KAYSERİ HABER ARŞİVİ
17.08.2015–23.08.2015
Zehir tacirleri dedektör köpeğe takıldı
Kayseri Valiliği, dedektör köpeklerin de katıldığı narkotik ve kaçakçılık denetimleri
sonucunda kentte 3 gün içerisinde yaklaşık 6.5 kilo çeşitli uyuşturucu maddesi ile 6 bin 700
litre kaçak akaryakıt ve 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.

18 Ağustos 2015 Salı 11:02
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik ve kaçakçılık
suçlarına
ilişkin
çalışmalarını
etkin
bir
şekilde
sürdürdüğü
kaydedildi.
Denetimlerde narkotik dedektör köpeklerin kullanılması sonucu kanun dışı yollara başvuran
zehir tüccarlarının değişik saklama hilelerinin de ortaya çıkartıldığının belirtildiği açıklamada,
son olarak şehirlerarası bir yolcu otobüsünde kömür çuvalının içerisinde bulunan unun
içerisine gizlenmiş esrar maddesinin dedektör köpekler sayesinde bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, “3 gün içerisinde 5 kilo 850 gram eroin maddesi, 125 gram esrar maddesi, 1,50
gram sentetiek cannobinoid maddesi, 0,17 gram metamfetamin maddesi ve 22 kök hint
keneviri bitkisi ele geçirilmiştir. Ayrıca 5607 SKM sigara ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik
çalışmalarda da 6 bin 700 litre kaçak akaryakıt ve 11 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir.
Olaylarla ilgili toplam 20 şahıs hakkında işlem yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14611.html
Erişim Tarihi: 18.08.2015

Vali Düzgün, babanın çağrısını karşılıksız
bırakmadı
İlimiz Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı mahallesinde ikamet eden Alim Yalnız ve ailesinin
durumu ile ilgili olarak “Bir Babanın Çaresizliği” başlıklı haber basın yayın organlarında yer
almıştır.
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Söz konusu haber, Valiliğimizce incelenmiş, Vali Orhan Düzgün’ün talimatıyla konu
hakkında ilgili kurumlardan çalışma yapılması istenmiş ve ailenin durumunun yerinde
incelenmesi sağlanmıştır. Gerekli inceleme ve araştırma sonucunda ailenin daha iyi bir
ortamda barınabilmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Melikgazi Sosyal Yardımlaşma
Dayanışma
Vakfı
tarafından
ihtiyaç
duyulan
nakdi
yardım
yapılmıştır.
Elektrik kontağında çıkan yangın sonrası zor günler yaşayan Alim Yalnız’ın çağrısını
karşılıksız bırakmayan Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, “Talihsiz bir kaza sonucu evi yanan
Alim Yalnız ve ailesinin yaşadığı olumsuzlukların basında yer almasının ardından
Valiliğimizce yapılan çalışmalar sonrası Yalnız Ailesi, yalnız bırakılmamış, ilgili
birimlerimizce nakdi yardımlar gerçekleştirilmiştir. Yalnız ailesinin durumunu haber yaparak
gündeme getiren ve bu sayede bir ailenin sorununun çözülmesine yardımcı olan basın
kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, Alim Yalnız ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun
diliyorum.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14612.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Tarihi Vezir Hanı Filme ev sahipliği yapıyor
Kayseri’de bulunan tarihi Vezir Hanı, yeni çekimi yapılan Özkan İrman’ın yapımcılığını
üstlendiği ‘Mezeci Çırağı Pirinç Hanı’ filmine ev sahipliği yaparken 1970’li yıllarda
Bursa’daki Pirinç Hanı’nda bulunan esnaflar beyaz perdeye aktarılıyor.
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Yapımcılığını Özkan İrman’ın yaptığı Senaryo ve Yönetmenliğini de Battal Karslıoğlu’nun
üstlendiği ‘Mezeci Çırağı Pirinç Hanı’ filminin çekimlerine Kayseri’de bulunan tarihi Vezir
Hanı’nda devam ediliyor. 1970’lerde yaşanmış gerçek bir öyküyü filme aktarmak için
Kayseri’de bulunduklarını ifade eden Yapımcı Özkan İrman, “Kayseri’de Vezirhan’da
bulunma nedenimiz 1970’lerde yaşanmış gerçek bir öyküyü filme aktarmaktır. Tarihi
Vezirhan’ı 1970’li yıllardaki Pirinç Hanı’na çok benzediği için seçtik. 70'li yıllarda Pirinç
Hanı’nda dökümcüler, kunduracılar, marangozlar o zamanların küçük esnafları yaşarlardı.
Onların birbirleriyle ilişkileri, hikayeleri ve içerisinde de bir aşk hikayesi olan kendi
hikayemin kitabını yazmıştım. Bu kitabı senaryolaştırdık. Filme aktarıyoruz ve filmin
yapımcılığını yapıyorum” şeklinde konuştu. Hikayenin sonuna yaklaştıklarını dile getiren
İrman, “Çalışmalar güzel gidiyor. Artık hikayenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sadece dış
çekimlerimiz kaldı. O yıllardaki dayanışmayı, birlikteliği, yoksulluğu, aşk acısını küçük bir
çocuk gözünden sinemaya aktarıyoruz. Kitabın ve senaryonun duygusu aynı şekilde beyaz
perde de izleyicilere de geçer” dedi.
“KAYSERİ BURSA'DAKİ 1970’Lİ YILLARDAKİ BAĞLILIĞI HATIRLATTI”
Kayserililere misafirperverlikleri için teşekkürlerini ileten İrman, “Kayseri bana 70’li
yıllardaki Bursa’daki bağlılığı ve birlikteliği hatırlattı. İnsanlar bizi kucakladılar. Bize yemek
parası ödetmiyorlar. Ev sahipliği yapıyorlar, bizi gezdirmek istiyorlar. Gerçekten çok

konukseverler. Bize öyle güzel davrandılar ki biz Bursa çekimlerimizi de burada yapmaya
karar verdik. Normalde Bursa’da çekimlerimiz vardı fakat bu beraberlik ve bu sıcaklık bizi
açıkçası Bursa’ya götürtmedi ve filmi burada çekip bitirmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Filmin galasını Kayseri’de yapmayı düşündüklerini dile getiren Özkan İrman, “Filmin vizyon
tarihini Ocak ayı olarak düşünüyoruz. Filmin galasını Kayseri’de yapmayı düşünüyorum.
Burada yapmalıyız, çünkü bir anlamda Kayseri’ye vefa borcumuzu ödemeliyiz. Çünkü hem
Valilik hem Turizm Kültür Bakanlığı Vakıflar Müdürlğü bize çok yardımcı oldular” dedi.
Öte yandan, filmin çekimleri 60 kişilik ekip ile tüm hızıyla tarihi Vezir Hanı’nda devam
ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14613.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Develi Kaymakamı Başıbüyük ilk toplantısını
yaptı
Develi'nin Yeni Kaymakamı Harun Başıbüyük ilk toplantısını Keziban-İbrahim Kocatürk
Sosyal Hizmet Merkezinde muhtarlarla yaptı.
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Develi'deki mahalle muhtarları Develi Kaymakamı Harun Başıbüyük'ün Başkanlığında,
mahalle muhtarlarının sorunlarıyla ilgili 2015 yılının üçüncü toplantısı yapıldı. Toplantıya
Develi Kaymakamı Harun Başıbüyük, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kurum
müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda daha önceki toplantı değerlendirilip
gündeme dair konular istişare edilerek kararlar bağlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14614.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Vali Düzgün, babanın çağrısını karşılıksız
bırakmadı
İlimiz Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı mahallesinde ikamet eden Alim Yalnız ve ailesinin
durumu ile ilgili olarak “Bir Babanın Çaresizliği” başlıklı haber basın yayın organlarında yer
almıştır.
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Söz konusu haber, Valiliğimizce incelenmiş, Vali Orhan Düzgün’ün talimatıyla konu
hakkında ilgili kurumlardan çalışma yapılması istenmiş ve ailenin durumunun yerinde
incelenmesi sağlanmıştır. Gerekli inceleme ve araştırma sonucunda ailenin daha iyi bir
ortamda barınabilmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Melikgazi Sosyal Yardımlaşma
Dayanışma
Vakfı
tarafından
ihtiyaç
duyulan
nakdi
yardım
yapılmıştır.
Elektrik kontağında çıkan yangın sonrası zor günler yaşayan Alim Yalnız’ın çağrısını
karşılıksız bırakmayan Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, “Talihsiz bir kaza sonucu evi yanan
Alim Yalnız ve ailesinin yaşadığı olumsuzlukların basında yer almasının ardından
Valiliğimizce yapılan çalışmalar sonrası Yalnız Ailesi, yalnız bırakılmamış, ilgili
birimlerimizce nakdi yardımlar gerçekleştirilmiştir. Yalnız ailesinin durumunu haber yaparak
gündeme getiren ve bu sayede bir ailenin sorununun çözülmesine yardımcı olan basın
kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, Alim Yalnız ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun
diliyorum.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14615.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Kayseri Şekerspor:2 -Yeşil Kırşehirspor:0
Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Kayseri Şekerspor dün oynadığı hazırlık maçında
Yeşil-Kırşehirspor’u 2-0’lık sonuçla mağlup etti.
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STAT: Sümer Stadı
HAKEM: Sedat Bulut
KAYSERİ ŞEKERSPOR: Hasret Tokat, Rıdvan Çetin (Hilmi) Mehmet Ali İmren (Seyit
Söğüt) Feyyaz Bayhan (Mevlüt Metin) Tolga Akyüz (Anıl) Murat Davutoğlu (Alim
Korkmaz) Murat Işıkdemir (Sedat Burak Altay) Gökhan Aslantaş (Okan Uçar)Ersoy Yılmaz
(Burak
Mete)
Selahattin
Enes
Kılıç,
Tolga
Kara
YEŞİL KIRŞEHİRSPOR: Serkan (Uğur) Hacı Ahmet (Furkan) Yunus (Yiğit) Bircan
(Talip)Hasan (Salih) Fatih Çanakçıo (Tolga) James, Sinan (Ender)Kadir (Baki) Furkan,Murat
GOLLER: Dk.21 ve 65 (p) Gökhan Altıntaş (Kayseri Şekerspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14616.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Kayserispor U19:1 - Osmanlıspor U19:2
Elit U19 Akademi Liginde mücadele eden Kayserispor U19 takımı ligin ilk maçında dün
sahasında Osmanlıspor’a 2-1 mağlup oldu ve lige puansız başladı.
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STAT: Sümer Stadı
HAKEMLER:
Burak
Altınel
**
Ahmet
İnci
**
Salih
Ulu
**
KAYSERİSPOR U19: Alperen Gök ** Erdem Onur Beytaş ** Batuhan Çiçek ** Ali Subaşı
** Kerim Can Güzeldal ** Mehmet Dutar ** Mehmet Furkan Ağça ** Bora Barlas ** Caner
Gökçek
**
Harun
Okan
Yılmaz
**
Onur
Musa
Savran
**
OSMANLISPOR U19: Hasan Göksu *** Eyüp Geyik *** Mustafa İyiş *** Onur Çolak ***
Ramazan Yüksel *** Ahmet İpek *** Mustafa Arslan * (Dk.33 Can Ahmet Üstün ***)
Bedirhan Yapıcıoğlu *** Burak Ağaoğlu *** Furkan Polat *** Oğuzhan Demircioğlu ***
(Dk.50 Burak Arslan ***)
GOLLER: Dk.20 Erdem Onur Beytaş (Kayserispor U19) Dk.42 Burak Ağaoğlu, Dk.60 Burak
Arslan (Osmanlıspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14617.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Şehir estetiği için yeni standartlar
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç “Dışarıdan şehrimize gelenlere veya bu
şehirde yaşayan hemşerilerimize sağlıklı bir görsel çevre, estetik bir doku, temiz ve zarif bir
şehir algısı oluşturmak hedefi ile Melikgazi Belediyesi olarak bir çalışma başlatacağız.” dedi.
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Şehir estetiğinin birlik, bütünlük ve görsel güzellik sağlaması …
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçe sınırları içerisinde şehir
estetiğinin birlik, bütünlük ve görsel güzellik sağlaması amacıyla yeni bir şehir estetiği için
standartlar belirleneceğini söyledi.
Dışarıdan şehrimize gelenlere veya bu şehirde yaşayan hemşerilerimize …
Tarihi şehir merkezi, arkeolojik sit alanları, tescilli yapılar ve koruma alanları, kültür yolu,
açık alan müze yerleri, doğal ve bitki koruma alanları gibi bölgelerde görsel bütünlük ve
güzellik açısından reklam ve tanıtım tabelaları için bir kurul oluşturulacağını belirten Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç “Kayseri bir tarih ve kültür şehridir. Yapıları ve doğal güzellikleri
bir arada barındırmaktadır. Dışarıdan şehrimize gelenlere veya bu şehirde yaşayan
hemşerilerimize sağlıklı bir görsel çevre, estetik bir doku, temiz ve zarif bir şehir algısı
oluşturmak hedefi ile Melikgazi Belediyesi olarak bir çalışma başlatacağız. Yapılacak çalışma
sonucunda alınan kararlara aykırı bulunan bütün tabela, tente, ilan ve reklam araçları ile bina
cephelerinde görüntü kirliğine neden olan kablo, klima cihazları, çanak anten, panjur gibi
yapılara izin verilmeyecektir.” dedi.
Yeni yapılacak binalarda bu standartlar uygulanacak
Şehir estetiği ve mimari dokusunu olumsuz etkileyen, sıvası dökülen, boyası yıpranan
binaların cephelerinin sokak geneline uygun olmayan renk ve malzemelerden yapılan görsel
kirliliklerin düzeltileceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılacak çalışma ile
kurul tarafından alınacak kararlar sonrası yeni yapılacak binalarda bu standartların
uygulanacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14618.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Canımızı acıtanların canlarının acıtılmasını
istiyoruz
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz "Asker ve polisimiz yetersiz kalıyorsa şehit aileleri olarak göreve hazırız. Ben bu vatan
için bir ayağımı verdim gerekirse canımı vermeye hazırım. Büzün şehit aileleri, gazilerimiz de
bu göreve talipler” dedi.
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Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Son
günlerde gelen şehit haberlerinin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, “ Maalesef bu terör
örgütüne karşı devlet ve millet olarak hiçbir şey yapılmadı. Cumartesi ve Pazar günleri 8 tane
şehidimiz geldi. Bu şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine,
yakınlarına, Türk milletine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum. Teröre destek veren,
sözcülüğünü yapan, bütün imkanlarını sağlayanları da nefret ve şiddetle kınıyorum” şeklinde
konuştu.
Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği olarak terörün bitirilmesini en çok isteyen camia
olduklarının altını çizen Yavuz, “Çünkü en çok canı yanan biziz. Her şehit haberi
duyduğumuzda evlerimize ateş düşüyor, ciğerlerimiz yanıyor. Maalesef bizi yönetenler ve
siyasilerin kılı bile kıpırdamıyor. Sadece şehit cenazelerinde boy gösterip, ailelere baş sağlığı
dileyip 5 dakikalık gösteri yapıp gidiyorlar. Biz ailelerle baş başa kalıyoruz ve ateş düştüğü
yeri yakıyor” ifadesini kullandı.
Yavuz, son günlerde artan şehit sayısı ve terör eylemine karşı gereken cevabın verilemediğini
belirterek, “ 40 günde 42 şehit verdik fakat 40 günde terörün önünün kesilmesi için hiçbir şey
yapılmadı. Meclisimizde 470 milletvekili var bu 470 milletvekili ne iş yapar bunu soruyoruz.
Siz oraya sadece maaş almak için mi gittiniz yoksa kendi ideolojinizi tatmin etmek için mi
gittiniz? Devleti yönetmek için onları oraya gönderdik maalesef onlar evlerinde yan yatıyorlar
ve gariban insanların çocukları dağda onların can güvenliğini koruyorlar” dedi.
Teröristlerin meclise girmesinden son derece üzüntü duyduklarını söyleyen Yavuz, “Terör
örgütünün sözcülüğünü yapan 80 hain girdi meclisimize. Meclisimizde istedikleri gibi bizleri
tahrik edici konuşmalar yapıyorlar. Bu terör örgütü yandaşlarına karşı hiçbir şey yapılmıyor.
80 tane terörist girdiği gibi yanlarına 80 tane de dağ kadrosundan terörist getirip yerleştirdiler.
Biz vergilerle onların maaşlarını ödüyoruz” şeklinde konuştu.
Yavuz, terör örgütüne karşı anında müdahale edilerek terörün bitirileceğinin altını çizerek,
“Ama maalesef elleri kolları bağlı olduğu için hiçbir müdahalede bulunamıyorlar.
Müdahalede bulunup terörist öldürenler hakkından da soruşturma açılıyor, ellerinden silahları
alınıyor ve görevden uzaklaştırmalar yapılıyor. Biz bunun için mi mücadele ediyoruz?
Bizlerin canını acıtanların canının acıtılmasını istiyoruz. Polisimize ve askerimize vur emrinin
verilmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.
Yavuz sözlerini şu şeklide sürdürdü:

