olabiliyor ama buradaki mevzu dava şuuru ile
bakınca olay farklı Cumhurbaşkanı Kayseri’ye geldiğinde şöyle bir yorum yapmıştık. Bu iş
aile kronolojisi olarak anlatmıyoruz bunu babam rahmetli şubenin kurucusu idi. Bende şuan
başkan olarak buradayım, oğlumu da vakti gelince Genç Müsiada kayıt edeceğiz. Bunu şunun
için söylüyoruz bu iş artık nesillere tabi oldu yani Müsiad bir gelenek haline dönüştü, bir aile
işletmesi gibi değil ama bir dava bu dava üç nesil bizim ailemizde devam edecek inşallah.
Devamı da gelir inşallah.
** Başkanım biraz da Müsiadın çalışmalarından bahsedecek olur isek ne gibi çalışmalar
yapıyorsunuz?
Müsiad kuruluşundan bu güne bakar isek Müsiad İstanbul taahkümüne karşı kurulmuş,
İstanbul’daki bir gurup azınlığın taahkümüne karşı kurulmuş bir yapı. Anadolu’yu hiçe sayan
Anadolu’yu önemsemeyen sadece Anadolu’yu değil, Anadolu fikrine sahip olan insanları
önemsemeyen bir yapıya karşı işte bu yapıda zikretmekte bir sakınca yok Tüsiad zihniyetine
karşı kurulmuş bir yapı olarak kurulmuş ve bizde bu Ülke’nin asli unsuruyuz, tali unsuru
değiliz. Biz hizmetkâr değiliz, hizmet edilecek noktayız ha kitle olarak söylüyoruz Müsiad
olarak biz hizmete talibiz. Bu kitleye hizmete talibiz diye kurulmuş bir organizasyon. Bu güne
kadar da Anadolu da yaptığı organizasyonlar, genel merkez kanalı ile de yaptığı
organizasyonlar öncelikle üyelerini bilinçlendirme bu gerek kurumsallaşma, gerek
uzmanlaşma, gerek arge, gerek eğitim noktalarında üyelerini bilinçlendirerek kendilerinin bir
güç olduğunu üyelerine anlatmış, hatırlatmıştır ve eskiden sadece İstanbul’daki bir grup
azınlık tarafından Anadolu üretim kapasitesi belirlenir, üretim fiyatları belirlenir onlar alır
onlar istediği yere istediği fiyata satar geri Anadolu’ya satar çok daha karlı satar veya bir
makine alınacak olursa İstanbul’dan alınır yurtdışından alınmaz niye çünkü İstanbul dan
alınır. Kayseri Müsiad ilk Karlsruhe bir yurtdışı seyahati düzenlemişler herhalde Kayseri’den
yurtdışına yapılan ilk seyahatti çok ciddi bir katılım vardı çok olumlu etkileri oldu. Bu
etkilerle Anadolu insanı, Anadolu sanayicisi yurtdışı ile yurtdışından alım ve satım
yapılabileceğini aracısız yapılabileceğini kendi gücü ile yapılabileceğini öğrenmiş oldu. Çok
ciddi şuanda ihracat yapan, ithalat yapan, aracısız yapan üyelerimiz mevcut. Müsiad bu
noktalarda üyelerine destek olur.
**Peki, Müsiadın şuan kaç üyesi bulunmaktadır?
Müsiad Kayseri şubemizin şuan itibari ile 132 üyesi bulunmaktadır. Aktif olarak tabi şuanda
çalışan yani başka dernekler gibi ismini yazıp ta aidat almadığımız yeter ki sayımız kalabalık
görünsün gibi bir durumumuz yok bizde aktif üyeliğin bilincinde olan yani arkasından
gıyaben üye yapılmış üye yok herkes bilinçli üye ve ilk hedef olarak ta arkadaşlarla 200 üyeyi
hedef koyduk inşallah bu yıl sonunda 200 üyeye ulaşacağız.
**Başkanlığa geldikten sonra yapmayı planladığınız projeler neler?
Bizim başkanlığa geldikten sonra öncelikle kendi iç dinamizmimizde bir hareketlendirme
yapmak istiyoruz. Yani önce Müsiadı biraz daha hareketlendirmek istiyoruz. Bunun içinde
önceki yönetimlerle alakalı değil yorumumuz ama bir mekânsal asalet oluştu bu mekân ilk
Müsiad buraya taşındığında çok gözde bir mekândı. Ama zaman geçtikten sonra artık demode
bir noktaya geldi ve üyelerin teveccühüne de biraz yakışmıyor yerimizi değiştirip daha
mekânla birlikte hizmet kalitemizi artırmayı düşünüyoruz. İlk projemiz bu bunun içinde üye
sayımızı da kısır döngü ile beraber yani mekânla beraber üye sayısı artacak, üye sayısı artınca
bu mekân zaten yetmez olacak ve yeni mekâna geçme ihtiyacımız olacak. Yeni mekânda daha
iyi hizmetler yapacağımızı düşünüyoruz.

Bu mekânda şuanda aklımızda birkaç nokta var ama netleşmedi. Netleşince size de
duyurusunu yaparız temel attık, başladık, inşaatını bitirdik gibi bilgileri de paylaşırız. Bu
sadece mekân değişimi üye sayısı ile değil bizimde hizmet kalitemizi artırma ile bu kalite yine
yurtdışı gezileri, eğitimler, Ülke’nin ve şehrin potansiyeli ile alakalı projeler mesela ilk geldik
yaptığımız proje Kayseri’nin Lojistik Master planını çizdik Üniversite’den hocalarla,
‘’Organize Sanayi’deki Sanayicilerle’’ beraber bu organizasyonu yaptık. Şuanda hali hazırda
yapılmakta olan Lojistik köyün çok verimli bir proje olmadığını belirttik bunu ilin amirlerine
de belirttik kendileri de notlarını aldılar bakalım değerlendirecekler. Bu noktada üyelerimizin
gerek iç ticaretlerini, gerek dış ticaretlerini, gerek kurumsallıklarını artırıcı çalışmalarımız,
eğitimlerimiz, yurtdışı gezilerimiz programlarımız oluyor ve devam ediyor.
** Peki, diğer illerde bulunan Müsiad Başkanları ile bir araya gelme imkânınız oluyor mu?
Tabi. 2 ayda bir başkanlar toplantılarımız var. Sonunu Çanakkale’de yaptık. 3 ayda bir genel
idare kurulu toplantılarımız olur. Başkanlar toplantısına sadece başkanlar katılır genel idare
kurullarına başkanlar, sektör kurulu başkanları, teşkilatlanma komisyonu başkanları ve
yönetim kurulu üyeleri katılır o çok daha geniş kapsamlı organizasyonlardır bunlar 3 ayda bir
olur. Farklı farklı şehirlerde o şehre de bir dinamizm katar Müsiad burada yurt çapında
toplanıyor önemli bir organizasyonu var diye şehirde hareketlenir. Bu sene biride Kayseri’de
olacak bu genel idare kurullarından.
Peki, Başkanım tarih bellimi?
Henüz netleşmedi ama 9. ay gibi olması muhtemel.
**Bunlar haricinde Kayseri’de bulunan üyelerinizi kaynaştırma, tanıştırma vs. gibi
organizasyonlarda oluyor mu?
Tabi ki her ayın son Salısı yönetim kurulu toplantılarımız olur her ayın son Salısını Hasbıhal
toplantıları olarak ayırdık. Son salılarda gerek ilden, gerek şehir dışından böyle tecrübe
paylaşımı yapabileceğimiz ve üyeler arası kaynaşmayı artırabileceğimiz Hasbıhal
toplantılarımız olur. Artı ailelerle beraber kahvaltılarımız, tatil programlarımız olur.
Sonuncusunu Mayıs ayının sonuna doğru yaptık. Antalya’da ailelerle beraber genel katılımlı
bir seyahat programımız oldu. Ramazanda iftarlarımız olur ailelere özel yaptığımız protokol
iftarlarının dışında e tabi ailelerin kaynaşmasına özel programlarımız oluyor.
**Hazır Ramazan ve iftarlardan bahsetmişken birazda Ramazan sohbeti yapalım malumunuz
Ramazan ayına sayılı günler kaldı biliyorsunuz bu ayda maneviyat açısından çok önemli bir
ay ben sizi biraz çocukluğunuza götürmek istiyorum eski Ramazanlara karşı bir özlem
duyuyor musunuz?
Eski Ramazanlardan çocukluğumdan aklımda kalan benim ‘’Teravih Namazları’’ Teravih
namazlarına eskisi kadar çocuklar gelmiyor dikkat çeken nokta o bizim için bir panayır gibi
idi Teravih namazı yani o büyüklerin ruhani atmosferinden çok etkilenirdik. Arada
yaramazlıklar yapardık ama o yaramazlıklar yapıla yapıla çocuklar Camilere ve bu ruhaniyete
alışıyorlar alışabiliyorlar. Şuanda çocuklar namaza bizimkisi kadar yoğun katılmıyor. Hem
aileler belki müsaade etmiyor çıkarsın kaybolursun gibi bir çekince ile hem de çocukların
daha elektronik merakları ve farklı eğlenceleri var. Bilgisayar, televizyon, tabletlerle
oynayarak zamanlarını öyle geçiriyorlar. Biraz daha çocuklarımızı bu noktada
bilinçlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Şuuru alacağı noktalardan bir tanesini kaçırmasına
müsaade etmemeliyiz.
**Peki, çocukluğunuzun iftarlarından biraz bahsede bilir misiniz?
Çok daha fazla toplu iftarlar yapılırdı bu toplu iftarlardan kasıt çadırlarda falan değil ama aile
bireyleri, komşu, eş, dost, ahbaplar ile birlikte yapılırdı nadiren yalnız iftarlar olurdu. Şimdi
biraz daha herkes kendi ailesi ile kendi evinde yapmaya başladı Ramazanın bereketine çok
uygun olduğunu düşünmüyorum daha fazla birliktelik olması gerekliliği kanaatindeyim yani
çocukluğumuzdan beri aldığımız eğitim, görgü budur ve aldığım keyifte budur. Evde yalnız
başıma iftar yaptığımda bir bereketsizlik, bir keyifsizlik, bir lezzetsizlik hissiyatı oluşuyor

ama gerek büyüklerle, gerek komşularla, gerek arkadaşlarla, gerek iftar çadırlarında yapılan o
curcuna, o heyecan, o mutluluk herkesin mutluluğu, herkese yansıyor yani bir mutluluk 11,
111,1111’ e çıkıyor artı bir kişilerle.
**Ramazan sizde de bir coşku ve sevinç hissiyatı uyandırıyor mu?
Muhakkak yani bu o ruhani günleri yaşamak hep şöyle de bir soru işareti yaşanıyor yahu sıcak
günlere geliyor, uzun günlere geliyor, yorucu günlere geliyor ama girdikten sonra bunların hiç
biri etkilemez oluyor ve bittiğinde Allah Allah ya çok çabuk bitti o burukluğu hissettiriyor.
Belki evvelindeki çekinceler Ramazan girdikten sonra boş bir çekince olduğu anlaşılıyor
hissediliyor.
**Sanki Ramazan ayında hafiften bir rüzgâr esiyor da ortalık serinlemiş gibi oluyor.
Kesinlikle. Geçen sene Ramazandan önce inanılmaz bir sıcak vardı Ramazan girdi sıcaklar
kesilmişti bu senede aynısı olur inşallah.
** Ramazanda özellikle istediğiniz hani akşama şu olsa da yesek dediğiniz bir menünüz var
mı?
2004 yılında Ramazanı Romanya’da karşılamak zorunda kaldık orada bir işimiz vardı. 2
Hafta Romanya’da kaldık bir haftası Ramazandan önce, bir haftası Ramazanın içinde iftarda
elim ekmeğe gidiyor hani pide arıyor tamam pide önemli değil bir şekilde çözülebilir ama
ekmeği bölüp şöyle bir sucuk içi arıyoruz sofrada yanlış tabaklara banıyoruz sucuk içi
bulacağız diye eşim İstanbul da idi beni bekliyordu işte geleceğim gün telefon açtım
geliyorum diye akşama bir şey ister misin yemek yapalım mı deyince dedim sucuk içi
İstanbul’da nereden bulalım vallahi kıyma alın, baharat bulun bir şey yapın yapın yani.
Ramazanın bence olmazsa olmazı sucuk içi bal ve kaymak ikinci sıraya gelir. Bir numara
sucuk içidir.
Ramazanı hayırlısı ile eda ettikten sonra önümüzde Allah nasip ederse Bayram var peki,
Bayramlar nasıl geçerdi sizde?
Bayramlar bizde Bayram gibi geçerdi. Bayramlar babam rahmetliden aldığım vasiyetlerden
biri diyebiliriz Bayram’ı tatil değil eş, dost ziyareti için verilen izindir olarak değerlendirirdi
yani gidip te dinlenin yâda gidipte uzaklaşın kafanızı dinleyin falan gibi değil bilakis eşinizle,
dostunuzla hemhal olarak stresinizi atın onlardan uzak olmanın verdiği burukluğu, onlarla
birleşerek giderin ve bunu memleketiniz de yapın. Bayramlarda şehir dışına, yurtdışına yâda
tanıdığımız insanların olamadığı mekânlara gitmek çok büyük yanlış olarak değerlendirdik.
Günümüzde ne yazık ki Bayramların bir eksikliği vatandaşlarımız, insanlarımız, dindaşlarımız
tarafından tatil olarak algılanması üzücü. Ben inşallah bunu yapmamaya çalışıyorum. Toplu
bir organizasyon olabilir bu değerlendirilebilir beraber yapılan ama tatil olarak
değerlendirilmesi üzücü. Bayramın tatil olmadığı, Bayram olduğu bilinci İnşallah bu bilinç
yayılır.
Bayramlar nasıl geçerdi? Harçlıklar alır mıydınız?
Eskiden baba, anne dışında konu, komşu da harçlık verirdi şimdi bu gelenek te fazla kalmadı
çocuklar sadece yakın çevrelerinden harçlık alıyorlar. Anne, baba, dedeler, babaanneler ve
anneanneler gibi eskiden bize balonlar, mendiller ve çoraplar hediye olarak verilirdi. Şimdi ne
yazık ki bunun özlemini yaşıyoruz. Ama ben illaki benim çocuklarım Bayram coşkusunu
yaşasın diye ufakta olsa bir Bayram alışverişi mutlaka yapmaya gayret ediyorum.
Çocuklarıma o manevi hazzı yaşatmak adına herkese de tavsiye ediyorum. Eski Bayramlara
duyulan özlemleri daha aza indirmek adına geleneklerimize sahip çıkıp onları yaşatmaya
gayret edelim inşallah. Bayramlıklar bizim hayatımızda çok önemli idi şimdi alım gücü arttığı
için pek değeri kalmadı gibi sanki günümüzde.
**Başkanım bu hoş sohbetiniz için ve bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Son
olarak neler söylemek istersiniz?
Son olarak gündeme değinmeye lüzum var mı bilmiyorum ama siyasete malum seçimler oldu.
Seçimin galibi Ak Parti % 40’ın üzerinde oy aldı 250’nin üzerinde Milletvekili çıkardı ama

diğer partiler çok daha az oy almalarına rağmen iktidarı devirme heyecanı ve mutluluğu ile
yorumlar yapıyorlar Ak Parti’de neden bu kadar geriledik sorgusunu kendi içinde inşallah
sorar ve memleketi kaosa sürüklemeden nasıl bir çözüm olursa bu erken seçim mi olur,
koalisyon mu olur, azınlık hükümetine dışarıdan destekle mi olur inşallah Ramazanı keyifli
geçirip Bayramı da Bayram gibi yapmamıza müsaade ederler siyasiler.
**Tuzlu Kahve söyleşimizde bu hafta Müsiad Başkanı Sayın Nedim Olgunharputlu’yu konuk
ettik haftaya faklı konu ve konuklarla yeniden buluşmak dileği ile hoşça kalın.
Tuzlu Kahve Söyleşi: Selda AVCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13828.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

ERÜ’de Prof. Dr. Fuat Sezgin Caddesi açıldı
Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin caddesi düzenlenen törenle açıldı.
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ERÜ yerleşkesi içerisinde Fen ve Edebiyat Fakültesi yanında bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin
Caddesi adı verilen cadde düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur,”İslam Bilim Tarihi alanında Prof. Dr. Fuat Sezgin, yaşayan en önemli
isimdir. Kadım medeniyetimizin bilim tarihine yaptığı hizmetler hiçbir zaman
unutulmayacaktır. Eğer o olmasaydı birçok eser birçok buluş belki de hiç bilinmeyecekti. Biz
de bu caddeye ismini vererek Fuat Sezgin ismini yaşatacağız. Üniversitemiz onur
kazanacaktır” dedi. Daha sonra Rektör Keleştemur, Prof. Dr. Fuat Sezgin’e plaket takdim etti.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin Caddesi, protokol üyeleri tarafından açıldı.
Törene Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13829.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Prof. Dr. Fuat Sezgin ERÜ'de konferans verdi
Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin, ‘Müslümanların Coğrafya Tarihine
Katkısı’ konulu konferans verdi.
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ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda Prof. Dr. Fuat Sezgin, ‘Müslümanların
Coğrafya Tarihine Katkısı’ konulu konferans verdi. Konferansın açılış konuşmasını yapan
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, tayini dolayısıyla bugünden itibaren görevden
ayrılacağını söyleyerek, “Prof. Dr. Fuat Sezgin, Türk İslam Bilimi’nin yaşayan en büyük
ismidir. Çok önemli büyük eserler vermiştir. Bu konunun sadece Türkiye’de değil dünyada da
tanınmasında büyük gayret göstermiştir” şeklinde konuştu. Konferansa başlamadan önce
özgeçmişi okunan Prof. Dr. Fuat Sezgin, hayatında verdiği en önemli konferanslardan birisi
olduğunu söyleyerek, iş hayatı boyunca kazandığı deneyimleri katılımcılara aktardı.
Konferansa Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13830.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

6. Ali Dağı Kupasında ödüller sahiplerini buldu
Talas Belediyesi'nce bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Kupası'nda
ödüller sahiplerini buldu.
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Konak Restoran'da düzenlenen ödül törenine Vali Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri
Milletvekili Havva Talay Çalış, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İlçe Başkanı Ragıp Dost,
Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili Hasan Yetim, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici,
Türk Hava Kurumu yetkilileri ve Türkiye, Rusya, Fransa, İsviçre, İran ile Kazakistan'dan 120
sporcu katıldı. Bir hafta süren yarışma sonunda yapılan ödül töreninde konuşan Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ali Dağı'nın hava sporlarında uluslararası bir marka
olduğunu belirterek, yapılmaya başlayan projelerle daha da aktif olacağını söyledi. Başkan
Palancıoğlu, "Yapımı süren Ali Dağı 360 Projesi ile dağ daha yeşil, daha güzel ve hareketli
hale gelecek. Bu projede yürüyüş, bisiklet, fayton gibi hizmetler olacak. Ayrıca Ali Dağı

bununla beraber geliştireceğimiz projeyle uluslararası arenada daha da ismini duyuracak."
diye konuştu. Konuşmaların ardından yapılan ödül töreninde 6. Ali Dağı Yamaç Paraşütü
Kupası ve Türkiye Yamaç Paraşütü Kupası olmak üzere 2 yarışmada dereceye giren
sporculara ödülleri verildi. Yarışma sonucu 6. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Kupası genel
klasmanda İran'dan Shahin Fallah 1048 puanla birinci, Türkiye'den Semih Sayır 1035 puanla
ikinci, Rusya'dan Daria Krasnova 972 puanla üçüncü oldu. Kadınlarda Rusya'dan Daria
Krasnova 972 puanla birinci, Türkiye'den Merve Arslan 469 puanla ikinci, yine Türkiye'den
Cansu Atabey 372 puanla üçüncü oldu. Takımlarda ise, Gin 4 bin 039 puanla birinci, Niviuh 3
bin 027 puanla ikinci, AYP 2 bin 976 puanla üçüncü oldu. Türkiye Yamaç Paraşütü
Kupası'nda ise genel klasmanda Semih Sayır 1035 puanla birinci, Oğuzkan Sadeer 901 puanla
ikinci, Umut Yetiştiren 830 puanla üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde de Merve Arslan 469
puanla birinci, Cansu Atabey 372 puanla ikinci, Burcu Demirörs 370 puanla üçüncü oldu.
Dereciye giren sporculardan aynı zamanda yarışma teknik koordinatörü Semih Sayır, ülke
genelindeki olumsuz hava koşullarına rağmen Ali Dağı'nda uçuş gerçekleştirdikleri için mutlu
olduklarını söyledi. 6. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Kupası genel klasman birincisi İranlı sporcu
Shahin Fallah, birinci olmasının kendisini mutlu ettiğini kaydetti. Yarışma üçüncüsü Rus
sporcu Daria Krasnova ise üç yıldır yarışmaya katıldığını ve bu yıl derece yapmaktan
duyduğu mutluluğu ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13831.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

5 mahallede su kesintisi
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce Tablakaya Mahallesi Kısmi Kanalizasyon ve içme suyu şebeke
hattı yapım işi kapsamında, 5 mahallede su kesintisinin yapılacağı belirtildi.

16 Haziran 2015 Salı 15:30
Su kesintisinin 16 Haziran Salı (yarın) günü, sabah saat 08.00’da başlayıp, akşam saat 18.00’a
kadar devam edeceğini kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Tablakaya
mahallesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık sık arıza veren mevcut AÇB
içmesuyu hattı yerine, yeni döşenen Duktil içme suyu hatları işletmeye alınacak,” dedi.
İçme suyu hattı işletmeye alınacağından bölgede mecburi bir su kesintisi yapılacağını belirten
Batukan; Harman, Han, Tablakaya, Kiçiköy ve Mevlana mahalle sakinlerinin mağdur
olmamaları için gerekli önlemleri almaları gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13832.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Sadaka-I Fıtır miktarı 11 lira 50 kuruş
Kayseri İl Müftü Vekili Galip Koçer, Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla yaptığı
açıklamada Sadaka-ı Fıtır miktarının 11 lira 50 kuruş, zekat nisabının da 80.18 gram altın
olduğunu söyledi.
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Kayseri İl Müftü Vekili Galip Koçer, Ramazan ayının yaklaşması nedeni ile vatandaşları
bilgilendirmek için yazılı açıklama yaptı. Koçer açıklamasında, “Evveli rahmet, ortası
mağfiret sonu da cehennemden azat olarak müjdelenen ramazan ayına girmek üzereyiz. 17
Haziran 2015 Çarşamba akşamı ilk teravih namazı kılınacak gece de ilk sahura kalkılacaktır.
18 Haziran 2015 Perşembe günü ise Ramazan Ayının birinci günüdür. 2015 yılı Ramazan ayı
teması "Vakit İyilik Vakti Bu Ramazan ve Her zaman" olarak belirlenmiştir. Ramazan orucu
Hicretten 1,5 yıl önce farz kılınmıştır. Lügat olarak oruç, nefsin yöneldiği şeylerden imsak
etmek anlamına gelirken, Istılah olarak ta Ramazan ayında imsak vaktinden başlayarak
güneşin batışına kadarki zaman içinde niyet ederek yemeyi, içmeyi ve şehevi istekleri terk
etmek anlamına gelmektedir. Oruçtan maksat insanın kulluğunu bilmesi, Rab'bini tanıması ve
dolayısıyla Allah’ın rızasını kazanıp sonsuz mutlulukları hedeflemesidir. Oruçtan maksat
Allah’ın rızasını kazanmak olmakla beraber birçok diğer faydaları da vardır. İnsanın nefsini
terbiye eder. İnsan oruç sayesinde Rab'bine itaat etmeyi öğrenir, iftar sofrasında vakit
gelmeden bir lokma yiyemez, sanki Allah’ın “Buyurun kullarım yiyin” emrini bekler.
Toplumsal yönden ise; Açlık, susuzlukla birlikte toplumdaki fakir ve yoksulların sıkıntılarının
yaşanarak anlaşılmasına vesile olur ki bu uygulama insanın şefkat ve merhamet duygularını
doruk noktaya ulaştırarak toplumsal dayanışmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı yaygın ve
kalıcı bir hale getirir. Oruç tutarak manen yükseleceğimiz Ramazan ayında dikkat edilmesi
gereken en önemli konulardan birisi iftar ve imsak vaktidir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın
yayınladığı takvimlerdeki vakitler esas alınmalıdır. Ramazan ayında sabah ezanları imsak
vaktinde okunduğu için ezanın başlaması ile birlikte yeme içmeye son verilmesi gerekir.
Çünkü oruç imsakla başlamaktadır. Ramazan orucunun her günü için niyet gerekir. İmsak
vaktinden sonra Oruca muhalif bir şey olmamak kaydıyla, iftardan kuşluk vaktine kadar niyet
edilebilir. Ayrıca ramazan ayında ve her zaman Namazlarda tadili erkana riayet edilmeli,
teravih namazlarının ikişer rekat kılınması sünnete uygun bir davranıştır. Ramazan ayında
Fıtır Sadakası ve zekatlarımızı uygun yerlere uygun bir şekilde vermemiz gerekir. Yine bu
ayda komşuluklarımızın geliştirilmesi ve iftarı komşularımızla paylaşmamız dinimizin
tavsiyesidir. Ferdi ve ailevi mutluluğumuz için Mevla’mızın “Ey iman edenler! Oruç sizden
öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.”(Bakara, 2/185)
mesajına uyarak orucumuzu tutmalı, “Peygamber efendimiz (S.A.V.) in de Kim, faziletine
inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları
bağışlanır."( Buhari, İman 28, Savm 6; Müslim, Sıyam 203,) müjdesini göz önünde
bulundurmalıyız, "Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır
ve şeytanlar bağlanır."(Buhari, Savm 5, Bed'ul-halk 11; Müslim, Sıyam 1, 2,) uyarısına kulak
vererek de şeytana prim vermemeliyiz. Kayseri halkı olarak Gana’ya kuyu açılması için
yaptığımız yardımın huzuru içerisindeyiz diye düşünüyorum. “Ramazanın her gününü fırsat
bilerek günah ve kusurlarımızdan dolayı tövbe ve istiğfar etmeliyiz. İbadetlerimizi ve

dualarımızı yoğunlaştırarak Rabbimize yakınlaşmalı, bu mübarek ayda Yüce yaratanımıza,
ailemize, çocuklarımıza, çevremize, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve
sorumluluklarımızı tekrar hatırlamalıyız. Ramazanı güzel karşılamalı, güzel uygulamalı ve
maneviyatından güzel istifade etmeliyiz. Bu duygularla Kayserili hemşerilerimizin ve aziz
milletimizin, Ramazan ayını tebrik ediyor, ülkemizin, İslâm aleminin birlik, dirlik ve
beraberliğine, bütün müminlerin affedilmelerine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz
ediyorum”
Müftü Vekili Galip Koçer, Sadaka-İ Fıtır Miktarı Asgari 11,50 TL, Zekat Nisabı’nın ise 80.18
gram altın olduğunu vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13833.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