“Polisimiz ve askerimiz yetersiz kalıyorsa biz şehit aileleri olarak göreve hazırız. Ben bu
vatan için bir ayağımı verdim gerekirse canımı vermeye hazırım. Büzün şehit aileleri,
gazilerimiz de bu göreve talipler. Biz terör olup şiddet kullananların şiddetine karşı şiddet
kullanılmasını istiyoruz ve idam yasasının bir an önce çıkartılarak, askerimize ve polisimize
yetki verilmesini istiyoruz. Güvenlik yasalarının çıkarılmasını istiyoruz ve polis, asker kurşun
sıkınca savcılarımızın soruşturma açmamasını istiyoruz. Polis ve askerimize görev verildiği
zaman halledemeyecekleri şey yoktur yeter ki biz birlik beraberlik içerisinde olalım”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14619.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

İz bırakacak işler yapıyoruz
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Karayolları Bölge Müdürü Aydın Doğan ve
Bölge Müdürlüğü bürokratları ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da
katılımıyla Karayolları yetkilileri ile uzun bir toplantı yapan Başkan Çelik, bu toplantıda
Kayseri'yi ve belediyeyi ilgilendiren 17 projeyi masaya yatırdı. Başkan Çelik, iz bırakacak
projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi ve ele aldıkları her bir projenin şehrin
geleceğine değer katacağını kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri için çok önemli olan 17 ayrı proje için
saatlerce süren bir toplantı yaptı. Başkanlık makamındaki toplantıya Karayolları Bölge
Müdürü Aydın Doğan ile Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da iştirak etti.
Toplantıda, bir süre önce Ankara'da Ulaştırma Bakanlığı'nda ele alınan projeler tek tek
masaya yatırıldı.
Toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada Kayseri ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen projeleri detaylandırdıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Çelik şöyle
konuştu: "Ankara'da, Ulaştırma Bakanlığı'nda, bağlı tüm genel müdürlerin katılımıyla bir
toplantı yapmıştık. O toplantıda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait hem Kayserimizi hem de
belediyemizi ilgilendiren konuları da ele almıştık. Bu konuların detayını görüşmek üzere
Bölge Müdürümüzü ve yetkili arkadaşları davet ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm
dosyaları tek tek ele aldık. Kuzey Çevreyolu'nun üzerinde sosyal tesislerimize giriş çıkış
yapılması, Güney Çevreyolu-Mimarsinan Kavşağı yakınındaki viyadük ve bağlantı yollarının
bitirilmesi, Güney Çevreyolu-OSB arasındaki yolun sıcak asfaltının yapılması, HacılarErciyes yolunun standartlarının yükseltilmesi, Kayseri-Develi-Erciyes yolunun bir an önce
tamamlanması, Kayseri-Ankara yolunun eksikliklerinin giderilmesi, ilçe yollarının yapılması,
projesi devam eden Felahiye yolunun hızlandırılması, diğer illerle bağlantı yollarının
standartlarının yükseltilmesi gibi 17 işi görüştük. Uzun soluklu bir çalıştay oldu."
"PLANSIZ PROJESİZ İŞ YAPILMAZ"

Yapılan projelerin her birisinin çok önemli olduğunu ve şehrin geleceğine değer katacağını
vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu nedenle projelerin hayata
geçirilmesi için tüm ilgililerle yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Yatırımda plan ve projenin
önemini de vurgulayan ve asla sonradan pişmanlık duyulabilecek işler yapılmaması
gerektiğini dile getiren Başkan Çelik, "Bir belediye başkanı çalışırken şehre iz bırakacak işler
yapmalı. Günlük işlerle belediye başkanlığı yapılmaz. Bir insan ilerde kendisinden hayırla
bahsedilmesini istiyorsa iz bırakacak işleri hayata geçirmesi gerekir. Ele aldığımız tüm
projeler iz bırakacak işler. Tüm bu çalışmaları ilerde hayırla yad edileceğimiz, dua alacağımız
işler diye düşünüyoruz. Bu işleri yaparken de planlamaya özen gösteriyoruz. Her işi planlı,
projeli, düzgün yapmak hedefimiz. Alelacele işler yaparak pişmanlık duymamalıyız" dedi.
Ulaştırma Bakanlığı'nda gerçekleştirdikleri toplantı sonrası geçen hafta Kayseri'deki askeri
birliklerin komutanlarıyla, bugün de Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya
gelerek projeleri detaylandırdıklarını dile getiren Başkan Çelik, yarın da Devlet Demir Yolları
yetkilileri ile bir araya geleceklerini söyledi. Başkan Çelik, detaylandırılan projeleri Ankara'da
takip ederek, bir an önce uygulama ihalelerinin yapılmasını sağlayıp projeleri
tamamlayacaklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14620.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Spor camiası Melikgazi’de buluştu
Salon sporlarının Kayseri'deki en önemli temsilcisi ve lokomotifi Melikgazi Belediyespor
Kulübü spor camiasının büyük ilgi gösterdiği sezon açılış yemeği ile 2015-2016 sezonuna
merhaba dedi.

18 Ağustos 2015 Salı 11:25

Melikgazi Belediyespor’un sezon açılış yemeğine Kulüp Başkanı Serdar Öztürk’ün yanı sıra,
Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi
Aydın Şerbetçioğlu, Melikgazi Belediyespor Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk
Şahin, Basketbol ve Voleybol il yöneticileri, kulüp temsilcileri, Gençlik Hizmetleri İl
Müdürlüğü Şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.
Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen yemekte açılış konuşması yapan Kulüp Başkanı
Serdar Öztürk, “Gençlerimizi milli, manevi, ahlaki kısacası her yönü ile en iyi şekilde
yetiştirmek için kulüp olarak gayret gösteriyoruz. Geleceğin sporcularını yetiştirmek en
önemli hedeflerimiz arasındadır. Her yıl birçok sporcumuz üniversitelere, özel okullara ve
kolejlere yaptıkları spor sayesinde alınmakta ve eğitimlerini tamamlamaktadırlar.Bütün bu
çalışmaları yaparken bizlere en büyük desteği veren Belediye Başkanımız ve kulübümüz
onursal Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç’a minnet duyuyor,şükranlarımızı sunuyoruz.İyi ki
sporu ve sporcuyu seven bir başkana sahibiz.Çünkü başkanımızın desteği ile mücadele
ettiğimiz her branşta hep zirveye oynayan bir ekibiz.”dedi

Melikgazi Belediyespor Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin’de yaptığı
açıklamada “ 2006 yılında kurulan kulübümüz geçtiğimiz yıl Melikgazi Belediyesi ile resmi
sponsorluk sözleşmesi imzaladı.Melikgazi Belediyesi spora ve sporcuya ayrıca sporseverlere
verdiği desteği bütün kamuoyu bilmektedir.mücadele ettiğimiz tekerlekli sandalye basketbol
takımı,ampute futbol takımının yanı sıra bu yıl ilk kez Paralimpik oyunlarında da şehrimizi
temsil edeceğiz.Hedefimiz Melikgazi Belediyesini gerek ülkemizde gerekse uluslar arası
arenada başarı ile temsil etmek istiyoruz.Melikgazi Belediyemizden aldığımız güç ile bütün
hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum.”dedi.
Sporun dilinin sevgi, kardeşlik ve barış olduğunu belirten Gençlik Hizmetleri İl Müdürü
Murat Eskici, “Keşke bütün şehirler Kayseri gibi olsa. Şehrimizde belediyeler,sivil toplum
kuruluşları,sanayiciler özellikle amatör spora büyük destek vermektedirler.Spor sayesinde
çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarıyoruz.Vatanına milletine devletine bağlı bireyler
yetişmesi için bizlerin olduğu kadar herkesin üzerine düşen görevler vardır.Melikgazi
Belediyesi’de yıllardır spora ve sporcuya verdiği destek ile her zaman takdir ettiğimiz ve
gurur duyduğumuz bir kurumdur.Ayrıca Spora ve spor adamlarına desteklerinden dolayı
belediye başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz dedi.
Konuşmaların ardından programa katılan spor adamları yeni sezonda Kayseri olarak daha
başarılı işler yapabilmek için neler yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14621.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

2. Dünya Savaşı'ndan kalma değirmeni gün yüzüne
çıkardı
Kayseri'de yaşayan 78 yaşındaki hayırsever Sait Yurttaş, kendilerine ait olan ve 2. Dünya
Savaşı'nda askerlerin cepheye un götürmek için kullandığı değirmeni, aslına uygun olarak
onardı.

18 Ağustos 2015 Salı 11:29

Kayseri'de yaşayan 78 yaşındaki hayırsever Sait Yurttaş, çocukluğunda sürekli zaman
geçirdiği değirmeni aslına uygun olarak onardı. Öğrencilerin de değirmene gelip eğitim
amaçlı faydalanmasını istediğini söyleyen Sait Yurttaş, 2. Dünya Savaşı'nda değirmende
askerlerin
gelerek
cepheye
götürmek
üzere
buğday
öğüttüğünü
söyledi.
Yurttaş, "Çocukluk dönemimizde bu değirmen ile çok ilgilendim. Çocukluk yıllarımda
buranın suyuyla, taşlarının dişlenmesiyle ve diğer noksanları ile ilgilendim. Annem ve
babamla bu değirmende çok unlar öğüttük. Kendi unumuzu, komşuların ununu ve komşu
illerin ununu buradan ürettik. Hatta 2. Dünya Savaşı’nda devlet tarlalardan kira alırdı.
Askerlerden buraya gelip nöbet tutarak buğdayları una çevirir ve unları alarak ekmek yapmak
için giderdi. O dönemden başlamak üzere 1960’lı yıllara kadar burada bu değirmenler döndü.
Ne zaman akarsular azalıp içme suyuna dönüştürülünce burada bulunan 5 adet değirmen

harap oldu ama biz burayı muhafaza ederek bu hale getirdik. Burayı bir depo ve odunluk
olmaktan kurtararak ata yadigarını canlandırdık" dedi.
Hayırsever Sait Yurttaş ayrıca, "Burayı görmek, gezmek ve tarladan un ambarına kadar nasıl
geldiğini göstermek için bu takım ve teçhizatı buralara koyduk. Genç nesillerimiz yedikleri
ekmeğin nasıl geldiğini bilmiyorlar. Okullarımızın müdürleri ile görüşerek zaman zaman
çocukların buraya gelerek burada tarladan gelen buğdayın nasıl bir işlemden geçerek ekmek
olduğunu ders olarak vermelerini isteyeceğim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14622.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Tren garındaki tüp panik yaşattı
Kayseri Tren Garı’nda unutulan tüp, bomba imha uzmanı ekip tarafından incelenirken garda
kısa süreli panik yaşandı.

18 Ağustos 2015 Salı 11:31
Edinilen bilgiye göre Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan Tren Garı’nda raylara yakın bir
yerde piknik tüpü gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis, tüpü kontrol için gelirken
güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel
kıyafetlerini giyerek tüpü inceledi.
Şüpheli durumun bulunmaması üzerine tüp bulunduğu yerden alınarak incelenmek üzere polis
merkezine götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14623.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Zehir tacirleri gözaltına alındı
Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan çalışmalarda Cumhuriyet Meydanı'nda uyuşturucu madde ticareti yaptığı
belirlenen M.K. isimli şahsın yakalanarak hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Mete Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda ise gözaltına alınan M.K. isimli şahsın üzerinden

17 gram esrar maddesi ile 17 adet ecstasy hap ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan
M.K.'nın hakkında yapılan soruşturma sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14624.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen iki kişi
yakalandı.

18 Ağustos 2015 Salı 11:33

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesi girişinde yapılan çalışmalarda A.Ö.'nün kullandığı
otomobilin polis ekipleri tarafından durdurulmaya çalışıldığı öğrenildi. Polisin ihtarlarına
rağmen durmayan aracın kovalandığı ve bir süre sonra yakalandığı kaydedildi.
Yapılan aramalarda, otomobilin camından dışarı atıldığı belirlenen 113 gram metamfetamin
maddesinin ele geçirildiği, A.Ö. ve R.Ö.'nün haklarında yapılan soruşturma sonrasında
tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14625.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Terör protestosunda hayal kırıklığı
Sosyal paylaşım sitesinden Türkiye'nin her tarafında yayılan, terör olaylarına tepki
gösterilmesi yönündeki çağrı sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup, etkinliğe
ilgi gösterilmemesinden yakındı.
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Sosyal paylaşım sitesinden yayılan çağrı sonrasında bu gün saat 17.00'da Cumhuriyet
Meydanı'nda toplanan yaklaşık 30 kişi "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.
İlerleyen dakikalarda terör olaylarına sadece kendilerinin protesto etmesinden yakınan grup,
Kayserililerin meydana gelmemesine ve terör olaylarına karşı duyarsız kalmasına tepki

gösterdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık yarım saat duran ve hem terör olaylarına hem de katılım
göstermeyenleri protesto eden grup sessizce dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14626.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Kayseri Şekerspor üçüncü oldu
Kocaeli’de 3 Ağustos’ta başlayan ve 14 kulübün yarıştığı iki hafta süren Türkiye İş Bankası
Süper Satranç Ligi şampiyonası sona erdi. Lig'de Kayseri Şekerspor üçüncü oldu.
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Başiskele The Ness Otel'de Yurt içi ve yurt dışından gelen 219 sporcunun yarıştığı ligde, son
gün kupa töreni yapıldı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak,
Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer
Çintimar, Kağıtspor Kulübü Başkanı İslam Yücel çok sayıda sporcu veli ve hakem katıldı.
16 yaş ve altı kadın müsabakalarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü
sporcusu Sinem Çağla Gündoğan birinci olurken, ikinci İstanbul Teknik Üniversitesi Spor
kulübü sporcusu Herekelioğlu, üçüncü ise Kayseri Şekerspor kulübü sporcusu Ayla Aksoy
oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14627.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

İşçi servisi kaza yaptı, çok sayıda yaralı var
Kayseri'de dün sabah saatlerinde işçi servislerinin karışmış olduğu kazada 11 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2015 Salı 11:40
Edinilen bilgiye göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde'de meydana gelen trafik
kazasında A.A.'nın kullandığı 38 P 1797 plakalı işçi servisi ile T.T.'nin kullandığı 38 RH 693
plakalı işçi servisinin kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere
kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14628.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Erciyesspor sahip çıkılmalı
Kayseri Erciyesspor Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, " Vakit geçmeden bir an önce
herkes üzerine düşen görevi yapmalı ve bu değere sahip çıkmalıdır." dedi.

18 Ağustos 2015 Salı 11:41
Kayseri Erciyesspor Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, "Ligin ilk maçında iyi bir
görüntü çizen Erciyesspor hepimizi mutlu etmiştir. Hiç yabancısız ve çoğunluğu alt yapıdan
oyunculardan kurulu genç ekibimiz bu mücadelede herkes tarafından beğenilmiştir. Fakat
ilerleyen haftalarda tecrübe ön plana çıkacağı için mutlaka işinde başarılı olmuş ve karakterli
bir kaç oyuncu takviyesi yapılması gereklidir" diye konuştu.
Havur, "Kendi öz değerlerimizle yapılacak mücadele her zaman kulübümüz için bir kazanç
olacaktır. Hocalarımız ve alt yapıdan yetişen futbolcularımıza sabırla destek vermek en büyük
görevimizdir.
Kulüp başkanımız her konuda yalnız bırakıldığı için maalesef istenilen güçlü görüntü bir türlü
ortaya çıkmamıştır. Şehrin ileri gelenleri spora yavan baktığı sürece bir milim ilerleme söz
konusu olmayacaktır. Oysaki şehirlerin en iyi reklam aracı spordur. Sayın valimizin
organizesinde gerçekleştirilecek olan bir iş adamları toplantısında kulübümüzün sıkıntısının
bir bölümünün karşılanması bile çok önemlidir. En basit yöntemiyle deplasman masraflarının
paylaştırılması
bile
kulübümüz
üzerindeki
büyük
bir
yükü
kaldıracaktır.
Vakit geçmeden bir an önce herkes üzerine düşen görevi yapmalı ve bu değere sahip
çıkmalıdır" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14629.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Talas Gençlik Merkezi'nin yapımına başlandı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, gençlere yönelik çok yönlü olarak planlanan Talas Gençlik
Merkezi binasının yapımına başlandığını söyledi.