ERÜ Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde
mezuniyet heyecanı yaşandı.
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Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan ERÜ Edebiyat Fakültesi
Dekan Yardımcısı Doç Dr. Muhittin Kapanşahin, "Edebiyat Fakültesi 10 aktif bölümün 4 bin
350 öğrencisi,29 Profesör, 25 Doçent ve 28 yardımcı doçent olmak üzere toplam 165 Öğretim
Elemanı ile Erciyes Üniversitesinin en büyük fakültelerinden birini oluşturmaktadır. 10 aktif
bölüm içerisinde Edebiyat Fakültesinde Kore, Japon, Çin, Ermeni, İbrani, Rus ve İngiliz dili
olmak üzere birçok Dil bölümü bulunmaktadır. Öğrencisi olup eğitim, öğretim faaliyetleri
devam eden ve mezunlarımızı oluşturmaktadır. Bunların içerinde de İngiliz Dili ve Edebiyatı
bölümü en köklü bölümlerimizden biridir. Yaklaşık 450 Lisans ve 50’den fazla Lisans üstü
öğrencisi, 2 Profesör, 4 Doçent, 5 Yrd. Doçent ve 24 Öğretim elemanı ile eğitim öğretim
faaliyetlerini sürdürmektedir. Değerli veliler bu kıymetli hocalarımız sizlerin 4 ya da 5 yıl
teslim etmiş olduğunuz çocuklarınızın iyi bir eğitim alabilmesi için her türlü fedakarlık ve
özveri de bulundular" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Düzenlenen tören, İngiliz
Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan öğrencilere diplomalarının verilmesi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13834.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Yahyalı’da Ragbi rüzgarı esti
Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve Türkiye Ragbi Federasyonu işbirliği ile 12-14
Haziran tarihleri arasında Yahyalı Bayanlar Ragbi Turnuvası ve milli takım seçmeleri yapıldı.
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Yahyalı Şehir Standında yapılan turnuvanın açılış töreninde konuşan Yahyalı Belediye
Başkanı Esat Öztürk, "Turnuvada mücadele edecek tüm takımlarımıza canı gönülden başarılar
diliyorum. Milli takım seçmelerimiz de burada yapılıp, milli takımımız burada kamp yapıp,
ağırlayıp uğurlayacağız İnşallah Hırvatistan’dan güzel bir netice alarak ülkemize dönerler.
Sporcularımızın burada kafaları dinlenmiş olacak. Tarsus’ta biliyorsunuz yatırlar vardır. Onun
gibi kafanızın dinç bir şekilde ben evlerinize döneceğinize, illerinize döneceğinizi ümit
ediyorum. Yahyalı da sizi görmek güzel gerçekten. Şöyle baktığımızda hemen gerimizde
güzel bir dağ orman yeşillik ve yeşil gözlü Yahyalı’ya ben hoş geldiniz diyorum saygılar
sunuyorum” diye konuştu
Turnuvada, Türkiye Ragbi Federasyonuna bağlı Kadıköy Ragbi, Çamlıca Gençlik, Ankara
Üniversitesi, Olympian Akademi, Selçuk Kartalları, Nilüfer Gençlik, Karşıyaka Starları,
Edirnespor
Basketbol
kulüpleri
olmak
üzere
8
takım
mücadele
etti.
13 Haziran Cumartesi günü Grup müsabakaları ile başlayan turnuvada, maçlar 15’şer
dakikalık iki devre halinde oynandı. Gruplarında ilk iki sırayı almayı başaran Karşıyaka
Starları, Olympian Akademi, Edirnespor Basketbol, Çamlıca Gençlik yarı finale yüksele
yükseldi.
14 Haziran Pazar Günü yarı final mücadelelerinde rakiplerini yenen Karşıyaka Starları ve
Olympian Akademi finalde karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen final mücadelesinde
nefesleri kesti. Geçen senenin şampiyonu Olympian Akademi karşısında ilk devre 5-0 öne
geçen Karşıyaka Starları yaptığı başarılı savunma ile Olympian Akademiyi durmayı başarsa
da Olympian Akademi son saniyelerde bulduğu 5 sayı ile maçı berabere getirmeyi başardı.
Uzatmaya giden maçta Golden Gol uygulaması yapıldı. Uzatma devresinde güçlü rakibi
karşısında
5
sayı
bulan
Karşıyaka
Starları
şampiyon
oldu.
Turnuvada 3. Lük maçında rakibini yenen Edirne spor Basketbol 3., Çamlıca Gençlik takımı
ise turnuvayı 4. Olarak tamamladı.
Final müsabakasının ardından başlayan kupa töreninde ilk dörde giren takımların madalyaları
ve kupaları verildi. Dördüncü olan Çamlıca Gençlik takımına Rabgi Federasyon Yönetim
Kurulu Üyeleri, üçüncü olan Edirnespor Basketbol Takımına Yahyalı Garnizon Komutanı
Cemal Ersin Çakır, ikinci olan Olympian Akademi takımına Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk, birinci olan olan Karşıyaka Starları Takımına ise Yahyalı Kaymakamı Metin Esen
tarafında madalya ve kupaları verildi.
Kupa töreninin ardından organizasyonun Yahyalı’ da yapılmasına katkı veren Yahyalı
Kaymakamı Metin Esen’e , Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e, Yahyalı Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Kafalı’ya, Ragbi Federasyon Başkanı Şahin Kömürcü tarafından plaket

verildi.
Kupa töreninin ardından Ragbi Milli Takımlar Teknik Direktörü Erhan Yüksel, önümüzdeki
hafta yapılacak Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı. 4 gün Yahyalı ilçesinde kamp
yapacak olacak Ragbi Bayan Milli takımımız, maç için 18 Haziranda Hırvatistan’a hareket
edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13835.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Mezuniyet belgesini babasının elinden aldı
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesinde 260 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.
Mezuniyet töreninde ayrıca, Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim
Güney fakülteden mezun olan kızı Gamze'ye diplomasını kendisi verirken, CHP Kayseri
Milletvekili Çetin Arık da yeğeni Abdullah Arık'a diplomasını kendisi verdi.
Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Amfi Tiyatrosunda düzenlenen mezuniyet törenine Vali
Vekili Mehmet Emin Avcı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Muhammet Güven, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney,
Kayseri Tabip Odası Başkanı Suat Öktem, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Erciyes Üniversitesi 41. dönem mezuniyet töreninde 260 öğrenci mezun vermenin gururunu
yaşadı. Mezuniyet töreninde dönem birincisi Ümit Yaşar Güleser yaş kütüğüne plaket çaktı.
Törende ayrıca dönem birincisi olan öğrencilere plaketlerini Vali Yardımcısı Mehmet Emin
Avcı verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13836.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Davul tamircileri eski günlerini arıyor
Kayseri'de davul tamiri yapanlar, her geçen yıl davul tamiri için gelenlerin sayısında azalma
olduğunu ve eski günlerini aradıklarını söyledi.
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Ramazan ayında ilk akla gelenlerden olan davulcular, eski günlerini arıyor. 35 yıldır davul
tamirciliği yapan Naki Özkan, "Genellikle davulların tamir işleri ve davulu sıfırdan
yapmaktayım. Bu sene davula çok fazla rağbet olmuyor, satışlarımız çok fazla olmuyor. Şu
ana kadar iki defa davul tamiri yaptım. Geçen yıl bu yıla oranla daha fazla davul alan ve
tamiri için gelenler oluyordu" dedi.
Özkan, "Müşteriler davulların kasnağı patladığı zaman davulları tamir ettirmek için
getiriyorlar. Arızalanan kasnakları onarıyoruz ve eski haline getiriyoruz. Kasnak derilerinin
değişim fiyatı 50 TL tutuyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13837.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Halk bize artık uzlaşmalıyız mesajını verdi
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 7 Haziran seçimlerini değerlendirerek, "Halk bizlere
artık uzlaşmalısınız mesajını verdi." dedi.
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"Bu seçimlerin Kayseri’ye ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diyen Milletvekili Çetin
Arık, "Halk bir karar verdi ve halkın seçimine saygı duyuyoruz. Türkiye bu seçimde
normalleşmeyi seçti. Türkiye artık tek adam yönetimini ve baskıyı istemiyor" ifadesinde
bulundu.
Çetin Arık, "Türkiye tavrını başkanlıktan yana değil demokrasiden yana koydu parlamenter
sistemi tercih etti" diyerek şunları söyledi:
" Halk bizlere artık uzlaşmalısınız mesajını verdi. Biz CHP olarak her zaman çözümün
yanında olacağız. Üzerimize düşen görevlerin hepsini yapacağız. Kayserili vatandaşlara’da
teşekkür ediyorum. Ben herkesin milletvekiliyim. Sadece CHP’ye oy verenlerin değil. Türk
bayrağı bir göstergedir ki ben herkesin milletvekiliyim. CHP’nda sonuna kadar

savunucusuyum. Partimizin değerlerini sonuna kadar savunacağım. Kayseri’nin
milletvekiliyim ama Ülkemizin çıkarları için sonuna kadar çalışacağım. Milletin verdiği karar
uzlaşıdır. Mutlaka bir hükümet çıkacaktır. Türkiye hükümetsiz kalmaz. Bu durum parti
meclisinde görüşülecektir. Türkiye’nin çıkarları neyi gerektiriyorsa, biz bu hükümeti
kuracağız. Burada tabanın ve örgütlerin ne istediği bizim için önemlidir. Biz CHP olarak her
zaman çözümün yanında olacağız. Ülkemizin çıkarları ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa o
hükümeti kuracağımızdan emin olsunlar. Biz hesap sormak için bu yola çıktık. Yolsuzlukların
hesabı sorulsun diye bir yola çıktık. Taleplerimizi genel merkeze aktaracağız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13838.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Cep telefonları çalar saatlerin zilini susturdu
Kayseri'de saatçilik yapan Ali Erkara, cep telefonları çıkmadan önce vatandaşların sahura
çalar saatlerin ziliyle uyandığını söyleyerek, "Vatandaşlarımız artık sahura çalar saatlerin zil
sesi yerine cep telefonunun alarm sesi ile kalkıyor" dedi.
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Geçen yıllarda Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber sabaha kadar çalar saat tamir ettiklerini
ve vatandaşların sahura kalkmak için çalar saatlere yoğun talep gösterdiklerini dile getiren
saatçi esnafı Ali Erkara, çalar saatin teknolojiye yenik düştüğünü söyledi.
Kayseri'de saatçilik yapan Ali Erkara, çalar saatin tarih olduğunu ve cep telefonlarının çalar
saatin yerini aldığını söyledi. Saatçi Erkara, "Satışlarımızın düşük olmasına rağmen insanların
ihtiyaç duyduğu aksesuarlardan biri saatlerdir. Saat zaman olarak günlük hayatımız da çok yer
kaplar. Çalar saatlerimize genel de Ramazan ayında rağbet olurdu. Eski ustalarımızın
zamanında çalar saatleri sabahlara kadar tamir ederdik. Şimdi o yoğunluk yok. Artık
insanlarımız cep telefonu ile sahura kalkıyor" ifadelerini kullandı.
Cep telefonlarının yaydığı radyasyon nedeniyle insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Erkara,
çalar saatin sağlıklı olduğunu belirterek, "Çok çeşitli çalar saatler vardır ve fiyatları makuldür.
Hem sağlık açısından hem de nostalji açısından vatandaşlarımızın çalar saatleri almalarını
tavsiye ederiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13839.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri ve Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda, 9 kişi yakalanarak gözaltına
alındı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği
öğrenildi. Yapılan çalışmalarda U.A., K.N.Ü., A.S.A., N.K., A.O.B., K.K.'nın Kayseri'de,
M.K. ve cezaevi firarisi olan C.Ö.'nün Gaziantep ilinde yakalandıkları bildirildi. Ayrıca
çalışmalar sırasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen E.D.'nin de yakalanarak
gözaltına alındığı öğrenildi.
Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 69 adet
mermi, 2 adet av tüfeği ve 47 adet av tüfeği fişeği, bir adet bıçak, 10 fişek satışa hazır
metamfetamin maddesi ayrıca 1 kilo 840 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği
bildirildi.
Yapılan soruşturmalar çerçevesinde C.Ö.'nün 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve
Kullanmak, Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından ilgili birime teslim edildiği, U.A., A.S.A.
ve M.K.'nın 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandıkları, N.K., A.O.B.,
K.K. ve E.D.'nin Adli Kontrol kararı ile K.N.Ü.'nün ise Cumhuriyet Savcılığı tarafından
serbest bırakıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13840.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Melikgazi'ye Devlet Malzemi Ofisi Ve Teşvik
Belgeli 3 Adet Jcb Kazı-Yükleyici-Kepçe
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen
Melikgazi İlçesinde daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile araç parkını her
geçen gün yeni alınan araçlarla genişlettiklerini bildirdi.
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Trafiğe kapalı alanlarda etkili bir araç…

İlçesinin her geçen gün büyüdüğünü ve semtler arasında mesafenin de artığını bundan dolayı
araç parkına sürekli yeni araçlar satın alarak genişletip, hizmeti vatandaşlara bizzat bire bir
sunduklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni alınan araçlar ile hizmetlerin
daha etkin, verimli ve kısa sürede gerçekleştirileceğini belirtti.
3 adet jcb kazı/yükleyici ve kepçe ile alt yapıda daha seri hizmet
3 adet alınan JCB kepçe araçlarının Devlet malzeme Ofisi aracılığı ile Teşvik Belgesi ile
alındığını vurgulayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yeni alanın araçlar ile ilgili olarak
şunları söyledi;
“Melikgazi İlçesinin yerleşim alanı büyümekte ve bu fiziki olarak büyümekte ve nüfusu da
artmaktadır. Dolayısı ile her hizmet verilen alan ile birey sayısı da artmaktadır. İlçe sınırları
içerisinde 81 mahallemiz bulunmaktadır. Geniş bir alanda daha etkin ve verimli bir hizmet
için teknolojinin her türlü yeniliklerini ve araçlarını kullanıyoruz. Daha kısa sürede daha çok
alan da alt yapı, kanal açma, malzeme yükleme ve kaldırma çalışması yapılmış olacak. 3 adet
jcb kazı yükleyici ve kepçe arıcı Fen İşleri Yol Yapım Şefliğine tahsis edilmiştir. Yol Yapım
Şefliğine alınan 2 adet JCB aracın 3cx modeli ve 92 Hp dizel motorludur. 1 adeti ise 1cx
modeli olup 47 Hp dizel motorlu olup 3 araç çalışmalara başlamıştır”
daha etkin hizmet…
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 ayrı aracın alt yapı çalışmaları için kullanılacağını ve
hizmette verimliliğin artırılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13841.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Ragbici bayanlar Yahyalı’ya hayran kaldı
Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve Türkiye Ragbi Federasyonu işbirliği
düzenlenen Ragbi Turnuvası için Yahyalı’ya gelen sporcular ilçeye hayran kaldılar.
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Eşsiz doğası, el değmemiş tabiat örtüsü ve birbirinden güzel şelaleleri ile Türkiye turizminde
söz sahibi olmak isteyen Yahyalı’yı gezen Ragbici bayanlar gördükleri güzelliklere hayran
kaldılar.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ragbi Federasyon
Başkanı Şahin Kömürcü ve takım antrenör ve sporcular yer aldığı Yahyalı turunda ilk olarak
Derebağ Şelalesini gezen sporcular, ardından Kapuzbaşı Şelalesi’ni gezdi. Şelalelerde bol bol
hatıra fotoğrafı çektiren sporcular, böylesine doğa ile iç içe bir ilçede turnuva düzenlendiği
için mutlu olduklarını, geldikleri illerde böyle güzelliklerin olmadığını ifade ederek,
kendilerini turnuva için ilçeye davet Belediye Başkanı Esat Öztürk’e ve İlçe Kaymakamı
Metin Esen’e teşekkür ettiler.
Yahyalı’da Ragbi Turnuvası düzenleyerek ilçe tanımına katkı sağlamak istediklerini belirten
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, doğa harikası bir ilçede yaşadıkları için mutlu

olduklarını söyledi. Başkan Öztürk ; “ Türkiye Bayanlar Ragbi Federasyonu Başkanımız çok
kıymetli dostum, kardeşim Şahin Bey buradalar. Kıymetli ilçe kaymakamımızda burada.
Bayanlar Ragbi Federasyonumuzun seçmeleri burada yapılacak, 8 kulübümüz bu turnuvada
mücadele edecek. Milli takım seçmeleri de hakeza burada yapılacak. Ben özellikle burada ilçe
kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Federasyon Başkanımıza da teşekkür ediyorum.
Sporcularımızı burada ağırlamış olacağız ve onları en güzel şekilde uğurlayacağız. İlçemizin
turizm değerlerinin tanıtımında bu turnuvanın katkıları olacağına inanıyorum. İnşaalah Milli
Takımımız da seçmelerden sonra burada kamp yapacaklar. Bu güzelliğe katkılarından dolayı
başta Federasyon Başkanımıza ve İlçe Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Bu güzelliğe hep
beraber imza atmış oluyoruz. Buraya gelen sporcularımız şüphesiz illerine gittikleri zaman
buranın güzelliklerinden bahsedecekler. Şuan doğa harikası bir yer olan Kapuzbaşı
Şelalesindeyiz. 70 metre yükseklikten akan bir şelale. Bir çok güzellikleri bağrında barındıran
bir yer Kapuzbaşı Şelalesi. Burada yedi göllerimiz var, Hacer ormanımız var, yaban hayatı
burada meşhur. Buranın bir özelliğinden daha bahsedeceğim, biz buraya botanik kütüphanesi
diye bakıyoruz. Açık hava müzesi diye biliyoruz burayı. Ve biz il dışından yurt dışından
misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Turizme aç bir yer burası. Ben bu coğrafyaya
keşfedilmemiş cennet diyorum ve saklı cennet diyorum ben kısaca.” diye konuştu.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ise turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade
ederek şunları söyledi. Kaymakam Esen; “ Yahyalı İlçesi olarak ev sahipliği yapmaktan
dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. 8 tane ayrı ilimizden takımlar kendilerini burada temsil
edecekler. Sporcularımız değişik bir bölgeyi, değişik bir yöreyi, turizm değerlerini, kültürel
doğal ve doğal değerlerle beraber tanıma fırsatına sahip olacaklar. Bu bizim ilçemiz
açısından, ilçemizin sahip olmuş olduğu bu güzelliklerin tanıtımında sporcularımızı her birini
birer turizm elçisi olarak geri gönderdiğimiz zaman bizde büyük bir kazanç elde etmiş
olacağız. Dolayısıyla her tarafın kazançlı olduğu bir organizasyon oldu İnşaallah ilçemizde.
Bu tabi ki bazı şeyleri göze almadan bazı şeyler için fedakârlık yapmadan bunlar olmuyor. Bu
fedakârlığın en büyüğünü yapan ilçemizin değerli Belediye Başkanına bu ekranlardan da
şükranlarımı sunuyorum. Yahyalı halkı adına teşekkür ediyorum. Hakikaten yüzlerce
sporcumuzu misafir ediyor her birini burada ilçelerine İllerine gönderirken onların
Yahyalı’nın
tanıtılmasına
inanılmaz
katkılarda
bulunacak.”
diye
konuştu
Ragbi Federasyon başkanı Şahin Kömürcü’ de doğup büyüdüğü memleketinde bu turnuvanın
yapılmasında memnuniyeti belirterek, turnuvanın organizasyonunda emeği geçen herkese
teşekkür etti. Başkan Kömürcü ”Benimde doğup büyüdüğüm bu güzel toprakların
tanıtılmasında emeği geçen Sayın Belediye Başkanım Esat Öztürk Bey’e, Kaymakamımız
Metin Esen Bey’e şükranlarımı sunuyorum. Her şeyden önce ilçeye çok güzel hizmet yaptılar.
Benimde başında bulunduğum federasyonu çok güzel tanıttılar. Kendileri çok güzel bir ev
sahipliği gösterdiler. Ben turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13842.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Aslankaya'nın katil zanlısına 24 yıl hapis
Kayseri'de, kırmızı ışıkta duran arabasının içinde uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını
kaybeden Mehmet Aslankaya'nın katil zanlısına yapılan yargılama sonrasında 24 yıl hapis
cezası verildi.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu yargılanan sanık Mustafa
Özcan hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan zanlı Mustafa Özcan, "Öldürme kastım
yoktu.
Öldürmek
istesem
silahta
başka
mermiler
de
vardı"
dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında zanlı Mustafa Özcan'a ilk olarak 'Ömür Boyu
Müebbet Hapis Cezası' verdi. Bu ceza 'Haksız Tahrik İndirimi' uygulanarak 24 yıl hapis
cezasına çevrildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13843.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Çalıştığı inşaatın 8. katından düşen genç öldü
Kayseri'de yaz tatilinde iki gün önce inşaatta işe başlayan 16 yaşındaki lise öğrencisi, çalıştığı
inşaatın 8. katından düşerek hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi'nde, 16 yaşındaki
Abdullah Şeker'in bir inşaatın 8. katından düşerek ağır yaralandığı öğrenildi. Ambulansla
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Şeker'in yapılan tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.
Mimarsinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi olan Abdullah Şeker'in acı haberini
alan yakınları, hastaneye akın etti. Acı haberi alan anne Canan Şeker gözyaşları içinde,
"Yavrum gitti, öldü değil mi? Kuzum öldü mü? Ekmek parası için gitti kuzum. Gitmez
olaydın kuzum" diye feryat etti.

İnşaatta elektrik işiyle uğraşan 16 yaşındaki Abdullah Şeker'in iki gün önce işe başladığı
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13844.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

ERÜ Mühendislik Fakültesi’nde mezuniyet
heyecanı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi’nde bin 100 öğrenci mezuniyet sevinci
yaşadı.
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ERÜ Mühendislik Fakültesi tarafından Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen
törende bin 100 öğrenci diplomasını aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa Alçı, mühendislik fakültesinin fakülte ismini almakla beraber teknik bir
üniversite konumunda olduğunu vurgulayarak, “Mühendislik fakültesinin 2014-2015 yılı
mezuniyet törenine hoşgeldiniz. Mühendislik fakültemiz aslında bir fakülte ismini almakla
beraber bir teknik üniversite konumundadır. Çünkü şu anda mevcut öğrenci sayısı 10 bin
civarındadır. Türkiye’de ilk 100’e giren birçok üniversiteden daha büyük bir fakültedir. Yılda
yaklaşık olarak bin 100 civarında mezun veren gerçekten bu fakültenin kalkınmasına bilim ve
teknolojisine katkıda bunan önemli bir fakültedir. Çünkü üniversitelerin değerlendirmesini
yapan bazı kuruluşlar tarafından 25 mayıs 2015 tarihinde üniversitelerin son karnesi
yayınlandı. Mühendislik fakültemiz ülkemizde 191 üniversite içerisinde 8. sıradadır. YÖK
tarafından üniversitenin performansı 2014-2015 öğretim yılları arasında son 10 yıllık
performansları değerlendirildiğinde Erciyes Üniversitesi ülkemizdeki 191 üniversite arasından
10. Sırada ye bulmuştur” şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından fakülte birincisi Samet
Çıklaçandır, yaş kütüğüne çivi çakmasının ardından mezun arkadaşlarına ‘Mühendislik
Yemini’ ettirdi.
TANZANYALI WAPANDE DÖNEM ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Programda, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Makine Mühendisliği
öğrencisi Tanzanyalı Sadam Hamis Wapande de, dönem üçüncüsü olarak mezun oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13845.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Sporda başarılı öğrencilere hediye
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2014-2015 eğitim öğretim yılındaki
yarışmalarda 3 spor branşında 4 il birinciliği elde eden TOKİ Levent Çetinkaya Ortaokulu
öğrencilerini kabul etti.
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Meclis salonundaki ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan, İlçe Milli Eğitim
Müdür Vekili Serdar Şen, beden eğitimi öğretmeni ve öğrenciler katıldı. Başkan
Palancıoğlu'na öğrencilerin başarısıyla ilgili bilgi veren öğretmenler, yıl içinde yapılan
yarışmalarda erkek futbol takımı, hentbol erkek takımı ve hentbol kız takımının bölge
ikinciliği ile il birinciliği, badminton erkek takımının ise il birinciliği elde ettiğini anlattı.
Öğrencilerin okulun açıldığı 4 yıl öncesinden bugüne kadar toplam 30 kupa kazandıkları
belirtildi.
Sporda derece elde eden 36 öğrenciyi tebrik eden Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, kendilerine önemli tavsiyelerde bulundu. Başkan Palancıoğlu, "Sporda veya
başka bir alanda başarılı olunduğunda derslerde başarısızlık olabiliyor ama sizde bu olmamış.
Buna sevindim. Benim çocuklarımda sizler gibi sporla uğraşıyor. Çok faydasını gördük.
Sizlerin de sporda çok daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Çünkü spor size ayrı bir
motivasyon sağlıyor" dedi.Başkan Palancıoğlu, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: "Sizden
sadece spor ve derslerde başarılı olmanızı değil, kitap okumakta da başarılı olmanızı tavsiye
ediyorum. Ne kadar çok kitap okursanız, kendinizi o kadar iyi ve donanımlı yetiştirmiş
olursunuz. Ayrıca dil öğrenmeniz de çok önemli. Bütün bunları yaparsanız topluma faydalı,
örnek bir birey olmuş olursunuz. Sosyal medyayı eğlenceden ziyade kendinizi yetiştirmeye ve
bilgi edinmeye yönelik kullanın. Zor şartlar altında çalışarak bu başarıları elde etmeniz takdire
şayan. Biz de elimizden geldiğince sizlerin fiziki olarak daha iyi şartlarda sporda çalışmanıza
katkı sağlayacağız. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum"
Konuşmasının ardından Başkan Palancıoğlu, futbol, hentbol ve badminton branşlarında
derece elde eden TOKİ Levent Çetinkaya Ortaokulu öğrencilerine eşofman ve çeşitli
hediyeler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13846.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

AHD spor tesislerinde tenis turnuvası heyecanı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri içerisinde bulunan
Tenis Kortlarında 28 oyuncunun katıldığı özel tenis turnuvası başladı.
Tenisi Kayseri'de sevdirmek, devamlılığını sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon; 16
yaş üzeri ve 30 yaş üzeri iki kategoride gerçekleşecek.
3 gün sürecek olan turnuva Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesislerinde Cuma günü
tamamlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13847.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Bünyan Mehmet Özcan Caddesi’nde altyapı
sorunu kalmadı
Bünyan Belediyesi KASKİ ile yaptığı koordineli çalışmayla, Bünyan Mehmet Özcan
Caddesi’nde altyapı sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırdı.
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Bünyan Belediyesi KASKİ ile yürüttüğü işbirliğiyle ilçe genelinde altyapı sorununu ortadan
kaldırmak için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bünyan Mehmet Özcan Caddesi
üzerinde başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla caddede altyapı sorunu kalmadı. Daha önce
neredeyse yüzeyden açılan kanallar ile sağlık koşullarını tehdit eden bir teknolojiyle
oluşturulan altyapı sistemi yenilenerek daha derine alındı. Her 50 metrede bir uygulanan baca
sistemi ile yapılan hizmetin kalıcı ve uzun ömürlü olmasına imkan sağlandı. Kısa süre sonra
yapılacak olan asfaltlama çalışması ile hem altyapısı hem üstyapısı ile yeni bir görünüme
kavuşacak olan Mehmet Özcan Caddesinde incelemelerde bulunan Bünyan Belediye Başkanı
Şinasi Gülcüoğlu, ilçe genelinde yapılan hizmetlere dikkat çekerek; “İlçemizin altyapı ve
üstyapı sorununa kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Yapılan hizmetlerin kalıcı olması
adına projeler üretiyor bu doğrultuda hizmet ediyoruz. Bu yılki programımız dahilinde
ekiplerimiz ilçemizin farklı noktalarında aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bugün