18 Ağustos 2015 Salı 11:43

Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, Gençlik Merkezleri’nin Kayseri’deki faaliyetlerini
önemsediklerini, bu merkezler sayesinde gençlerin hem eğitim hem spor anlamında
kendilerini geliştirdiklerini kaydetti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan iki gençlik merkezinden gerek
kültürel gerek spor gerekse de sınavlara hazırlık açısından 16 bin gencin yararlandığını
belirten Vali Düzgün, gençlik merkezlerinin sayısını artırmak ve fiziki mekân açısından daha
donanımlı hale getirmek amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.
Bu kapsamda programa alınan Talas Gençlik Merkezi’nin ihale sürecinin tamamlanarak
yapımına başlandığını ifade eden Vali Düzgün, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Talas Spor Merkezi’nin yanında bulunan 3500 metrekarelik boş alan üzerine inşa edilecek
Talas Gençlik Merkezi’nin 3 milyon 690 bin liraya mal olacağını ve 400 iş gününde
tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi.
Vali Düzgün, merkezde, 2 adet spor salonu ile tenis kortu, kafeterya ve atölyelerin yanında
eğitim ve hobi alanlarının bulunacağını, eğitim bölümünde farklı branşlarda 10 derslik ile
seminer salonları, kütüphane gibi imkânların da gençlerin hizmete sunulacağını ifade etti.
Gençlik Merkezi’nin yapımının tamamlanması ile birlikte başta gençler olmak üzere tüm
vatandaşların hem eğitim hem de spor anlamında daha kaliteli zaman geçirebileceği bir
mekâna kavuşacağını dile getiren Vali Düzgün, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutan
merkezlerden daha çok yararlanılmasını isteyerek, dileyen herkesin Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü’ne başvurarak halen aktif çalışan iki gençlik merkezinden kendisine uygun
kurslara katılabileceğini bir kez daha hatırlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14630.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Demir: Takımdan memnunuz
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Demir, Osmanlıspor maçı sonrasında yaptığı
değerlendirmesinde, "Takımdan ve hocanın performansından memnunuz" dedi.

18 Ağustos 2015 Salı 11:45
Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan 1. Sezonu'nun ilk haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda
karşılaştıklarını söyleyen Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Demir, "Takımımızın ortaya
koyduğu oyundan memnun kaldık" dedi. Osmanlıspor'un sezon öncesinde 10 yabancı
futbolcu transfer ettiğine dikkat çeken Mustafa Demir, "Osmanlıspor karşılaşması,
Kayserispor olarak ne kadar doğru transferler yaptığımızı gösterdi" diye konuştu.
Takımın sergilediği futbolun kendilerine umut verdiğini söyleyen Mustafa Demir,
"Takımımızın ve hocamızın performansından memnunuz" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14631.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Valilik Şarkışlalı öğrencileri ağırladı
Kayseri Valiliği, Şarkışla Belediyesi ve Şarkışla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından
ortaklaşa düzenlenen yaz okulu kapsamında Kayseri’ye gelen öğrencileri ağırladı.
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Yaz tatilini değerlendirerek yaz okuluna katılıp çevre illeri gezen 70 kişilik öğrenci grubu ve
öğretmenleri Vali Yardımcısı Gökhan Azcan tarafından ağırlandı.
Valilik toplantı salonunda öğrencilerle konuşan Vali Yardımcısı Azcan, yaz tatilini en iyi
şekilde geçirerek eğitimlerine ara vermeyen öğrencileri tebrik etti.
Vali Yardımcısı Azcan, öğrencilere hitaben “Yazı boş geçirmeyerek kendinizi ne kadar iyi
yetiştirirseniz, kendinizi yarına ne kadar iyi hazırlarsanız o kadar güçlü olursunuz.” diyerek,
21. yüzyılın hem zihnen hem gönül dünyası, hem de beden olarak sağlık nesillerin ayakta
kalabileceği bir dönem olduğunu belirtti.
Vali Yardımcısı Azcan, öğrencilerin soruları üzerine Mülki İdare Amirliği mesleği ve Valilik
hakkında bilgiler vererek gelecek kariyer planlarında bu mesleği tercih etmeleri yönünde de
tavsiyelerde bulundu.
Şarkışla’dan gelen öğrenciler ise kendileri ile yakından ilgilenen Vali Yardımcısı Azcan’a
çiçek takdim ederek, teşekkür ettiler.

Kayseri Valiliği tarafından hazırlanan Kayseri’nin kültürel, tarihi değerlerinin yer aldığı film
ise öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14632.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Avrupa'nın en pahalı etini biz tüketiyoruz
Kayseri Kasaplar Odası Başkanı Adnan Aydın, Avrupa'nın en pahalı etini Türkiye'nin
tükettiğini söyledi.

18 Ağustos 2015 Salı 11:52
Son günlerdeki artış ile et fiyatlarına yaklaşık yüzde 30 ila 35 arasında zam yapıldığına dikkat
çeken Kayseri Kasaplar Odası Başkanı Adnan Aydın, "Geçtiğimiz günlerde Başbakan Ahmet
Davutoğlu, Tarım Bakanı'na bu artışlara müdahale etmesini istedi. Yapılan görüşme
sonrasında Türkiye'ye üç ülkeden et ithal edildi. Türkiye'ye yaklaşık 5 bin 200 ton civarında
et girişi oldu" dedi.
Et ve hayvan ithalatının devam etmesinin kurbanlık fiyatlarına da etki edeceğini söyleyen
Kasaplar Odası Başkanı Aydın, "Eğer ithalat olmazsa kurban fiyatları artar. İthalat devam
ederse fiyatlara yüzde 20 oranında etkisi olur. Şu anda zaten et fiyatlarına yüzde 30 ila 35
arasında yapılan bir zam var. İthalat olursa zammın yüzde 20'si silinecek" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14633.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Başkan Gülcüoğlu çim biçiyor, yol süpürüyor
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu “Marka Belediyecilik” parolasıyla çıkılan yolda
çim biçiyor, yol süpürüyor, peyzaj yapıyor yetmiyor her gün yüzlerce Bünyanlı ile buluşup
günlük 500 kilometreyi aşkın yol kat ediyor.

18 Ağustos 2015 Salı 11:53
Marka Belediyecilik parolasıyla yola çıkan ve bu doğrultuda dur durak bilmeden çalışan
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu hizmetleri ve mütevazı duruşuyla herkesin
takdirini topluyor. Kısa sürede geçmişin ağır borç yükünü omuzlarından atan ve dev projeleri
bir bir hayat geçiren Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, çıkılan yolda yorulmak
nedir bilmeden çalışıyor.

Bünyan doğal gaz projesi, Bünyan içme suyu projesi, yeni sosyal donatı alanları alt ve üst
yapıda atılan adımlar ve yapılan yatırımlar ile Bünyan’ı yeniden bir cazibe merkezi haline
getirme yolunda ilerleyen Başkan Şinasi Gülcüoğlu halk ile iç içe bir yönetim anlayışı ile de
tabuları yıkıyor.
Yapılan her hizmeti yerinde inceleyen Başkan Şinasi Gülcüoğlu bununla da kalmıyor her
fırsatta işin içine dâhil olarak yol süpürüyor, ot temizliyor, parklarda peyzaj düzenlemesi
yapıyor. Her gün nerdeyse 44 mahallede Bünyanlılarla bir araya gelen Başkan Şinasi
Gülcüoğlu çocuklarla oyun oynuyor, şakalaşıyor, yapılan çalışmaları paylaşıp vatandaşların
isteklerini dinliyor. İlçede vatandaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Şinasi
Gülcüoğlu acı günlerinde de hep Bünyanlıların yanında oluyor. Cenazelere katılıyor nişan ve
düğünlerde hemşehrilerinin yanında oluyor.
Yapılan hizmetler, güler yüzü ve mütevazı kişiliği ile Bünyanlıların sevgisini kazana Başkan
Şinasi Gülcüoğlu her gün makamında kendisini ziyarete gelen yüzlerce vatandaşla bir araya
geliyor.
Duruşu ile herkesin takdirini kazanan ve duasını alan Başkan Şinasi Gülcüoğlu yeni bir
Bünyan inşa etme yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14634.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Develi'de Aksu mesire alanı yılsonuna hazır
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Develi Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü Aksu Mesire
Alanının çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

18 Ağustos 2015 Salı 11:55

İlk etabında 40 dönümlük çalışmanın yapıldığı mesire alanının girişinden piknik ve spor
alanlarına kadar uzanan 1200 m uzunluğundaki 12 m genişliğindeki yol sıcak asfaltla
kaplanacak. İçerisinde voleybol ve basketbol sahalarını da barındıracak olan 5000 m2’lik alan
spor amaçlı değerlendirilecek olup, 3500 m2’lik alanda da 300 araçlı otopark yapılacak. Kır
kahvesi, kır lokantası, çocuk oyun alanları, sosyal tesisler (Bay ve bayan abdesthane, bay,
bayan ve engelli wc, bay ve bayan mescit, spor alanları, yürüyüş yolları, 40 adet mangallı
kamelya), yeşil alan içerisinde otomatik sulama, aydınlatma, yürüyüş yollarında aydınlatma
ve çeşmelerin olacağı alan içerisine 5000 m2 parke yapılacaktır. Aksu Mesire alanı yıl sonuna
bitirilip kullanıma açılması planlanıyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Aksu
Mesire Alanı; hemşerilerimizin çok sevdiği ve şehrin merkezinden uzaklaşarak Erciyes’in
eteklerinde rahat nefes almak için çokça tercih ettiği suyu ve havasıyla doğa harikası bir
yerdir. Büyükşehir Belediyemizle ortak yürüttüğümüz çalışmalarımızı inşallah bu yıl sonuna
tamamlamayı düşünüyoruz.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Aksu hak ettiği görüntüsüne kavuşarak ilçemiz
halkının daha çok rağbet edip, sükunet bulacağı bir yer haline dönüşecektir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14635.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Kazada yaralananların isimleri belli oldu
Kayseri'de dün sabah saatlerinde iki işçi servisinin karıştığı trafik kazasında yaralanan 12
kişinin ismi belirlendi.

18 Ağustos 2015 Salı 11:57
Edinilen bilgiye göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde'de meydana gelen trafik
kazasında A.A.'nın kullandığı 38 P 1797 plakalı işçi servisi ile T.T.'nin kullandığı 38 RH 693
plakalı işçi servisinin kaza yaptığı öğrenildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücüler ile
birlikte Ramazan K.(31), Ali C. (62), Mehmet Fatih Y. (18), Murat G.(46), Rasim K.(38),
Mehmet Akif D.(25), Derya D.(40), İbrahim Ö.(35), Gökbem B.(38), Yıldız K.(33)'nın
yaralandığı, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14636.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Kayseri'deki paralel okullara büyük operasyon
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'e bağlı Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Paralel Yapı'ya bağlı
Kılıçarslan Eğitim Vakfında arama yapıyor. Facebook Twitter Linkedin Google Gönder

18 Ağustos 2015 Salı 14:23

Paralel yapının okullarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Kayseri Emniyet Müdürlüğü
ekipleri paralel örgütle ilişkili olduğu tespit edilen Kılıçaslan Eğitim Vakfı'na baskın
düzenledi. Kayseri Organize Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde Mestaş Tegin
Plaza’da bulunan vakfın genel merkezine giderek arama faaliyetine başladı. Vakıftaki
bilgisayarın imaj görüntülerini alan Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin yüzlerce belgeye el
koyduğu belirtiliyor.

Paralel örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen vakfın 2 ana okulu; "Aliye Boydak" “Akansu”,
“Yelkenoğlu” ve “İstikbal Koleji" adlarını taşıyan 4 ilköğretim okulu; “Yelkenoğlu” ve
“Kılıçaslan” Liseleri olmak üzere de 2 lise bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14637.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Stat boş olsa da taraftarımızın manevi desteğini
hissedeceğiz
Kayserispor Başkan Vekili Oğuz Ortaköylüoğlu, bu hafta Torku Konyaspor maçının
seyircisiz oynanacağını belirterek, "Stat boş olsa da taraftarımızın manevi desteğini
hissedeceğiz" dedi.

18 Ağustos 2015 Salı 17:31
Geçen yıl meydana gelen olaylardan dolayı TFF'nin almış olduğu karar sonrasında Konyaspor
maçını seyircisiz oynayacaklarını söyleyen Ortaköylüoğlu, "Gerekli başvurular yapılmıştı
fakat bu maçı seyircisiz oynayacağız. Bu sezon evimizdeki ilk karşılaşmada taraftarımızın
desteği çok önemliydi. Ancak stat boş olsa da taraftarımızın manevi desteğini her zaman
hissedeceğiz. Şartlar ne olursa olsun, takımımız galip gelmek için elinden geleni yapacak"
ifadesinde bulundu.
Ortaköylüoğlu, "Umut ediyoruz ki, iyi bir futbol ile üç puanı alan taraf Kayserispor olacaktır"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14638.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

60 yıl sonra hizmetle tanıştılar
Bünyan Belediyesi unutulan, yıllardır belediyenin uğramadığı cadde ve sokakları hizmetle
buluşturmaya devam ediyor. Bünyan Camikebir Mahallesi Kuruçeşme Sokak sakinleri 60 yıl
sonra gelen hizmetin mutluluğunu yaşıyor.

18 Ağustos 2015 Salı 17:32

Bünyan Belediyesi başlattığı değişim ve dönüşüm atağı kapsamında ilçenin birçok
mahallesinde olduğu gibi Camikebir Mahallesinde de cadde ve sokakları yenilemeye devam

ediyor. Belediyenin son olarak 60 yıl önce çalışma yaptığı Camikebir Mahallesi Kuruçeşme
Sokak Bünyan Belediyesi tarafından kilitli parke ile daha sağlıklı ve vatandaşların daha rahat
kullanabileceği bir duruma getiriliyor.
Daha önce stabilize olan ve yağışlı havalarda çileye dönüşen yol Bünyan Belediyesi
ekiplerince kilitli parke ile yapılarak hizmete sunuldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu; daha önce stabilize olan yolda genişletme çalışması
yapıldığını sonrasında ise kilitli parke döşenerek vatandaşların daha rahat bir ulaşım imkanına
kavuşmasını sağladıklarını söyledi.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu, “ Bu yılki programımız dâhilinde ilçemizin 44 mahallesinde olduğu
gibi Camikebir Mahallemizde de yeni yolların yapımına, mevcut yolların da bakım ve
onarımına devam ediyoruz. Daha önce mahallemizde birçok cadde ve sokağı yeniledik. Şuan
yaklaşık 650 metrelik bir uzunluğa sahip olan ve en son çalışmanın 60 yıl önce yapıldığı
Kuruçeşme Sokağı vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecek şekilde yapıyoruz. Stabilize
olan ve yağışlı havalarda kullanılamaz duruma gelen sokakta yaptığımız kilitli parke
çalışmasıyla hemşehrilerimiz daha sağlıklı bir ulaşım imkânına kavuşmuş olacak’’ dedi.
Kuruçeşme sokakta ikamet eden vatandaşlar ise yıllardır bekledikleri hizmetin 60 yıl sonra
geldiğini belirterek Başkan Şinasi Gülcüoğlu ’na teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14639.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Çolakbayrakdar: Gençler! Dünya klavyenin
ucunda
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Avrupa Bilim Müzeleri Gezisine katılan
öğrencilere ağabey tavsiyesinde bulunarak," Gençler, Dünya çok küçüldü. Dünya artık
avucumuzun içinde, bir klavyenin ucunda ve küçük bir ekranda" dedi.