Mehmet Özcan Caddemizde incelemelerde bulunduk. Yapılan çalışma ile caddemizde altyapı
sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırdık. İnşallah kısa süre sonra yapacağımız asfaltlama
çalışmamız ile ilçemizin ana halterlerinden olan bu caddemizi vatandaşlarımızın daha rahat
kullanabileceği, daha sağlıklı, ilçemize yakışır bir hale getirmiş olacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13848.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Büyükşehir'den 'Ramazan Sokağı'
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan akşamlarını manevi yönden zenginleştirmek ve
vatandaşlara huzur dolu saatler yaşatmak amacıyla Ramazan Sokağı kurdu. Sona gelen
hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dolu
dolu programlarla vatandaşlara manevi yönden zengin Ramazan akşamları yaşatmayı
hedeflediklerini söyledi.
Organizasyon için Mimarsinan Parkı'nda kurulan standları gezen ve yetkililerden bilgiler alan
Başkan Çelik, çok farklı ve maneviyat ağırlıklı bir Ramazan programı oluşturduklarını ifade
ederek, "Cenab-ı Hakk'a şükürler olsunki 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaşmış
bulunuyoruz. Belediye olarak bu mübarek ayın gündüzünü oruçla ve ibadetle geçiren
hemşerilerimizin akşamlarını da manevi yönden tatmin edecek programlarla doldurmalarını
hedefledik. Bu amaçla her akşam teravih namazı sonrası sohbet ve söyleşilerin yanısıra
tasavvuf musikisi konserleri, sema gösterileri, Kur'an-ı Kerim ziyafetleri gibi maneviyatımıza
yönelik etkinlikler planladık. Bunun yanısıra kitap fuarları ve imza günleri ile insanımızı hem
kitapla hem de yazarlarla buluşturmayı amaçlıyoruz. Ayrıca çocuklarımız için oyun alanları
ve çeşitli eğlenceler düzenledik. İnşallah Kayserimiz için bir ay boyunca hergün farklı
atmosferde farklı sanatçılar ve ilim adamlarıyla buluşacakları manevi olarak doyacakları bir
mekan hazırlamış olduk. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Başkan Çelik, her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirecekleri çekilişle başta
çocuklar olmak üzere katılımcılara çekilişle tablet, kitap seti gibi çeşitli hediyeler
vereceklerini de sözlerine ekledi.
RAMAZAN MESAJI DA VERDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ayrıca bütün müslümanların Ramazan ayını
tebrik ederek, "Recep, Şaban derken Ramazan ayına kavuşmuş bulunuyoruz. Ardından da
inşallah bayramı idrak edeceğiz. Bu vesile ile başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam
Alemi'nin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ediyorum. Rabbim, huzur ve afiyet içerisinde bir
Ramazan geçirmeyi, faziletinden ve bereketinden hakkıyla yararlanmayı nasip etsin" diye
konuştu.
NELER BULUNUYOR?
Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı sonrası gerçekleştirilecek olan Ramazan
Sokağı etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim ziyafetleri, sema gösterileri, sohbet ve söyleşilerin
yanısıra şiir dinletileri, tasavvuf musikisi konserleri ile tiyatro ve stand-up gösterileri yer

alacak. Ramazan Sokağı'nda ayrıca vatandaşların çay-kahve içip geleneksel lezzetleri
tadabileceği Osmanlı Çadırı'nın yanısıra şerbet ikramı, kitap standları, çocuk oyun alanları ve
KAYMEK el sanatları sergisi bulunacak.
Bir ay boyunca Mesut Çakarlı, Eşref Ziya Terzi, Fatih Koca, Sami Savni Özer, Mustafa
Demirci, Alp Arslan gibi ünlü isimlerin sahne alacağı etkinliklerde ayrıca Recep
Demirkaynak standup gösterisi ile Ahmet Yenilmez de "Çanakkale'de Kınalı Kuzular" konulu
sohbeti ile vatandaşların karşısında olacak.
AÇILIŞ TÖRENİ YARIN 18.00'DE
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı, yarın (17 Haziran 2015 Çarşamba) saat
18.00'de Mimarsinan Parkı'nda düzenlenecek törenle açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sema Grubu da teravih namazının ardından sahne alacak.
İFTAR SOFRALARINA DEVAM
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca çeşitli
gruplarla iftar sofralarında buluşmaya devam edecek.
Bu kapsamda Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde hasta yakınları için Ramazan ayı
boyunca iftar sofrası kuracak olan Büyükşehir Belediyesi, Mimarsinan Parkı'nda da iftar
saatinde sahada olan belediye personeli ve aileleri için bir iftar yemeği verecek. Bunların
yanısıra hem yetim ve öksüzler için hem de şehit yakınları için ayrı ayrı iftar yemekleri
düzenlenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13849.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Hücre evinde Abdullah Gül notu bulundu
Albay Altınbilek soruşturmasında yapılan 2. operasyonda örgüt evinden Abdullah Gül’ün
T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu not da bulundu.
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Seçim günü oy kullanan emekli albayFehmi Altınbilek’in eşiyle birlikte uğradığı silahlı saldırı
olayını yürüten İstanbul Emniyeti, İstanbul’da bir eylem hücresini ortaya çıkardı.
ABDULLAH GÜL NOTU
Polisin yaptığı araştırmalarda, hücre evinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ait olduğu
değerlendirilen T.C. kimlik numarası ve üzerinde “11 haneli A.G.” yazan el yazısı bir not da
bulundu.
Evde ayrıca, silahlı saldırıda yaralanan Altınbilek’in oğluna ait olduğu anlaşılan ve üzerinde
özel bir araca ait plaka ile marka yazan bir not da tespit edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13850.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Şapkasını alıp gitti!
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetti.
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13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarısından sonra
ağırlaştığı ve saat 02.05'te yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
Demirel'in ölüm haberini Güven Hastanesi görevli doktorlarından Banu Akın doğruladı.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Özel Ankara Güven Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Demirel'in vefatına ilişkin bilgi
verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Değerli Türk Milletine, 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, 13 Mayıs 2015
tarihinde böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve akut solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle
hastanemize yatırılmıştır. Takip eden günlerde sağlık durumu giderek ağırlaşmış ve tedavileri
devam etmekte iken, 16 Haziran 2015 tarihinde solunum ve kalp fonksiyonlarında ileri derece
kötüleşme olmuştur. Yapılan tüm girişimlere rağmen cevap alınamamış, 17 Haziran 2015
saat 02.05'te hayatını kaybetmiştir.
Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Milletine başsağlığı dileriz."
SÜLEYMAN DEMİREL KİMDİR?
Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, ortaokul
ve liseyi Isparta ve Afyon'da bitirdi. Şubat 1949'da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat
Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Elektrik İşleri Etüd İdaresi' nde göreve başladı. Önce
1949-1950, daha sonra 1954-1955 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde barajlar, sulama
ve elektrifikasyon konularında ihtisas yaptı. 1954 yılında Barajlar Dairesi Başkanı, 1955
yılında da Devlet Su İşleri Genel Müdürü oldu.
1962-1964 yılları arasında serbest müşavir-mühendis olarak çalıştı. Aynı yıllarda Orta Doğu
Teknik
Üniversitesi'nde
su
mühendisliği
konusunda
dersler
verdi.
SİYASETE GİRİŞ
Siyasî yaşamına, 1962 yılında, Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği ile başladı. 28 Kasım
1964 tarihinde bu partiye genel başkan seçilmesinin ardından, kurulmasını sağladığı ve ŞubatEkim 1965 tarihleri arasında görev yapan koalisyon hükûmetinde Başbakan Yardımcısı olarak
görev aldı. 10 Ekim 1965'de yapılan genel seçimlerde başında bulunduğu AP, yüzde 53 oy
alarak tek başına iktidar oldu. Bu seçimlerde Isparta Milletvekili olarak Parlamento'ya girdi
ve Türkiye'nin 12. Başbakanı olarak hükûmeti kurdu.
Bu hükûmet 4 yıl sürdü. 10 Ekim 1969 tarihindeki genel seçimlerde de Adalet Partisi yine tek
başına iktidar oldu. Böylece, 31. T.C. Hükûmeti'ni kurdu. Daha sonra, parti içi bir kriz
dolayısı ile, 32. T.C. Hükûmeti'ni kurmak durumunda kaldı. 12 Mart 1971 muhtırası üzerine,
başbakanlık görevini bıraktı. 1971 ile 1980 arasında, 1975, 1977 ve 1979'da 3 defa daha
hükûmet kurdu. 12 Eylül 1980 müdahalesi üzerine görevi bıraktı ve 7 sene yasaklı olarak
siyaset dışı kaldı. 6 Eylül 1987'de yapılan halk oylaması ile yasaklar kaldırıldı ve 24 Eylül
1987 tarihinde, Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi.

40 YAŞINDA BAŞBAKAN OLDU
29 Kasım 1987'de yapılan genel seçimlerde Isparta Milletvekili olarak tekrar TBMM'ne girdi.
20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimler sonrasında, DYP ile Sosyaldemokrat Halkçı
Parti'nin biraraya gelerek kurduğu 49. T.C. Hükûmeti'nde Başbakan olarak görev aldı. 30
yaşında genel müdür, 40 yaşında önce parti genel başkanı, sonra başbakan olmuş; 12 seneye
yaklaşan başbakanlık görevinde, Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesine büyük hizmetlerde
bulunmuştur. Türkiye'nin en genç genel müdürü, en genç başbakanı ve İsmet İnönü'den sonra
en uzun başbakanlık yapmış kişisidir. 6 dönem Isparta Milletvekilliği yapmış, 7 sene yasaklı
kalmış, 6 defa hükûmetten gitmiş, 7 defa hükûmet kurmuştur. 16 Mayıs 1993 tarihinde,
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak seçildi.
Demirel bu görevi 16 Mayıs 2000 tarihine kadar sürdürmüştür.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13851.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Yahyalı Belediyesi’nde TİS sevinci
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Yahyalı Belediyesi arasında bir süredir
yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
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Yahyalı Belediyesine bağlı Derebağ Şelaleleri Sosyal Tesisinde gerçekleşen törene Hizmet-İş
Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Şube Sekreteri Feyyaz Ünal ve Yahyalı
Belediye Başkanı Esat Öztürk katıldı.
Şube Başkanı Çelik, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı olarak ilk defa toplu iş
sözleşmesinin her yönüyle bereketli toprakları bulunan Yahyalı Belediyesi’ne kısmet
olduğunu belirterek, “Toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle birinci yıl ücretlere ve
sosyal haklara yüzde 20 oranında, ikinci ve üçüncü yıllarında ise ayrı ayrı yüzde 15 oranında
zam yapılacak. Toplu iş sözleşmesinde emeği geçen başta belediye başkanımıza, başkan
yardımcılarımıza ve müdürlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, sözleşmenin tatlı başlayıp tatlı bir şekilde bittiğini
belirterek, “Güzel bir sözleşme oldu. İşçilerimizin alın teri kurumadan vermek bizim
inancımız gereğidir. Bu hem insani hem İslami diye düşünüyorum. İnşallah 80 kadar da
taşeron işçimiz var, onlarla da ilgili gerekli kanuni düzenleme olduktan sonra onlara da böyle
bir sözleşme yapmayı canı gönülden istiyorum. Bana göre iyi bir zam olduğunu
düşünüyorum. Biz işçilerimizin sayesinde belediyecilik yapıyoruz. Hizmet-İş Sendikası’na da
çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zamana kadar birlik ve beraberliği her zaman ön planda
tuttu, her zaman güzellik gördük” diye konuştu.
Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzaların atılmasından sonra Hizmet-İş
Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik tarafından günün anısına Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk’e çiçek takdim edildi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de bu vesile ile yeni göreve atanan Çelik’e teşekkür
ederek, Kayseri’deki hemşerilerimizi Yahyalı Derebağ Şelalelerinin güzelliklerini görmeye
davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13852.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Çevreci Kayserigaz’a çevreden ödül
Yeşil ve temiz bir çevre için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kayserigaz, göstermiş olduğu
çevre hassaiyetinden dolayı Kayseri İl Çevre Müdürlüğü tarafından ödüle layık görüldü.
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11 yıldır profesyonel hizmet ve yenilikçi adımlarla Kayseri’nin sorunsuz ve güvenli gaz arzını
sağlayan Kayserigaz, çevreye gösterdiği önemle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
2015 yılı içerisinde göstermiş olduğu fidan dikimi, Dolgi Çocuk Tiyatrosu gibi eğitici ve
çevresel faaliyetlerden dolayı Kayseri İl Çevre Müdürlüğü’nce ödüle layık görüldü. Bunlara
ek olarak, , 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Kayseri İl Çevre Müdürlüğüne vermiş olduğu
destekler de Kayserigaz’ın ödülü elde etmesinde katkı sağladı.
Kayserigaz adına ödülü alan Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar, almış
oldukları ödülden mutluluk duyduklarını belirterek, Kayserigaz’ın ilerleyen zamanlarda daha
temiz ve çevreci bir Kayseri için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13853.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Ramazan ayında top yerine ses bombası
atılacak
Ramazan ayında Kayseri'de iftar vaktinde top yerine ses bombası atılacak.
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Patlayıcı madde satışı yapan Hasan Nayman, Ramazan ayında iftar vaktinde ses bombası
atılacağını söyledi. Nayman ayrıca,"11 ayın sultanı Ramazanımız geldi. Göstermiş olduğum
Ramazan topudur. Bu sadece ses veriyor. Bunun fitilini ateşlediğiniz zaman Ramazan topu
gibi ses veriyor. Ramazan topunun Kayseri bayisiyiz. Tabi Kayseri belediyesi kime verdi onu

bilmiyoruz. Onlardan bir talep olursa karşılarız. Biz her Ramazan ayında olduğu gibi yine
Ramazan topunu şelale parkta atacağız. Ramazan topunun fiyatının tanesi 32 TL’den
başlıyor" diye konuştu.
Ramazan topunu kullananın ehliyeti olması gerektiğini belirten Nayman,"Ramazan topunu
kullanmak için öncelikle A sınıfı yeterlilik belgesi olması gerekiyor. Sonra doğacak bir
sakıncadan dolayı taahhüt vermesi lazım. Emniyetten belge alınması gerekiyor. Bu evraklar
olmadığı sürece Ramazan topu kullanamazlar. Bazen bakıyoruz bazı vatandaşlar ‘ben bu işi
biliyorum’ diyor. Sonra bunlar yaralanmalara neden oluyor. Onun için bunu ehliyetli kişilerin
atması gerekiyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13854.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kayseri’de Ramazan Pidesi’nin fiyatı belli oldu
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Ramazan pidesinin bu yıl
fiyatının 1,70 lira olarak belirlendiğini söyledi.
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç yaptığı açıklamada,
Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Övüç ayrıca, Ramazan ayı dolayısıyla
piyasada bir canlanmanın olduğunu sözlerine ekledi.
Ekmek fiyatları ile ilgili alınan kararları da açıklayan Övüç, Ramazan ayında ekmek
fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi. Övüç, “Birliğimizin 27.10.2014 tarihinde alınan
karar ile ekmek fiyatları, 250 gram ekmek 0,85 TL, 250 gram pide ekmek 0,85 TL ve 500
gram Ramazan pidesi 1,70 TL belirlenmiş olup halen ilimizde bu tarife geçerlidir. Özel istek
üzerine yapılacak üçüncü yumurtalı vb. gibi ekmek ve ekmek çeşitlerinde bu fiyatlar geçerli
değil” ifadelerini kullandı.
Övüç konuşmasının devamında, “Ramazan ayını bir fırsat ayı olarak değil rahmet ayı olarak
görüyor ve şehrimizdeki dar gelirli ve yoksul yurttaşlarımızın durumunu dikkate alarak
Ramazan ayını ekmek fiyatlarında bir değişiklik yapmadan geçirmeyi hedefliyoruz. Ekmek
zengin ve yoksul ayırt etmeden günde üç kez soframıza konuk oluyor. Kokusu, bereketi ve
tadıyla bütün dinlerde kutsal nimet sayılan bu mübarek yiyecek, ülkemizde ne yazık ki aşırı
bir israfla karşı karşıyadır. Bu açıdan bilinçli tüketimle israfı önlemeliyiz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13855.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kocasinan Kaymakamlığı'ndan Ramazan'da
örnek uygulama
Kocasinan Kaymakamlığı tarafından geçen yıl başlatılan ‘Yaşlılarımız Baştacımızdır’ projesi
kapsamında bu yıl 69 yaşlıya Ramazan ayı boyunca hergün evlerine iftarlarını açmaları için
yemek götürülecek.
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Kocasinan Kaymakamlığının yürüttüğü proje kapsamında bakıma muhtaç 69 yaşlının evine
hergün iftarlarını açmaları için 4 çeşit sıcak yemek götürülecek. Konu ile ilgili bilgi veren
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, “Biz Kaymakamlık olarak geçen yıl başlattığımız
‘Yaşlılarımız Baştacımızdır’ projesi çerçevesinde 90 civarında yaşlı vatandaşımızın ev
temizliklerini ve bakımlarını yapıyoruz. Bizim görevli arkadaşlarımız da belirli aralıklarla
yaşlılarımızı ziyaret ediyor. Biz de mütevelli heyetimizle birlikte vakit buldukça yaşlılarımızı
ziyarete gidiyoruz” diye konuştu.
Candan ayrıca, “Bu projeler kapsamında geçen yıl iftarda 54 yaşlımıza 4 çeşit sıcak yemek
götürülmüştü. Bu yıl da sayıyı 69’a çıkarttık. Bu 69 yaşlımıza 4 çeşit yemek götürüyoruz.
Özellikle Kayseri’de bu şekilde hayır işlerine çok önem veriliyor. Değişik kurumlarımız bu
şekilde iftar programları yapıyorlar. Bunun bir adım ötesi gibi düşünerek biz de Kocasinan
ilçesinde oturan bakıma muhtaç yaşlılarımıza yemek götürüyoruz” şeklinde konuştu.
Evlerine yemek getirilecek olan yaşlılar ise, yapılan projeden dolayı Kocasinan
Kaymakamlığına teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13856.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kilim Mobilya TSE çift yıldız belgesini aldı
Mobilya döşemeli ürün grubunda Türkiye’nin uluslararası düzeyde Pazar payına sahip olan
Kilim Mobilya, önemli bir başarıya daha imza atarak Türk Standartları Enstitüsü’nün Çift
Yıldız belgesini sektörde ilk alan kuruluşlardan biri oldu.
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Döşemeli ürün gruplarının tamamında TSE Çift Yıldız Belgesi'ni alan Kilim Mobilya,
düzenlenen törene TSE Genel Sekreter İdari Yardımcısı Doğan Yazar ,TSE Kayseri İl
Koordinatörü A.Mahmut Ulaş, TSE Kayseri İl Laboratuvar Müdürü Zafer Dilci, Kilim
Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Sıddık Erbüşüm, Kilim Genel Müdürü Cihat Şahin, işletme
yöneticileri ve davetliler katıldı.
TSE Genel Sekreteri İdari Yardımcısı Doğan Yazar törende yaptığı konuşmada,
TSE’nin Türkiye ekonomisinin dünya piyasalarında rekabet gücünü yükseltmek amacıyla
faaliyetlerde bulunduğunu belirtti. "Bizim ürünlerimiz çok iyi, ama anlatamıyoruz" diyen
sanayicilerin bu belge ile kendilerini daha iyi ifade edebileceklerini söyleyen Yazar, TSE
olarak ihracatı artırmak için çalıştıklarını belirtti. Yazar, TSE Çift Yıldız belgelendirmesinin
firmalar için önemine işaret ettiği konuşmasında şunları söyledi: "Yapılan üretimlerde
uygulamış olduğunuz kalite programları, standartlara bağlılık sizi rakiplerinizden birkaç adım
ileriye götürmekte, satış hacminizi artırmakta ve firmalara pazarlama sürekliliği
kazandırmaktadır. Bu belge ile artık AB standartlarının da üzerine çıktığımızı ortaya koyduk.
Artık fason üretim yapmak yerine kendi markalarımızla dünyaya satış yapmalıyız. Standartlar
ihracatı ve ithalatı belirliyor. Biz artık, önümüze konan standartlara uyan değil, yön veren bir
yapıda olmalıyız. TSE olarak Çift Yıldız belgemizle, AB standartlarının da üzerine çıktığımız
bir modeli ortaya koyduk. Artık çift yıldızlı firmalarımızın sayısını artırmak durumundayız’’
dedi.
Kilim Kalite Yönetim Müdürü Sönmez Ceyhan da işletme olarak kalite yolculuğunda
kararlılıkla yola devam edileceğini vurguladığı programda; Kilim Genel Müdürü Cihat Şahin
ise Türk ekonomisinin ve mobilya sektörünün kaliteli ürünler ile hatta belirlenmiş kalite
standardının üzerinde ürünler üretmesiyle dünyada daha çok tercih edileceğini belirtti.
Kilim TSE Çift Yıldız Belgelendirme Programında karşılıklı plaket takdimleri yapıldı.ve TSE
adına Çift Yıldız Belgesinin Kilim Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Sıddık Erbüşüm’e takdim
edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekilmesiyle programa son verildi.
Şirket yönetimi tarafından, tüm Türkiye ve dünyadaki Kilim ürünlerini Türkiye standartlarının
üstünde kaliteye sahip olduklarını gösteren Çift Yıldız Logosuyla, müşterilerinin beğenisine
sunulacağı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13857.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Raylı Sistem'e uluslararası bir ödül daha
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı KAYSERAY, uluslararası arenada
ödülleri toplamaya devam ediyor.
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Hizmete girdikten kısa süre sonra uluslararası 4 ödülün sahibi olan KAYSERAY son olarak
da Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından 'Akıllı Finansman ve İş Modeli'
kategorisinde ödüle layık görüldü

7-10 Haziran 2015 tarihleri arasında İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen 61. Uluslararası
Toplu Taşımacılar Birliği Dünya Kongresi'nde, 40 ülkeden 200'den fazla proje ödül için
yarıştı.
'Toplu Taşımada Yenilikçi Finansman' adlı proje ile yarışmaya katılan Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım A.Ş, finalde yarıştığı Singapur Toplu Taşıma Konseyi, Avustralya Keolis
ve Hindistan Delhi Entegre Toplu Taşıma kuruluşlarının arasından sıyrılarak 'Akıllı
Finansman ve İş Modeli' kategorisinde ödüle layık görüldü.
Törende ödülü Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Feyzullah
Gündoğdu aldı.
"UITP'DEN 3 ÖDÜL ALAN BAŞKA ŞEHİR YOK"
Alınan ödülle ilgili olarak bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, 90 ülkeden 1.400 üyesi bulunan UITP'nin verdiği ödüllerin sektörün en saygın ödülleri
olduğuna dikkat çekerek, "2009 yılından bu yana şehrimizde hizmet veren Raylı Sistem,
kalitesi, kent dokusuna entegrasyonu ve sürdürülebilir gelişme yönüyle dünya çapında ödüller
alıyor. Daha önce ikisi UITP'den olmak üzere toplam dört ödül almış bir raylı sistemimiz var.
Bu ödülle birlikte ödül sayımız beşe çıktı. Ayrıca UITP'den aldığımız ödül sayısı da üç oldu.
Daha önce bu kuruluştan üç ödül almış başka bir şehir yok. Bu da bizim için ayrıca gurur
verici bir durum" diye konuştu.
KAYSERAY'IN ALDIĞI ÖDÜLLER
2010-İngiltere Hafif Raylı Taşıma Sistemi Birliği/
'Dünyada Yılın En İyi Tramway Sistemi'
2010-UITP/'En İyi Kentsel Entegrasyon Ödülü'
2011-UITP/'Sürdürülebilir Gelişmişlik Ödülü'
2014-7. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Fuarı/
'Toplu Taşımacılıkta Verimlilik Ödülü'
2015-UITP/'Akıllı Finansman ve İş Modeli Ödülü'
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13858.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Seyrani Mahallesi’nde karne şenliği
Seyrani Mahallesi Muhtarı Gülten Özdemir bu yıl ikincisini düzenlediği ‘karne şenliği’ ile
mahalledeki öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.
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Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan,
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Tiyatro
Bölüm Başkanı Murat Özdeniz, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Seyrani Mahallesi Muhtarı Gülten Özdemir tarafından hazırlanan ‘karne şenliği’ etkinlikleri
kapsamında sahnelenen tiyatro oyunları, çocuklara masal dünyasının kapılarını açarak keyifli
saatler yaşattı.
Hem eğitici hem eğlenceli oyunlar, Hacivat ve karagöz gösterisi, yüz boyama gibi çeşitli
yarışmalar ve oyunlar ile minik ve genç yürekler, yaz tatiline girmenin tadını doyasıya
çıkarttılar.
Etkinlik alanında konuşma yapan Seyrani Mahallesi Muhtarı Gülten Özdemir, etkinliğe
destek verenlere teşekkürlerini iletti.
Sonrasında Kay Grup Reji Sorumlusu Zafer Kara’nın önderliğinde minik yavrulara eğlenceli
oyunlar oynatıldı.
Etkinliğin sonunda ise Muhtar Gülten Özdemir tarafından çocuklara bisiklet, Erciyesspor
formaları gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13859.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kocaeli’de öldürülen cezaevi müdürünün baba
ocağında yas var
Kocaeli’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Kandıra F Tipi Cezaevi Müdürü İsmet
Aktürk’ün baba ocağında yas var. Aktürk’ün amcasının oğlu Ahmet Aktürk, cezaevi
müdürünün vurulduğu araçla ilgili olarak, “Bu kadar stratejik, kritik görevlerde bulunurken
çok basit bir araçla korunması veya işine gitmesi çok acı bir durum” dedi.
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Edinilen bilgilere göre olay, dün sabah saatlerinde İzmit’in Yeşilova semtinde trafik
ışıklarında meydana gelmişti. Daha çok çete suçlularının kaldığı F Tipi Cezaevi’nin Müdürü
İsmet Aktürk’ün içinde bulunduğu 06 BP 4679 plakalı aracın yanına yaklaşan 34 KGZ 76
plakalı otomobilden peş peşe ateş açılmış, kurşunlardan 3’ü İsmet Aktürk’ün vücuduna isabet
etmişti. Aktürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Olay sonrası hayatını kaybeden İsmet Aktürk’ün cenazesi memleketi olan Adana’nın
Tufanbeyli ilçesine götürüldü. Aktürk’ün baba ocağında yas var. Meydana gelen olayla ilgili
konuşan İsmet Aktürk’ün amcasının oğlu Ahmet Aktürk, “Buna elim bir suikast diyelim.
Türkiye Cumhuriyetinin en kritik, en ciddi görevlerinde bulunan amcamın oğlu kendisi. Çok
düzgün, çalışkan, namuslu, vatanını milletini seven bir arkadaşımdı” diye konuştu.
Aktürk ayrıca, “Beni burada en çok derin üzen şey bu kadar stratejik, kritik görevlerde
bulunurken çok basit bir araçla korunması veya işine gitmesi çok acı bir durum. Bu ülkede
tüm görevliler zırhlı araçlarla geziyor. Toplumda herhangi bir tehdit unsuru yaratmayan
Diyanet İşleri Başkanımız bile zırhlı araçla gezerken, vatanını milletini bu kadar seven,
onurlu, dürüst çalışan kardeşim bir dublo araçla. Vahim bir olay. Şu anda terörle ilgili

söylemler var. Türkiye Cumhuriyetinin hukukuna, savcılarına güveniyorum. Failler inşallah
yakalanır. Herhangi bir husumeti, düşmanı yoktu” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13860.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Polis 79 kilo 780 gram esrar ele geçirdi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından
yapılan çalışmalarda 79 kilo 780 gram esrar ele geçirilirken, yakalanan 2 kişi tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya D-300 karayolunda yapılan çalışmalarda uyuşturucu
madde naklinde öncülük yapan bir aracın fark edildiği ve 'dur' ihtarına rağmen kaçtığı
öğrenildi. Yaşanan kovamlamaca sonrasında aracın Pınarbaşı ilçesinde durdurulduğu H.C. ve
B.E.'nin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Araçta yapılan aramalarda 53 kilo 600 gram esrar maddesi, terk edilen başka bir araçta ve
etrafında yapılan aramalarda ise 21 kilo 580 gram esrar maddesi, bir akaryakıt istasyonu
yanında ise 4 kilo 600 gram esrar maddesi olmak üzere 79 kilo 780 gram esrar maddesinin
elegeçirildiği kaydedildi.
Yetkililer, yakalanarak gözaltına alınan H.C. ve B.E.'nin haklarında yapılan soruşturma
sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13861.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Otomobilin zulasından 20 kilo eroin çıktı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir otomobilin zula tabir edilen özel bölmesinden 20 kilo 556
gram eroin maddesi ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre doğu illerinden temin edilen yüklü miktardaki uyuşturucunun Kayseri
üzerinden batı illerine sevk edileceği bilgisinin alınması üzerine çalışma yapıldığı öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda Kayseri-Sivas karayolunda öncü olan N.Ü.'nun kullandığı otomobil ile

E.K.'nın kullandığı otomobilin durdurulduğu bildirildi. Araçlarda yapılan aramalarda 580
paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.
E.K.'nın kullandığı otomobilin sağ ve sol ön koltuğun altına yapılan özel bölmelerden ise 20
kilo 556 gram eroin maddesi ele geçirildiği bildirildi.
Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13862.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Sağlık ekipleri dijital telsiz sistemine geçti
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne bağlı 112 Acil Sağlık
ekiplerinin telsiz altyapısı yenilenerek analog telsiz sisteminden dijital telsiz sistemine geçti.
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112 Komuta Kontrol Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında telsiz altyapısının analog
telsizden dijital telsize geçildiğini açıklayan Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç,
“Kayseri ili nüfusu, ilçeleri ve köyleri ile birlikte toplam 1 milyon 325 bin, yüz ölçümü 17 bin
170 kilometrekare olup 16 ilçesi ve topplam427 köy ve mahallesi bulunmaktadır. Eski analog
sistem özellikle şehir merkezinde faal olarak kullanılmakta idi. Kapsama alanı yaklaşık yüzde
30 seviyelerde bulunmakta idi. İlde sayısal sistemin kurulmasıyla birlikte tüm istasyonlarda
dijital sisteme geçilmiştir. 36 istasyon bulunan Kayseri’de günde ortalama 7 bin 500 ila 8 bin
çağrı alınmakta, ortalama 300 civarında vakaya gidilmektedir. Analog telsiz sistemimizin
kapsama alanı düşüktü. Daha kaliteli ve daha net bir sestaşıma sistemi olan dijital telsiz
sisteminin şuanda alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bütün istasyonlarımızın ve araçlarımızın
telsizleri değiştirildi. Bütün telsizlerimiz şuanda dijital. Jandarma Entegre Muhaberat Sistemi,
Jandarma Genel Komutanlığı ve ASELSAN arasında yapılan anlaşma ile hayata geçirilen ileri
seviye dijital haberleşme sistemidir. Sayısal sistemler bakanlık tarafından tedarik edilerek
ilimize gönderilmiştir. Çalışmada ASELSAN tarafından üretilen ve JEMUS Projesi
kapsamında 3. nesil olarak tasarlanan el ve araç telsizleri ile sayısal tekrarlayıcı röleler
kullanılmıştır. 25-27 Mayıs 20015 tarihleri arasında Kayseri ilinin tüm sınırlarını kapsayacak
şekilde yol güzergahında rastgele seçilen 440 ayrı noktada el ve araç telsizleri üzerinden
yapılan telsiz haberleşmesinde, 419 noktada sorunsuz bir şekilde görüşme sağlanarak başarı
oranı yüzde 95,2’ye çıkartılmıştır. Saha testlerinin sonunda bakanlığımız yetkilileri 28 Mayıs
2015 tarihinde Kayseri Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Acil Sağlık Hizmetleri Şube
Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği, Haberleşme sorumluları ve istasyon
çalışanlarının katılımı ile 243 personele kullanıcı ve işletme eğitimi verilmiştir” dedi.
İl Sağlık Müdürü Kılıç, şuanda telsiz kapsama alanının GSM operatörlerinden daha yüksek
seviyelere ulaştığını kaydederek, “İlimizin telsiz kapsama alanı analog sistemde yüzde
30’larda iken şuanda yüzde 95 oranını geçmiştir. Dijital telsiz sisteminin kapsama alanı
şuanda ilimizde faaliyet gösteren GSM operatörlerinin kapsama alanından daha yüksek
oranlara ulaşmıştır. Bu sayede analog telsiz sistemiyle iletişim kurulamayan ilçe kırsallarıyla

iletişim imkanı bulunmuş, geciktirilemez ve ikame edilemez acil sağlık hizmetlerinin
sürdürülebilirliğinin kalitesi arttırılmıştır. Bizler, bu çalışmanın şehrimize hayırlı olmasını
diliyoruz” ifadelerini kullandı. Toplantıya İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Özgür Manav
da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13863.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Abdullah Gül'den kitapla ilgili ilk açıklama
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kendisinin siyasi hayatını anlatan ve tepkilere yol açan
kitapla ilgili ilk açıklamasını yaptı.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başdanışmanı Ahmet Sever tarafından kaleme alınan
ve gündeme geldiği ilk günden beri tartışmaların odağında olan ''Abdullah Gül ile 12 yıl'' adlı
kitapla ilgili uzun süren sessizliğini bozdu.
KENDİSİNE SICAK BAKMADIĞIMI SÖYLEDİM
Kitaba gelen tepkiler üzerine ilk kez konuşan Abdullah Gül, "Kitabın yayınlanmasına sıcak
bakmadığımı Sever'e söyledim. İnancımda, dünya görüşümde sansüre, baskıya yer yok. Kitabı
benim yazdırdığım algısı oluşturulmak isteniyor. Kimi çevreler tarafından farklı mecraları
çekilmeye çalıştığını üzülerek görmekteyim.
KİTABA FARKLI ANLAMLAR YÜKLEMEMELİ
Hiç kimse bu kitaba farklı anlamlar yüklememeli. Ahmet Sever kendisinin gözlemlerine,
tanıklıklarına ve çevresinden edindiği izlenimlerine göre kitap yazmıştır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13864.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

“Ramazan Ayı’nda Sağlıklı Beslenme” broşürü
hazırlandı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Ayı ile birlikte yemek
kültüründe ve öğünlerde farlılık olduğunu bu nedenle özelikle bu yaz aylarında iftar, sahur
arasındaki dönemin iyi korunması gerektiğini bildirdi.
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Oruç ile birlikte sağlıklı beslenme için bir fırsat …
Bu yaz aylarının sıcağında oruç zamanının uzun bir vakit olduğunu bu nedenle “Ramazan
Ayında Sağlıklı Beslenme” hakkında broşür hazırladıklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, özelikle yaşlı ve kilolu olanların Ramazan Ayı’nda oruç ile birlikte sağlıklı
beslenme için bir fırsat olduğunu ve vücutlarını dinlendirme imkânı bulacaklarını belirtti.
İlk günü 17 saat 1 dakika …
Ramazanın ilk günü 17 saat 1 dakika oruç tutulacağını vurgulayan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç “Ramazan Ayı’nda Sağlıklı Beslenme” broşürü hakkında şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesi olarak çevre ve insan sağlığına verdiğimiz öneme istinaden sağlıklı
beslenme hakkında broşür bastırdık. Ramazan Ayı ile birlikte sofra kültürümüzdeki
değişiklikten en çok vücudumuz etkilenmektedir. Bu nedenle sahur ve iftar için beslenme
önerileri ve Ramazan Ayı için örnek beslenme menüsü hazırlanmıştır. Amacımız insan
sağlığını korumak ve özelikle fazla kilolu ve yaşlı olanlara bu konuda uyarıda bulunmak
istedik.”dedi.
Bereket, dostluk, saygı, paylaşım ve barış ayı …
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Ayı’nın bereket, dostluk, saygı, paylaşım ve barış
ayı olduğunu bu vesile ile Ramazan’ın İslam alemi başta olmak üzere insanlık için hayırlı
olması dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13865.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kayseri Şeker'in yükselişi devam ediyor
Sanayi Kuruluşlarının mali bilançolarının yayınlanması neticesinde her yıl İstanbul Sanayi
Odası tarafından belirlenen, Türkiye’deki ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında Kayseri
Şeker 97.sıraya yükseldi.
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2014 yılı sonunda üretimden net satışı 888.717.267 TL olan Kayseri Şeker başarısını her
geçen gün taçlandırmaya devam ediyor. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "2011 yılında kapısına kilit vurulmak
üzere olan Kayseri Şeker, son 4 yılda uygulanan mali disiplin ve kurumsal yönetim anlayışı
sayesinde, elindeki imkanlar iyi kullanılarak Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu
arasında 97. sıraya yükselmiştir. Kayseri Şeker bu listelere girmekle ticari kredisini
yükseltmenin yanı sıra çiftçisinin de itibarını yükseltmiştir.
Anadolu’nun bozkırında, köyünü terk etmeden üretim yapan çiftçisinin alın teri ile elde ettiği
Şeker Pancarından şeker üretip, İlk 500’e girmek önemli ama daha da önemlisi, kar edip
ayakta kalabilmek, faaliyetlerini sürdürmek ve yeni yatırımlarla yükselişe geçmektir. Bu
yükselişte emeği geçen başta pancar çiftçilerimiz, çalışanlarımız, Yönetim Kurullarımızın
değerli üyeleri ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Akay ayrıca; Kayseri Şeker’in İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 500 büyük
sanayi kuruluşu içerisinde ilk 100’e giren iki Kayseri kuruluşundan birisi olduğuna dikkat
çekti ve İlk 100 kuruluş arasında bulunan 6 Kamu kurumu çıkartıldığında Kayseri Şeker’in
91.sıraya denk geldiğini belirterek Kayseri Şeker’in, rekor ciro rekor kar ile her geçen gün
başarısını taçlandırmaya devam edeceğini söyledi.
Yapılan araştırmalarda İlk 500’e giren şirketlerin %25 inin yabancı sermayeli olduğu, %57
sinin çarklarını borçlarını ödemek için döndürdüğü göz önüne alındığında, şirketlerin
üretimleri ile değil satışından elde ettiği değerlerle 500’e girdikleri görülmektedir. Oysa
Kendi öz sermayesi ile çarklarını döndüren ve Milli bir Kuruluş olan Kayseri Şeker’in
borçlarını bitirip 2015 yılında yatırıma yönelmesi Şeker Sektörü ve Kayseri sanayisi
bakımından önemini bir kez daha tescil etmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13866.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Ramazan ayı molası
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Ayı nedeni ile nikah
memurluğunda, nikah işlemlerinde büyük bir azalma olduğunu ve bir bakıma mola verildiğini
söyledi.
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Taleplerde hızlı düşüş…
Ramazan Ayı öncesi özellikle okulların kapanması ile son 10 gün içinde günde ortama 40-45
nikâh işleminin yapıldığını ve yoğun düğün günlerinin yaşandığını belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Ramazan Ayı’nın başlaması ile nikah işlemlerinin gündüz hiç
yapılmadığını ancak iftar sonrası birkaç nikah işleminin yerine getirileceğini kaydetti.
Günde 40-45 nikahtan, Ramazan Ayı’nda 42 nikah işlemi
Ramazan Ayı içerisinde şu ana kadar 42 nikah işlemi için gün alındığını bunların da sade
nikâh törenleri olduğunu yani düğün salonlarında değil belediye nikah salonunda yapılacağını
ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ramazan Ayı bolluk ve bereket ayıdır. Ancak
evlenme ve sünnet düğünlerinde mola ayı olmaktadır. Belediye olarak bu hızlı düşüşün bir de
bayram sonrası hızlı bir artışı olacağını biliyoruz. Çünkü bayram sonrası okulların açılmasına
kadar yine hızlı ve yoğun bir şekilde düğün törenleri yapılacaktır. Özellikle Eylül ayının ilk 3
haftasında yine ortalama günde 40-45 nikâh töreni için rezervasyon işlemi yapılmış. Yeni
evlenenler ile bayram sonrası evleneceklere mutluluklar diliyoruz.” dedi.
5 ayrı nikah memurumuz ile
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye olarak ikisi merkez olmak üzere bölgesel alanlarda
yani hizmeti ayağa götürme anlayışı içerisinde Hisarcık, Kıranardı, Mimarsinan, Gesi, Turan,
gibi yerleşim bölgelerinde ve mahallerimizde toplam 12 ayrı nikah salonlarının bulunduğunu
ve 5 nikah memuru ile bu hizmeti yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13867.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Devlet için şehit olmuş bir insana yapılanlar
bizleri çok üzdü
Kocaeli’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen cezaevi müdürü İsmet Aktürk’ün yası
sürüyor. Aktürk’ün avukat yeğeni Emrah Aktürk, Kocaeli’de cenazeyi götürmeleri için
helikopter ya da uçak verilmediğini belirterek, karayolu ile 12 saat yol geldiklerini, bu
nedenle kırgın olduklarını söyledi.
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Uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Kandıra F Tipi Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün
Adana’nın Tuanbeyli ilçesindeki baba ocağında yas var. Aktürk’ün avukat yeğeni Emrah
Aktürk, “Kocaeli’ye olaydan sonra öncelikle ben gittim. Adliye önünde bir tören vardı, bu
törene katıldım. Orada Başsavcı beyle görüştük. Tabi Başsavcı beyle görüştüğümüzde bizim
aile olarak talebimiz şuydu; hemen helikopter veya uçakla tahsis edilsin, çünkü bu vatan
evladıdır’ dedik. Mesafe çok uzun 12 saat yol geldik. Ona rağmen Başsavcımız uçağın 16.3017.00’de olacağını bizim orya varmamızın 19.00-20.00’yi bulacağını bizim adımıza
düşünmüş. Helikopterin de Genelkurmaya ait olduğunu, bu kadar uzun menzilli bir helikopter
olmadığını söyledi. Tabi o ara yengemler falan yas içerisindeyken biz ani bir karar vermek
zorundaydık. Sonuç olarak yola karayolu ile çıktık ama bu konu bizi çok üzdü. Devletin bu
kadar imkanı varken, bu devletin bir helikopter kiralamaya gücü yetmiyor muymuş? Bu insan
kimin için şehit olmuş? Bu hepsi ortadayken biz bu konuda ailecek çok üzgünüz. Çok kırıldık.
Dün bizzat cenazeyi ben teslim aldım ve 12 saat sonra memleketimize getirebildik. En
azından helikopterle Kayseri’ye getirilebilirdi. Devletin bu kadar değerli bir evladı, devlet için
şehit olmuş bir insana en son yapılan bizi çok üzdü” diye konuştu.
"Artık bu tarz büyük insanlar ölmesin. Zırhlı araçsa verilsin, korumaysa verilsin. Bizim
canımız yandı. Burası gariban bir memleket. Yine bir gariban çocuğu vefat etti” diyen Aktürk,
“Amcam çok ağır cezaevlerinde çalışıyordu. Hakkari, Osmaniye, Kocaeli’de en ağır
suçluların kaldığı cezaevlerinde kalıyordu. Kandıra’da öyleydi. En ağır cezaevlerinde çalışan
bir müdüre verilen bir doblo araç var. Defalarca tehdit edilmiş bir müdüre karşı hiçbir tedbir
alınmaması bizim canımızı yakıyor. Çünkü Osmaniye’de yapılan tehditler var. O tehditlerden
sonra Bakanlığa verilmiş dilekçeler var. Dilekçelerin sonucu nedir? Hiçbir şey. Maalesef bir
doblo makam aracı değil hizmet aracıdır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13868.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Ak Parti Kayseri Milletvekilleri mazbatalarını
aldı
7 Haziran Genel Seçimleri’nde AK Parti’den 25. dönem Kayseri Milletvekili seçilenler
mazbatalarını aldı.

17 Haziran 2015 Çarşamba 16:32

7 Haziran Milletvekili Seçimleri’nde AK Parti’den 25. dönem Kayseri Milletvekili seçilen
Mehmet Özhaseki, Ahmet Doğan, Yaşar Karayel, Kemal Tekden ve Havva Talay Çalış
mazbatalarını aldı. Saat 15:00’te Kayseri Adliyesi’ne gelen AK Parti Kayseri Milletvekilleri,
mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakime Buket Sicimgiller’den aldı. Mazbatalarını
alan milletvekilleri toplu fotoğraf çektirirken, Milletvekili Yaşar Karayel adliye çıkışında
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karayel, halkın kendilerini iktidardan
uzaklaştırdığını söyleyerek, tekrar milletin gönlüne girmek için çalışacaklarını kaydetti.
Karayel, “Yüzde 88,5 katılım oranıyla Kayseri’de çok güzel bir demokrasi sınavı verdik. Hep
birlikte gayret ederek şehrimizin insanlarına ulaşmaya çalıştık. Ama netice itibari ile
milletimizin dediği oldu. önemli olan demokrasimizin güçlenmesi, siyasetin güçlenmesidir.
Milletin söylediğinin dışında bir şey olmaz. Sandıktan, tüm partilerin toplamından fazla
Kayseri’de oy almış bulunuyoruz. Kayseri hala AK Parti’ye güveniyor. Biz inşallah
Kayserimizin gösterdiği bu teveccühe layık olmaya çalışacağız. Biz bu seçimlerden galip
çıktık, ama milletimiz bizi iktidardan uzaklaştırmış oldu. Tekrar milletimizin gönlüne girmek
için yeniden AK Parti misyonunu ayağa kaldıracağız. Teşkilatlarımızla birlikte gayretli
çalışmalarımız sürecek. Önemi olan Kayseri’nin gelişmesidir, her şey Kayseri, her şey
Türkiye için diyorum” şeklinde konuştu. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik ile Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da milletvekillerine eşlik
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13869.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Şeker-İş Sendikası'ndan Ramazan'da 'Yapay
Tatlandırıcı' uyarısı
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Kayseri Şube Başkanı İsmail Yücer,
Ramazan ayında vatandaşlara merdiven altı gıdalara itibar etmemeleri konusunda uyardı.
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Yücer; Ramazan ayını fırsat bilen vurguncuların, yapay tatlandırıcı kullanarak ürettikleri tatlı
ve pastalarla halkın sağlığını tehlikeye attığını söyledi. Yücer, bu tip üretimlerden dolayı
birçok sağlık probleminin yaşanabileceğini belirterek tüketicinin, satın aldığı ürünün doğal
pancar şekerinden üretilmesi konusunda hassasiyet göstermeleri ve şüphe gördükleri
durumlarda yetkili birimleri uyararak vatandaşlık görevini yerine getirmeleri gerektiğini
kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13870.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kocasinan başarılara doymuyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Masa Tenisi Bayan Takımı'nın Türkiye
Şampiyonu olduğunu müjdeledi.
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Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyespor olarak geçen ay Süper Lig'e çıkma
başarısı gösterdik. Bir sporcumuz geçen hafta Balkan Şampiyonu oldu. Hemen ardından
Ankara'da yapılan ve dün sonuçlanan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası bayanlar kategorisi final
maçında, geçen yılın şampiyonu Çukurova Üniversitesi'ni yenerek Türkiye Şampiyonluğunu
kazandık. Kocasinan Belediyespor başarılara doymuyor" dedi.
Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanarak Kayseri'ye bu gururu ve mutluluğu yaşatan Kocasinan
Belediyespor Bayan Masa Tenisi Takımı'nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, "Sporcularımla
gurur duyuyorum. Bu çocuklarımız geçen hafta beni ziyaret ettiklerinde Türkiye
Şampiyonluğu sözünü vermişlerdi. Bu sözü yerine getirebilmek için gece-gündüz çalışarak
başarıya ulaştılar. Sonuçta da emeklerinin karşılığını almış oldular. Ben genç kardeşlerimizi

ve onlarla birlikte bu işe emek veren hocalarını da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Kayseri’ye Türkiye Şampiyonu bir takımı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını
vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak takımımızın her
zaman yanında olduk, çalışmalarını takip ederek antrenman şartlarını en iyi şekilde hazırladık.
Gençlerimize imkanlar verilirse, her türlü alt yapı desteği sağlanırsa, teşvik edilirse her alanda
başarı kendiliğinden geliyor. Spor ve sporcunun dostu olmaya devam edeceğiz. Türkiye
Şampiyonu olan takımımızın yaş ortalamasının 15 olduğu göz önünde bulundurulursa
kazanılan başarının değeri ve gelecek adına duyulan ümidimiz daha da anlam kazanıyor. Biz
bu sporcularımızın daha üst düzey başarılara ulaşması için her türlü desteği vermeye devam
edeceğiz. Nice başarılar dileğiyle tüm sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum." şeklinde
konuşmasını tamamladı.di.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13871.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Chp Kayseri Milletvekili Çetin Arık
mazbatasını aldı
7 Haziran Genel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’den (CHP) 25. dönem Kayseri
Milletvekili seçilen Çetin Arık mazbatasını aldı.
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7 Haziran Milletvekili Seçimleri’nde CHP’den 25. dönem Kayseri Milletvekili seçilen Çetin
Arık mazbatasını aldı. Saat 14:00’te Kayseri Adliyesi’ne gelen Milletvekili Çetin Arık, salona
girişte kendisini takip eden basın mensuplarına çiçek verdi. Milletvekili Arık, mazbatasını İl
Seçim Kurulu Başkanı Hakime Buket Sicimgiller’den aldı. Mazbatasını öpüp başına koyan
Milletvekili Arık’ı ilk tebrik eden eşi oldu. Mazbatasını alan Milletvekili Arık, gazetecilere
poz verdi. Adliye çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Arık, bundan sonraki süreçte
Kayseri ile ilgili projelerin takipçisi olacağını söyleyerek, “7 Haziran seçimlerini geride
bıraktık. Öncelikle Kayserimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletin kararına
saygılıyız, başımızın üzerinde yeri var. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kayseri
milletvekiliyim. Bundan sonraki süreçte Kayseri’nin hak ettiği projelerin takipçisi olacağım.
Kayseri’nin bütün gereksinimlerinin takipçisi ben olacağım. Burada beni biz yapan örgütüme
teşekkür ediyorum. Onların başını öne eğdirmeyeceğime söz veriyorum” şeklinde konuştu.
Arık’a CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan, partililer ve ailesi eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13872.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

ERÜ Rektörlüğüne Hamza Çakır atandı
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Fahrettin Keleştemur'un geçtiğimiz günlerde görevi bırakmasının ardından ERÜ
Rektörlüğü'ne geçici süreliğine İletişim Fakültesi Dekanı Hamza Çakır atandı. Hamza
Çakır'ın 3 ay içerisinde üniversiteyi seçime götürmesiyle yeni rektör belirlenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13873.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Lösev İyilikler Tır’ı Kayseri’de
Yardım kolileri yüklü Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) İyilikler TIR’ı, ailelere ihtiyaçlarını
ulaştırmak üzere Kayseri’ye geldi.
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Türkiye’nin dört bir köşesini gezerek yardımlarını elden ulaştıran LOSEV İyilikler TIR’ı,
Kayseri’deki yüzlerce lösemili çocuğun yüzünü güldürdü. LÖSEV yardım TIR’ında ailelerin
iğneden ipliğe her türlü ihtiyacına cevap verecek ürün bulunuyor ve aileler ihtiyaçlarını
gönüllerince temin edebiliyor. LÖSEV İyilikler TIR’ı şimdiye kadar 66 ilde toplam 7 bin 594
aileye ulaştı. Kayseri’de de LÖSEV’e kayıtlı ailelere ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar
yapıldı. Lösevi hastası annesi Hatice Şen, Kayserili işadamlarının desteğini beklediklerini
ifade ederek, “4 sene önce kızım Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördü.
Şuan çok şükür iyi. Kontrole gidip geliyoruz. LÖSEV’in TIR’ı her sene Kayseri’ye geliyor.
Tedavisi biten veya halen devam eden hastalarımıza maddi manevi bütün desteği veriyor.
LÖSEV’e yardımları için çok teşekkür ediyoruz. Ben tedavi döneminde çok sıkıntılar
geçirdim. LÖSEV’i tanıdım. Her türlü desteği veriyor sağ olsunlar. Ailelerin de bu konuda
duyarlı olmalarını istiyoruz. Özellikle Kayserili işadamlarına sesleniyoruz. Desteklerini
bekliyoruz” diye konuştu. LÖSEV Gönüllü İletişimler Yönetmeni Macide Ercan, İyilikler
TIR’ının en büyük amacının ailelere yardımları ulaştırmak olduğunu söyledi. Ercan, “Türkiye
çapında 17 bini aşkın ailemize yardımlarımızı iletebilmek için LÖSEV olarak bu misyon ve
sorumluluğu yüklendik. Bu yolda en büyük destekçilerimiz de gönüllülerimiz ve
bağışçılarımız. Bugün LÖSEV İyilikler TIR’ı ile Kayseri’deyiz. Ailelerimize oyuncaktan

gıdaya, et yardımından Ramazan ayı dolayısıyla kuru gıdaya kadar, kıyafet yardımına kadar
birçok yardım getirdik. Ankara’dan yola çıktı TIR’ımız. Yarın da Eskişehir’de turumuzu
tamamlayacağız. LÖSEV İyilikler TIR’ının en büyük amacı ailelerimize yardımlarınızı
ulaştırmak. Ama geride kalan ailelerimize de yıl boyunca yardımları iletiyoruz. Bu yardımları
daha çok hanemize ulaştırmak, daha çok çocuğumuzun faydalanması için daha çok bağışçı ve
gönüllü desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
LÖSEV’e kayıtlı aileler, İyilikler TIR’ından ihtiyaçlarına göre yardımları aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13874.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Üniversiteli öğrencilerden büyük çalışma
Talas Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi işbirliğiyle, Talas'ın 4
mahallesinin kentsel tasarım analiz çalışması gerçekleşti. Yapılan çalışmalar belediyenin
mahallelerdeki meydan uygulama projelerinde kullanılabilecek.

18 Haziran 2015 Perşembe 12:24

ERÜ Mimarlık Fakültesi'nin Şehir Bölge Planlama Bölümü'nden 70 öğrenci yaklaşık 4 ay
süren çalışmayla Zincidere, Akçakaya, Reşadiye ve Başakpınar mahallelerinin tarihi
değerleri, tehlike teşkil eden yapıları, riskleri ve avantajları gibi alanlarda analiz yaptı. Aylar
süren çalışmaların ardından 8 öğrencinin 30 projesi sergilendi. Belediye binasında düzenlenen
sergiye ERÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gonca Büyükmıhçı, Yrd.
Doç. Neşe Yılmaz Bakır, Yrd. Doç. Umut Doğan, Araştırma Görevlisi Özlem Tepeli ve
çalışmaları gerçekleştiren şehir bölge planlama bölümü öğrencileri katıldı. Çalışmaları tek tek
inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, öğretmen ve öğrencilere teşekkür
ederek sözlerine başladı. Başkan Palancıoğlu, ülke olarak şehir bölge planlama yapma
çalışmalarının geç başladığını belirterek, "Yabancıların yaptığı şehir planlama olmuş, hele
hele bölge planlama hiç olmamış. Bölge planlama Kalkınma Ajansları ile birlikte başladı.
Şimdi ise biz hem şehir hem de bölge planlarıyla ilgili örnek çalışmalar yapacağız. İmar
revizyonu ve yeni mekanların imarıyla ilgili çalışmayı başlatmıştık. Biz özellikle eskiden köy
şimdi ise yeni mahallemiz olan yerleşim yerlerinin meydanlarında insanların rahat nefes
alabileceği, şehirde yaşayanların oraları görmeleri gibi çalışmalar yapacaktık. Bu çalışma da
buna vesile oldu. Öğrencilerimiz hem kendilerine proje çalışması yaparak bilgi ve becerilerini
geliştirdi, hem de biz bunların içinden uygun olanları değerlendirerek hayata geçirme fırsatı
elde ettik. Üniversitelerimizle bu tür işbirliği çalışmalarımız devam edecek" dedi. ERÜ
Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gonca Büyükmıhçı ise, yerel yönetimlerle
işbirliğini önemsediklerini ifade ederek, Başkan Palancıoğlu'na bu çalışmadan dolayı teşekkür
etti. Büyükmıhçı, "Öğrencilerimize gerçek alanlarda farklı planlar yapma imkanı verildi.
Böylece öğrencilerimiz hem yerel yönetimlerin işleyiş mantığını anlıyor hem de arazilerin
gerçek problemlerini insanlardan öğrenerek çözüm için çalışıyorlar. Bu sayede kendilerini
geleceğe hazırlamış oluyorlar" ifadelerini kullandı. Öğrencilerle birlikte çalışmayı

gerçekleştiren Yrd. Doç. Neşe Yılmaz Bakır ise, bir dönem boyunca mahallelerin analizlerini
çıkartmaya çalıştıklarını anlatarak, vatandaşların da talepleri doğrultusunda kentsel tasarımlar
yaptıklarını söyledi.
Çalışmada yer alan öğrenciler ise mahallelerin ihtiyaçları ve değerlerini dikkate alarak
projeler geliştirdiklerini ve bunların belediye tarafından değerlendirmeye alınmasının
kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13875.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Ak Parti Kayseri Gençlik Kollarından Mursi'ye
destek
AK Parti Kayseri Gençlik Kolları üyeleri, Mursi’ye verilen idam kararına düzenledikleri basın
açıklamasıyla tepki gösterdi.