18 Ağustos 2015 Salı 17:41

Kocasinan Belediyesi sınırları içindeki liseleri birincilikle bitiren ve LYS'de Türkiye
genelinde ilk 100'e girerek Avrupa Bilim Müzeleri Gezisi'ne katılan öğrenciler Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar'a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Gençleri encümen salonunda kabul eden Başkan Çolakbayrakdar, her biriyle tek tek ilgilendi,
Avrupa izlenimlerini ve seyahat sonrası bakış açılarındaki değişikliği sorarak, "Belediye
olarak insanla ilgili her noktada yatırım yapılması gerektiğine inanıyoruz. İnsanla ilgili her
işin arkasında belediye var. Hizmet etmek istediğimiz ana mercii insan olduğu için bu noktada
gençler ve çocuklar bizim için öncelikli grubumuz: Çünkü onlar geleceğimiz. Biz bu
seyahatle sadece sizin başarınızı ödüllendirmiyoruz, sizden sonra gelecek arkadaşlarınıza da
özendirici, pozitif bir etki olmasını sağlıyoruz. Sizler okullarınızda ve sonrasındaki
yaşantınızda ülke geleceğiyle ilgili iyi şeyler yapacaksınız. Dünya artık klavyenin, ekranın

ucunda bir yer. Bu ekranın ucundaki dünyayı iyi tanımak ve bu dünyanın insanı olmak
gerekiyor" şeklinde tavsiyelerde bulundu.
Bir ağabey gibi öğrencilere tavsiyelerde bulunan ve tecrübelerini aktaran Başkan
Çolakbayrakdar, "Şehrinizde önde olabilirsiniz ama artık bu yetmiyor. Dünyada söz sahibi
olabilmek lazım. Bunun içinde biraz gayret etmeniz ve çabalamanız lazım. Siz bu işi başarmış
gençlersiniz. Bunu biraz daha hayat felsefesi haline getirip, çalışmayı ve başarmayı devam
ettirip kendinize ilke edinirseniz iyi şeyler olacaktır. Biz de sizler gibi başarılı arkadaşları
ödüllendirmeye, cesaretlendirmeye ve yüreklendirmeye arkanızda olduğumuzu göstermeye
devam ederiz ” diye devam etti.
Başkan Çolakbayrakdar öğrencilerin bilimin ışığı altında teknolojinin nereden nereye gelmiş
olduğunu yurt dışındaki bilim müzelerinde gördüğünün altını çizerek, "Batı medeniyeti bilgiyi
nasıl teknoloji haline getirmiş, bunu kullanarak neler elde etmiş, yaptıklarını inceledik. Biz
belli bir dönem sonra bir şeyleri kaybetmişiz, elimizden bırakmışız. Ama onlar bunun üzerine
ciddi manada giderek teknolojiyi bir yerlere getirmişler. Müzelerde Avrupa'nın bilim ve
teknolojiyi insan hayatını nasıl daha da kolaylaştırmak için kullandıklarını gördünüz" dedi.
Başkan Çolakbayrakdar konuşmasına şöyle devam ederek, "Bu seyahatle kendimizin de
nerede olduğunu gördük ve değerlendirdik. Bilim ve teknolojiye verilen değeri gördük.
Aslında Dünya'nın ve Avrupa’nın gelmiş olduğu nokta özenilecek bir nokta değil. Bizden çok
üstün, aman aman bir yer olmadığını, mesela belediyecilikle, çevreyle, temizlikle ve yolla
ilgili noktalarda onlardan çok da geride olmadığımızı izledik. Bilakis onlardan daha da ileride
olduğumuz noktalar da vardır. Bizim de artık yüksek ölçüde moral, motivasyonumuzun
olduğunu; bizim de istersek neler yapıp başarabileceğimizi fark ettik" uyarısıyla sözlerini
bitirdi.
Milli Eğitim Müdürlüğü Stem öğretmenlerinden Suat Şahin, gezinin çok büyük ses getirdiğini
ve benimsendiğini belirterek “Öğrenciler bu sürecin devamı gelecek mi diye soruyor? İnşallah
bu başarıların ödüllendirilmesi Kocasinan Belediyesi sayesinde sürekli hale gelir. Bu tür
organizasyonların öğrencileri ileriye dönük olarak kamçıladığını ve faydası olacağını da
düşünüyoruz. Bu nedenle Kocasinan Belediyemize ve siz değerli başkanımıza çok teşekkür
ediyoruz” şeklinde görüşlerini ifade etti.
Ziyaretin sonunda Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın en başarılı öğrencileri ile birlikte
belediye hizmet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14640.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

“Devlet” milleti üzüyor
Koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalmasını değerlendiren AK Parti Kayseri Milletvekili
Ahmet Doğan “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yanlış yapıyor, kendi tabanını ve
milletimizin büyük çoğunluğunu üzüyor” dedi.

18 Ağustos 2015 Salı 17:44

Bahçeli’nin geçmişte ülkücülere hakaret eden, kendisine en uzak partilerle bile koalisyon
yaptığına dikkat çeken Doğan şunları söyledi:
“Kayseri başta olmak üzere MHP teşkilatlarının çoğu kendilerine en yakın gördükleri AK
Parti ile koalisyon kurulmasını istiyordu. Zaten MHP’ye oy veren kardeşlerimiz, iletişim
kurmakta zorlanmadığımız ve kendimize yakın gördüğümüz bir tabandır. Nitekim yapılan
anketlerde ve bizzat yaptığımız görüşmelerde MHP’yi destekleyen vatandaşlarımız hararetle
AK Parti koalisyonu talebinde bulunuyorlardı. Bu bilinmesine rağmen sayın genel başkanın
tüm kapıları baştan beri kapatması kendi tabanlarını ve ülkesini sevenleri üzüyor, küstürüyor”
Ahmet Doğan, 7 Haziran’dan sonra ortaya çıkan tablonun ülkeyi sıkıntıya soktuğunu ancak
milletimizin önemli bir kesiminin son ana kadar Bahçeli’den olumlu bir karar beklediklerini
belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:
“Maalesef bu beklenti gerçekleşmedi. MHP Genel Başkanının bu olumsuz tavrı başta kendi
tabanı olmak üzere ülkesini seven bütün insanları üzdü. Keşke kaos ve kriz bekleyen
çevrelere fırsat verilmeseydi. Sayın Bahçeli 7 Haziran gecesinden bu yana aldığı olumsuz
tavırla ülkeyi zor duruma sokuyor. Erken seçime bile destek vermemesi anlaşılır gibi değil.
Ama hükümetimiz dimdik ayaktadır. Sayın Başbakanımızın aktif ve sorumlu siyaset anlayışı
sayesinde bu süreç de aşılacaktır. Nitekim devletimiz bundan çok daha zor dönemleri, krizleri
atlatmış büyük ve köklü bir devlettir. Alınacak tekrar seçim kararıyla ülkemiz rahatlayacak,
‘eski Türkiye’ye dönmek istemeyen milletimiz partimizi yeniden tek başına iktidara getirerek,
atılımlarımızı kaldığımız yerden sürdürmemizi sağlayacaktır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14641.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Mücadeleye devam
Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükumet tarafından
yapılan tekliflerin taleplerinin altında olduğunu belirterek, “Biz mali ve sosyal haklar
bakımından “Büyük Türkiye”, vicdani tekliflerimiz açısından da “Yeni Türkiye” iradesiyle
örtüşen teklifler bekliyoruz. Biz, kasanın anahtarının değil emeğimizin hakkının peşindeyiz”
dedi.

18 Ağustos 2015 Salı 17:55

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan3. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine
Memur-Sen ve hizmet kolundaki 11 sendikayla birlikte teklif hazırladıklarını ifade ederek, “,
il başkanlarımız ve danışmanlarımızla birlikte ekonomik, sosyal, insani ve toplumsal
bakımdan son derece kapsamlı bir toplu sözleşme teklifi hazırladık. 2016 ve 2017 yıllarını
kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizi 27 Temmuz’da kitlesel basın açıklaması
sonrası birlikte Devlet Personel Başkanlığı’na sunduk” şeklinde konuştu.
Toplu Sözleşme görüşmelerinde sadece üyelerini düşünmediklerinin altını çizenKalkan
“Yetkili Konfederasyon olarak tekliflerimizi, sadece 850 bin üyemiz adına değil 3 milyon 200
bin kamu görevlisi, 1 milyon 900 bin kamu görevlisi emeklisi başta olmak üzere aileleriyle
birlikte 20 milyon insan için toplu sözleşme masasına taşıdık. Tekliflerimizin hem cüzdana

hem
de
vicdana
yönelik
olmasına
özen
gösterdik”
ifadesini
kullandı.
BEKLENTİLERİDİR”
Maaş ve ücretlere yönelik zam tekliflerini yüzdelik zam taban aylığı, refah ve enflasyon
farkından oluşan dörtlü bir mali paket olarak hazırladıklarını söyleyen Kalkan, “ Bu mali
pakete, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine; 2016 yılında birinci 6 ayda yüzde 8, ikinci 6
ayda yüzde 8 olmak üzere yüzde 16.64, 2017 yılında birinci 6 ayda yüzde 7 ikinci 6 ayda
yüzde 7 olmak üzere yüzde 14.49 zam istedik” dedi.
Kalkan, en düşük kamu görevlisi maaşı ile en yüksek kamu görevlisi maaşı arasında ki farkın
daraltılmasını istediklerini vurgulayarak, “1 Ocak’tan geçerli olmak üzere taban aylığına 2016
yılında 150 tl, 2017 yılında 100 TL seyyanen zam teklif ettik. Ülkenin büyümesinde ve
gelişmesinde büyük emeği bulunan kamu görevlilerine 2016 yılı için, 2015 yılı ekonomik
büyüme oranının yüzde 50’sini ve 2016 yılındaki üçer aylık dönemlerdeki ekonomik
büyümenin, kamu görevlilerinin maaşlarına yansıtılmasını istedik” şeklinde konuştu.
2017 yılında da üçer aylık büyümenin, kamu görevlilerinin maaşlarına yansıtılması
uygulamasının devam ettirilmesini talep ettiklerini belirten Kalkan, “Kamu görevlilerine
yapılan oransal zamların enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkının oluştuğu ayı
takip eden aydan itibaren maaşlara ilave edilmesini teklif ettik” ifadesini kullandı.
KAKLAN; “BÜTÜN KAMU GÖREVLİLERİNİN KADROLU OLARAK İSTİHDAM
EDİLMESİ ÖNCELİĞİMİZDİR”
Kalkan, güvenceli istihdam kapsamında olan kamu görevlilerinin iş güvencesine
dokundurtmadan yeni kazanımlar üretmeyi ve iş güvencesine sahip olmayan kamu görevlisi
kalmamasını her zaman önemsediklerini ifade ederek, “Bu çerçevede, yaklaşık 300 bin
üzerindeki 4/B’linin 4/A kadrosuna geçmesini sağladık. Yine 10 ay çalışan ve birçok sosyal
haktan mahrum olan 4/C’lilerin 12 ay çalışmasının ve sosyal haklardan yararlanmasının
önünü açtık. Bu yıl da, 4/B, 4/C, üniversiteli işçiler, KIT personeli, vekil imanılar, kamu dışı
aile sağlığı çalışanları, vekil ebe ve hemşireler başta olmak üzere tüm sözleşmelilerin kadroya
geçirilmesini istedik” dedi.
KALKAN; “SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN TEKLİFLERİMİZİ “İNSAN” VE “AİLE”
MERKEZLİ BELİRLEDİK”
Mali paket yanında parasal ödemelerle desteklenmiş sosyal haklara ilişkin tekliflerden oluşan
bir paket sunduklarını belirten Kalkan, “ Bu sosyal pakette, yan ödeme katsayısının yüzde 50
arttırılmalı ödenmesini istedik. Kıdem ayrılığı gösterge rakamının 5 kat arttırılmasını ve süre
sınırı olmadan uygulanması teklifine yer verdik. 60 TL olan toplu sözleşme ikramiyesinin
yetkili sendikalara üye olanlara, yüzde 100 artırımlı olacak şekilde 120 TL olarak ödenmesini
istedik” şeklinde konuştu.
Kalkan, tekliflerinin insan ve aile temeline dayandırdıklarını vurgulayarak “Eş yardımının 177
TL’den 275 TL’ye,6 yaş ve altı için 42 TL olan yaş ayrımı olmaksızın 75 TL yükseltilmesi
teklifini masaya taşıdık. Gelir vergisi kaynaklı maaş kayıplarının telafi sini istedik. Bu
kapsamda yıl boyunca maaştan yapılacak gelir vergisi kesintisinin yüzde 15 olmasını ve bu
oranın aşılmasını halinde aşan kısmın işveren tarafından karşılanmasını istedik. 2016 yılı için
830 TL, 2017 yılı için bin 37 TL doğum yardımı, kamu görevlisine 3 bin 157 TL, eş ve
çocuklarına bin 578 TL ölüm yardımı istedik” ifadesini kullandı.
Kamu görevlilerinin sosyal haklarına teklifte yer verdiklerini söyleyen Kalkan,
“Büyükşehirlerde 300 TL, diğer illerde 250 TL kreş yardımı ödenmeli dedik. Kamu
görevlilerine 3 bin 946 TL, çocuklarına bin 578 TL evlenme yardımı istedik. Merkez ve taşra
ayrımı yapılmadan ücretsiz servis hizmeti sunulmasını ya da her gün için 5 TL servis yardımı
istedik. Yemek servisinin ücretsiz olmasını; yemek servisi yoksa öğün başı 6 TL yemek
yardımı istedik. Yemek servisinin ücretsiz olmasını ; yemek servisi yoksa öğün başı 6 TL
yemek yardımı yapılmasını teklif ettik. 2016 yılı için 125 TL, 1017 yılı için 150 TL giyecek
yardımı, yemek yardımı yapılmasını istedik. Ramazan Ve Kurban bayramlarında bin 578 TL

dini bayram ikramiyesi verilmesini teklif ettik. Yine fazla mesai ve tazminatlarda yüzde
100’lere varan artışlar istedik” dedi.
KALKAN; “İLK OTURUMDA 3 KAZANIM”
Kalkan, 3. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 3 kazanımla başladığını ifade ederek, “
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Memur-Sen 5. Genel Kurulu’nda talebimiz üzerine taahhütte
bulunduğu 2005 yılından sonra göreve başlayan kamu görevlilerine bir derece verilmesi,
Kamu İşveren Heyet Başkanı Ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’in de
kabul etmesiyle toplu sözleşme görüşmelerinin ilk oturumunda elde edilen kazanım oldu”
açıklamasında bulundu.
Aynı oturumda eş durumu özrüne dayalı atamalarda 3 yıllık sigortalılık süresi şartı
kaldırıldığını belirten Kalkan, “ İki yıl içinde 360 gün prim ödeme ve halen sigortalı olarak
çalışma şartının getirilmesiyle önemli bir mağduriyet giderildi. Yine toplu sözleşme
düzeninden ve görüşme sisteminde değişikliğe gidilerek hizmet kollarının teklifleri özel bir
gündemle ele alındı ve ikinci oturumda hizmet kollarının teklifleri tek tek tartışıldı” şeklinde
kanuştu.
KALKAN; “MASADA AKLA DAYANAN STRATEJİ MASA DIŞINDA DİYALOGA
DAYAK DİPLOMASİSİ”
Yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın’ın hem
birinci oturumda hem de ikinci oturumda Kamu İşveren Heyet Başkanı’nın kamu görevlilerini
mutlu edecek, teklifle gelmesini istediğinin altını çizen Kalkan,” Tekliflerimizi Kamu İşveren
Heyeti Başkanı’na sunmakla yetinmedik, maliyetleriyle ve sosyal etkileriyle birlikte
Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de paylaştık ve hükümetin 3. Oturumda masaya mutlaka teklif
sunmasını istedik” dedi.
Kararlı tutumları sonucu olarak, Kamu İşveren Heyeti Başkanı Faruk Çelik’in kendilerine
teklif getirdiğini söyleyen Kalkan, “Kamu İşveren Heyeti Başkanı Faruk Çelik 3. Oturumda
2016 yılı birinci 6 ay için yüzde 4, 2016 ikinci altı ay için yüzde 4, 2017 birinci 6 ay için
yüzde 3, 2017 yılı ikinci 6 ay için yüzde 3 şeklinde teklif sundu. Aynı teklif içeriğinde, 2005
yılından sonra göreve başlayan kamu görevlileri için bir derece verilmesi ve 2. Dönem Toplu
Sözleşme metninde genel ve hizmet kolu toplu sözleşme hükümlerinin 3. Dönem Toplu
Sözleşme döneminde uygulanmaya devam edilmesi tekliflerime yer verildi” ifadesini
kullandı.
KALKAN: “KAMU GÖEVLİLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYECEK TEKLİFİ
MÜZAERE ETMEYECEĞİZ”
Kalkan, Kamu Grevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı, Ali Yalçın’ın, hükümetin Türkiye’nin
ekonomik gerçekleriyle bağdaşmayan ve kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamaktan
uzak teklifini müzakere edilebilir görmediğini ve reddettiğini belirterek, “Hükümetin ve
Kamu işveren Heyeti’nin kabul edilebilir ve kamu görevlilerini memnun edecek yeni bir
teklifle gelmesini istedik. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve yetkili
konfederasyon olarak, 11 yetkili sendikamızla beraber oturumu kapattık” şeklinde konuştu.
KESK ve KAMU-SEN’in hükümetin teklifini müzakereye açmak istemesine bir anlam
veremediklerini söyleyen Kalkan, “Yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri sendikası
olarak olarak kamu görevlilerini yoksulluk sınırından kurtarmayacak teklifi müzakere
edilebilir bulmayarak oturumu sonlandırırken, KESK ve KAMU-SEN’in hükümetin teklifini
müzakereye açmak istemesine ve masaya yapışıp kalmalarına bir anlam veremedik. Kamu
görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarının görüşüldüğü masada KESK ve KAMU-SEN’in
Kamu İşveren Heyeti’nin elini güçlendirecek eylem ve davranışlarda bulunmaktan
vazgeçmelerini, toplu sözleşme sürecinin kazanımlarla sonuçlanması çabamızda köstek değil
de destek olmalarını istedik” açıklamasında bulundu.
Kalkan, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti’nin müzakere edilemez gördüğü rakamları
KESK ve KAMU-SEN’in değerlendirmeye aldığını vurgulayarak “Kamu İşveren Heyeti’ne