18 Haziran 2015 Perşembe 12:26

Meydan Bürüngüz Camii önünde bir araya gelen, AK Parti Kayseri İl ve İlçe Gençlik Kolları
üyeleri, Mursi'ye destek olmak için basın açıklaması yaptı. Muhammed Mursi'ye verilen idam
kararını lanetlediklerini söyleyen AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Teyfik
Kürtüncü, 3 Temmuz 2013 tarihinde, Mısır halkının seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan
Muhammed Mursi’ye karşı askeri bir darbe geliştirildiğini, Mursi ve kadrosunun, askeri cunta
tarafından görevinden uzaklaştırıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi; “Mısır halkı bu
faşist darbeye karşı sivil ve pasif direniş sergilerken binlerce masum insan katledilmişti.
Yüzyıllar geçse de hak ile batıl mücadelesi devam etmekte, zalim ve mazlum karakterlerinde
herhangi bir değişiklik yaşanmamaktadır. Bu durumun son örneğine Mısır’da şahit oluyoruz.
Musalar zulüm görmeye devam ederken Firavunlar zulüm etmeye devam etmektedir.
Firavunların yerini Sisi ve işbirlikçileri alırken, Hz. Musa’nın yerini Mursi ve mazlum mısır
halkı almıştır. Darbe ile iş başına gelen Sisi'nin ve batılı işbirlikçilerinin cumhurbaşkanı,
genelkurmay başkanı, müftü ve yargıç olmak üzere bütün kararları tek başına verdikleri bütün
dünyanın malumudur ve son olarak verilen idam kararları bunun en önemli kanıtıdır. AK Parti
Gençlik kolları olarak, İslam aleminin tamamını bir ümmet olarak mazlum mısırlı
kardeşlerimizle dayanışma içinde olmaya, tüm imkanlarımızı kullanarak bu zulme, bu vahşete
ve bu barbarlığa son vermeye çağırıyoruz. Biliyoruz ki; haklı olanlar bu cezalar ile asla
susturulamaz. Bu hukuksuz karar ve dünyanın sessizliği, dünya sisteminin nasıl adaletsiz
olduğuna ışık tutmuştur ve tarih bu zulme seyirci kalanları asla affetmeyecektir. Verilen bu
idam cezasını şiddetle kınıyor ve bunu kabul etmeyeceğimizi, haksızlığa karşı sonuna kadar
mücadele edeceğimizi tüm dünyaya deklare ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13876.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Yahyalı turizmde yol haritasını belirliyor
Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi ilçede turizmin gelişmesi yapılacak
çalışmaların konuşulduğu istişare toplantısı düzenledi.
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Toplantıya Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Turizm
İl Müdürlüğü, Esnaf Odası, Ziraat Odası, Ticaret Odası temsilcileri, Turizm ve Seyahat
Acentesi işletmecileri ve bölgede bulunan otel sahipleri katıldı.
İlçedeki turizmin mevcut durumunun, turizmin gelişmesi ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli
planların konuşulduğu toplantıda, katılımcılar söz alarak sıkıntılarını ve ileri dönük projelerini
anlattılar.
Turizm toplantısı ve ilçe turizmi hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Esat Öztürk,
ilçede değişimin başladığını söyledi. Başkan Öztürk; “Bugün İlçe Kaymakamımızın
Başkanlığında turizm işletmecilerimizle beraber Derebağ Şelalemizde hem de tam yeri diye
düşünüyorum, bir toplantı yaptık, değerlendirmeler yaptık. 2015-2016 turizm sezonun da
neleri yapabiliriz ne eksiğimiz var, fazlamız nedir bir değerlendirme yapmış olduk. Tabi bunu
rapor haline de getirmiş olacağız. Ben özellikle ilçe belediye başkanı şunu arzu ediyorum.
Yahyalı turizm ilçesi olarak ön plana çıkartalım. İnşaallah tüm hazırlıklarımızı da ona göre
yapıyoruz. Zaten ilçemizin bin bir güzellikleri var. İnşaallah gelen insanlarımızın burada stres
atacak. Yahyalı’nın çoluğuyla çocuğuyla işçisiyle memuruyla çalışanlarıyla ailece
gelebilecekleri, seyahat edebilecekleri ve dinlenebilecekleri bir bölge diye düşünüyorum.
Yahyalı’ da turizm ile ilgili tüm yatırımlarımızı da buna göre ayarlıyoruz. Yahyalı’ya gelen
insanımız özellikle burada yerel ürünlerimizi giderken evlerine götürsünler diye arzu
ediyorum. Biz kilimimizle ön plana çıkmış bir ilçeyiz. Halımızla ön plana çıkmış bir ilçeyiz.
Yerel ürünlerimiz var, tarımımızla ünlüyüz. Birçok güzellikleri burada görme şansınız olacak.
İnşaallah gelen insanlarımızı en güzel bir şekilde ağırlayıp, buradan uğurlamanın çabasında
olduğumuz için böyle bir çalıştay düzenlemiş olduk. Ben ilçe kaymakamımıza teşekkür
ediyorum, böyle bir çalıştay için.” diye konuştu.
Yahyalı’da turizmin gelişimi için bir planlamanın gerekli olduğunu ifade eden Yahyalı
Kaymakamı Metin Esen ise şunları söyledi. “Bugün turizm ile ilgili toplantıyla bir araya
gelirken ki amacımız hali hazırdaki durumumuz nedir, gelişen, bir biriyle de yarışan turizmde
ki durumumuz nedir, değerlerimizi nasıl ön plana çıkartabiliriz, bir adım daha nasıl geçebiliriz
diye ortak akılda buluşmak için bir araya geldik. Her katılımcı arkadaşımız kendi alanın da,
konuyu kendi açısından gerek sorunları gerekse düşünce ve projelerini bizlerle paylaştı. Biz
de bunları gerek belediye başkanımızla değerlendireceğiz, bunu bir rapor haline getirdikten
sonra ilgili kurumlara çözümü için daha iyisi olması için ileteceğiz. Bu konunun takipçisi
olacağız. Verimli olduğunu düşündüğüm bir çalıştay oldu. Ben katkıda bulunan herkese çok
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan turizmciler turizm çalıştayının çok verimli
geçtiğini, ileriye yönelik atılacak adımlar için bir şeylerin belirlemesi açısından çok faydalı
olacağını ifade ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13877.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kayserili bin genç 12 seferde Çanakkale ruhunu
hissetti
Kayseri'de Kocasinan Kaymakamlığı tarafından '100. Yılında Çanakkale Ruhu' isimli proje
kapsamında bin öğrenci otobüslerle yapılan 12 seferde Çanakkale şehitliğini gezerek Ahmet
Nedim Kilci'nin rehberliğinde Çanakkale Ruhu'nu hissetti.
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Çanakkale'ye yapılan son seferden dönen öğrencilere yönelik olarak Sümer Kampusu'nda
tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra tura
katılan öğrenciler tarafından 'Çanakkale' türküsü seslendirildi ve şehitlikte neler hissettiklerini
anlattı.
Törende yaptığı konuşmasında 100. Yılında Çanakkale Ruhu isimli projede yapılanlarla ilgili
olarak bilgi veren Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, " 27 Ekim 2014 günü başlatmış
olduğumuz projemiz bugün itibariyle sona ermiştir. Son kafilemizde sağ salim döndü. Tabiki
burada büyük bir gayret özveri ve fedakarlık var. Çok geniş kapsamlı bir proje
gerçekleştirildi. Yaklaşık 35 bin öğrenciye Çanakkale Ruhu konulu konferanslar verildi.
Kayserinin girişine şehitlerimiz için 100 bin fidan dikilerek Çanakkale Şehitler Ormanı
oluşturuldu. Yine proje kapsamında Çanakkale Ruhu konulu tiyatro hazırlandı. İlçe
Müftülüğümüzce 100.Yılında Şehitlerimiz için 1100 hatim etkinliği ve mevlit programı
gerçekleştirildi. Resim şiir kompozisyon yarışmaları düzenlendi. Ayrıca Çanakkale’ye
gidemeyenler için Kaymakamlığımızca bir Çanakkale Belgeseli hazırlandı. Bu belgesele ve
bir çok bilgiye yine Kaymakamlığımızca oluşturulan www.yuzuncuyilindacanakkaleruhu.com
internet sitesinden ulaşılabilir. Projemizin en önemli ayaklarından birini de Bursa Çanakkale
Kültür Turları oluşturmakta idi.12 hafta boyunca 1000 öğrencimizi Kaymakamlık olarak
Ahmet Nedim Kilci Hocamızın rehberliğinde Bursa ve Çanakkale İllerine götürdük. Son
grubumuzun da sağ salim gelmesi bizleri mutlu etti. Alnımızın akıyla bunu da tamamlamış
olduk. Yorucu ve uzun bir gezi maratonu yaşandı. Öğrencilerimizin gezi sonunda yazdıkları
görüş ve düşünce formlarında yazılanları gördükçe Projenin önemini daha iyi anladık. Burada
proje boyunca fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Yine proje de bizlere destek olan Büyükşehir ve Kocasinan Belediyemize , Kayseri Şeker
Fabrikasına çok teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından, tura katılan öğrencilere
katılım belgeleri verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13878.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Çevre Günü’nü dolu dolu etkinlikler ile
kutladık
Çevre ver Şehircilik İl Müdürü Namık Güver, 5 Haziran Çevre Günü'nde müdürlük olarak
birçok etkinlik yapıldığını söyleyerek, "Çevre Günü'nü dolu dolu kutladık" dedi.
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Namık Güver, "5 Haziran Dünya Çevre Gününü her yıl olduğu
gibi bu yılda çeşitli etkinliklerle kutladık. Bu kapsam da 5 Haziranda Cuma günü Valimiz
Sayın Orhan Düzgün'e ziyaretimizi gerçekleştirdik. 9 Haziran’da Talas İlçesi Süleymanlı
Mahallesi, Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde bir takım
etkinliklerimiz oldu. Burada ağaç dikimi, Talas Belediyesi ve Talas Kaymakamlığının birlikte
yürüttüğü ‘ Mahallemi seviyorum, geri dönüşümü destekliyorum’ projesinin tanıtımı, lisemiz
tarafından ‘ Emek verip uğraşalım, ürünleri paylaşalım’ projesinin tanıtımı oldu" diyerek,
etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi:
"10 Haziran’da sabah saat 10’da iki etkinlikle devam ettik. ‘Toprak Ana’ söyleşimiz ve halk
oyunu gösterimiz oldu. Talas Belediyesi ’nin düzenlemiş olduğu uçurtma şenliğimiz oldu. 11
Haziran Perşembe günü de 2 etkinliğimiz oldu. Sabah saat 11’de Kayseri Şeker Gölüne
öğrencilerle bir doğa gezisi yaptı. Melikgazi Belediyesi tarafından ‘Melik Can’ tarafından
öğrencilere çevre sunumu gerçekleştirildi. Uçan Şemsiye isimli bir tiyatro gösterimiz oldu. Bu
tiyatro Eski İl Özel İdaresi Salonu’nda gerçekleştirildi. 12 Haziran Cuma günü ‘Atıkların geri
kazanımı konulu stant Zeynel Abidin Türbesi önünde açıldı. Burada geri dönüşüm noktasında
olan ürünlerin sergisi yapıldı. 14 Haziran Pazar günü Forum Alışveriş Merkezi önünden
başlayarak Erciyes Kayak merkezine bir bisiklet turu gerçekleştirildi."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13879.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Bünyan Belediyesi depo sahasını genişletiyor
Bünyan Belediyesi 6360 sayılı Büyükşehir Yasasıyla birlikte genişleyen hizmet sınırları ve
genişleyen araç flosu nedeniyle ihtiyaçlara cevap veremeyen depo sahasında genişletme ve
temizleme çalışması yürütüyor.

18 Haziran 2015 Perşembe 12:33

Her geçen gün bir yeniliğe, her gün farklı bir hizmete imza atan ve ‘Marka Belediyecilik ‘
parolasıyla Bünyan için kalıcı hizmetler üreten Bünyan Belediyesi’nde gelişme ve büyüme
devam ediyor. 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile hizmet sahası 13 mahalleden 44 mahalleye,
hizmet edilen birey sayısı ise 12 binden nerdeyse 30 bine yükselmişti. İhtiyaçlar
doğrultusunda kendisini yenileyen ve araç filosunu genişleten Bünyan Belediyesi, artık
gelişen ilçeye hizmet vermekte, ihtiyaçları karşılamakta zorlanan Belediyeye ait depo
sahasında alan açma ve saha genişletme çalışması yaptı.
Bünyan Belediyesi depo sahasında bulunan tepeliği iş makineleriyle ortadan kaldırarak, depo
sahasında bir bütünlük sağlamayı, iş makinelerinin ve araçların rahat giriş çıkış yapmasını ve
geçmişin borç yükünü üzerinden atarak hızla gelişen Bünyan’a daha iyi hizmet vermeyi
amaçlıyor. Bir dönem araçların benzin bulamadığı için kontak kapattığı Bünyan
Belediyesi’nde şuanda yaşanan hızlı gelişme ve büyüme herkesi memnun ediyor.
İlçede yaklaşık 25 farklı noktada devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ve depo sahasında
yürütülen çalışma hakkında yerinde bilgi alan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu;
ilçeyi bütün dinamikleri ile harekete geçirdiklerini ifade ederek, bu yaz mevsimini en verimli
şekilde değerlendirmek adına belediye birimlerine bağlı ekiplerin 25 farlı mahallede
çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Başkan Şinasi Gülcüoğlu, özellikle Fen İşleri ile Park ve
Bahçeler alanlarında ilçenin eksiklerini ve ihtiyaçlarını bu yılsonuna kadar tamamlamak için
gayret ettiklerini belirtti.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu gelişen ve büyüyen Bünyan’a daha iyi hizmet üretmek adına artık
ihtiyaçları karşılamayan belediyeye ait depo sahasının genişletilerek daha kullanışlı ve
modern bir hale getirmek için çalışmaların yapıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13880.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Başkan Şinasi Gülcüoğlu’ndan Camikebir
sakinlerine müjde
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, saha incelemeleri yaptığı esnada Camikebir
Mahallesi’nde kendisini karşılayan çocuk ve kadınlara yapılacak olan yeni parkın müjdesini
verdi.

18 Haziran 2015 Perşembe 12:35

Bünyan Camikebir Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bünyan Belediye
Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Camilkebir Mahallesi sakinlerine mahalleye yapılacak olan yeni
parkın müjdesini verdi. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Şinasi Gülcüoğlu
vatandaşlarla sohbet edip yapılan hizmetleri paylaşarak isteklerini dinledi.
Mahallede daha önce yapılan küçük ve çocuklar için birkaç oyun alateninden ibaret olan park
alanın ihtiyaçları karşılamadığına dikkat çeken Başkan Şinasi Gülcüoğlu, Camikebir
mahallesine içersinde futbol sahası, oturma grupları ve çocuk oyun alanlarının yer alacağı
çocukların ve yetişkinlerin rahatça kullanabileceği geniş ve modern bir park alanı
yapacaklarını söyledi. Yeni park için kısa südre çalışmaların başlayacağını belirten başkan
Şinasi Gülcüoğlu hizmetlerin Bünyan’a hayırlı olması temenninde bulundu.
Fatih Mahallesi ve TOKİ bölgesinde iki yeni parkın yapımına devam eden Bünyan
Belediyesi, Camikebir Mahallesinde yapımına başlayacağı park alanıyla kısa sürede 3’üncü
parkın inşaatını başlatmış olacak.
Yeni park müjdesini alan çocuklar ve mahalle sakinleri her daim kendileri ile iç içe olan
Başkan Şinasi Gülcüoğlu’ndan ve yaptıkları hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile
getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13881.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kayseri’de ilk teravih namazı kılındı
Kayseri’de Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı.
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Ramazan ayının başlamasıyla Kayserili vatandaşlar, camileri doldurarak ilk teravih namazını
kıldı. Hunat Cami’ni de dolduran kadın, erkek, yaşlı, çocuk vatandaşlar namaz kılıp dua
ederek Ramazan ayının coşkusunu yaşadı.
Ramazanı heyecanla karşılayan vatandaşlar, cami çıkışında Müslüman aleminin Ramazan
ayını kutlayarak, hayırlar getirmesini temenni etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13882.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Ramazan Sokağı'na coşkulu açılış
Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan'a özel olarak hazırlanan Ramazan Sokağı,
düzenlenen törenle açıldı.

18 Haziran 2015 Perşembe 12:41

Mimarsinan Parkı'nda kurulan ve Ramazan ayı boyunca kültür ve maneviyat ağırlıklı
programlarla Kayseri halkına hizmet verecek olan Ramazan Sokağı'nın açılışına ilgi büyüktü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik ile birlikte katıldığı törende
bürokratlar, meclis üyeleri, davetliler ve kalabalık bir halk topluluğu da hazır bulundu.
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan ayının hem bir
bağışlanma hem de muhasebe yapma vakti olduğuna dikkat çekerek, "Peygamber Efendimiz
bir hadis-i şerifinde 'Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan
orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır' buyuruyor. Bu açıdan bakıldığında biz
Müslümanlar için Ramazan'ın hem bir bağışlanma hem de muhasebe yapma vakti olduğunu
görüyoruz. Geride bıraktığımız yılları nasıl ve nerede geçirdiğimizin hesabını tutarak, nerede
nasıl kazanıp nerede nasıl harcadığımızın muhasebesini yaparak Cenab-ı Hakk'a yönelmeli ve
bu
aydan
hakkıyla
istifade
etmenin
yollarını
aramalıyız"
dedi.
MAZLUMLAR İÇİN DUA İSTEDİ
Konuşmasında Ramazan'da yapılacak olan duaların makbul olduğuna işaret eden Başkan
Çelik, yeryüzünde sıkıntı içinde olan müslümanlar için dua edilmesi gerektiğine vurgu
yaparak, "Ramazan aynı zamanda dua ayıdır da. Bu ayda yapılan duaların kabul olacağına
dair birçok ilahi beyan bulunuyor. Bu nedenle kendimiz ve yakınlarımız için yapacağımız
dualara şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemini de eklemeliyiz. Bakın bizler Ramazan ayının
coşkusunu yaşamaya başladığımız şu günlerde, komşu ülkelerdeki ve uzak diyarlardaki diğer
Müslüman kardeşlerimiz çeşitli sıkıntılara, baskılara ve zulümlere maruz kalıyor. O yüzden,
Cenab-ı Hakk katında kıymetli olan bu zaman diliminde, yeryüzündeki tüm mazlumlar için de
dua etmeli ve kurtuluşlarını istemeliyiz" dedi.
"RAMAZAN ATMOSFERİNİ BİRLİKTE SOLUKLAYALIM İSTEDİK"
Neden böyle bir organizasyon yapma gereği hissettiklerini de özetleyen Başkan Çelik,
Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte soluklamayı hedeflediklerini ifade ederek, "Ramazan,
toplum için de birlik-beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ayıdır. Bu ayda, paylaşma,
birlikte hareket etme ve dayanışma duyguları zirve yapar. Biz de Büyükşehir Belediyesi

olarak bu ortama katkı sağlayalım, hemşerilerimizi iftardan sonra böyle bir organizasyonla bir
araya getirip Ramazan'ın manevi atmosferini hep birlikte soluklayalım istedik. Ramazan
Sokağımız, bir ay boyunca Kayseri'nin kalbinin atacağı bir mekan olacak inşallah" diye
konuştu.
"LÜKS İFTARLARDA DEĞİL, GARİBAN SOFRASINDA OLACAĞIZ"
Ramazan ayı boyunca lüks iftar sofralarından uzak duracaklarını da kaydeden Başkan Çelik,
gerçek ihtiyaç sahibi insanlarla bir arada olacaklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmek ve birlik
beraberlik ortamını pekiştirmek amacıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da iftar
programları düzenlemeye devam edeceğiz. Ama lüks lokantalarda, otellerde değil gerçek
ihtiyaç sahibi hemşerilerimizle birlikte olacağız. Bu kapsamda şehit aileleriyle bir iftar
programımız olacak. Ayrıca şehrimizdeki öksüz ve yetim çocukların hayatta olan yakınlarıyla
da iftarda bir araya geleceğiz. Bunların yanı sıra park-bahçe, temizlik vs. gibi sahada çalışan
belediye elemanları için aileleriyle birlikte yine bir iftar sofrası oluşturacağız. Yurt dışından
gelip Kayseri'de okuyan öğrencilerimizle, sevgi evlerindeki çocuklarımızla ve de
huzurevindeki yaşlılarımızla da ayrı ayrı iftar sofralarında bir araya geleceğiz. Bütün bunlara
ilave olarak da Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde iftar sofrası kuracağız. Ayrıca
mahallelerimizde hemşerilerimizin iftar sofralarına çat kapı misafir olmayı da ihmal
etmeyeceğiz. Rabbim halis niyetle başlatmış olduğumuz bütün bu işleri en güzel şekilde
gerçekleştirebilmeyi ve böylece kullarının duasını, kendisinin rızasını kazanabilmeyi nasip
etsin."
Törende Başkan Çelik'in konuşmasının ardından protokol tarafından kurdela kesilerek
Ramazan Sokağı'nın açılışı yapıldı ve standlar gezildi.
Açılış programı Teravih namazı sonrası sahne alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sema
Grubu'nun gösterisi ile son buldu.
NELER BULUNUYOR?
Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı sonrası gerçekleştirilecek olan Ramazan
Sokağı etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim ziyafetleri, sema gösterileri, sohbet ve söyleşilerin
yanısıra şiir dinletileri, tasavvuf musikisi konserleri ile tiyatro ve stand-up gösterileri yer
alacak. Ramazan Sokağı'nda ayrıca vatandaşların çay-kahve içip geleneksel lezzetleri
tadabileceği Osmanlı Çadırı'nın yanısıra şerbet ikramı, kitap standları, çocuk oyun alanları ve
KAYMEK el sanatları sergisi bulunacak.
Bir ay boyunca Mesut Çakarlı, Eşref Ziya Terzi, Fatih Koca, Sami Savni Özer, Mustafa
Demirci, Alp Arslan gibi ünlü isimlerin sahne alacağı etkinliklerde ayrıca Recep
Demirkaynak standup gösterisi ile Ahmet Yenilmez de "Çanakkale'de Kınalı Kuzular" konulu
sohbeti ile vatandaşların karşısında olacak.
HAFTA SONUNA KADAR NE VAR?
Rutin olarak devam edecek kitap fuarı, KAYMEK sergi ve satış standı, Osmanlı Çadırı'nda
çay, kahve ve geleneksel tatlar ile çocuklar için oyun alanlarının bulunduğu Ramazan
Sokağı'nda hafta sonuna kadar gerçekleştirilecek olan programlar da şöyle:
Bugün (18 Haziran Perşembe) Mesut Çakarlı sahne alacak ve Tasavvuf Musikisi konseri
verecek. 19 Haziran Cuma günü Yakup Aktaş ile 20 Haziran Cumartesi Prof. Dr. Mehmet
Emin Ay'ın sohbetlerinin gerçekleştirileceği Ramazan Sokağı'nda 21 Haziran Pazar günü de
Renkli Tebeşir Tiyatro Grubu sahne alacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13883.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Ahmet Sever'in kitabını ciddiye almıyorum
Başbakan Davutoğlu, Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'in yazdığı kitabı ciddiye
almadığını söyledi.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını
yanıtladı.
Davutoğlu, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı Ahmet Sever'in kitabını
nasıl buldunuz? Sizinle ilgili bölümler de var, bunlar gerçeği yansıtıyor mu?" sorusu üzerine,
kitabı ciddiye almadığını söyledi.
İYİ BİR HATIRAT KİTABINDA ÜÇ UNSUR
İyi bir hatırat kitabında üç unsurun olması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, şunları
kaydetti:"Bunun bir anekdotlar yekunu olması değil, sürecin anlatılması... Bir olayı verip o
olaydan hüküm çıkarmak değil, süreç içinde iniş çıkışların, çok olaylar yaşanır, bunların iyi
anlatılması. İki, sahici olması. Yani selektif olmaması, 12, 15 yıl içerisinde yaşanmış binlerce
olayın içinden bazılarını seçip, o da tek taraflı anlatım, test edilmesi mümkün olmayan bir
anlatım. Karşı taraf yalanladığı anda çökecek olan bir anlatım. Yani bu devlet kayıtlarında
geçen şeyler değil. Dolayısıyla muhatapta sahici olduğu intibasının uyanması lazım. Olayın
içinde yer alan kişilerin genel kişilik özellikleriyle onun bağdaşması, aykırı düşmemesi lazım.
Üçüncüsü de bu hatıratın gerçekten hatırat olduğu konusunda herkesi inandırması lazım.
Yayınlanma zamanlaması, muhtevası, takdimi ile.
ÜÇ UNSUR DA YOK, CİDDİYE ALMIYORUM
Bu üç unsur olmadı mı ben o hatıratı ciddiye almam. Bu hatıratta bu üç unsur da yok. Süreç
değil, bir anlatım olarak anekdotlar ve tek taraflı, bir kısmı da gerçeği yansıtmayan
anekdotlar, selektif, insanların ruh halinin bütünüyle tek yönde seyretmesi mümkün değil.
Zamanlaması itibarıyla da zaten üzerinde konuşulması gereken bir boyutu yok."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13884.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Yıldırım
Beyazıt Mahalle halkı ile
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yer
alan Sırasöğütlü Camii’nde Teravih namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek parklardaki
ailelere ziyarette bulundu.
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Halkın
ilgisi,
yapılan
yatırım
ve
hizmetlerin
memnuniyetini
gösterir
Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde cami çevresinde esnafları gezerek belediye çalışmaları
hakkında halk ile sohbet eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt
Mahallesi’nde KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN başarı ile uygulandığını, bugünkü imar durumu,
sosyal tesisleri, parkları ve nüfusu ile birçok ilçeden büyük olduğunu kaydetti.
Bölge halkının yoğun ilgisi
Teravih namazı çıkışı bölge halkı ve özellikle ev hanımlarına Sırağütler Camii’nin
yenileneceğini, genişletileceğini ve daha büyük, daha geniş, çevresi ile bütünleşen ve
mahalleye yakışan bir cami yaptırılacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu
ile ilgili olarak şunları söyledi:
Sırasöğütler Camii yenilenecek ve genişletilerek
namaz alanı artırılacak…
”Ramazan Ayı içerisinde geleneksel olarak her gün bir bölge camisinde teravih namazını
kılıyoruz. Farkı bölgelerde olmamızın nedeni teravih namazı sonrası bölge halkı ile sohbet
etmek ve onları dinlemektir. Dilek, şikâyet ve memnuniyetlerini dolaysız olarak bizlere
bildiriyorlar. Ayrıca her gün bir mahalleyi gezerek yapılan çalışmaları da bir bakıma yerinde
incelemiş oluyoruz. Bugün Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ni gezerek halkımız ile sohbet ettik.
Parkların ve sosyal tesislerin bir bölge için ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha
gördük. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 20 yıl önce gecekondu semti iken aldığı hizmet ve
yatırımlar ile Melikgazili olmanın haklı keyfini yaşamaktadır. Çünkü içerisinde sosyal ve spor
tesisleri, parkları, kapalı semt pazaryeri, geniş ve güvenli ulaşım ağı, çocuk oyun alanları bu
semttedir. Sırasöğütler Camii yenilenerek ve genişletilerek namaz alanı artırılacaktır.
Çevresine ve mahalleliye yakışır bir cami inşa edilecektir.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13885.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Bu şehri birlikte büyüteceğiz
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'a
'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ağırlıklı olarak Kayseri ekonomisinin konuşulduğu
ziyarette ayrıca fuarcılık ve tanıtım faaliyetleri üzerinde duruldu.
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OSB Başkanı Tahir Nursaçan'a görevinde başarılar dileyen Başkan Çelik, şehrin büyümesi
için birlikte çalışacaklarını ifade ederek, "Hayırlı uğurlu olsun, Rabbim mahçup etmesin.
Genç ve dinamik bir ekiple sanayicinin ihtiyaçlarını karşılayacak iyi bir yönetim
sergileyeceğinizden eminim. Her zaman söylediğimiz gibi yönetim dinamiklerinin birbiriyle
uyum içerisinde olması çok önemli. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da OSB ile
uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Karşılıklı olarak ihtiyaçlarımızı belirleyip çözüm
yollarını arayacağız. Bu şehri birlikte büyüteceğiz inşallah" dedi.
Konuşmasında istihdam konusuna da değinen Başkan Çelik, sanayicinin çalıştırdığı her
kişinin devletin üzerinden alınmış bir yük olduğuna dikkat çekerek, "Bizim sizlerden en
büyük beklentimiz istihdamın artırılması. Sizler de bunu sağlıyorsunuz. Çalıştırdığınız her
kişi, devletin omuzundan alınmış bir yük gibi. Dolayısıyla bu yükün altına siz omuz
veriyorsunuz. Biz de sizden gelecek her türlü talepte yanınızda olmaya gayret edeceğiz
inşallah" dedi.
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da ticaret ve sanayinin içinden gelen bir
Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Sanayiciyi ve
sanayicinin sorunlarını bilen birisi olarak sizden desteklerinizi bekliyoruz. Bu konuda
desteğinizden bir endişemiz yok. Türkiye'nin üretim üslerinden birisi olan Kayseri OSB'ye
hep birlikte nasıl daha iyi bir dinamizm kazandırırız bunları planlıyoruz. Daha önce sizinle
paylaştığımız ve desteğinizi aldığımız bir fuar merkezi için çalışmalarımızı hızlandırdık.
Yılda en az 12 tane uluslararası fuar düzenleyerek hem sanayideki ivmesine hem de küçük ve
orta ölçekli sanayinin büyümesine vesile olacak adımları atmak istiyoruz. Sizin de
söylediğiniz gibi el ele, birlik beraberlik içerisinde Kayseri'yi hak ettiği yere taşımak için
çalışacağız"
ÇELİK'TEN FUARCILIK İÇİN İLGİNÇ BENZETME
OSB Başkanı Nursaçan'ın fuarcılık konusundaki düşüncesine ilginç bir benzetme ile destek
veren Başkan Çelik, "Fakülteden mezun olmadan önce çalıştığım ilk işyerinde 1986 yılında
yaptığımız tam otomatik ambalaj makinasını, Almanya'da dünyanın en büyük ambalaj
makinaları fuarında sergilemiştik. Bu fuarcılık, uzun vadeli bir iş. Kuyuya bir taş atıp
kulağınızı veriyorsunuz, sesi sonradan geliyor ama kuvvetli geliyor. Bu nedenle fuarcılık
işine, Kayseri'ye artı değer katacak önemli bir iş olarak bakıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13886.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kare kodlu çek ile ticaret daha güvenli
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yeni çıkan çek
yasasının, ticaret hayatında verilen tahribatın giderilmesine bir nebze de olsa telafi olacağını
söyledi.
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KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yeni çıkan çek yasası ile ilgili bilgiler
verdi. Çek yasası değişikliğinden sonra çok sayıda üyelerin şikayetlerini dile getirdiklerini
söyleyerek, “Çek yasası değişikliğinden sonra piyasada üyelerimizin çek yasası ile
şikayetlerini dile getirmiştik. Bu çek yasasının çıkarılışı itibariyle yanlış çıkarıldığını ve
çıkarılmadan önce belli bir tarih verilmek suretiyle o tarihten sonra geçerli olması gerektiğini
belirtmiştik. Çıkarılan çek yasası Avrupa Birliği normlarına uymak bakımından çıkarıldığı ve
parasal cezaya, ön plana çıkarıldığı konusudur. Sürekli ilgili ve yetkililer tarafından dile
getirildi” şeklinde konuştu. Çekin, piyasada güvenli bir ödeme aracı olarak kullanılamadığını
söyleyen Hiçyılmaz, “Bu uygulama Türkiye’de çeklerin sadece bir ödeme aracı olarak değil
aynı zamanda kredi aracı olarak kullanılıyor olması piyasa itibari ile sıkıntıya sokmuştur.
Çünkü çekler alınırken bunların ödenmesi hususunda tereddütler meydana geldi. Çekle
ticaretin kısıtlanmasına sebebiyet verdi. Alınan çeklerin ödenmesi hususunda sıkıntılar
yaşandı. Çek piyasada güvenilir bir ödeme aracı olarak kullanılamamaktadır. Bu gelişmeler
neticesinde bizlerin gayretlerini dikkate alan yetkililer buna çare bulmak bakımından kare
kodlu çek uygulamasına geçtiler. Bu çalışmalar neticesinde kare kod uygulaması başladı.
Çekin üzerinde bulunan kare kodun cep telefonu ile olmak suretiyle çek keşirecisi hakkında
gerekli bilgilerin alınmasına uygun bir uygulama başladı. Kare kod uygulaması akıllı cep
telefonları ile okutulmak suretiyle çek keşirecisinin son 1 aylık, 3 aylık ve 12 aylık
dönemlerde ödeme alışkanlıkları ile alakalı dönemler itibari ile ödeme alışkanlıklarıyla alakalı
bilgi edinilmesine yönelik bir çalışmadır. Bu çalışma neticesinde edinilen bilgilerden
ibrazında ödenen çeklerin yüzdesi, arkası yazılan halen ödenmemiş çeklerin yüzdesi şeklinde
bilgiler ihtiva etmektedir” dedi.
Kare kodlu uygulama ile ticaretin daha güvenli hale geldiğini vurgulayan KTO Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Çek keşirecisinin ödeme alışkanlığı çek hamili
tarafından görünmek suretiyle ticaretin daha güvenli hale getirilmesi hedeflenmiştir. Alınan
çeklerin ödenip ödenmeyeceği hususunda ticareti yaparken veya alım satım yaparken bilgi
sahibi olmasının kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Bu uygulama kişisel bilgilerin gizliliği esası
adına dayanmak sureti ile isteyen firmaların veya şahısların bankalara müracaatı ile kare
kodlu çekler temin edilebilmektedir. Kişisel bilgilerin 3. şahıslara verilmesi hususunda
kişilerin onay vermesi gerekmektedir.

Bankalara verilecek olan talimat veya dilekçe ile kare kodlu çek kullanımı konusunda
kendilerinin talep etmeleri gerekmektedir. Ticaret hayatında çek yasasının vermiş olduğu
tahribatın giderilmesi bir nebzede olsa telafi edilmiş olur diye düşünüyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13887.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Abdülhamid Han Camii yapımına başlandı
Talas Belediyesi'nin öncülüğünde, mülkiyeti ve yapımını hayırseverlerin üstlendiği bin 500
kişilik Abdülhamid Han Camii yapımına başlandı.
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Anayurt olarak bilinen Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki 2 bin 700 metrekarelik
arsaya yapılacak cami inşaatı için düzenlenen törene Talas Kaymakamı Zekeriya Güney,
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İlçe Müftüsü Turgut Erhan, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Muhittin Aydoğan, hayırsever gurbetçi Suzan ve Mahir Yılmaz çifti ile diğer
hayırsever arsa sahipleri katıldı.
Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, hayırseverlere teşekkür ederek, yeni camilerin yapımı için
yeni hayırseverleri beklediklerini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde protokolü imzalanan caminin alt katının eğitim merkezi ve Kur'an kursu,
üstünün de cami olacağını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mevlana
Mahallesi'ndeki cami ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Palancıoğlu, Talas'ın
hızla büyüyen ve gelişen ilçe olduğuna dikkat çekerek, "Belediye olarak rutin hizmetlerin
yanı sıra ilçemizin cami, okul ve sağlık ocağı gibi ihtiyaçlarını da gidermek çalışıyoruz.
İhtiyaç duyulan bölgelere cami yapımı için arsa çalışması başlatmıştık. Bunun sonucunda
Mevlana Mahallemizde uygun bir yere cami yapımı için hayırseverlerimizle anlaştık. 2
milyon TL'ye mal olacak camimiz, eğitim merkezi, Kur'an kursu ve toplantı salonuyla
Talas'ın en nitelikli camilerinden biri olacak. Gelecek haftalarda yeni camilerin temelini
atmaya devam edeceğiz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Hayırsever gurbetçi çiftten Suzan Yılmaz, mutluluğunu ifade ederek "Yıllar önce cami
yaptırdığımın rüyasını görmüştüm. Bugüne nasipmiş. Allah hayırlısıyla başlayıp bitirmeyi,
herkese böyle hayırda bulunmayı nasip eylesin. Cemaati çok olsun inşallah." diye konuştu.
Ablası Suzan Yılmaz adına cami yapımı protokolünü imzalayan Nurhan Duman, çok mutlu
olduğunu anlatarak, "Başta belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.
Ablamın sürekli istediği cami yapımı inşallah gerçek oluyor. Allah herkesin hayrını kabul
eylesin" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Palancıoğlu, hayırseverlere çiçek ve Yaman Dede Kültür ve
Sanat Evi tablosu hediye etti. Tören sonunda edilen dua ve kesilen kurbanın ardından
Abdülhamid Han Camii'nin yapımına başlandı. Caminin 2 yılda tamamlanması planlanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13888.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Sıcaktan bunaldılar cami ve parklarda
uyudular
Kayseri'de Ramazan ayının ilk gününde sıcaktan bunalan vatandaşlar cami ve parklara
giderek gölgelik alanda uyudu.
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Ramazan ilk günü olmasının da etkisiyle oruç tutan vatandaşlar sıcaktan bunalarak camilerin
avlusunda ve parklarda uyudu. Bazı vatandaşlarda gölgelik alanlarda oturarak dinlendi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Kayseri'de hava sıcaklığının bugün
25 derece olduğu öğrenildi. Ayrıca Cuma, Cumartesi ve Pazar günü de havaların yağışlı
olacağı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13889.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kayserigaz 8.Voleybol Turnuvası’nın galibi
dostluk oldu!
5 Haziran’da başlayan 8. Kayserigaz Voleybol Turnuvası kıran kırana süren bir final maçıyla
sonlandı.
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Abonelerine olduğu kadar, çalışanlarına da aynı hassasiyeti gösteren Kayserigaz, çalışanları
için
düzenlediği
voleybol
turnuvasını
bu
yıl
da
coşkuyla
tamamladı.
Çalışanlarına yoğun iş temposunu bir nebze olsun unutturmak, onların sosyal yaşantılarına
canlılık katmak ve vücut kondisyonlarını zinde tutmak amaçlarıyla geleneksel hale
dönüştürülen ve her yıl düzenlenen Kayserigaz Voleybol Turnuvası, bu yıl da renkli anlar
eşliğinde tamamlandı. 8 takımın dostluk içerisinde yarıştığı turnuvada, final maçlarına kadar
başarılı performanslarını koruyan İşletme Bakım bölümüne ait Efsane takımı ve Müşteri
Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Ateş Böcükleri takımlarından birinciliği hak eden Efsane
takım üyeleri sevinçle kupalarını havaya kaldırdı. İkincilik ve üçüncülük unvanlarını ise
sırasıyla Ateş Böcükleri ve Genel Müdürlük takımları aldı. İlk üçe giren takıma madalya ve
kupalarını takdim eden Kayserigaz yöneticileri, aslında 1. olan takımın dostluk olduğunu
belirterek, her yıl sürdürdükleri voleybol turnuvasının çalışanlar arasında etkileşimi artırarak,
aralarındaki dostluk duygularını pekiştirdiğini belirttiler. Diğer yandan, sürekli olarak
Kayserigaz’ın bir aile olduğunu vurguladığını söyleyen Kayserigaz İnsan Kaynakları Birim
Sorumlusu Ahmet Yalçın, aile üyelerine bu ve buna benzer pek çok imkânı sunabildikleri için
büyük mutluluk duyduklarını, çalışanlarının her birinin kendileri için büyük önem
taşıdıklarını bir kez daha dile getirdi. Turnuva 1. si olan Efsane takımı da duygu ve
düşüncelerini ifade ederek, turnuvada 1. olmanın mutluluğunu yaşadıklarının yanı sıra,
böylesine neşe ve eğlence dolu bir turnuvada oynamış olmanın daha keyif verici olduğunu
söyledi. Çalışan ve işveren ilişkisinden daha çok, samimi ve aynı zamanda özel bir ilişkinin
hüküm sürdüğü Kayserigaz’da çalışmanın ayrıcalığını yaşadıklarını belirten oyuncular, final
sonunda hep birlikte hatıra pozu vererek sevinçlerini fotoğraf pozuna yansıttılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13890.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

AK Parti'den STK'lara teşekkür ziyareti
AK Parti Kayseri Teşkilatı, 7 Haziran seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretlerine STK'ları
ziyaret ederek, devam etti.
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Ahmet
Doğan, Yaşar Karayel, Kemal Tekden, Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, il ve ilçe
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bazı STK'ları ziyaret etti.
İlk olarak, Oto Sanatkarları Odası'nı ziyaret eden heyet, 7 Haziran seçimlerinde verdikleri
destekten dolayı Oda Başkanı Şeyhi Odakır'a teşekkür etti. Heyet Buradaki ziyaretinin
ardından sırası ile, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği ve Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti.
Her oda temsilcisi de bir an önce hükümetin kurularak ortadaki belirsizliğin bir an önce
giderilmesi yönünde görüşlerini belirttiler.

STK'lara yönelik ziyareti değerlendiren, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de,
seçim döneminde destek veren bütün STK'ları ziyaret ederek teşekkür dileklerini
ileteceklerini belirterek, "Bu gün bir kısım STK'ları ziyaret ettik. Sivil Toplum Kuruluşlarını
ziyaretimizde gördük ki, herkesin bir an önce Türkiye'nin istikrara kavuşması ile ilgili
dilekleri var. Özellikle sivil siyasetin güçlenmesi ve ekonomik istikrarın bozulmamsı ile ilgili
temennilerine şahit olduk. Bizlerde bu görüşlere katılıyoruz. Türkiye'de esas olan,
devletimizin birliği, bütünlüğü, milletimizin refahıdır. Bunun için milletvekili seçilen
arkadaşlarımızla birlikte gayret edeceğiz. Önemli olan, bu memleketimizin huzuru, güvenliği
ve aşımızın, işimizin ve istikrarımızın bozulmaması. İnşallah en kısa sürede, hayırlı bir
hükümet kurulur. Bizlerde bundan yanayız. Şuanda MHP tabanının bizimle bir hükümet
kurma çalışmalarının olması dilekleri ile karşılaştık. Bizlerde bu dileklere katılıyoruz. Önemli
olan, partimizin üst yönetimlerinin bu çalışmaları yaparak, gerekli kararları alacaklar. Ondan
sonra da inşallah Türkiye yeni bir hükümete kavuşacak. Memleketimize ve milletimize bu
seçim
sonuçlarının
hayırlı
olmasını
diliyorum"
şeklinde
konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AK Parti ile koalisyon konusunda tüm kapıları
kapattığı konusuna da değinen Karayel, bu sözleri siyaseten söylenmiş laflar olarak
değerlendirdiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Milletvekilleri ve muhalefet partileri çıkıp düşüncelerini söyler ama, esas olan AK Parti'nin
kiminle koalisyon olup olmayacağını yetkili organların karar vermesi lazım. Bu noktada
çalışmalar sürüyor. MHP kanadında da aklı selimin galip geleceğine inanıyorum. Önemli olan
istikrarın sürmesidir. Ekonominin bozulmamasıdır. Kayseri bir ticaret şehri. İstikrar şehri. Bu
istikrar bozulursa, tüm Türkiye zarar görür. İstikrarı bozduran da, sandığın içinde gömülü
kalır. Kimsenin bu istikrarın bozulmasına müsaade etmemesi lazım. MHP Genel Başkanı
Bahçeli'nin de söylediği lafları siyaseten söylenmiş laflar olarak kabul ediyorum. İnşallah
memleketin hayrına yeni bir hükümet kurulur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13891.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Milletvekili Karayel'den Demirel açıklaması
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, 9.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatı hakkında bir açıklama yaparak, "Tüm
ölmüşlerimizi hayırla anmamız gerekir" dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, yaptığı açıklama ile, 9. Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel'in sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşı ile, Süleyman Demirel'in yaşının eşit olduğuna değinen
Karayel, "Sayın Demirel, Adalet Partisi döneminde, millete ve memlekete hizmet etmiş bir
devlet adamıydı. Demokrasinin yerleşmesi için çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bütün darbelerle
muhatap oldu. Darbelerin hepsinde de sivil siyasetin güçlenmesi için gayretleri ile çıkıldı.

Ama, 28 Şubat döneminde kendisine ve Türkiye'ye yakışmayan işler oluştu. O dönemde de
Cumhurbaşkanımızdı. Öleni hayırla anmak lazım. Rahmet diliyorum. Sevenlerinin başı sağ
olsun." şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13892.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz'dan Ramazan Ayı
mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Ramazan ayı münasebeti
ile yazılı bir mesaj yayımladı.
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Hiçyılmaz, on bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif’in rahmet ve bereket ayı olduğunu
vurgulayarak, “Mübarek Ramazan ayı; yardımlaşmanın arttığı, yoksula ve muhtaca uzanan
ellerin çoğaldığı bir aydır. Bu ay, birlik ve beraberlik duygularının önem kazandığı müstesna
günleri barındırmaktadır” dedi.
Ramazan’da yaşanan manevi atmosferle dünyada yaşanan acıların, savaşların ve zulümlerin
son bulmasını arzu ettiklerini ifade eden Hiçyılmaz, mübarek Ramazan-ı Şerif’in başta
Kayseri Ticaret Odası üyeleri ve Kayserililer olmak üzere tüm İslam coğrafyasına hayırlar
getirmesini diledi.
Başkan Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası’nın üyelerine sunduğu tüm hizmetlerin eksiksiz
şekilde Ramazan ayında da verilmeye devam edileceğini de vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13893.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

TÖM'den 10 bin 380 öğrenci yararlanıyor
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Tam Öğrenme Merkezleri (TÖM)'den 10
bin 380 öğrencinin faydalandığını söyledi.
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İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, TÖM'de başarılı olanlara verilen ödül
töreninde yaptığı konuşmasında, "Tam öğrenme modeli ,Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı
kamu okullarında öğrenci başarısını sistematik olarak yükseltmeyi hedefleyen projemizdir.
İlimizden başka bir ilde uygulaması bulunmamaktadır" dedi.
Çandıroğlu, "Okullarda, sınıf içinde farklı başarılar sergileyen öğrenciler bulunmakta,
öğrencilerin hedeflenen kazanımların tümüne ulaşması konusunda bir çalışma
yapılamamaktadır
Eğitimde; kaybedilecek hiçbir fert yoktur sözünden yola çıkarak sosyal sorumluluklarını
bilen, geçmişini tanıyan, ben değil, biz diye bilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflenmektedir"
diye konuştu.
"Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü sınavlarda İlimizin başarısını artırmak için, Tam
Öğrenme Merkezleri projesini ’TÖM’ hayata geçirdi" diyen Çandıroğlu, şu şekilde konuştu:
"Bu projedeki amaç, derslerinde işlenen konuların öğrencilerin tam öğrenip öğrenmediğinin
kontrolünü hedeflemektedir. Öğretmen, dersle ilgili konusunu anlattıktan sonra ders bitiminde
sınıfı küçük bir sınava tabii tutarak ,sınav sonunda sınıfta her bir öğrencinin konuyu anlayıp
anlamadığını tespitinden sonra, konuyu tam öğrenemeyen öğrencileri ders saatleri dışında
konun tekrarını yaparak tam öğrenmesini sağlamaktadır.
İlimizde şuan itibariyle on dört orta okulda ve dört lisede uygulama devam etmektedir. Proje
kapsamında on bin üç yüz seksen öğrenci yararlanmaktadır.
Ayrıca ilimizde başarıyı artırma konusunda AR_GE birimimiz sıkı bir çalışmanın içerisinde,
geniş bir çalışma ekibimiz var.
Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim
faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin
Avrupa’da öğretmenler arası paylaşımının sağlanması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim
teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin artırılması amacıyla ülkemiz, 22 Şubat
2009 tarihinde eTwinning Faaliyetinin üyesi haline gelmiştir. eTwinning Türkiye faaliyetleri,
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan Ulusal Destek Servisi (UDS) ekibi
tarafından yürütülmektedir.
eTwinning Faaliyeti’ne üye olduğumuz 2009 yılından bu yana yapılan çalışmaların
sonucunda, 05 Mayıs 2015 tarihi itibariyle ülkemizden eTwinning portalına 28.819 okuldan
50.144 öğretmenimiz üye olmuş, toplam 9.628 çevrimiçi proje gerçekleştirerek Avrupa
ülkeleri arasında ön sıralara yerleşmiştir. eTwinning kapsamında gerçekleştirilen projelerin
kaliteleri, ulusal çapta Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa çapında ise Avrupa Kalite Etiketi ile
ödüllendirilmektedir. 2014 Yılı içerisinde, yaptıkları projeler ile 108 okulumuz Ulusal Kalite

Etiketi ve bu okullardan 69 tanesi de Avrupa Kalite Etiketi almışlardır.
Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ederim."
(AÖ-Y)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13894.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

MHP'li Halaçoğlu'ndan sert koalisyon çıkışı!
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, Hasan Ali Kilci ve
Süleyman Korkmaz düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Törende konuşan MHP Grup
Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, “Bebek katilleriyle biraraya gelen Milliyetçi Hareket Partisi
düşünülemez” dedi.
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Adalet Sarayında düzenlenen programda 25. Dönem MHP Milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu,
Hasan Ali Kilci ve Süleyman Korkmaz düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Tören sonrası
konuşan MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, “Biz seçim sonrasında birtakım olmazsa
olmazları ileri sürdük ve bundan vazgeçmemiz asla mümkün değil. Adalet ve Kalkınma
Partisi eğer hükümeti kurmakla görevlendirilirse bizimle görüşmek için herhalde
başvuracaklar. Bu başvuru sonrasında bunları değerlendireceğiz ve söylediğimiz şeyler
aslında Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili şeyler değil ülkeyle ilgili şeyler. Birincisi
yolsuzlukla mücadeleden bahsediyoruz ki AK Parti'nin normalde yolsuzlukla mücadele
etmesi gerekir. İkinci olarak bu çözüm süreci Türkiye’nin çözülme süreci haline gelmiştir ve
nitekim bundan sanıyorum ki bu seçimler dolayısıyla AKP de tedirgin olmuştur. Çünkü
Diyarbakır’da düşünecek olursanız 1’ini AKP, 10’nunu HDP çıkartmıştır ve orada baskı ile
oy kullandırıldığını herkes biliyor ve hatta toplu oy kullananlar medyaya da intikal etmiştir.
Dolayısıyla bizim ikinci isteğimiz budur. Çünkü ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozacak
herhangi bir işin içinde Milliyetçi Hareket Partisi yer alamaz. Üçüncü olarak hukuk devleti
niteliğini taşıyan bir sistem istiyoruz. Yine Cumhurbaşkanının anayasanın kendisine çizdiği
hudutlar içerisinde kalması talebimiz vardır. Bunlardan taviz vermeyiz. Bu ilkler içerisinde
eğer Adalet ve Kalkınma Partisi bizimle koalisyon kurmak isterse tabi ondan sonra bu konuyu
görüşürüz” diye konuştu.
Halaçoğlu ayrıca, “Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisinden şunu istemesin; biz terör örgütü
uzantısı bir siyasi partiyle asla ve asla birlikte olamayız. Dışarıdan veya içeriden desteğini de
kabul edemeyiz. Çünkü bu meşrulaştırmak anlamında gelir. Bebek katilleriyle biraraya gelen
Milliyetçi Hareket Partisi düşünülemez. Dolayısıyla koalisyonu bu çerçeve içerisinde
değerlendirmek daha doğru oluyor” ifadelerini kullandı.
MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci ise, “Biz bu şehrin hikayesini gayet iyi biliyoruz.
Biz hiçbir şey yutturamazlar. İnşallah halkımızın bize verdiği bu yetkiyi başta grup
başkanvekilimiz olmak üzere diğer iki milletvekilimiz ile birlikte Kayseri’de verdiğimiz
sözleri yerine getireceğiz. Aldığımız oyların hakkını eksiksiz olarak tam vereceğiz” şeklinde

konuştu.
MHP Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz da, “Böyle bir günde yanımızda olmanızdan
dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Türkiye’nin 13 yıldır kötü yönetildiğini hep beraber
söylüyorduk. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu gidişata ’dur’ diyeceğiz” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13895.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Uluslararası Öğrenciler İstanbul'un tarihi
zenginliğine hayran kaldılar
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nin birlikte düzenlediği “Kayseri Uluslar arası Öğrenciler Akademisi” kapsamında
bir gurup Akademi öğrencisine, Ankara, Bolu ve İstanbul'u kapsayan bir gezi gerçekleştirildi.
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Ankara'da 4. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katılan öğrenciler düzenlenen bu
önemli programa da iştirak etmiş oldular.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül,
Başkanlığın çalışma alanlarıyla ilgili bilgi verdi. Başkan Kudret Bülbül, YTB’nin üç büyük
iddiasının bulunduğunu, bunların ise güçlü diaspora, soydaş-akraba topluluklarla yakın
ilişkilerin tesis edilmesi ve uluslararası öğrencilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar
olduğunu vurguladı. Bülbül, 182 farklı ülkeden Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin
Türkiye’de ve Türkçede geleceklerini aradıklarını ifade etti.
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ise bu yıl okullarından mezun olan
uluslararası öğrencilerle birlikte toplamda 60 bin Türkiye mezununa ulaştıklarını söyledi.
Kurtulmuş, “Bugün dünyanın birçok bölgesine gittiğimizde Türkiye mezunlarını, dostlarımızı,
kardeşlerimizi görüyoruz” ifadelerini kullandı.
UGANDALI CEMİL'İN HİKAYESİ DUYGULU ANLAR YAŞATTI
Programda YTB tarafından hazırlanan “Ugandalı Cemil’in Hikâyesi” isimli kısa film büyük
bir ilgi topladı. İzleyenleri oldukça duygulandıran film Türkiye Bursları aracılığıyla ülkemize
gelen Ugandalı Cemil’in hayat hikâyesini anlatıyor. Filmin gösteriminin ardından hikâyenin
kahramanı Cemil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a filmde anlatılan Türk Bayrağını
hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ugandalı Cemil ismindeki öğrencinin kendisine hediye
ettiği Türk bayrağını öperek aldı.
Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle diplomalarını alan,
ülkemizde öğrenimlerini tamamlayan Uluslararası Öğrenciler daha sonra Bolu ve İstanbul'u
kapsayan geziye katıldılar. Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi ve Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından organize idelin geziye diplomalarını alan öğrencilerin yanısıra

diğer akademi öğrencileri de katıldı. Gezi kapsamında yaklaşık 100 öğrenci Bolu ve
İstanbul'un tarihi ve doğa güzelliklerini daha yakından tanıma imkanı buldular.
BOLU GÖLCÜK'TE DOĞA İLE BAŞ BAŞA
Bolu'nun yaklaşık 13 km. güneyinde ormanlar arasında suni olarak yapılmış küçük ve şirin bir
set gölü olan Gölcük ziyareti sırasında gerçekten kartpostal güzelliğinde manzaralar izleme ve
burada hatıra fotoğrafları çektirme imkanı bulan akademi öğrenciler burada vakit geçirmekten
dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Havanın yağmurlu ve etrafta sis olmasına rağmen
ortaya çıkan eşsiz manzaralar öğrencilerin doyumsuz anlar geçirmesine vesile oldu. Denizden
yüksekliği 1206 m, olan gölün alanı 4,5 hektar çevresi ise 1300 metre kadardır. Etrafı sarıçam
ve göknar ağaçları ile kaplı gölün her mevsim görüntüsü gerçekten muhteşemdir. Etrafı
sarıçam ve göknar ağaçları ile kaplı gölün her mevsim görüntüsü muhteşemdir. Doğanın
olağan üstü güzelliğiyle kaplı olan gölün hemen kenarında Orman Bakanlığı'nın misafirhanesi
olan şirin bir ev bulunmaktadır. Gölün etrafında bu tesisten başka kır gazinosu adıyla bir
restaurant vardır. Göl ve etrafı “Orman İçi Dinlenme Yeri” olarak Milli Parklarca koruma
altındadır. Çok şirin ve küçük olan bu göl çevresine araçla girilmemektedir. Gölde yılın belirli
zamanlarında ücret karşılığı sportif olta balıkçılığı yapılabilmektedir.Yılın her mevsiminde
bölge halkı ve yurdun her yerinden günübirlik gezmek, görmek, dinlenmek ve piknik yapmak
amacıyla bir çok ziyaretçi gelmektedir.
Bolu'da Gölcük gölünün ziyaret edilmesi ile başlayan bu bölgedeki gezi de daha sonra
Aladağlar'da bulunan kamp merkezinde bir gece konaklama imkanı bulan Uluslararası
öğrenciler buradaki doğal güzelliklere hayran kaldılar. Özellikle yeşilin her tonunun hüküm
sürdüğü bu Batı Karadeniz'in incisi olan bölgeyi daha yakından tanıma imkanı buldular.
İSTANBUL'DA ÖNCE ÇAMLICA TEPESİ VE YEREBATAN SARNICI GEZİLDİ
Bolu gezisinin ardından İstanbul'a geçen öğrenciler burada da birinci gün Çamlıca
Tepesi'nden muhteşem İstanbul manzarasını izleme imkanı buldular. Çamlıca tepesinde
İstanbul manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirme imkanı buldular. Çamlıca tepesinin
büyüleyici İstanbul manzarasına hayran olduklarını ifade eden öğrenciler Çamlıca tepesinden
çok memnun ayrıldılar.
Daha sonra Cuma namazını da Sultanahmet Camiinde kılan öğrenciler buradan Yerebatan
Sarnıcı'nı gezerek geçtiğimiz yüzyıllarda burasının İstanbul için taşıdığı önemle ilgili bilgi
alma imkanı buldular. Yerebatan Sarnıcı; İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisidir.
Ayasofya’nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı’dır. Bizans imparatoru I. Justinianus
(527-565) tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız
gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında “Yerebatan Sarayı” olarak
isimlendirilmiştir. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir Bazilika bulunduğundan, Bazilika
Sarnıcı olarak da anılır.
Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan,
dev bir yapıdır. 52 basamaklı taş bir merdivenle inilen bu sarnıcın içerisinde her biri 9 metre
yüksekliğinde 336 sütun bulunmaktadır. Birbirine 4.80 metre aralıklarla dikilen bu sütunlar,
her biri 28 sütun içeren 12 sıra meydana getirirler. Sarnıcın tavan aralığı kemerler vasıtasıyla
sütunlara aktarılmıştır. Çoğunluğu daha eski yapılardan toplandığı anlaşılan ve çeşitli mermer
cinslerinden yontulmuş sütunların büyük bir kısmı tek parçadan, bir kısmı da iki parçadan
oluşmaktadır. Bu sütunların başlıkları, yer yer farklı özellikler taşır. Bunlardan 98 adedi
Corint üslûbu yansıtırken bir bölümü de Dor üslûbunu yansıtmaktadır. Sarnıcın tuğladan
örülmüş 4.80 metre kalınlığındaki duvarları ve tuğla döşeli zemini, Horasan harcından kalın
bir tabakayla sıvanarak su geçmez hale getirilmiştir. Toplam 9.800 m2 alanı kaplayan bu
sarnıç, yaklaşık 100.000 ton su depolama kapasitesine sahiptir.
TOPKAPI SARAYI, AYASOFYA VE SULTAN AHMET CAMİİLERİNE HAYRAN
KALDILAR