de “Kasayı açarsanız, telefonumuz açık” diyerek tekliflerini revize etmesi, yeni tekliflerle
gelmesi için süre verdik. Yeni teklif çağrımıza rağmen 4. Oturuma hükümetin yeni bir teklifle
gelmesi üzerine, eski teklifi müzakere etmeyeceğimizi deklare ederek oturuma ara verilmesini
istedik. Buna rağmen KESK ve KAMU-SEN, bizim müzakere edilemez gördüğümüz
rakamları değerlendirdiler. Yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti
olarak oturuma ara verilmesi, hükümetin yeni bir teklifle gelmesi kararlılığımızı sürdürdük ve
oturuma ara verilmesini sağladık” dedi.
KALKAN; “KARARLI DIRIŞUMUZLA KASANIN AĞZI, MASANIN UFKU AÇILDI”
Kamu İşveren Heyeti’nin ortaya koyduğu ısrarlı ve kararlı tutum sonucunda, bir saatlik aradan
sonra teklifini revize ermiş bir şekilde masaya geldiğini ve yeni bir teklif sunulduğunu
belirten Kalkan, “Hükümet ve Kamu İşveren Heyeti, 2016 yılı birinci 6 ayı için yüzde 5,
ikinci 6 ayı için yüzde 4 teklifiyle masaya gelirken, 2017 yılına ilişkin ilk teklifindeki
rakamlarda değişikliğe gitmedi” ifadesini kullandı.
Kalkan, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti olarak; 2016 yılına ilişkin yeni 2016 yılına
ilişkin yeni teklifi revize edilmiş bu teklifi rakamlar yönüyle “yetersiz”, tutum yönüyle
“olumlu bir adım” olarak gördüklerini ifade ederek, “2017 yılı teklifini ise “müzakere
edilemez” bulduğumuzu ifade ettik. Hükümetin ve Kamu İş Veren Heyeti’nin hem 2016 yılı
birinci 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 teklifini hem de 2017 yılı birinci 6 ay
yüzde 3 ikinci 6 ay yüzde 3 teklifini yeniden gözden geçirerek yeni tekliflerle masaya
gelmesini bekliyoruz. Oransal zam teklifleri dışında hem 2016 hem de 2017 yılı için mali ve
sosyal haklar alanında yeni teklifler sunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Kamu İşveren Heyeti’nin 11 Hizmet koluna gece gündüz çalışan kamu görevlilerinin
beklentilerini karşılayacak teklifler paketiyle masaya gelmesini sağlama mücadelesinde
olduklarını söyleyen Kalkan, “Toplu sözleşme sürecinin başlangıcında ifade ettiğimiz “bütün
kamu görevlilerini mutlu edecek” teklife ulaşıncaya kadar masada olacağız ve kamu
görevlilerini mutlu etmeyecek bir metin altına asla imza atmayacağız” açıklamasında
bulundu.
KALKAN; “KAMU GÖREVLİLRİNİ MUTLU EDECEK TEKLİFE KADAR
MÜCADELEYE- MÜZAKEREYE DEVAM”
Kamu İşveren Heyeti’nin, son iki oturumda Memur-Sen olarak ortaya koydukları kararlı
duruş sonrasında geldiği noktanın önemli ancak yeterli olmadığını ifade eden Kalkan sözlerini
şu şekilde sürdürdü “Biz mali ve sosyal haklar bakımından “Büyük Türkiye”, vicdani
tekliflerimiz açısından da “Yeni Türkiye” iradesiyle örtüşen teklifler bekliyoruz. Biz, kasanın
anahtarının değil emeğimizin hakkının peşindeyiz. Memur-Sen ve 11 hizmet kolundaki yetkili
sendikalarımız, Türkiye’nin sahip olduğu ekonomik gücün ve değerler zemininin, hem mali
ve sosyal haklarımızı hem de sosyal ve vicdani haklarımızı karşılayacak seviyede olduğunu
biliyoruz. Sermaye kesimine, girişimcilerine teşvik paketleriyle destek olan siyasi irade toplu
sözleşme masasını, emeğiyle ve alın teriyle geçinen kamu görevlilerine yönelik “sosyal teşvik
paketini” hayata geçirme zemini olarak görmeli ve gereğini yapmalıdır. Hükümet ve Kamu
işveren Heyeti, toplu sözleşme imzalamak ve kamu görevlilerini mutlu etmek istiyorsa,
kasanın ağzını açmalı, hakkımızı vermeli ve bu amaçla kamu görevlilerine oransal zam
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14642.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Gönül coğrafyasına büyükşehir turu
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Balkanlar'da Osmanlı İmparatorluğu'nun ayak
izlerinin bulunduğu ülkelere yönelik bir kültür gezisi düzenlediklerini söyledi. Başkan Çelik,
Kayseri'deki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılacağı gezinin
çok verimli olacağına inandığını belirtti.
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Gönüllü Kültür Teşekkülleri Sözcüsü ve Mazlumder Şube Başkanı Ahmet Taş Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette yaptığı tüm hizmetlerden dolayı
Başkan Çelik'e teşekkür eden Ahmet Taş, "Elinize kolunuza sağlık. Allah kolaylık versin.
Kayseri'de yapılan kültür yatırımları, kültür faaliyetlerine belediyemizin verdiği destek,
ilçelere yapılan yatırımlar, tarihi eserlerin gün ışığına çıkarılması gibi çalışmalar bizleri çok
memnun ediyor. Bunlar için sivil kuruluşlar adına teşekkür ediyoruz. Belediyemizin toplum
yararına olan her hizmetinin yanında olmaya, bize düşen bir destek varsa o desteği vermeye
hazırız. Ayrıca ata yadigarı topraklarla irtibatımızı sağlayacak olan Balkanlar'a yönelik gezi
için de teşekkür ediyoruz" dedi.
Sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşların yapmış oldukları çalışmaları çok
önemsediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de gönüllü kültür
teşekkülleri ile sürekli bir arada olmayı arzu ettiklerini ve projelerini desteklediklerini söyledi.
Balkan ülkelerine yönelik gezi hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, "Osmanlı'nın
Balkanlar'daki ayak izleri diyebileceğimiz bölgelere bir tur düzenledik. Bu geziye hem kültür
teşekkülleri hem de Ticaret Odası, Sanayi Odası gibi odalarımızdan temsilciler katılacak.
Bilindiği üzere Bosna Hersek'in Mostar şehri bizim kardeş şehrimiz. Bu gezimiz sadece
Bosna'yı değil Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova'yı da kapsayacak. 40 kişilik bir
kafile ile yapılacak olan kültürel gezinin çok verimli geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14643.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Alanı, işlevi ve bütünlüğü ile en büyük park
mimsin park
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Mim-Sin
bölgesine toplam alanı 42 bin m² olan çok amaçlı ve büyük ölçekli bir park inşa ederek şehrin
sosyal ve spor yaşamına renk katacaklarını söyledi.
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42.000 m² alanlı bir park daha …
42 bin m² alanın yaklaşık 35 bin m²’sinin yeşil alan olarak planlanarak şehir içerisinde bir
yeşil bitki örtüsü oluşturmak istediklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç
“Melikgazi ilçemizde adeta bir central park inşa ediyoruz. 42.000 m² alanlı park içerisinde her
yaş grubuna hitap eden sosyal ve spor donatıları yer almaktadır. 23 kamelya ve 40 piknik
masası ile ailelere hitap eden sosyal mekânlar bulunmaktadır. Çocuklara yönelik 2 çocuk
oyun alanı ile bisiklet yolu bulunmaktadır. Koşu ve yürüyüş yolları, açık alan fitnes aletleri ile
spor yapmak isteyenlere hizmet verecektir. Yürüyüş yolları ise sentetik çim ile döşenmiştir.
Bol miktarda oturma grupları yerleştirilecek ve yeşil alan ağırlıklı olarak hizmet verecektir.
İlk yıllar pek fark edilmese de bundan 10 yıl sonra burası ağaçların altında bol dinlenme ve
açık alanda spor yapma merkezi olacaktır. Adeta şehrimizin oksijen üretim merkezi olarak
bilinecektir. ” dedi.
Büyüklüğüne ve çok işlevli oluşana yakışır bir isim belirlenecek…
İnsan odaklı ve doğa koruyucu bir belediye olarak böyle bir park yaparak şehrimizde yeşil
alan miktarını artırmış olacaklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Mim-Sin
Parkının bu yıl tamamlanarak hizmete açılacağını ve büyüklüğüne ve çok işlevli oluşana
yakışır bir isim belirleyeceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14644.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Selda Avcı’nın Mutfağı… Nişastalı Kek Tarifi
Mehtap Erol Teşekkürler...
Sizden gelenler Mehtap Erol teşekkürler...
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Malzemeler: 5 Yumurta 1,5 Su bardağı toz şeker 2 Su bardağı buğday nişastası 2 Yemek
kaşığı un Yarım su bardağı sıvıyağ 2 Paket kabartmatozu 2 Paket vanilya Arzuya göre
portakal rendesi Yapılışı: 5 Yumurta ve 1,5 su bardağı şekeri iyice köpürene kadar çırpın
sonra sırası ile diğer malzemeleri karıştırarak çırpın ve 180 derecelik fırında 40 dakika pişirin.
Afiyet Olsun. Sizden gelenler tarifi için Mehtap Erol hanıma çok teşekkürler…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14645.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Selda Avcı ile Aktarım Diyor Ki…
Enginar ve Enginarın Faydaları
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Enginar Bitkisi:
Yumru şeklinde çiçekleri olan ve 2 metreye kadar uzayabilen bir bitki olan Enginar, A ve C
vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor mineralleri açısından
zengindir.
Enginarın Faydaları:
Enginar karaciğer için çok faydalıdır; karaciğeri korur ve karaciğer hastalıklarının daha çabuk
iyileşmesini sağlar. Karaciğer, böbrek ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur ve
böbrek kumlarını döker. Sindirimi kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. Kandaki şeker oranını
ayarlar, kolesterolü düşürür. Vücuda dinçlik verir. Bedeni ve zihinsel yorgunluğu giderir.

Meme, rahim ağzı ve prostat kanserini önlemeye yardımcı olur. Enginar kalbi ve damar
sağlığını korumakta da etkilidir. Hücrelerin yıpranmasını engelleyerek yaşlanmanın etkilerini
azaltır. Sarılıkta faydalıdır. Romatizma şikâyetlerini azaltır. İshali keser. Ter kokusunu
giderir. Ateş düşürücü ve iştah açıcıdır.
Enginar, yemek olarak tüketilmek üzere ekildiği bilinen en eski bitkiler arasında yer alıyor.
İlk olarak Etiyopya’da yetiştirilen bitki daha sonra Mısır üzerinden Avrupa kıtasına gelmiş ve
burada da popüler olarak yetiştiriciliği yapılmış. Bitkinin yaprakları, Antik Yunan ve Roma
imparatorluklarında sindirime yardımcı olması için tüketilmiş. Enginar, 16. yüzyıl
Avrupa’sında “soylu” bir bitki olarak kabul edildiği için kraliyet aileleri ve zenginler
tarafından tüketiliyormuş. Neyse ki günümüzde enginar yemek için zengin olmak gerekmiyor
ve mevsiminde pazara gidip almak mümkün. Enginar yaprakları geleneksel Avrupa tıbbında
safra akışını uyarmak, böbrekleri çalıştırmak ve idrar söktürücü olarak kullanılmış ve halen bu
sorunların tedavisinde kullanılmakta. Bunun yanı sıra sindirime yardımcı olması, karaciğeri
temizlemesi, vitamin ve mineral bakımından zengin olması enginarın diğer faydaları arasında
sayılıyor.
Enginarın Besin Değeri:
100 gram çiğ enginar (yapraklarıyla, bütün);
Günlük C vitamini ihtiyacının %20’sini (11.7 mg)
K vitamini ihtiyacının %18’ini (14.8 mcg)
Protein ihtiyacının %7’sini (3.3 gr)
E vitamini ihtiyacının %1’ini (0.2 mg)
B6 vitamini ihtiyacının %6’sını (0.1 mg)
Folat ihtiyacının %17’sini (68 mcg)
Niasin ihtiyacının %5’ini (1 mg)
Riboflavin ihtiyacının %4’ünü (0.1 mg)
Besin lifi ihtiyacının %22’sini (5.4 gr)
Kalsiyum ihtiyacının %4’ünü (44 mg)
Demir ihtiyacının %7’sini (1.3 mg)
Magnezyum ihtiyacının %15’ini (60 mg)
Fosfor ihtiyacının %9’unu (90 mg)
Potasyum ihtiyacının %11’ini (370 mg)
Çinko ihtiyacının %3’ünü (0.5 mg)
Manganez ihtiyacının %13’ünü (0.3 mg) karşılar.
Enginarın Sağlığa Faydaları:
Aşağıda çeşitli sağlık ve beslenme kaynaklarından derlediğim enginarın faydaları ile ilgili
bazı bilgiler bulabilirsiniz. Ancak hakkında bilgi verilen enginar, ülkemizde de tüketilen
“Fransız” veya “Globe” enginarıdır. Diğer enginar türleri olan “Jerusalem enginarı” ve “Çin
enginarı” tamamen farklı bitkilerdir ve bu enginar türlerinin yaprakları veya bitkinin göbeği
değil kökü tüketilir.
Sindirim Sistemi:
Yüksek oranda besin lifi içeren enginar yaprakları bağırsak hareketi sağlayarak tuvalete
çıkmayı kolaylaştırır ve kabızlığı önler.
Kolesterol:
Enginarın kolesterol üzerine etkisi ile ilgili yapılan araştırmalar, bitkinin aşırı yüksek
kolesterolü olanlarda olumlu yönde etkisi bulunduğu, ancak normal değerlere yakın olan
yüksek kolesterolü pek düşürmediği yönünde sonuçlara sahip. Bu araştırmalarda enginarın
yaprağı kullanılmış.
Anemi:
Demir bakımından zengin olan enginar, demir eksikliği anemisi için tüketilmesi önerilen
sebzeler arasında yer alıyor. 1 orta boy çiğ enginar (yaklaşık 128 gr, bütün, yapraklarıyla

birlikte) günlük demir ihtiyacının %9’unu karşılayacak kadar (1.6 mg) demir içerir. Bitki bu
özelliği ile, anemi tedavisine yardımcı olması için tavsiye edilen doğal demir takviyelerinde
“özüt” formunda kullanılmaktadır.
İrritabl Bağırsak Sendromu (Spastik Kolon):
Hazımsızlık, ağrı, şişlik ve tuvalete çıkamama gibi problemlere neden olan “splastik kolon”
oldukça yaygın olarak görülen fonksiyonel bir bozukluktur. Bu rahatsızlığın kesin bir tedavisi
yoktur ve belirtilerinin şiddeti beslenme ile yakından ilgilidir. Enginar, bazı besinlerle birlikte
(kepekli pirinç, tam tahıllı gıdalar, patates, balık, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, keten
tohumu…) spastik kolon belirtilerinin kontrol altında tutulması için önerilen yiyecekler
arasındadır.
Karaciğer:
Enginar yaprakları kandaki kolesterol düzeyini belirleyen ana enzimin (HMG CoA-redüktaz)
üretimini baskılar. Kandaki kolesterol miktarı normal düzeylere çekildiğinde fazla kolesterolü
süzmekle görevli karaciğerin yükü hafifler. Ayrıca enginarın yaprakları safra akışını uyararak
karaciğerin toksinlerden temizlenmesine yardımcı olur. Ancak safra taşı olan kişilerde enginar
yaprağı (gıda ya da tablet formunda) belirtileri şiddetlendirebilir.
İdrar Söktürücü:
Enginar yaprağının idrar söktürücü etkisi vardır ve fazla suyun vücuttan atılmasına yardımcı
olur. Yaprakların içindeki bileşikler mesaneyi uyarır ve sıvının idrar yoluyla atılmasını sağlar.
Hali hazırda idrar söktürücü ilaç kullanıyorsanız, enginar yaprağı yemeniz vücudun susuz
kalmasına neden olacak kadar su kaybetmenize yol açabileceği için önerilmez.
Mide Ekşimesi:
Enginar yaprağı, göğüste ağrılı yanma hissine neden olan reflü belirtilerini önemli oranda
azaltabilir. Safra akışını arttıran enginar, bağırsak spazmlarını azaltarak mide ekşimesini
hafifletir. Ayrıca bulantı, kusma, şişkinlik ve karın ağrısı gibi sindirime bağlı sorunların pek
çoğuna iyi gelir.
Enginar Nasıl Hazırlanmalı?
Enginarın “kalbi” zeytinyağıyla soğuk hazırlanabilir olarak veya sebze yemeklerinde
kullanılabilir. Ancak enginarı sadece lezzeti için değil, sağlığa faydaları için tüketiyorsanız
yapraklarını yemelisiniz.
Bütün olarak aldığınız enginarın yapraklarının sivri uçlarını ve sapını (dipten 2-3 santim pay
bırakarak) bıçakla veya makasla kesin. Eskimiş, sağlıklı görünmeyen yapraklar varsa alın.
Enginarı bütün olarak koyabileceğiniz büyüklükte bir tencereye yerleştirin ve bir miktar tuz
ekleyerek 45-60 dakika kadar orta ateşte kaynatın. Tencerenin kapağını kapatmayın çünkü
hava almazsa enginarın rengi kahverengine döner. Haşlanan bütün enginarı tencereden alın ve
baş aşağı tutarak suyunu süzün. Sıra yapraklarını ayıklamaya geldi. Eğer enginarı yeterince
haşladıysanız yaprakları kolayca çıkacaktır. En küçük yapraklar da dâhil olmak üzere tüm
yapraklarını alın. Haşlanmış yaprakları yoğurtla, az yağlı light mayonezle, sevdiğiniz başka
bir sosla veya sade olarak yiyebilirsiniz.
Uyarılar, Önlemler:
Enginar gıda olarak tüketildiğinde güvenli olarak kabul edilen sebzeler arasındadır. Ancak
enginar kapsülü kullanmadan önce, özellikle düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız doktorunuza
danışmanız en güvenli yol olacaktır. Fazla enginar gaz yapabilir. Safra kanalı sorunu
olanların, safra sıvısı üretimini arttırması nedeniyle enginar yaprağı tüketmeleri önerilmez.
Safra sıvısının artması safra taşı oluşumunu arttırabilir. Enginar; papatya, karahindiba, altın,
kadife çiçeği, marul, ayçiçeği, devedikeni gibi bitkilere hassasiyeti bulunan kişilerde alerjik
reaksiyona neden olabilir.
Enginar Çayının Faydaları:
Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelerde doğal olarak yetişen enginar genellikle yemeklerde
kullanılır. Ancak tadının yanı sıra kurutulmuş yaprakları farklı sağlık sorunlarının tedavisinde

kullanılmaktadır. Ayrıca düşük kalori oranıyla pek çok diyet listesinde kendine yer bulan
enginar papatya familyasındandır. Enginarın en çok kullanıldığı rahatsızlıklar arasında
sindirim sistemi sorunları ilk sırada gelmektedir.
Devedikeni bitkisine benzeyen enginar, don olmayan ve yaz aylarında serin olan sisli
bölgelerde yetişir. Olgunlaşan enginar parlak mor renkte çiçek açar. Ancak yemeklik enginar
olgunlaşmadan toplanır.
Kötü kolesterolü (LDL) düşürür iyi kolesterolü (HDL) yükseltir
Trigliseridi azaltır
Böbrek hastalıklarının tedavisinde faydalı diüretik özellikleri vardır
Safra akşını arttırır
Siroz tedavisinde yardımcı olarak kullanılır
Karın ağrısını hafifletir
Mide ekşimesini azaltır
Şişkinliği alır
Kabızlığa iyi gelir
İshale iyi gelir
Kusmayı hafifletir
Cilde parlaklık verir
Kan dolaşımını arttırır
Kan şekerini düşürür
Karaciğer fonksiyonlarını arttırır
İdrar söktürücüdür
Enginar Çayı Nasıl Hazırlanır?
Büyükçe bir enginarı bütün olarak iyice yıkadıktan sonra sapının tamamını kesin. Bu bölge
acılık verebilir. Daha sonra kaynayan iyi suya yine bütün olarak atın ve 1 saat kaynatın. Bu
süre sonunda suyun rengi açık kahverengine dönecektir. Ocağı kıstıktan sonra bir yarım saat
daha bekletin ve ateşin üzerinden alın. Bu suyu çay olarak içebilir dilerseniz balla
tatlandırabilirsiniz. Soğuk veya sıcak tüketebilirsiniz. Kurutulmuş enginar yapraklarını
kullanacaksanız günde yaklaşık 6 gram kurutulmuş enginar yaprağını 3’er eşit parçaya
bölerek öğünlerden önce çayını içebilirsiniz.
Enginarın Tarihi:
Binlerce yıldır ekilen ve gıda olarak tüketilen enginar M.S. 1. yüzyılda vücutta meydana gelen
kötü kokuları bastırmak için kullanılırmış. Eski Mısır, Yunan ve Roma dönemlerinde
yemeklerde ve hastalıkların tedavisinde kullanıldığı biliniyor. Avrupa kıtasına ise 15.
yüzyılda gelen enginar karaciğer hastalıkları, sarılık, dispepsi ve kronik albüminüri de dâhil
olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde geleneksel olarak kullanılmaya başlanmış.
Enginar Çayının Yan Etkileri:
Papatya, ekinezya ya da karahindiba alerjisi olanların enginara alerjisi olma olasılığı
yüksektir. Safra taşınız varsa böbrek hastalığınız bulunuyorsa enginar çayı içmemelisiniz.
Gebelik veya emzirme dönemindeki yan etkileri hakkında yeterli bilgi yoktur. Bu dönemlerde
enginar çayı kullanmak için doktorunuza danışabilirsiniz.
Not: Kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.
Aktarım Diyor Ki: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14646.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

İsyan ettiren inşaat
Mevlana Mahallesi, Anayurt Caddesi, Anaşehir sitesi sakinleri daha önce park yeri olarak
belirlendiklerini iddia ettikleri alana, iş merkezi yapılmasına isyan etti.
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Mevlana Mahallesi, Anayurt Caddesi, Anaşehir sitesi sakinleri daha önce park yeri olarak
belirlenen alanın iş merkezi inşaatı olarak satıldığını ve inşaatına başlandığını iddia etti.
Bina aralarının dar olması ve çocukların oyun alanlarının bulunmamasının hem çocukların,
hem de bina sakinlerinin huzurunu kaçırdığını dile getiren mahalle sakinleri bu duruma isyan
etti.
Taşınmayı düşünüyorlar
Ayrıca inşaatın çevresinde hiçbir önlem alınmaması da çocukların hayati tehlikede olmasına
neden oldu. İnşaat çevresindeki taşlarla oyunlar oynayan çocuklar durumun ne kadar ciddi
olduğunun farkında bile değiller çünkü oyun oynayacakları alanları yok.
Anayurtta artık inşaatlardan nefes alınmadığını kaydeden mahalle sakinleri evlerini satıp
mahalleden bile gitmeyi düşündüklerini belirttiler.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14647.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Rektör adayı Prof. Dr. Ali Ünal ile seçime doğru
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**Merhaba Değerli Okurlarımız;
**Bugün Tuzlu Kahve söyleşi köşemizde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji
Anabilim Dalı Öğretim üyesi aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Rektör adayı Prof. Dr. Ali
Ünal hocam bizlerle birlikte, kendisi ile güzel bir söyleşi için bizleri makamında kabul ettiği
için teşekkür edelim ve sohbetimize başlayalım. Hocam Tuzlu Kahve söyleşi köşemize hoş
geldiniz.
Öncelikle bende sizlere teşekkür ediyorum, hoş bulduk, sizde hoş geldiniz.
**Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.

**Ali Bey, Rektör adayısınız öncelikle şöyle sizi kısaca bir tanımak istiyoruz.
Tabi ki ben Ali Ünal 1958 yılında Osmaniye doğumluyum. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi,
Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç
Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda başladığım uzmanlık eğitimimi 1990’da tamamladım. 1990
yılında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hematoloji eğitimine başladım. 1991yılında
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Hematoloji-Onkoloji kliniğini ve ayaktan
tedavi-kemoterapi ünitesini kurdum. 1993 Yılında Londra Hammersmith Hastanesinde,
Klinik Onkoloji Departmanı ve Kök Hücre Nakli Merkezi’nde çalıştım. 1995 yılında İç
Hastalıkları Doçenti unvanını aldım. 1996 Yılında Erciyes Üniversitesi, Kök Hücre Nakli
Ünitesi’ni kurdum. 1996-1998 Yılları arasında Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi
ve Kemik İliği Nakli Merkezi’nin kuruluşunda Başhekim Yardımcısı olarak önemli görevler
aldım. 1993-2007 Yılları arasında Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptım. 2000
yılında Kudüs Hadassah Hastanesi Kanser İmmünoterapi ve Kök Hücre Tedavileri
Merkezinde bilimsel çalışmalar yaptım. 2001 Yılında Hematoloji Profesörü unvanını aldım.
1996-2004 Yılları arasında Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Başhekim Yardımcılığı görevini
yürüttüm. 2000-2004 Yılları arasında, Sağlık Bakanlığı, Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli
Kurul üyeliği görevini sürdürdüm. 2000-2007 Yılları arasında Kemik İliği Nakli Merkezi
Sorumlusu olarak çalıştım.
Hekimlik kariyerimin yanı sıra, ulusal ve uluslararası dergilerde ve kongrelerde yayınlanmış
250’nin üzerinde bilimsel makale ve bildirim mevcut olup, katkıda bulunduğum 4 kitap
bölümü mevcuttur. Farklı ulusal ve uluslararası bilimsel derneğin başkanı ve yönetim kurulu
üyesi olarak görev yaptım. Yirminin üzerin de ulusal ve uluslararası kurs, sempozyum ve
kongre düzenlenmesin de görev alarak birçok bilimsel aktiviteye öncülük ettim. Evliyim ve
iki çocuk babasıyım, ileri derece de yazılı ve sözlü İngilizce ve Arapça bilmekteyim.
**Ali Bey maşallah başarılarınız yapmış olduğunuz öncülükler saymakla bitmiyor.
**Yaklaşan Rektörlük seçimlerinde sizde adaysınız ne gibi bir çalışma içerisine girdiniz?
Üniversitemizde hedeflediğimiz hedefimizi gerçekleştirmek için Rektör olma kanaatine
vardım.
Tabi bu dönem bu yıla kadar yaklaşık 30 yıldır süre içerisinde Üniversitemizde görev
yapmaktayım. Ben niçin rektörlük görevine talip oldum derseniz. Geçmişim yapmış olduğum
akademik işler, idari görevlerim, idarede yapmış olduğum verdiğim hizmetler ve daha sonrada
Üniversitemizin gelişmesi için hem akademik olarak kendi gelişimim, hem bölümümüm
gelişmesi, hastanemizin gelişmesi için yapmış olduğum çalışmalar ve daha sonrada araştırma
merkezlerini yükseltmek ve daha güzel seviyelere getirmek için şu ana kadar yapmış olduğum
çalışmaları düşünerek, Üniversitemizde hedeflediğimiz hedefimizi gerçekleştirmek için
Rektör olma kanaatine vardım. Bu konuda da çok büyük projelerim ve düşüncelerim var. Bu
düşünce ve projelerimizi gerçekleştirir isek gerçekten Üniversitemiz için ve Ülkemiz için çok
büyük işler yapacağımıza inanıyorum. Bu nedenle ben Rektörlüğü seçtim.
**Ali Bey, yapmayı planladığınız projeleriniz neler?
Evet, aslında yapmayı planladığımız çok sayıda projelerimiz var.
**Peki, Ali Bey bu projeler neler öğrenebilir miyiz?
**Üniversitemizi cazibe merkezi yapmamız lazım.
Madde madde isterseniz şöyle bir sıralayalım.
*İdari görevler sırasında da fark ettiğim ve yapmayı istediğim düşüncelerim vardı. Yani
bunların içerisinde birinci sırada öğretim üyelerine değer vermek, çalışmalarına önem
vermek, bulundukları ortamı iyileştirerek pozisyonlar liyakat esasına göre belirlenecek.
*Öğretim üyelerimizin akademik yükselme süreçleri yakından takip edilecek ve atanmaları en
hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.
*Akademik ve idari personelin çalışma koşulları (ofis, bilgisayar, yazıcı, faks, telefon, vb.)
modernize edilerek iyileştirilecek.

*Öğretim elemanı (öğretim görevlisi, okutman, uzman, araştırma görevlisi) kadrolarımızın
sayısının ve niteliğinin arttırılması sağlanacaktır.
*Döner sermaye yönetmeliği öğretim üyelerimizin lehine revize edilecektir.
*Öğretim üyelerimizin akademik çalışmaları ve başarıları teşvik edilecektir (yayın teşvik,
proje teşvik, ulusal ve uluslararası toplantılara katılım desteği, ulusal ve uluslararası ödül alan
öğretim üyelerimize özel destekler)
*Üniversitemizin sosyal tesisleri iyileştirilecek ve daha aktif hale getirilmesi sağlanacaktır.
*Fakülteler ve Yüksek Okulların akademik kurullarına katılarak sorunlar yerinde dinlenecek
ve problemlere ivedi çözümler üretilecektir.
*Üniversitemizin Teknokent’i daha aktif hale getirilecek ve sanayi ile güçlü ilişkiler
geliştirilecektir.
*Üniversitemizin akademik fiziki altyapısının (derslikler, anfiler, konferans salonları,
laboratuvarlar) modernizasyonu yapılacaktır.
*Üniversitemiz bünyesinde bir bilim ve teknoloji müzesi kurulması sağlanacaktır.
*Araştırma merkezlerimizin ulusal merkezler olması sağlanacak, ulusal ve uluslararası alanda
tanınırlıklarının arttırılmasına yönelik girişimler desteklenecektir.
*Akademik personelimizin ilişkilerini güçlendirecek sosyal ve kültürel etkinlikler organize
edilecektir.
* Kütüphanemizin altyapısı ve sureli yayınlara erişimi güçlendirilecektir.
* Meslek Yüksekokulları desteklenecek, bu bölümlerde gerçekleştirilen üretimlerin
Üniversitemiz ve çalışanlarımız için katma değere dönüştürülmesi sağlanacaktır.
* Üniversitemizde engelli öğrenci ve personelin kolay yaşam şartları sağlanacaktır.
* Üniversitemizin peyzajı modernize edilerek revize edilecektir.
* Üniversitemiz personelinin kapsamlı periyodik sağlık kontrolünden geçmesi sağlanacaktır.
* Akademik ve idari personelimizin kişisel ve profesyonel gelişimlerine yönelik kurslar,
eğitimler ve çalıştaylar organize edilecektir.
* Erişilebilir, kolay ulaşılabilir, şeffaf, hesap verebilir ve dinamik bir yönetim anlayışı ile
Üniversitemizin tüm bileşenlerine hizmet sunulacak.
Öğrenciler ve Öğretim üyeleri için iki tane önemli projem olacak sosyal yaşam dışında. Yani,
Öğretim üyeleri için dedik sosyal yaşam alanı bu alanı yapalım. Bunun dışında çeşitli
yerleşim yerleri olabilir. Öğretim üyeleri için belki de güzel Üniversite imkanları ile veya
diğer belediye, Vilayet ile işbirliği yaparak Öğretim üyelerinin daha güzel ortamda
konaklamalarını sağlayacak güzel imkanlar sağlayabiliriz. Öğrenciler için çok eksiğimiz var.
Öğrenci yaşam alanı yok sadece kafeteryalar var Üniversite içerisinde, oralarda olmasa zaten
öğrenciler boğulacak, nereye gidecekleri belli değil. Ama en güzeli başarılı öğrencileri buraya
çekmek, başarılı öğrencileri motive etmek için 1-)benim en önemli düşündüğüm proje bir
‘’Öğrenci Kasabası’’oluşturmak. 2.000 kişilik 3.000 kişilik kasabalar. Böyle yer yer
yapılacak, bunlar hemen Üniversitenin yakınına yapılabilecek yerler var bununla ilgili güzel
yerler var. Bu öğrenci kasabası da çok iyi tabi sıralamaya göre, tercihe göre, buraya çok iyi
puanlarla girmiş olan başarılı öğrenciler başta olmak üzere tabi diğerleri de sıra ile bunlar
konaklayacaklar. İçerisinde bunların kafeteryası, lokantası, yerine göre sosyal tesisleri, spor
tesisleri vb. bunların da olacağı böyle kasabalar yapmak istiyoruz. Bunların örnekleri bazı
yerlerde özellikle Ankara’da var. Bu öğrenci kasabaları ile buraya çok iyi çok kaliteli
öğrencileri çekmeyi düşünüyoruz. Bilimsel yönden çalışacak ve çalışan buraya çok güzel
puanlarla gelmiş öğrenciyi bizde ödüllendirmiş olacağız ve orada güzel bir yaşam alanı
olacak. Üniversitemizi cazibe merkezi yapmamız lazım.
**Ülkemiz, Dünya çapında da belli bir yere gelecek.
**Ali Bey çok güzel projeleriniz var hayata geçirmeyi planladığınız.
Tabi ki yani biz bu projelerimizi hayata geçirir isek Üniversitemiz, Ülke çapında sivrilecek ve
Ülkemize hizmet olacak. Dünya çapında da belli bir yere gelecek.