Yerebatan Sarnıcı'nın gezilmesinden sonra, Topkapı Sarayı'na geçen öğrenciler, Topkapı
Sarayında bulunan tarihi eserleri ve tarihi mekanları görme imkanı buldular. Öğrenciler bu
ziyaretlerinde tarihi mekanlarla ve tarihi konularla ilgili çeşitli bilgiler aldılar. Topkapı
Sarayı, İstanbul Sarayburnu'nda, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı
boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı
saraydır. Bir zamanlar içinde 4.000'e yakın insan yaşamıştır. Topkapı Sarayı Fatih Sultan
Mehmed tarafından 1478’de yaptırılmış, Abdülmecit’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına
kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının
resmi ikametgahı olmuştur. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700.000 m.² lik bir alanda yer alan
sarayın bugünkü alanı 80.000 m² dir.
Topkapı Sarayı, saray halkının Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve diğer saraylarda
yaşamaya başlaması ile birlikte boşaltılmıştır. Padişahlar tarafından terk edildikten sonra da
içinde birçok görevlinin yaşadığı Topkapı Sarayı hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Saray
zaman zaman onarılmıştır. Ramazan ayı içerisinde padişah ve ailesi tarafından ziyaret
edilen Kutsal Emanetler Dairesi’nin her yıl bakımının yapılmasına ayrı bir önem verilmiştir.
Daha sonra Ayasofya Camii'ne geçen öğrenciler Ayasofya'nın da içini gezerek, Ayasofya'nın
geçirdiği tarihi süreçle ilgili bilgiler alma imkanı buldular. Öğrenciler İstanbul'un böylesine
önemli bir tarihi mekanında bulunduklarından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade
ederek geziye emeği geçen başta YTB (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı)
olmak üzere Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ni Kayseri'de yürüten Medeniyetin Burçları
Derneği yöneticilerine teşekkür ettiler. Sultanahmet Meydanında tarihle iç içe vakit geçirme
imkanı bulan öğrenciler İstanbul'un en önemli merkezlerinden birisi olan tarihi yarımadanın
merkezi olan Sultanahmet Meydanında vakit geçirmenin keyfini doyasıya yaşadılar.
PANORAMA 1453 ve EYÜP SULTAN'DA İSTANBUL'UN FETHİNİ YAŞADILAR
Uluslararası öğrencilerin İstanbul'daki bir başka durağı ise, İstanbul'un fethini mükemmel bir
şekilde tasvir edildiği ve tarihi birçok figürün mükemmel bir görsel şölenle gösterildiği
Panorama 1453 oldu. 31 Ocak 2009 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
açılışı gerçekleşen Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
yaptırılmıştır. Kuşatmanın geçtiği Topkapı-Edirnekapı surlarının karşısında bulunmasıyla da
İstanbul’un tarihe açılan kapısı olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, Kültür A.Ş. tarafından
işletilmektedir. Açılışının ardından halkın yoğun ilgisine mazhar olmuştur.
Bu ziyaretin ardından da Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrine geçen ve burada camii ve türbeyi
ziyaret eden öğrencilere kısaca Eyüp Sultan Hazretlerinin İstanbul'a nasıl geldiği ve kabrinin
bulunuşu ile ilgili konularda bilgiler verildi. Bu ziyaret sırasında Üstad Necip Fazıl
Kısakürek'in mezarını da ziyaret eden öğrenciler üstad Necip Fazıl için fatiha okuyup dua
ettiler.
BOĞAZ TURU İLE İSTANBUL'UN KALBİNI DOYASIYA YAŞADILAR
Buradaki ziyaretlerinin ardından programlarının en önemli bölümlerinden birisi olan Boğaz
Turu'na çıkan öğrenciler, Boğaz Turu sırasında İstanbul Boğazı'ndaki birçok tarihi mekanı da
denizden görme ve bilgi alma imkanı bulmuş oldular. Boğaz Turu'ndan oldukça memnun olan
öğrenciler, İstanbulla ilgili birçok konuyu da bu tur sırasında yapılan açıklamalardan
öğrenmiş oldular.
Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi öğrencilerinin bundan sonraki durağı ise
Kocaeli'de akademi faaliyetlerinin yürütüldüğü Enderun Derneği oldu. Burada Enderun
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altınışık tarafından Kocaeli'deki akademi
faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca Enderun Derneği'nin kuruluşu ve faaliyetleri ile
ilgili de bilgiler alan akademi öğrencileri buradaki programın ardından Kayseri'ye döndüler.
Gezi programı ile ilgili olarak memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, ülkemizde
bulunmaktan ve ülkemizi daha yakından tanıma imkanı bulmaktan dolayı büyük mutluluk
duyduklarını ifade ettiler. Akademinin son haftalarında katıldıkları gezilerle Türkiye'de

bulunan birçok şehri ve tarihi mekanı gezip görme imkanı bulduklarını ifade eden öğrenciler,
bu durumun gerçekten kendileri için hem bilgilenme ve hem de yeni yerler görme bakımından
çok faydalı olduğunun altını çizdiler. Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Dursun'da gezilerle ilgili olarak, akademinin sonunda öğrencileri ülkemizin çeşitli
yerlerine götürerek gezdirmek ve tanıtmanın uygun olacağını düşündük ve bu gezileri bu
amaçla düzenlediklerini ifade etti. Dursun, Bolu ve İstanbul gezileri ile birlikte bu yıl ki
Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ni başarıyla tamamladıklarını ve gelecek yıl ki
faaliyetlere şimdiden hazırlandıklarının altını çizdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13896.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Ramazan Ayı’na coşkulu karşılama
Serçeönü Mahalle Muhtarlığı 6 kişilik sahur ekibi ile sokaklarda coşkulu bir şekilde ramazana
merhaba dedi…
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Davul, Cümbüş, ney ve Darbuka gibi enstrümanlardan oluşan müzik grubu Türk Bayrağı
eşliğinde Serçeönü Mahalle sakinlerini sahura uyandırdılar. Eski gelenekleri yeniden
yaşatmak amacıyla oluşturulan bu coşkulu gruba mahalle sakinlerinin ilgisi de oldukça yoğun
oldu... Çalan müzik eşliğinde gençler halay çekerek onlara eşlik etti.
Haber/Fotoğraf: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13897.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Rahmet ve bağış mevsimi üç aylar,
kandillerimiz ve Ramazan Ayı
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Yeryüzü ve gökyüzü yaratıldığından beri bir yılda on iki ay vardır. İnsanlar on iki ay olsun
elediği için değil, Allah Telalâ öyle yarattığı için bir yılda on iki ay vardır.
Bu hususu Kur'an-ı Kerim'de Allah'u Telâlâ şöyle açıklamaktadır,

Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah 'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on ikidir.
(Tevbe 9/36)
Yeryüzü ve gökyüzü yaratıldığı günden beri on iki olan bu aylardan üç tanesinin İslam dini ve
Müslümanların yanında özel bir önemi vardır. Bu aylar da Recep, Şaban ve Ramazan
aylarıdır. Mevlit Kandili hariç, kandil gecelerinin hepsi bu aylardadır.
Bu aylardan ilki olan Recep ayında iki tane kandil gecesi vardır. Birincisi "Regaib Kandili" ki
Recep ayının ilk Perşembesini Cumaya bağlayan gecedir, Bu gece üç aylara giriş, Üç aylara,
Allah'ın emirlerine uymaya, yasaklardan kaçmaya rağbet kapısıdır. İkincisi ise "Miraç
Kandil" dir ki, Recep ayının 27. gecesidir. Bu gece Peygamberimiz (SAV)'in Mekke'den
Kudüs'e yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Mirac'a çıktığı gecedir. Bu
gece beş vakit namazın farz kılındığı gecedir. Miraç, Peygamberimizin en büyük
mucizelerinden biridir.
Allah Resulü Recep ayı geldiği zaman şöyle dua ederdi. "Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize
mübarek kıl Ramazan ayına ulaştır. (Fethu'r Rabbani 9/231)
Yine Peygamberimiz buyurmuştur ki, "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da
ümmetimin ayıdır." (Keşfü'l Hafa 1/34, Neylü'l Evtar, 4/215) İki kandille süslenmiş olan bu
mübarek Recep ayından sonra Şaban ayı gelmektedir ki o da kutsal bir aydır. Çünkü bu ayın
15.gecesi "Berat Kandili" dir. Ayrıca Peygamberimiz bu ayı kendi ayı olarak takdim etmiştir.
"Ramazan orucundan sonra en efdal oruç hangi oruçtur" diye sorduklarında "Ramazan-ı Şerifi
ta'zim için tutulan Şaban orucudur, hangi sadaka efdaldir diye sorduklarında da Ramazan'da
verilen sadakadır" (Tirmizi Zekat 83) buyurmuşlardır.
Berat Kandili kıblenin değiştiği gecedir. Bu geceye Berat denmesinin sebebi iki beratın
verilmesindendir. Birincisi, inkarcılara ve günahkarlara zaman tanıyıp tövbe etmeleri için
fırsat verilmesi, ikincisi de tövbe eden, Allah'a samimiyetle kul olanların affolunduğunun
beratının verilmesidir.
Abdulkadir Geylani hazretleri nasihatinde, "Tevbe ve istiğfarı yarma bırakma, çünkü günler
üçtür, dün, bugün ve yarın. Dün geçmiş geri gelmez. Yarının gelip gelmeyeceği belli değil.
Elinde bugün var, onu boşa geçirme. Geçen gün ibret, bugün ganimet, yarın ise tehlikededir, "
derdi.
İşte mübarek aylar üçtür. Recep, Şaban, Ramazan. Onların kıymetini bilip değerlendirmeliyiz.
Recep ve Şaban aylarından sonra Ramazan ayı gelmektedir ki, o en mukaddes aydır. Artık bu
ayda her türlü güzel duygular, ibadetler, hayırlar, şefkat ve merhametler son haddine
gelmekte, bu ayın içinde bulunan ve Allah Tetik tarafından "Bin aydan daha hayırlı" olduğu
belirtilen Kadir Gecesiyle zirveye ulaşmaktadır. Bu ayları iyi değerlendiren mü'mînler, çalışıp
hasat yapan çiftçi gibi bayram yapmaktadırlar. Çiftçinin hasat mevsimi gibi, mü'minin de bu
aylar hasat mevsimidir. Hasat mevsimini boşa geçiren çiftçinin kışın aç kaldığı gibi, bu ayları
boş geçiren mü'min de öbür dünyada eli boş kalır.
Muhterem Okuyucular
Ramazan ayı neden kutsal bir aydır? Müslümanlar bu aya neden bu kadar önem vermektedir?
Gibi sorulara, on sebepten dolayı diye cevap verebiliriz.
1.İslam'ın beş şartından biri olan orucu bu ayda tutmak farzdır.(Bakara Suresi 2/185)
2.Peygamberimizin en büyük mucizesi, Allah Kelamı, İslam Dîni'nin kitabı Kur'an-ı Kerim bu
ayda Kadir Gecesi'nde inmeye başlamıştır. (Bakara Suresi 2/185, Kadir Suresi 1)
3.Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu aydadır. (Kadir Süresi)
4.Cennetin kapıları tamamen açılır.
5.Cehennemin kapıları tamamen kapanır.
6.Şeytan bağlanır.
7,Bu ayın evveli rahmet
8.Ortası bağışlanmaktır.
9.Sonu da Cehennem'den kurtuluştur. (Tenbihü'l Gafilin s.l 18)

10.Bu ay ümmetin ayıdır. Yani bizim ayımızdır. (Keşfü'l Hafa 1/434)
Bütün bu anlattıklarımızdan anlıyoruz ki, üç ayların Müslümanların yanında ayrı bir değeri,
özel bir kıymeti vardır. Cenab-ı Hak'tan bu günlerin değerini bilenlerden eylemesini niyaz
ediyor, hepinize huzur dolu bir ömür, iman dolu bir kalp, mutluluk dolu bir aile yuvası
temenni ediyor, üç, ayların hakkımızda hayırlara vesile olmasını diliyor, Allah'a emanet olun
diyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13898.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan son günlerde yağan yağışların verimli
olduğunu söyledi. Kayacan ayrıca, "Bu sene inşallah çiftçimizin yüzü gülecek" dedi.
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Son günlerde yağan yağışları değerlendiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan
Kayacan, "Geçen yıl ülkemizde bir kuraklık yaşanmıştı. Bu sene 2015 yılı itibariyle
yağmurlarımız çok verimli geçti. Geçen yıl ilk 5 ayında Kayseri iline düşen yağışa
baktığımızda 180 mililitre yağış düşmüşken, bu sene ilk 5 ay içerisinde 350 mililitre bir yağış
düştü. Bu da özellikle buğdaydaki ve arpadaki verimi arttırdı. Geçen sene buğdayda 225-250
kilogramı bulmayan verimler vardı. Bu sene bunu 350 kilogram civarında tahmin ediyoruz.
Tabi bu üretimimizi de arttıracak. Buğdayda geçen sene 300 bin ton üretimimiz varken bu
sene yaklaşık 500 bin ton civarında bir artış bekliyoruz. Bugün itibariyle sahada yaptığımız
çalışmalarla gördük ki buğdayın verimliliği gerçekten yüksek olacak" diye konuştu.
Sözlerini sürdüren Kayacan, "Sadece aşırı yağış alan bazı bölgelerde sarı pas dediğimiz bir
hastalık var. Bu da çok büyük bir önem arzetmiyor. Çünkü 1 milyon 200 bin dekar alanda
Kayseri’de buğday ekili. Bunların içerisinden ancak 500-600 dekar maksimum bin dekar
alanda bu var. Çok büyük bir sıkıntısı yok. Bu sene ki yağışlar gerçekten özellikle ilimizde
çok verimli oldu. Özellikle yağışların belirli dönemler içerisinde olması verimi daha iyi
arttırdı. Bu sene inşallah çiftçimizin yüzü gülecek. Bundan sonra yağışlar dolu şeklinde
olmadığı sürece bir zarar olmayacak. Bu açıdan ben tüm çiftçilerimize hayırlı hasatlar
diliyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13899.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Duygu sömürüsüne izin vermeyin!
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Özellikle camilerin çevresini mekân tutan dilencilere karşı tüm tedbirlerin alındığını belirten
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşları duygu sömürüsüne karşı
dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, istismarın kötü bir davranış biçimi olduğunu
ve bu nedenle art niyetli hiçbir davranışa izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
Ramazan Ayı yardımlaşmanın hat safhaya ulaştığı dönem
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Ayı nedeni ile zabıta teşkilatında izinlerin
kaldırıldığını hatırlatarak “Duygu sömürüsüne ve insanların iyi niyet, acıma ve özellikle
yardım etme hislerinin istismar edilmesine izin vermeyelim. Halkımız yardımseverdir ve iyi
niyet ile yapılan tüm istekleri yerine getirir. Özellikle Ramazan Ayı’nda, yardımlaşmanın hat
safhaya ulaştığı dönemde cami avlusunda ve köşe başlarında dilenmek pek inandırıcı
olmamaktadır. Bu sebeple gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım edilmelidir.” dedi.
5326 Sayılı Kabahatler Kanununca da zaten yasak
İyi niyetli, yardımsever ve yardım isteyeni karşılıksız bırakmama ahlakı ile yetişmiş insanlar,
art niyetli kişilerle gerçekten muhtaç kişileri ayırt edememekte.
Sonuç itibari ile zabıta elemanlarının, görevlerinin zorlaştığını ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, dilencilik yapmanın zaten 5326 Sayılı Kabahatler Kanununca da yasak
olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13900.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Bağ ve bahçe atıklarını evsel atıklarla
karıştırmayınız
Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, özellikle yaz aylarında bağ ve sayfiye
alanlarında oturanların, bitki atıklarını evsel atıklarla karıştırarak çöp konteynırlarına
boşalttıklarını belirterek bu yönde uyarıda bulundu.
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Kabahatler Kanunu’nun 44/1 maddesi gereğince
Melikgazi Bölgesi’nin güney kesimlerinin başka bir ifade ile Erciyes Dağı’nın kuzeyinde yer
alan çok geniş bir alanın bağ ve sayfiye alanları olarak kullanıldığını hatırlatan belirten
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “ Yaz aylarında bağ ve sayfiye alanlarında büyük bir nüfus
yoğunluğu olmaktadır. Belediye olarak hizmetler aksatılmadan belirli bir plan ve
koordinasyon içerisinde verilmektedir. Özellikle çöp toplamaya özen gösterilmektedir. Bağ ve
sayfiye alanlarındaki hemşehrilerimiz bağ ve bahçe bakımları sonrası oluşan bitkisel atıkları
ot ve dal gibi atıkları kendi bahçelerinde imha etmeyerek evsel atık olarak değerlendirmekte
ve evsel atıkların atıldığı konteynırlara doldurmaktadır. Bu durum hem evsel atıkların
toplanmasını güçleştirmekte hem çirkin görüntü oluşturmakta hem de insan ve çevre sağlığını
tehdit etmektedir. Belediye olarak gerek yazılı gerekse sözlü uyarılarımız oluyor. Hatta el
ilanları bastırdık. Ancak bundan böyle bağ ve bahçe atıklarını çöp konteynırlarına atanlar için
yasal işlem yapılacaktır.” dedi.
El İlanları Dağıtıldı
Bitki atıklarının çürütülerek doğal gübre olarak kullanılabilineceğini, sonuç itibari ile çevreci
birey olarak da ekonomiye katkı sağlanacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
bağ ve bahçe atıklarını evsel atıklarla karıştırarak çöp olarak atanlar hakkında Kabahatler
Kanunu’nun 44/1 maddesi uyarınca yasal işlem yapılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13901.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

2015'in ilk 6 ayında 15 ünlü isim hayatını
kaybetti
2015 yılında sanat ve siyaset dünyasından 15 ünlü isim hayata gözlerini yumdu.
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2015 yılında Erol Büyükburç, Kayahan, Zeki Alasya, Kenan Evren ve Süleyman Demirel'in
de aralarında bulunduğu 15 ünlü isim hayatını kaybetti.
2015 yılında bugüne kadar hayatını kaybeden ünlü isimler ve ölüm tarihleri:
1- 6 Ocak 2015'te TRT sanatçısı Ayla Gürses 69 yaşında vefat etti. Gürses, ses sanatçısı ve
bestekar Yıldırım Gürses'in eşiydi.
2- 22 Ocak'ta oyuncu 76 yaşındaki Oğuz Oktay, tedavi gördüğü Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp
Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
3- 30 Ocak 2015'te Yeşilçamın usta oyuncusu Hakkı Kıvanç hayatını kaybetti.
4- 14 Şubat 2015'te MİT eski mensubu, gazeteci yazar profesör Mahir Kaynak hayatını
kaybetti.
5- 28 Şubat 2015'te yazar Yaşar Kemal hayatını kaybetti. Asıl adı Kemal Sadık Göğceli olan
yazar, 92 yaşındaydı.
6- 12 Mart 2015'te ünlü sanatçı Erol Büyükburç hayatını kaybetti.
7- 30 Mart 2015'te oyuncu Ayla Arslancan hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseri
tedavisi gören Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ayla Arslancan, 75 yaşındaydı.
8- 3 Nisan 2015'te sanatçı Kayahan hayatını kaybetti. Kayahan, uzun süredir kanser
hastalığıyla mücadele ediyordu.

9- 8 Mayıs 2015'te ünlü oyuncu Zeki Alasya, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü
Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
10- 10 Mayıs 2015'te 12 Eylül askeri darbesinin mimarı 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren 98
yaşında öldü.
11- 30 Mayıs 2015'te Bedri Koraman vefat etti.
12- 31 Mayıs 2015'te Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy, kaldığı huzur evinde
hayatını kaybetti.
13- 12 Haziran 2015'te oyuncu Sümer Tilmaç hayatını kaybetti.
14- 17 Haziran 2015'te 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybetti. Demirel 91 yaşındaydı.
15- 17 Haziran 2015'te oyun ve senaryo yazarı, yönetmen, oyuncu Başar Sabuncu hayatını
kaybetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13902.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Müsteşar Dursun'dan 'Kayseri Güzellemesi'
Geçtiğimiz günlerde Kayseri'ye gelerek Kayseri Mahallesi ve Erciyes Kış Sporları
Merkezi'nde incelemelerde bulunan ve bu tür projelerin "Türkiye'nin değerini artırdığını"
söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Haluk Dursun, bu kez de sosyal medya hesabında
Kayseri ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi için övgü dolu sözler sarfetti.
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Facebook sayfasındaki paylaşımında Kayseri'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
yürütülen 'şehir-kültür-insan' projesi için çok uygun olduğuna dikkat çeken Müsteşar Dursun,
ticarette ve sanayideki başarısıyla bilinen Kayseri'nin kültür-sanattaki girişimlerini
desteklemenin de kendilerinin vazifesi olduğuna dikkat çekiyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanısıra Büyükşehir Belediyesi'nin önceki
başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ile Kayseri Valisi Orhan Düzgün
eşliğinde Kayseri'de yaptığı gezi ve incelemeleri değerlendiren Müsteşar Dursun, 'Yürüyelim
Arkadaşlar!' başlığıyla aktardığı paylaşımında şu ifadelere yer veriyor:
"Kayseri’ye, kültür ve turizm alanındaki projelerini konuşmak ve yerinde değerlendirmek
üzere gittik. Bu önemli kentimizin tarihi ve mimari miras potansiyelini ortaya çıkarmak, şehir
ve kültür ilişkisini doğru kurmak amacıyla neler yapıldığını ve nelerin yapılabileceğini
ayrıntılarıyla görüştük.
Kayseri’nin son yıllara damgasını vuran Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, şimdi
Milletvekili Mehmet Özhaseki, yerine başkan olan Mustafa Çelik ve Kayseri Valisi Orhan
Düzgün ile beraber projeleri inceledik, caddelerde yürüdük, sokaklarda dolaştık, konakları
gezdik, balkonlara çıktık.

Doğrusu Kayseri’de bizim, daha çok güneydoğuda gördüğümüz Mardin/Midyat evlerine
benzer taş işçiliğin belirdiği bir konak birikimi olduğundan haberdar değildim. Belediye,
gayret göstererek önemli bir projeye imza atmış; taş konaklar ortaya çıkmış.
Sevindiğim bir diğer husus: Erciyes’e çıkarken Hisarcık’ta yeşillikler içindeki bağ evlerinin
varlığı oldu.
Kayseri ve Erciyes uyumlu bir birliktelik kurmuşlar. Kış sporları için hazırlanan mastır planı
da ayrıntılarıyla inceledik.
Kayserililer zaten becerikli insanlar. Ticaretteki, sanayideki başarıları malum. Kültür ve
sanattaki girişimlerini Bakanlık olarak desteklemek de bizim vazifemiz. Şehir-kültür-insan
projemiz için de Kayseri çok uygun. Eski dostumuz Kayseri Valisi Orhan Düzgün de zaten
bizim Bakanlığımıza genel müdür olarak hizmette bulunmuş bir bürokrat.
Sevgili Kayserililer,
Sizden beklediğimiz, şimdiye kadar hayıra harcadığınız birikiminizi, sermayenizi ve paranızı
bundan sonra kültür-sanat yatırımlarına dönüştürerek bu konuda da Türkiye’de ön plana
çıkmanızdır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13903.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Hurda araç otoparkında korkutan yangın
Kayseri'de, hurda araç otoparkında nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangında 6 hurda araç zarar gördü.

19 Haziran 2015 Cuma 18:00
Edinilen bilgilere göre, Altınoluk mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda
hurda araç otoparkında nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki
vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 110 itfaiye ekipleri yangına kısa sürede
müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 6 hurda araç zarar gördü.
3Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13904.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Bölge İdare Mahkemesi'nin durdurulan
inşaatında çalışma yeniden başladı
Kayseri'de yapımı devam eden Bölge İdare Mahkemesi'nin inşaatı, İş Müfettişlerinin yaptığı
incelemeler sonrasında gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için durduruldu. Firmanın
gerekli şartları yerine getirmesi sonrasında inşaata iki gün sonra yeniden çalışmalara başlandı.
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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirilen ve Ankara'dan gelen iki iş
müfettişinin Bölge İdare Mahkemesi inşaatında inceleme yaptığı öğrenildi. İş Müfettişleri'nin
yaptığı incelemeler sonrasında, firmanın yeterli iş güvenliği almadığı yönünde rapor
hazırlandığı ve ilgili makamlara gönderildiği bildirildi. Hazırlanan rapor doğrultusunda, Bölge
İdare Mahkemesi inşaatındaki çalışmaların durdurulduğu, firmanın gerekli önlemleri
almasının ardından çalışmalara iki gün sonra yeniden başlandığı öğrenildi.
29 MAYIS 2014 YILINDA İŞ KAZASI MEYDANA GELMİŞTİ
Yapımı süren Bölge İdare Mahkemesi inşaatında 29 Mayıs 2014 günü iş kazası meydana
gelmişti. İş kazasında 24 yaşındaki Galip T. yaklaşık 4.5 metre yükseklikten düşerek
yaralanmış, şantiye şefi ise olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarının üzerine
yürümüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13905.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Mısırda cuntanın zulmü baki olamaz
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Mazlumder Kayseri Şube Sekreteri Sadi Özmen, "Suriye de 2011 yılından beri devam eden
savaşta, büyük bir insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Son günlerde Kuzey Suriye de
Türkiye’nin Şanlıurfa iline yakın bölgede havadan bombalama, köyleri, şehirleri basıp
bölgenin yerli ahalisini göçe zorlayarak buraya başka insanları yerleştirmek yoluyla etnik bir
temizlik yapılarak büyük insan hakları ihlalleri yaşanmaya başlandı" dedi.

Özmen, "Binlerce yıldır burada yaşayan Arap ve Türkmen ahali, önce IŞİD baskısı daha sonra
sözüm ona IŞİD’i etkisizleştirme bahanesiyle yapılan ABD bombardımanı, devamında
bölgenin silahlı unsuru PYD milislerinin yaptığı saldırılar sonucunda canlarını kurtarmak için
yaşadıkları toprakları terk ederek her şeylerini geride bırakıp Akçakale üzerinden Türkiye’ye
sığınmaya başladılar.
Büyük bir insanlık dramının yaşandığı bu bölgede Arap ve Türkmen ailelerin boşaltmak
zorunda kaldığı köy ve kasabalara PYD’nin silahlı milisleri kontrolünde Kürt kökenli
Suriyelilerinde yerleştirilmeye başlanması da bölgenin Arap ve Türkmen ahaliden
arındırılarak büyük bir insanlık suçu işlendiğini ortaya koymuş bulunmaktadır" diyerek
açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak, zulüm kimden gelirse gelsin karşı durmak, mazlum
kim olursa olsun yanında olmak ve hiçbir ön yargı gütmeden her türlü haksızlığa karşı durma
prensibi gereği, Kuzey Suriye de yaşanan haksız, hukuksuz saldırıları Arap ve Türkmen
ahalinin yerlerinden edilmesini, yerlerine PYD silahlı güçlerinin gölgesinde Kürt kökenli
Suriyelilerin yerleştirilmesini asla kabul edilemez buluyor, insanlık adına kınıyor, bölgede
devam eden saldırılar ve hukuksuzluğun bir an önce ortadan kaldırılması, vatanlarından
kovulan ahalinin tekrar evlerine dönmelerinin sağlanması, bölgede demografik yapının
bozulmasına izin verilmemesini, bu konuda Türkiye, İran ve Arabistan gibi bölge ülkelerinin
bir araya gelerek aklı selimle olaya çözüm bulmalarını bekliyoruz.
MISIRDA CUNTANIN ZULMÜ BAKİ OLAMAZ
Mısırda 2011 yılında yapılan silahlı ve kanlı darbeyle iş başına gelip kendi halkına kan
kusturan cuntanın zulmü artarak devam ediyor.
Darbeden bu yana10 bine yakın insanı katleden, binlercesini de hapislere atıp başta idam ve
müebbet olmak üzere ağır cezalara çarptıran Abdulfettah SİSİ başkanlığındaki Mısır
cuntasının kurduğu kukla mahkeme Mısırın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed MURSİ
ve 116 Müslüman Kardeşler üyesi hakkında idam kararı verdi, çok sayıda yönetici hakkında
da müebbet hapis cezası vererek insanlık adına büyük bir skandala imza atmış oldu.
MAZLUMDER Kayseri Şubesi, Mısır cunta mahkemesinin hiçbir uluslar arası hukukun,
insanlık vicdanının kabul edemeyeceği utanç vesilesi bu kararını asla kabul edilemez ve
uygulanamaz bulduğunu bildirirken insanlık ayıbı bu karara onay veren kukla mahkemeyi
şiddetle kınar.
Mısır da devam eden insanlık ayıbı bu zulümlerin biran önce sona ermesi için erdemini
kaybetmemiş devletleri, insan hakları teşkilatlarını ve vicdanlı insanları Mısır halkına sahip
çıkmaya davet eder."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13906.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Mevlana Mahallesi’ne 5 yeni park
Talas Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, nüfusun yoğun olduğu ve yapılaşmanın hızla
geliştiği bölgelerden Mevlana Mahallesi'ne 5 yeni park yapacak. Ayrıca daha önce yapılan
parkların tamamında peyzaj ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirilerek daha fonksiyonel
olması sağlanacak.