**Rektörlük seçimi tarihi bellemi?
**Vekil Rektör atandıktan sonra bir artık bir Rektörlük seçim sürecine, seçim mahaline girmiş
olduk.
Rektörlük seçimi şuanda önceki Rektörümüz ayrıldı görevi devretti yaklaşık 1 ay oldu vekil
Rektör atandı. Vekil Rektör atandıktan sonra bir artık bir Rektörlük seçim sürecine, seçim
mahaline girmiş olduk. Birkaç ay içerisinde YÖK’ün belirleyeceği bir tarih olacak ve tarihte
de seçim yapılacak. Şuanda almış olduğumuz duyumlara göre Eylül ayı sonu Ekim ayının
başı gibi Rektörlük seçimlerinin yapılacağına inanıyoruz.
**Seçmen Üniversite personeli olacak değil mi?
**Öğretim üyelerimizin seçimleri birinci sıradadır.
Evet, Rektörlük seçimi için tabii ki oy verecek olan öğretim üyeleri, Rektörlük seçimi için
aday olan öğretim üyelerine oy vererek bir belirleme yapacaklar. Bu bir temayül yoklaması
gibi olacak ve bu oylamada en yüksek oyu alan 6 kişi YÖK’e gitmeye hak kazanacak. Yüksek
Öğretim Kurumu da bu 6 kişi içerisinden mülakat ile CV’leri ve geçmiş çalışmaları ile 3
kişiyi belirleyerek Cumhurbaşkanına gönderecek ve Cumhurbaşkanı da bu 3 kişi arasından 1
kişiyi seçecek yani şuanda 3 aşamamız var. Tabi burada en önemlisi Öğretim üyelerinin
seçimleridir. Öğretim üyelerimize kendimizi, projelerimizi ve bu işi yapabileceğimizi
anlatmak birinci planda yapacağımız çalışmadır. Öğretim üyelerimizin seçimleri birinci
sıradadır. Buradan çok iyi bir oy ve seçimle gitmek her zaman en iyisi yoksa yani yukarıdaki
seçimler her zaman bunların içerisinden birini seçmek şeklinde olacak olmalı yani benim
düşüncem.
**Şuan sizin ile birlikte kaç aday var?
Şuan yaklaşık 8 aday var direk çıkan ama bu arada başka adaylarda çıkabilir. Belki adaylıktan
vazgeçenler olabilir. Her an her Öğretim üyesi Rektörlük için aday olabiliyor bu yönden
herhangi bir kısıtlama söz konusu değil.
**Peki, ben size ve tüm Rektör adaylarına bu seçim sürecinde başarılar diliyorum. Son olarak
siz neler söylemek istersiniz?
**Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için Erciyes Üniversitesi’nin ve akademik
personelinin bu sürece anlamlı ve önemli katkılar yapmasının önünü açmaktır
Son olarak, mensubu olmaktan gurur duyduğum Erciyes Üniversitesi’nin ülkemiz için taşıdığı
önemin farkında olarak üretken, katkı sunan, şeffaf, adil, katılımcı, güvenilir ve hesap
verebilir bir yönetim anlayışı ile rektörlük görevine aday olduğumu bilmenizi isterim. Bu
göreve talip olmamdaki temel amaçlarım ise; Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için
Erciyes Üniversitesi’nin ve akademik personelinin bu sürece anlamlı ve önemli katkılar
yapmasının önünü açmaktır. Erciyes Üniversitesi’nde sahip olduğumuz nitelikli öğretim
üyesi ve araştırma altyapısı ile ülkemizin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında çok daha
iyi bir noktaya gelmesini sağlamaktır. Erciyes Üniversitesi’ni eğitim ve araştırma açısından
dünyadaki hızlı değişimi yakalayan ve ötesine geçen, tanınırlığı yüksek, öncü ve tercih edilen
bir üniversite haline getirebilmektir. Erciyes Üniversitesi mensuplarının çalışma ve yaşam
olanaklarını iyileştirmektir. Üniversitemiz için önemli bir dönüm noktası olan bu süreçte siz
değerli öğretim üyelerinin desteklerini bekler, rektörlük seçiminin üniversitemiz ve ülkemiz
için hayırlı olmasını dilerim. Rektör seçilmem halinde, tüm enerjimi ve zamanımı Erciyes
Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası alanda öncü bir üniversite olmasına adayacağımı
bilmenizi isterim. Kayseri Gündem Gazetesi yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.
**Bu güzel söyleşi için bizde size çok teşekkür ediyoruz. Yeni söyleşide buluşmak dileği ile
hoşça kalın.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14648.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Büyükşehir'den ihale
Büyükşehir Belediyesi Esentepe Kavşağı, Tuna Caddesi Kavşağı ve Germir Mahallesi kanal
boyunca menfez ve kavşak düzenlemesi yapım işini ihale etti. İhaleye dört firma katıldı.
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Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık maliyeti 1 milyon 283 bin 918 TL olan ihalesine dört
firma teklif verdi. İhaleye katılan fırmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Adnan Erkek: 1 milyon 401 bin TL
Mart Mimarlık: 1 milyon 193 bin TL
Bayer Mühendislik: 1 milyon 219 bin TL
Alternatif İnşaat: 1 milyon 071 bin TL
İhale, komisyonun teklifleri incelemesinin ardından sonuçlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14649.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Kayseri Şeker'den çiftçi çocuklarına burs
2012 yılında kurulan Kayseri Şeker Eğitim ve Sağlık Vakfı, çiftçilerin çocuklarına burs
vermeyi sürdürüyor.
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Kayseri Şeker Eğitim ve Sağlık Vakfı 2014 yılında yüksek öğrenim gören 196 öğrenciye,
2015 yılında 536 öğrenciye aylık 150 TL den senenin 9 ayı boyunca burs yardımında
bulundu. Vakıf, 2015-2016 eğitim yılında ise 800 öğrenciye burs vermeyi hedefliyor.
Kayşev tarafından burs verilecek öğrenciler belirlenirken; şehit ve gazi yakınları, pancar
ekicisi çiftçi çocukları ile fabrika ve iştiraklerde görev yapan mensupların çocuklarına öncelik
verilmekte olduğu belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14650.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

KTO üyeleri TÜBİTAK desteklerine ilişkin
bilgilendirildi
TÜBİTAK Destek Programlarına ilişkin Proje Yazımı bilgilendirme toplantısı Kayseri Ticaret
Odası’nda gerçekleştirildi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirilen
toplantıya; KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal
Hasnalçacı, TÜBİTAK Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme (TEYDEB) Müdürü
Ercan Orhan ve Oda üyeleri katıldı.
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Bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan KTO Başkanı Hiçyılmaz, Türkiye’nin ve
Kayseri’nin gelişmesinin hızla sağlanabilmesi için TÜBİTAK başta olmak üzere ilgili kurum
ve
kuruluşların
sağladığı
desteklerin
iyi
bilinmesi
gerektiğini
vurguladı.
Hiçyılmaz, “Kayseri insanının 11 bin dolar civarında olan milli geliri düzeyinin, 2023 yılında
25 bin dolar hedefine ulaşmasını sağlamak anlamında her türlü eğitim, destek programı
tanıtımlarına büyük önem veriyoruz ve ev sahipliği yaparak üyelerimizi bilgilendiriyoruz.
TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi olmam dolayısıyla, Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen bu
toplantımızı özellikle önemsiyorum. TÜBİTAK gibi büyük bir kurumun, ülkemizin
kalkınması yolundaki çabalarını da takdirle karşılıyorum. TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof.
Dr. Arif ERGİN başta olmak üzere, Bilim Kurulu Üyelerine ve tüm çalışanlarına,
gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
İşletmelerimizin üretimlerinin teknoloji yoğun olarak üretilmesinde, ihracat ve satış yaparken
rekabetçi olma özelliklerinin artırılmasında çok büyük fayda olduğunu belirten Hiçyılmaz,
“Kayseri bir liman şehri değil. Liman şehri olmamasından dolayı ürettiğimiz ürünleri
yurtdışına ihracatında rekabet edebilme şansımızın, limana yakın olan illere göre daha az
olduğunu belirtmem gerekir. Türkiye’deki iller arasındaki yarışta bizim diğer illerle rekabet
edebilmemizin yolu için bir defa navlun desteğinin verilmesi gerekir. Bunu çeşitli
platformlarda dile getiriyorum. Ancak, biz Kayseri’den ihracat yaparken çok daha fazla kar
edebilmek için yüksek teknolojili ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Teknoloji yoğun olarak
ürettiğimiz ürünlerin, deniz yolu kara yolu ile taşınan ürünler yerine hava yolu ile taşınabilir
ürünlerin, üretilmesine öncelik verilmesi gerekir. Çünkü biz, Kayseri’den hava yolu ile
taşınabilen ürünler üretebilirsek, en azından navlun bakımından rekabet edebiliriz,
rekabetçilikte öne geçebiliriz” ifadelerini kullandı.
Hiçyılmaz, “AR-GE’ye ayrılan payın binde 7 ile yüzde 1 arasında değiştiği Türkiye’de, bu
oranın öncelikli olarak yüzde 5’ler seviyesine çıkarılması gereklidir. TÜBİTAK ve benzeri
kurumların proje destekleri ile ilgili yürüttüğü çalışmalar ve bu tür eğitimler sayesinde;
Ülkemiz cari açığının en önemli sebeplerinden olan ara malları ithalatı yerine, yerli üretiminin
artırılmasına yönelik olarak projeler hazırlanabilir ve destekler sağlanabilir. İşletmelerimizin
bilgi alt yapısı sağlamlaşabilir, AR-GE ve inovasyona dayanan ve katma değeri yüksek üretim
için yapılacak yatırımların önü zamanla açılabilir. İşletmelerin dış ticaret kabiliyetlerinin ve
rekabet gücünün artması için projeler oluşturulabilir ve örnekleri çoğaltılabilecek birçok
konuda gelişme sağlanabilir” diye konuştu.

Başkan Hiçyılmaz’ın konuşmasının ardından TÜBİTAK Eğitim, Tanıtım ve Program
Değerlendirme (TEYDEB) Müdürü Ercan Orhan tarafından Sanayi Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı ve KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında; bilgilendirme
yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14651.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Anne adaylarına seyahat uyarıları
Gebelik, seyahat etme özgürlüğünü kısıtlayan bir süreç değildir. Aksine anne adaylarının
yorucu aktivitelerden uzak kalıp dinlenerek, kendilerine vakit ayırabileceği bir fırsattır. Ancak
sorunsuz bir yolculuk geçirebilmek için doktor önerilerine uymak çok önemlidir.

20 Ağustos 2015 Perşembe 12:40
Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Kıvanç
Şahin,
anne
adaylarına
seyahat
konusunda
önemli
uyarılarda
bulundu.
Seyahat için en uygun dönem 14-28’inci hafta
Anne adaylarının, gebeliğin ilk aylarından itibaren yolculuk yapmalarında bir sakınca yoktur.
Ancak seyahatin yapılacağı şehrin uzaklığı, kullanılacak ulaşım aracının seçimi ve yolculuk
sırasında alınacak önlemler dikkate alınmalıdır. Anne adayının seyahat için en uygun dönemi,
gebeliğin 14-28’inci haftasıdır. Önceki gebeliklerinde erken doğum ve kanama gibi sorunlar
yaşamış gebeler ise uzun süreli seyahatlerden kaçınmalıdır. Ayrıca kara yoluyla yapılacak
yolculuklar kısa olmalıdır.
Kara yolculuklarında düzenli mola verilmeli
Anne adayları kara yolculuğu sırasında rahat ve vücudu sıkmayan giysiler tercih etmeli, arka
koltukta oturmalı, eğer otomobilin ön koltuğunda yolculuk edecekse emniyet kemerini
rahatsız olmayacağı şekilde ayarlamalıdır. Aracın konforlu ve anne adayını sarsmayacak
özellikte olmasına dikkat edilmelidir. Seyahat sırasında kan dolaşımının düzenlenmesi
açısından, 2 saatte bir mola verilmeli ve 10 dakikalık yürüyüşler yapılmalıdır. Anne adayı
molalarda tuvalet ihtiyacını gidermelidir. Araç içindeki sıcaklık en az 25 derece olmalı,
klimadan üfleyen soğuk hava ile direkt temas engellenmeli ve ortamda ani ısı değişimi
olmamalıdır.
Uçak yolcuğunu doktor kontrolünde yapılmalı
Gebeliğin 32’inci haftasından yani 8’inci ayından itibaren anne adaylarının uçak yolculuğu
yapması sakıncalıdır. 28’inci haftaya kadar ise uçak tercih edilebilir. Ancak yolculuğa
mutlaka doktor kontrolünde çıkılmalı ve risk grubunda olan gebeler, seyahat için herhangi bir
engeli olmadığına dair doktor önerisi ile hareket etmelidir. Uçak yolculuğu sırasında rahat ve
bol giysiler giyilmeli, sırt ve boyun için destek amaçlı yastıklar kullanılmalıdır. Gebelik
döneminde görülen en önemli sorunlardan biri de ayaklarda oluşan ödemdir. Bunu önlemek
için de seyahat boyunca ayak egzersizleri yapılmalıdır.
Kan dolaşımını artırmak için varis çorabı giyilmeli
Uzun süreli uçak yolculukları söz konusu ise koridorda 2 saatte bir 4-5 adım atılması önerilir.
Mümkünse kan dolaşımını artırmak için varis çorabı giyilmelidir. Uçak yolculuklarında
ortamın nemi ayarlanamadığı ve düştüğü için yolculuk süresince bol sıvı alınmalı, kahve ve

çay gibi içecekler tüketilmemeli, gebe aç kalmamalıdır. Uçak iniş kalkışlarında kullanılan
kemer de karın bölümünün üzerinden değil alt kısmından geçirilerek takılmalıdır. Yolculuk
sırasında ani baş ve karın ağrısı, ateş, ishal, vücutta aşırı şişlik, aşırı kusma, şiddetli karın
ağrısı, kanama, bebeğin hareketlerinde azalma söz konusu ise yolculuk sonlandırılmalı, vakit
geçirmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14652.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Olağanüstü bir hızla çalışıyoruz
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kent merkezi ve ilçelerde yol yapımı ve
asfaltlama çalışmalarını olağanüstü bir hızla sürdürdüklerini söyledi. Hacılar Yolunda
incelemeler yaparak yol yapımında çalışan işçilerle çay içen Başkan Çelik, yaz döneminde
planlanan tüm yolları bitireceklerini kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 yıllık Hacılar Yolunun yenilenmesi için
yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yol yapımında çalışan işçileri ziyaret eden Başkan Çelik,
çay molası sırasında semaveri yaktı ve semaverde demlenen çayı işçilerle birlikte içti. İşçilerle
bir süre sohbet eden ve aşırı sıcaklara rağmen hız kesmeden çalışan işçilere kolaylık dileyen
Başkan Çelik, kent merkezi ve ilçelerde yapılan yol ve asfalt çalışmalarıyla ilgili de bilgi
verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yol ve asfaltlama çalışmalarını yoğun bir şekilde
sürdürdüğünü dile getiren Başkan Mustafa Çelik, "Asfaltı hem kendi tesislerimizde
üretiyoruz, hem de ihaleyle asfalt alıyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız ilk olarak otobüslerin
taşınacağı Talas yolundaki yeni hareket memurluğunda başladı. Ekiplerimiz ayrıca Hisarcık
Yolunda asfaltlama çalışması yaptı. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerimizdeki yol
yatırımlarımız da devam ediyor. Bu hafta içinde Sarıoğlan'da büyük çaplı bir çalışmamız
olacak. Kuruköprü'deki asfaltlama çalışması da sürüyor. Olağanüstü bir hızla çalışıyoruz.
Çünkü Kayseri'de asfalt sezonu mevsim gereği kısa. Bu sürede planladığımız yolların
tamamını bitirmek istiyoruz. Hacılar Yolu da öncelikli yollarımızdan birisiydi. Hacılar
Meydan-HES Kavşağı arasındaki yol 15 yıllık bir asfalttı. Zaman içinde KASKİ, doğalgaz
şirketi, elektrik ve diğer alt yapı şirketlerinin çalışmalarıyla yol yıpranmıştı. Bir an önce
değiştirilmesi gerekiyordu. Yoldaki çalışmalar bir iki gün içinde bitecek ve önümüzdeki hafta
asfaltlama başlayacak. İnşallah önümüzdeki hafta yolumuz bitecek. Hacılarlı hemşehrilerimiz
güle güle kullansınlar. Bu yol aynı zamanda Erciyes için kullanılan alternatif yolumuz. Bu
anlamda da önem taşıyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14653.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Paralel operasyonda gözaltına alınanlar serbest
bırakıldı
Kayseri’de savcılık talimatıyla Kılıçaslan Eğitim Vakfı'nda polis ekipleri tarafından incileme
yapılmıştı. İnceleme sonrasında Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki kişi ifadeleri alındıktan
sonra serbest bırakıldı.
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Kayseri'den dün, savcılık talimatıyla Kılıçaslan Eğitim Vakfı'nda polis ekipleri tarafından
inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından akşam saatlerinde iki kişi Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki kişinin ifadelerinin alınmasının
ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14654.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Büyükşehir ile ilçe yolları daha güvenli
İlçelerin kalkınmasına yönelik her alanda çok büyük yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi,
can ve mal güvenliğine yönelik de çalışmalar yapıyor. İlçeleri mahallelere bağlayan yollarda
yol güvenliğini artırmak için yaklaşık 20 kilometre çelik oto korkuluk yapıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6360 sayılı yasayla sorumluluk alanına giren ilçelerin
mahalleye dönüşen köy yollarının standardını yükseltiyor. Bu yıl ilçelere bağlı mahalle
yollarında ilk kez çelik oto korkuluk yapımına başlandı. Bu amaçla mahalle yollarının 19
bin 996 metrelik kısmının çelik oto korkuluk yapımı Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale
edilerek kısa sürede korkuluklar tamamlandı. Yolların güvenlik ve konforunun artırılmasına
yönelik yapılan çalışmalar için 1 milyon 450 bin TL harcandı. Önümüzdeki yıllarda da
yapımına devam edilecek olan oto korkuluklar, yollarda seyreden vatandaşın can ve mal
güvenliği açısından çok büyük önem arz ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14655.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Libya heyeti Türkiye’yi ziyaret ediyor
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Kamu Diplomasisi
Koordinatörlüğü işbirliğinde Libya Heyeti programı düzenleniyor.
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Libya Enformasyon Bakanlığı ve Haber Ajansından gelen yetkililer 5 günlük program
kapsamında
Ankara
ve
İstanbul'da
çeşitli
ziyaretlerde
bulunuyor.
Programın ilk gününde konuk Libya Heyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret
ederek yetkililerle görüştü.
17-22 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen program kapsamında heyet Başbakanlık
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu’nu ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi alacak. Ankara
Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler ile de bir araya gelecek heyet İstanbul’da Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu’nda temaslarda bulunacak. Program kapsamında Libya heyeti ayrıca,
İstanbul’un tarihi ve turistik mekânlarını görme fırsatı da yakalayacak.
Ülke kamuoylarının Türkiye hakkında doğrudan bilgi edinmesini sağlamak amacıyla
düzenlenen Gazeteci Heyetleri Programı kapsamında 2015 yılında Rusya Federasyonu, Türk
Dili Konuşan Ülke ve Topluluklar, Hindistan, Uganda, Kuveyt, Arjantin, Gürcistan ve Irak
Kürdistan Bölgesel Yönetiminden (IKBY) gazeteciler Türkiye’de ağırlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14656.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