21 Haziran 2015 Pazar 15:16

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler
Müdürlüğü ve Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Mevlana Mahallesi'nde yapılan ve
yapılacak olan parklardaki çalışmaları yerince inceledi. Başkan Palancıoğlu, Mevlana
Mahallesi'nin Kayseri'nin en büyük mahallesi olduğunu belirterek, "60 bin vatandaşımızın
yaşadığı bu mahallemizde park sayısını artırmaya çalışıyoruz" dedi. Mevlana Mahallesi'ni
şantiyeye benzeten Başkan Palancıoğlu, şöyle konuştu;
“Bir binada 350-400 kişinin yaşaması nedeniyle yoğun bir nüfus var. Burada çocuklarımıza,
gençlerimize, yaşlılarımıza ve kadınlarımıza yönelik park sayısı çok az. Bu sayıyı artırmak
için şimdi saha çalışması yapıyoruz. Bazı parklarımızı yeniden yaptırmayla ilgili planlarımızı
görüştük. İnşallah en kısa zamanda Mevlana Mahallemize 5-6 adet yeni park yapacağız. Diğer
var olan parklarımızın da bank ve çöp tenekesine varıncaya kadar her aparatını yeniliyoruz.
Aynı zamanda da yeni bir peyzaj düzenlemesi yapacağız. Dolayısıyla özellikle Mevlana
Mahallesi başta olmak üzere bu yaz Bahçelievler, Yenidoğan ve diğer mahallelerimizde park
bahçe düzenlemesi ve peyzaj çalışması yoğunlaşacak. Yaptığımız bir diğer çalışma ise
bölgede topografya çok eğimli olduğu için çok fazla duvarlar var. Duvarların taş hoş olmayan
taş görüntüsünü gidermek için sarmaşık diktik. Yeşil bir Talas için çalışıyoruz. Parklarımız
şimdiden hayırlı olsun."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13907.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Gazeteci Yazar Hulisi Turgut'un acı günü
Gazeteci yazar Hulisi Turgut'un kız kardeşi Semahat Gürbüz vefat etti. Gürbüz için Bünyan
Camicedit Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
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Kılınan cenaze namazına Hulusi Turgut ve yakınlarının yanı sıra Bünyan Belediye Başkanı
Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan eski Belediye Başkanı Mehmet Özmen, gazeteciler ve ilçe sakinleri
de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Semahat Gürbüz Bünyan ilçe mezarlığında
toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13908.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

KASKİ’nin telefon numarası değişti
KASKİ Genel Müdürlüğünce, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek amacıyla mevcut santral
numarasının yenilendiği belirtildi. KASKİ’nin yeni santral numarası 432 0 432 oldu.
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Günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, günümüz teknolojisini yakından takip etmek
zorunda olduklarını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Yeni kurulan santral
sistemimiz, sanal sunucular üzerinde çalışan yazılım santrali ve IP Telefon altyapısına
geçmiştir. Böylece KASKİ, bünyesindeki 16 ilçe, ekip evleri, İBAAT tesisi, tahsilat vezneleri
ve arıza ekip evlerini SIP altyapısını kullanarak VPN’ler aracılığı ile toplayıp
merkezileştirmiştir” dedi.
Batukan konu hakkında şunları söyledi; “KASKİ yeni santral sistemiyle birlikte, il genelinde
faaliyet gösteren bütün tesis ve şubelerinde kullanılmakta olan 83 analog hattını iptal edip,
yerine sadece 30 dijital hat kullanımına geçmiştir. Böylece telefon görüşme giderlerini hem
düşürüp, hem de yönetiminin bir noktadan ve daha kaliteli gerçekleşmesini sağlamıştır.
Ayrıca, 185 Alo KASKİ Arıza Bildirim hattımızı arayan vatandaşlarımızın, KASKİ hizmet
kalite ve politikaları gereği ses görüşmeleri de kayıt altına alınmaktadır.”
Eski santral sisteminin 1994 yılında kurulduğunu ve o zamandan beri kullanılan santral (337
09 45) numarasının geçersiz olduğunu, bundan böyle yeni KASKİ santral numarasının 432 0
432 olduğunu vatandaşların bilgisine sunan Batukan, “İç hat numarasını bilen abonelerimiz,
dört haneli iç abone numaralarının başına 432’yi ekleyerek istedikleri kişilere ulaşabilirler”
diye konuştu.

Batukan, Haziran ayında aktif hale gelen santral hattıyla KASKİ’ye ulaşmanın artık daha
kolay olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13909.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Çocuğunu rehin alarak boynuna ip geçirdi
Kayseri’de öfkeli baba, 3. kattaki evinin balkonunda kız çocuğunu rehin alarak boğazına ip
geçirdi. Bir süre sonra ikna olan şahsa mahalleli tepki gösterdi.
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Edinilen bilgiye göre, Çorakçılar Mahallesi Papatya Sokak’ta meydana gelen olayda,
psikolojik rahatsızlığı bulunan ve eşinden boşanmak üzere olduğu edilen S.K. isimli şahıs, 3.
kattaki evinin balkonunda 5 yaşındaki kızı E.K.’yi rehin aldı. Eline geçirdiği çamaşır ipinin
bir ucunu balkon demirlerine, diğer ucunu da 5 yaşındaki kızı E.K.’nin boğazına geçiren
S.K.’yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik
önlemi alırken, itfaiye ekipleri de balkonun altına branda açtı. Polis ekipleri S.K.’yı ikna
etmeye çalışırken, boğazına ip bağladığı çocuğunu kucağına alan S. K., çevredekilerin
yüreğini ağzına getirdi.
MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ
Polis ikna çalışmalarına devam ederken, olay yerine gelen anne H. K. de gözü yaşlı
bekleyişini sürdürdü. S.K. bir süre sonra ikna olunca kızı E.K. sağlık ekipleri tarafından aşağı
indirildi. Anne H.K. de çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü. Öte yandan polise teslim olan S.K.,
ekip otosuna bindirilirken mahalleli tepki gösterdi. Polis ekipleri kalabalığı sakinleştirerek
olası linç girişimini önledi. S.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kızı
E.K. de sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13910.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma
sağlanamadı
Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasındaki 11. Dönem Toplu İş
Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamazken, yaklaşık 12 bin kişiyi ilgilendiren toplu iş
sözleşme görüşmeleri arabulucuya kaldı.
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Türkiye Haber-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre 60 gündür gerçekleştirilen toplu iş
sözleşme görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlanılmadığı belirtilirken toplu iş sözleşmesinde
bulunan 17 madde üzerinde anlaşma sağlanamadığı açıklandı. Türkiye Haber-İş Sendikası
Genel Başkanı Veli Solak İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sendika olarak amaçlarının
üzüm yemek olduğunu belirterek, “Üyelerimizin daha refah bir hayat sürdürebilmeleri bizim
tek amacımız. Enflasyon altında ezdirmek istemediğimiz üyelerimizin destekleriyle toplu iş
sözleşme görüşmelerinden başarıyla çıkacağımızı ümit ediyoruz. 60 günlük sürenin
dolmasının ardından resmi prosedür gereği arabulucuya gidiyoruz. Arabulucu tayini talep
edeceğiz”
dedi.
Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda da yapılan toplu iş sözleşme görüşmelerinden netice
alınamamış ve Türkiye geneli grev kararı uygulanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13911.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz'dan babalar günü
mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Babalar Günü
dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Hiçyılmaz, “Daha sağlıklı bir toplum yapısının
oluşturulması ve yeni kuşakların yetiştirilmesinde, anneler kadar babalara da büyük
sorumluluk yüklenmektedir” dedi.
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Babaların, evlatlarına sağladıkları maddi imkanların yanı sıra tecrübeleriyle de yol gösterici
olduğunu vurgulayan Hiçyılmaz, “Sadece bu anlamlı gün vesilesiyle değil, her zaman
babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz” diye

konuştu.
Başkan Hiçyılmaz mesajını şöyle sürdürdü: “Bizlerden hiçbir karşılık beklemeden yaşam
boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız,
geleceğe hazırlanmamız ve sosyal hayata atılmamız konusunda en önemli yeri tutar. Onların
tek isteği çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek, onların başarılarıyla gurur duymak,
vatana ve millete faydalı olduklarını görebilmektir. Babalar yılda bir gün değil her an saygıyla
ve sevgiyle anılmalıdır. Bu vesileyle tüm Babaların Babalar gününü kutluyor, aileleriyle
birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13912.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kayseri Şeker Yöneticileri Şarkışla’da çiftçilerle
sahur yaptı
Kayseri Şeker tarafından başlatılan ve 12 bölgede yapılan iftar programlarındaki çiftçi
buluşmalarına sahur programları da eklendi.
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Sivas’ın Şarkışla İlçesi Gürçayır Kasabası’nda sahura kadar devam eden oturma çiftçiler ve
yöneticilerin kaynaşmasına da vesile oldu. Şarkışla Sahur buluşmasına Gürçayır Belediye
Başkanı Osman Özkan, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri
Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Nizamettin Çatak, Kayseri Şeker
Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü
Levent Benli, Gürçayırlı Muhtarlar ve çiftçiler katıldı.
Gürçayırlı çiftçiler tarafından yapılan ikramlar, sohbetler ve geçmiş ramazanlara yönelik
hatıraların nakledilmesi sonrasında söylenen halk türküleri de sahur buluşmasına ayrı bir renk
kattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13913.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Ramazanda susuz kalmamak için ‘Demirhindi’
Ramazan ayında uzun süren oruç süreleri nedeniyle aktarlar, sahurda ‘Demirhindi’ şerbetinin
içilmesi halinde susuzluğun giderilebileceğini söyledi.
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Hava sıcaklığının artması ve 17 saate kadar oruç süresinin olması vatandaşları zorlarken,
aktarlar, sahurda ‘Demirhindi’ şerbetinin içilmesi taktirde gün boyu yaşanan susuzluğun
büyük ölçüde giderileceğini söyledi. Aktar Ali Ahmet Bilaloğlu Demirhindi şerbeti hakkında
bilgiler vererek, “Vatandaşları susatmayacak ve tok tutacak bitkisel ürünler bulunmaktadır.
Sahurda içildiği zaman susuzluğu gidermek amacıyla kullanılan Demirhindi şerbeti vardır.
Bunun içerisine de karanfil, kakule, tarçın ve zencefil isteğe göre ilave edilebilir. Narçiçeği
bitlisi tek başına da kullanılabilir. Soğuk içildiği zaman da vücudun hararetini alır. Hazır
yapılmış şerbet şeklinde bir karışımmıız da var. Bu şekilde de tavsiye ediyoruz” şeklinde
konuştu. Deneyip kullandıkları için tavsiye ettiklerine ifade eden Bilaloğlu, “Havaların sıcak
olması ve oruç süresinin de uzun olmasıyla beraber vatandaş yıpranıyor ve talepler artıyor.
Bunlar takviye olarak ta alınabiliyor. Bizlerde deneyip kullandığımız için tavsiye ediyoruz”
dedi.
Bilaloğlu pahalı içecek olmadığını söyleyerek, “Ürünlerin fiyatları pahalı değildir. 200
gramlık demirhindi bitkisi 5 TL’dir. Maliyeti yüksek olmayan içeceklerdir bunlar” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13914.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Ramazan Ayı’nda pastırma ve sucuk satışı arttı
Kayseri’de Ramazan ayının gelmesi ile pastırma ve sucuk satışlarında artış meydana geldi.
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Kayseri’de pastırma ve sucuk satışlarında artış yaşandı.
Pastırma ve sucuk satışı yapan esnaf Metin Elma, satışlardan memnun olduklarını ifade
ederek, “Ramazan ayının başladığı ilk gün satışlarımızda yoğun artış oldu. Hurma, pastırma
ve sucukta satışlarımız arttı. Ramazanın ilk gününden bugüne kadar işlerimiz daha iyi gitmeye

başladı. Yaptığımız işin yaz boyu devam etmesini isteriz, satışlarımızdan memnunuz” dedi. Et
fiyatlarında artışın olduğunu fakat kendilerinin ürünlere yansıtmadığını dile getiren Elma, “Et
fiyatlarında bir artış oldu ama biz hala fiyatları ürünlerimize yansıtamadık. Çünkü ramazan
boyunca vatandaş uygunca alabilsin diye. Ramazandan sonrada cüzi bir fiyat artışımız olur.
Sonra da fazla bir fiyat artışımız olmaz. Şu anki pastırma fiyatları 60 TL den 90 TL’ye kadar
ulaşmaktadır. 60 TL olanlar hayvanın bacak ve but kısmından çıkmaktadır. 90 TL olanlarda
sırttan etinden oluşmaktadır. Sucuklarda 20 TL’den başlıyor 40 TL’ye kadar gidiyor.
Arasındaki fark ise et ve yağ oranından oluşmaktadır. Yağ oranı yüksek olanların fiyatı düşük
et oranı yüksek olanlarında fiyatı yüksektir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13915.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Ramazanda tatil organizasyonları duruldu
Havacılık Operasyon Müdürü Zafer Engin, Ramazan ayında tatil organizasyonları
yoğunluğunda azalma olduğunu, bayrama yakın bir zamanda yoğunluğun artmasını
beklediklerini söyledi.
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Kayseri’de tur tatilleri, uçak biletleri organizasyonları üzerine faaliyet gösteren Havacılık
Operasyon Müdürü Zafer Engin, ramazan ayı öncesinde tatil yoğunluğunun fazla olduğunu
fakat Ramazan gelmesiyle birlikte yoğunluğun azaldığını söyledi. Bayrama yakın bir zamanda
tekrar organizasyonlarda yoğunluk yaşanmasını beklediklerini dile getiren Engin, “Ramazan
öncesinde yoğunluk fazlaydı. Okulların kapanmasıyla yoğunluk kazandı. Ama Ramazan ayı
içerisinde yoğunluk pek fazla değil. Her yıl olduğu gibi bu yıl da biraz daha bayrama yönelik
tatil organizasyonları mevcuttur. Bunlarda ramazan sonuna doğru biraz daha yoğunlaşıyor.
Biraz daha son dakikaları sevdiğimiz için millet olarak biraz daha bekleme aşamasındalar şu
anda” diye konuştu. Tatil fiyatlarında belirgin bir artış olmadığını ifade eden Engin,
“Fiyatlarda geçen yıla oranla pek fazla fark yok. Otel fiyatları kimi yerlerde düştü gibi
haberler çıkıyor fakat buna katılmıyoruz. Rus pazarında biraz sıkıntı var ama oteller tamamen
İskandinav pazarına yöneldi artık. Beklenilen turist belki düşmüş olabilir. Bu fiyatlara fazla
yansımıyor. Yerli misafir için geçen sene bayramda çoğu yerde yer bulma sorunu vardı ama
abu sene geldiğiniz zaman artık müsait diye gönderebiliyoruz. Buda yerli misafirin işine
yaramış oldu. Orta halli memnun kalınabilecek bir otele gitmek isteyen misafirler 2 kişi için
bin 500 TL’yi gözden çıkarmaları gerekir. Üst kalite grubuna geçtiği zaman da 2 bin 500 den
başlıyor. 10 bin ve 15 bine kadar tesisler vardır” dedi.
Zafer Engin ayrıca bütün kredi kartlarına 9 taksit seçeneği ile misafirlerini tatile
gönderebildiklerini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13916.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Bakan Yıldız'dan koalisyon çıkışı
Bakan Yıldız: "Kayseri’de şimdiye kadar iktidarda 7 milletvekili ile beraber varken ihtimaldir
ki 8 milletvekili ile beraber temsil edebiliriz. Gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz” dedi.
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Necmettin Feyzioğlu Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe katılan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunduğu 'başbakanlık' önerisini değerlendirdi. Yıldız, “Yüzde 25
oy ile Başbakanlığın direkt adayı olarak kendisini görmesini veya bunu herhangi bir yetkiye
istinaden etmeksizin başka birine tevdi ediyor olmasını ben siyaset adına çok etik
bulmuyorum”
dedi.
Kütüphane girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, siyasetin çözüm üretme sanatı olduğunu söyleyerek, koalisyon olması
için bütün çabaları sarf edeceklerini kaydetti. Yıldız, “Siyaset çözüm üretme sanatıdır. Biz
siyasetçiler bu manada herhangi bir tıkanıklığa yol açmayız. AK Parti 13 yıldan bu yana
Türkiye’nin idaresine konan güçlü bir iradedir. Vatandaşımız sandıkta tercihini böyle yaptı.
Her zaman olduğu gibi tekraren söylüyorum; vatandaşımızın tercihi başımızın üstüne. AK
Partili yine bir hükümet ama koalisyon ile birlikte olacak görünüyor. Biz koalisyonun olması
için bütün çabalarımızı sarf edeceğiz. Koalisyon kelime anlamıyla bir ‘Kaynaşma’ demektir.
Bu kaynaşmanın mutlaka ülke adına sağlanması gerekiyor. Şuana kadar biz iktidarda 7
milletvekili ile beraber Kayseri’yi temsil ettik. İhtimaldir ki bundan sonra 8 milletvekili ile
temsil etme durumu çıkabilir. Bu da Kayseri’de birlik ve beraberliğin örneği olacaktır.
Koalisyon birçok alternatifi ile berber gündemdedir. MHP ile olabilir. Diğer partilerle
özellikle CHP ile gerçekleştirilebilir. Bütün bunlar için şuan konuşmak erken. Hükümetimiz
şuanda Türkiye’nin sevk ve idaresi ile ilgili alınması gereken kararları alıyor. Kayseri’de
şimdiye kadar iktidarda 7 milletvekili ile beraber varken ihtimaldir ki 8 milletvekili ile
beraber temsil edebiliriz. Gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye
Başbakanlık teklifi ile ilgili soruyu cevaplayan Yıldız, “Gerçekçi olmamız lazım. Yüzde 25
oy ile Başbakanlığın direk adayı olarak kendisini görmesini veya bunu herhangi bir yetkiye
istinaden etmeksizin başka birine tevdi ediyor olmasını ben siyaset adına çok etik
bulmuyorum. Şuanda AK Parti bu seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştır. Alacağımız
mesajların olduğunu söylemiştik. Bütün teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle beraber bu
mesajların değerlendiriliyor olması AK Partinin birinci sırada çıkmış olması gerçeğini
değiştirmiyor” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13917.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

‘Maribor ile Kayseri kardeş şehir olsun’
Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Milan Jazbec, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti.
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Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Sloven Büyükelçi Jazbec, Başkan Çelik'e
Maribor ile Kayseri'nin kardeş şehir olması teklifinde bulundu. Son bir ayda ikinci kez
Kayseri'ye gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Büyükelçi Jazbec, bunun aynı
zamanda son resmi ziyareti olduğunu ifade ederek, “4 yıllık rutin periyot sona erdi ve gelecek
ay ülkeme dönüyorum. Son bir ayda ikinci kez Kayseri'deyim ve bundan dolayı da mutluyum.
Kayseri ile bizim ülkemizdeki Maribor şehrinin kardeş şehir olmasını arzu ediyoruz. Maribor
da tıpkı Kayseri gibi ülkemizin sanayi ve ticaret şehri. Ayrıca Erciyes gibi kayak merkezi olan
bir dağa sahip. Birçok yönüyle Kayseri ile uyum sağlayan bir şehir. Bu iki şehrin kardeş şehir
olması her iki ülke ve şehir için çok yararlı olacaktır" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hafta sonu olmasına
rağmen büyükelçiyi belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisi ikinci defadır
Kayseri'de ve şehrimizle ilgili geniş bilgilere sahip oldu. Biz de inşallah oraya giderek teklif
ettiği Maribor şehrini gördükten sonra hangi alanlarda işbirliğine gidilebileceğine dair bir
kanaate varırız. Erciyes ile oradaki kayak merkezi işbirliği açısından somut bir dayanak
olabilir. Ayrıca ekonomik açıdan neler yapılabilir onu da birlikte değerlendiririz. Belediyeler
arasında altyapı, ulaşım vs. gibi konularda işbirliği imkanları aranabilir. Her alanda işbirliğine
hazırız. Kendisine bundan sonraki görevinde de başarılar diliyorum" diye konuştu.
Büyükelçi Jazbec, ziyarette günün anısına Başkan Çelik'e kendi yazdığı ve Türkçe'ye
'Belgrad'da Bir Slovenyalı' adıyla çevrilen kitabını imzalayarak hediye etti. Ziyarette Fahri
Konsolos Harun Hasyüncü de yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13918.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kayseri Ülkü Ocaklarından Doğu
Türkistanlılar ve Türkmen ailelere iftar
Kayseri Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikte Doğu Türkistanlılar ve Türkmen
ailelere iftar yemeği verildi.
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Tuana restoranda düzenlen iftar yemeğine Kayseri Ülke Ocakları Başkanı Aytaç Gezici,
Kayseri Ülkü Ocakları yöneticileri, Doğu Türkistanlılar ve Türkmen aileler katıldı.
Programda konuşan Kayseri Ülke Ocakları Başkanı Aytaç Gezici, Doğu Türkistanlılar ve
Türkmen aileler ile biraraya gelmek için iftar programı düzenlediklerini söyledi. Gezici ayrıca
Ülkü Ocakları olarak Doğu Türkistanlılara ve Türkmen ailelere ellerinden gelen tüm desteği
vereceklerini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13919.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Yaz mevsimin gelmesi güneş gözlüklerine olan ilgiyi

arttırdı
Kayseri’de güneş gözlüğü satışı yapan Mehmet Dinçel, yaz mevsiminin gelmesiyle güneş
gözlüklerine olan ilginin arttığını söyledi.
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Millet Caddesinde güneş gözlüğü satışı yapan Mehmet Dinçel, yaz mevsiminin gelmesiyle
işlerinin arttığını belirterek, güneş gözlüğü alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dinçel,
“Piyasamızda Uzakdoğu ve Çin malı dediğimiz kalitesiz gözlükler bulunmaktadır. Önceden
bunları imitasyon olarak Çin’den geliyor ve 20-30 TL’ye piyasada satılıyordu. Müşteri bunun
da Çin malı olduğunu biliyordu. Şimdi İnternet ortamında bu satışlarda normal piyasa değeri
300 TL olan gözlüğü, 30 TL değerinde alıp 200 liraya satıyor ve bunu müşteride orijinal
zannediyordu. Fiyatları kıyasladığı zaman mağazada 300 TL, İnternette 200 TL olduğunu
görünce bunu orijinal diye alıyor. Oysa bunlar kalitesiz Çin malı olan güneş gözlüklerinin

birebir aynısının yaptırılıp piyasaya sürülmesi ve fiyatı yüksek tutulup orijinal havası
veriliyor. Vatandaşlar gözlük alırken sağlıkları açısından bunlara çok dikkat etmeleri lazım”
diye konuştu.
Dinçel ayrıca, “Bizdeki camlar UV ve Polarize camlardır. Piyasadaki camlar güneş ışınlarını
geçirmektedir. Güneş ışınlarını geçirir ve herhangi bir süzme özelliği yoktur. Buda göze tesir
ettiği için gözün retinası ve irisine zarar vermektedir. Garanti belgeleriyle beraber orijinal bir
malın alınması gerekmektedir. Sezon olarak güneş sezonumuz başladı. Satışlarımız da bize
yetiyor. Fiyatlar 90 TL den başlar 250 TL’ye kadar değişir cam kalitesine göre. Şu anda
kampanyalarımız mevcuttur. Satışlarımız da Allah’a şükür iyi gidiyor” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13920.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

6 ayda 23 çocuk evlat edinildi
Kayseri'de 2015 yılının ilk 6 ayında Çocuk Esirgeme Kurumundan 23 çocuğun evlat
edinildiği öğrenildi.
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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınan bilgilere, 2015 yılının ilk 6 ayında Çocuk
Esirgeme Kurumundan 23 çocuğun evlat edinildiği, bunlardan 17'sinin kız, 6'sının ise erkek
olduğu öğrenildi. Evlat edinilen çocukların ortalama 0-2 yaş grubu arasında olduğu öğrenildi.
Alınan bilgilere göre ayrıca, Çocuk Esirgeme Kurumunda 175 çocuğun 164 koruyucu
ailelerin yanında kaldığı öğrenildi. Koruyucu ailelerin yanında kalan çocukların da ortalama
3-18 yaş aralığında olduğu belirtildi. Ayrıca koruyucu annelere her ay isteğe bağlı sigorta
yaptırılıyor ve ücretinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödendiği ifade edildi.
Koruyucu aileler tarafından bakılan her çocuk için yaş ve eğitim durumuna göre 400 ile 800
TL arasında ödeme yapıldığı öğrenildi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ayrıca Kayseri'de 6 bin 430 engelliye
793.08 TL evde bakım ücreti ödemesi yapılıyor.
İl Müdürlüğünün eğitim seminerleri de sürerken 2015 yılının ilk 6 ayında 5 bin 400 kişiye 80
eğitim verildiği öğrenildi. Verilen eğitimlerde özellikle 'eşler arası çatışma', 'evlilik öncesi
eğitim' ve 'madde bağımlılığı' konularının anlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13921.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kayseri Şeker Ramazan Tır'ı yollarda
Kayseri Şeker olarak bir ilke daha imza atıp, iftarda “Çiftçimizle gönül gönüle” sloganı ile
hazırladığı Ramazan Tır’ı ile 12 bölgede Kayseri Şeker iftar sofrası kuruyor.
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20 personelle iftar sofrası hizmeti verilen “Şeker Sofrası Ramazan Tır”ı içerisinde 1000
kişilik iftar hizmeti, verilebilecek donanım bulunuyor.
Kayseri Şeker yöneticileri de şeker sofrasının kurulduğu bölgelerde çiftçilerle birlikte iftar
yapıyorlar.
Şeker sofrası ilk hizmetini Kayseri Şeker’e bağlı 12 Bölgeden birisi olan Yozgat İli Çandır
İlçesinde çiftçiler ve Çandır halkına verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13922.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Kayseri Şeker domatesleri sofralarda
Kayseri Şeker Fabrikası sahası içerisinde 10 bin metrekare alanda cam serada topraksız
ortamda, yetiştirilen domatesler ramazan sofralarına doğal lezzet katıyor.
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Kayseri Şeker serasında üretilen domateslerde Hindistan cevizi liflerinden elde edilen, içine
makro ve mikro elementler eklenerek, kokopit kullanılarak üretiliyor. Üretim aşamasında
kimyasal madde kullanılmayan domateslerin döllemesi bile arılar aracılığı ile
gerçekleştiriliyor.
Organik üretim gerçekleştirilen Kayseri Şeker'in serasının domates üretim kapasitesinin 300
ton civarında olduğu belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13923.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Ramazan Sokağı'na ilgi büyük
Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı, ilk dört günlük performansıyla
büyük beğeni topladı.
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Kitap fuarı, çocuk oyun alanları, yeme-içme mekanları, geleneksel lezzetler ve çeşitli
gösterilerle keyifli Ramazan akşamları yaşatan Ramazan Sokağı, vatandaşlardan büyük ilgi
görüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sema Grubu'nun gösterisiyle başlayan etkinlikler kapsamında
sonraki akşamlarda Mesut Çakarlı Tasavvuf Musikisi konseriyle Yakup Aktaş ve Prof. Dr.
Mehmet Emin ay da sohbetleriyle Kayserililerin karşısında oldu.
Ramazan Sokağı, Mimarsinan Parkı'nda Ramazan ayı sonuna kadar yine çok çeşitli
etkinliklerde devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13924.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