MHP İl Başkan'ından terör değerlendirmesi
MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy yaşanan terör ve ekonomik sorunlarla ilgili
değerlendirmede bulundu.
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Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy “ Ülkemiz bir yandan kahpe terör örgütü
PKK’nın, bir diğer yandan da her gün giderek büyüyen ekonomik krizin içerisinde

debelenmektedir. 7 Haziran milletvekilliği genel seçimlerinde aldığı darbeyle sarsılan AKP,
koalisyon görüşmelerinde uzlaşmaz tavrını sürdürmüş ve Türkiye’yi siyasi çözümsüzlüğe
sürüklemeye devam etmiştir. Zihinlerinde yatan erken seçim fikrini açıkça söyleme cesareti
gösteremeyen AKP, önceliği sadece Türkiye olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin makul
ilkelerine de uzak durmuştur. “Çözüm süreci” adı verilen tiyatro süresince, Oslo’da ve
İmralı’da yapılan görüşmelerde PKK’nın isteklerini emir kabul edip yerine getiren geçici
hükümet, ülkemizin bölünmez bütünlüğünden başka gayesi olmayan MHP’nin 4 şartını kabul
edememiştir. Bilindiği gibi bu şartlar; Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değiştirilmemesi, çözüm
süreci komedisinin sonlanması, 17-25 Aralık operasyonlarıyla iyice gün yüzüne çıkan rüşvet
ve yolsuzluk olaylarının yeniden ele alınması ve Cumhurbaşkanı’nın kuvvetler ayrılığı
prensibi dâhilinde meşru çizgilerine çekilmesidir. Tek sevdası Türkiye olan Milliyetçi Hareket
Partisi, hiçbir menfaat beklemeden sadece ülkemizin geleceği ve huzur ortamının yeniden
sağlanması maksadıyla bu ilkeleri öne sürmüştür. Ama AKP, Türkiye’nin huzuru yerine kendi
partisinin ikbalini aradığını ayan beyan belli etmiş, bu ilkelerde anlaşılamayacağını
açıklamıştır. “Adet yerini bulsun” mantığıyla koalisyon görüşmeleri yapan AKP’nin geçici
hükümeti, Sayın Genel Başkanımızla yaptığı görüşme sonrasında erken seçimi seçeneğini
açıkça dile getirmiştir. Sinema sanatçılarına taş çıkarırcasına demokrat rolü yapan AKP,
topluma “biz üzerimize düşeni yaptık” mesajını vermeye çalışmıştır. Bir kez daha
anlaşılmıştır ki, Beştepe’deki saraydan kumanda edilen AKP’nin önceliği Türkiye değil,
kendi çıkarlarıdır. Gündemi de Türkiye değil, kendi nefislerinin tatminidir. Geçici hükümetin
Sağlık Bakanı’nın yaptığı “Başkan seçseydik bu kaos olmayacaktı” açıklaması da karanlık
beyinlerindeki
fikirlerin
tezahüründen
başka
bir
şey
değildir.”
dedi.
Türkiye’nin terörün yanı sıra ekonomik darboğazda olduğunu da ifade eden Baki Ersoy “
AKP’nin terör belası karşısındaki aymaz tavırları, ekonomik kriz karşısında da devam
etmektedir. Kayserimizde 2014’ün ilk 6 ayında 6.243 adet protestolu senet varken, 2015’in ilk
6 aylık diliminde bu protestolu senet sayısı 7.031 adete yükselmiştir. Şehrimiz, ülke genelinde
bu istatistiklerle 9. Sırada yer almıştır. Yine aynı şekilde karşılıksız çek oranlarında da
ilimizde artış görülmüştür. 2015’in Mayıs ayında 681 adet olan karşılıksız çek sayısı Haziran
ayında 1.642 adete yükselmiştir. Şehrimizin ekonomik göstergelerinden oluşan bu tablo,
aslında bir Türkiye portresi çizmektedir. Siyasal beceriksizliklerine, ekonomik
beceriksizliklerini de ekleyen AKP ülkemizi koşar adım toplumsal çöküşe doğru
götürmektedir. Yeri gelince “ Milliyetçiliği ayaklar altına aldık.” diyen yeri gelince “
Ülkücüyüz, milliyetçiyiz” diyen AKP ve onun vizyonsuz temsilcileri; nabza göre şerbet ikram
eden bu açıklamaları ile suni gündem oluşturma telaşına düşmüşlerdir. Zira kendileri sırça
saraylarda, Kayseri’den ve hemşerilerimizden bihaber bir yaşam sürmektedirler. 7 Haziran’da
yediği darbeyi hala atlatamayan bu saltanat ve şatafat sevdalıları, bu defa da uzlaşmaz ve
ergen tavırları sebebiyle, olası bir erken seçimde de milletin tokadını yiyecektir. İnanıyoruz ki
Türk Milleti, “Önce ülkem ve milletim” diyen Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yürüyecek
ve saray, makam, mevkii sevdalılarına gerekli dersi verecektir.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14657.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Kayseri'de kömür ve sıvı yakıt kullanımı
yasaklandı
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Kayseri Valiliği, İl Mahalli Çevre Kurulu Kayseri'nin hava kirliliği sorununu yaşamaması
için önemli bir karara imza attı. Havası daha temiz bir Kayseri için kömür ve sıvı yakıt
kullanımı şehir merkezinin tamamında yasaklanarak tüm apartman yönetimlerine 30 Ekim
2015 tarihine kadar yakıt sistemlerini alternatif yakıt sistemlerine dönüştürmeleri uyarısı
yapıldı.
Kayseri'de kış aylarında görülen hava kirliliğinin yaşanmaması için İl Mahalli Çevre Kurulu
tarafından ısınmada kirliliğe sebep olan yakıtların kullanılmamasına yönelik karar alındı.
Önceki yıl alınan kararla şehir merkezindeki bazı mahallelerde katı ve sıvı yakıtların
kullanımı yasaklanmıştı. 20 Mayıs 2014 tarihinde alınan ikinci bir kararla da kirliliğe neden
olan yakıtların kullanımı şehir merkezinin tamamında yasaklandı. İl Mahalli Çevre
Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Konutlar, işyerleri, sanayi tesisleri, kamu binaları,
lojmanlar, hastaneler ve okullar gibi tüm binalarda katı ve sıvı yakıt kullanımı
sonlandırılmıştır. Bu binalarda alternatif yakıt sistemlerine dönüşüm işlemlerinin en geç 30
Ekim 2015 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir" denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14658.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

MHP, her şeye karşı
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, bölücülüğe karşı olduklarını ve sonuna kadar
mücadele edeceklerini söyleyerek, "Terör belasını Türkiye'nin başından def edeceğiz" dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'nın
temsilcileriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda gündemi değerlendiren Karayel,
Türkiye'nin iyi yönetilmesini istediklerini söyledi. Karayel, "Türkiye’nin neresinde olursa
olsun vatandaşımızın ayağına bir taş değerse bu hepimizi rahatsız ediyor ve incinip
üzülüyoruz. Bunların olmaması içinde Türkiye’nin iyi yönetilmesine inanıyoruz. Biz 13
yıldan beri bu ülkeyi yönetiyoruz. AK Parti iktidarı olarak memlekete ve millete katkı

koymaya gayret ediyoruz. Bunda da çok şükür başarılı olduk. Ülkenin 13 yıl önceki haliyle
şimdiki halini kıyasladığınız zaman zaten sizlerde bunun şahidisiniz. Kayseri’de de
şahidisiniz. Bizden önceki dönemlerde Kayseri’nin ulaşım sektörünü, eğitim sektörü gibi tüm
birimleri ile baktığımız zaman belli bir yere geldi. Kayseri’de Türkiye’nin ilk 10 şehri arasına
girdi. Bunlar şehre sahip çıkmakla oluyor" ifadelerini kullandı.
7 Haziran seçimlerinde gerekli dersleri aldıklarını belirten Karayel, "Milletimiz bize neleri
yapmamız, neleri yapmamamız konusunda ikazda bulundu. Bizde bu ikazların hepsini not
ettik. Bunlarla ilgili hem partimizin yetkili kurullarına, ve Başbakanımızda olmak üzere
yöneticilerimizle bunları paylaştık. Millet gurur ve kibri sevmiyor. Millet, eskiden nasılsak o
halde olmamızı istiyor. 2002-2010 yılları arasında AK Parti nasıl bir hukuka sahipse, AK
Parti kendi çizgisine, kendi misyonuna ve kendi davasına yeni baştan dönerek kaybettiği bir
durum varsa bunları yeniden çek etti. Bunlarla ilgili tüm şehirler masaya yatırıldı. İlçe ilçe
bunların hepsinin dökümleri yapıldı. Hangi ilçelerden hangi konumdan dolayı oy kaybetmişiz
veya kazanmışsak nasıl hizmet yapıp kazandığımızın analizi yapılıp uzmanlar tarafından bir
kitapçık haline getirildi. Biz memlekete ve hizmete sevdalı insanlarız. Bu sevdamızdan
vazgeçmiş değiliz. Onun için kaybedilen bir şey yok ama inşallah kazanılacak çok şey var.
hedefimiz büyük ve bu hedefimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.
Terör belasını Türkiye'nin başından def edeceklerini kaydeden AK Parti Kayseri Milletvekili
Yaşar Karayel, "Biz sivil siyaseti güçlendireceğiz. Demokrasimizi güçlendireceğiz. İnsan
haklarını güçlendireceğiz. Biz Kürt kardeşlerimize hiçbir şey diyemeyiz. Biz nasıl kendimizi
Türk kabul ediyorsak onlar da kendilerini Kürt kabul ediyorlar. Biz Kürtçülüğe karşıyız. Biz
bölücülüğe karşıyız. Biz teröre karşıyız. Bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz ve etmeye
de devam ediyoruz. Onun için bu memleketin çakıl taşına zarar verecek hiçbir unsuru biz bu
ülkede barındırmayacağız" diye konuştu.
Karayel, koalisyon çalışmaları hakkında da şunları söyledi:
"Koalisyon şartları bellidir ve bunun için neler gerekiyorsa onlar yapılacaktır. Bunlar
olmayınca o olmadı. Zaten ‘çarşı her şeye karşı’ bir partimiz daha var. MHP başından beri
‘ben çarşıyım kardeşim her şeye de karşıyım. Koalisyon yapmam, azınlık hükümeti kurmam,
mecliste desteklemem, ben yokum’ dedi. Eğer sen yoksan sana da söyleyecek bir şey yok.
Zorla seninle ortak olup bir yere gidecek halimiz yok. O zaman anayasanın 114 ve 116.
Maddeler gereği Cumhurbaşkanımızın seçime götürmesi kalıyor."
Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel'in yanı sıra AK Parti Kayseri
Milletvekili Hava Talay Çalış ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahid Özden de katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14659.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Kaymakam Başıbüyük’ten örnek davranış
Develi Kaymakamlığı'na atanan Harun Başıbüyük, göreve başladıktan sonra kendisine
gönderilen çiçekleri, çiçekçiye satarak gelirini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na
bağışladı.
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Develi Kaymakamlığı'na atanan ve göreve başlayan Harun Başıbüyük, kendisine tebrik
amaçlı gönderilen çiçekleri, israf olmaması için bir çiçekçiye sattı. Başıbüyük, satılan
çiçeklerin parasını da Kaymakamlık bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı'na bağışladı.
Kaymakam Başıbüyük'ün bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14660.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Develi Stadı'ndaki çalışmalar sürüyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından revizyonu yaptırılan Develi Stadındaki çalışmalar tüm
hızıyla devam ediyor.
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Sentetik çimle kaplanacak olan stada ayrıca 500 kişilik tribün ve 400 m2’lik alana da idari
bina ve soyunma odalarının olduğu bina yapılıyor. Gece aydınlatma sisteminin de olacağı
stadın çevresi tel örgülerle çevrilerek, sahanın dışındaki yürüyüş parkuru da tekrar
düzenleneceği belirtildi. Sentetik çimin Cumartesi günü serileceği Develi İlçe Stadyumunun
ise en genç bir ay sonra teslim edeceği bildirildi.
Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Develi İlçe Spor Müdürü Mete Halıcı
“Uluslararası standartlara kavuşacak olan Develi Stadımızdaki çalışmalar tüm hızıyla devam
ediyor. Develi'ye yakışır bir stad olacak takımlarımız maçlarını yeni sezonda yeni
stadyumunda yapacak şimdiden Develimize hayırlı olsun" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14661.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

45 bin 877 işsiz var
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili
Ebubekir Güngör, yılın ilk 6 aylık döneminde kurumlarına 22 bin 448 kişinin ilk kez iş
başvurusunda bulunduğunu söyledi.
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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili
Ebubekir Güngör, yılın ilk 6 ayındaki çalışmaları hakkında bilgiler vererek, kendilerine ilk
kez 22 bin 448 kişinin iş başvurusunda bulunduğunu, dönem içerisinde ise 45 bin 877 işsizin
olduğunu söyledi. İlk 6 aylık dönemde 9 bin 489 kişinin işe yerleştirildiğini kaydeden
Güngör, “2015 Ocak-Haziran döneminde kurumumuza ilk defa 22 bin 448 kişi ilk defa iş
başvurusunda bulunmuş. Bu dönem itibariyle toplan 45 bin 877 açık işsizimiz bulunmaktadır.
Açık işsizlerle beraber daha iyi şartlarda iş arayanlarla birlikte işsiz sayımız toplam 77 bin
740 kişidir. Ocak-Haziran döneminde işverenlerden 17 bin 684 açık iş alınmış bu manada
işverenlerimize 92 bin 839 kişi takdim edilmiştir. Bu takdim edilenlerden 9 bin 489 kişi 6
aylık süre içerisinde işe yerleştirilmiştir” dedi.
9 BİN 202 KİŞİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALDI
Yılın ilk 6 ayında 9 bin 202 kişiye işsizlik ödeneği yaptıklarını dile getiren Ebubekir Güngör,
“İşsizlik sigortası ile ilgili bilgi verecek olursak yine Ocak-Haziran dönemi içerisinde işini
kaybedip işsizlik ödeneğinden faydalanmak üzere kurumumuza 9 bin 47 kişi başvuruda
bulunmuş, bunlarda yapılan inceleme sonucunda 6 bin 378 kişiye işsizlik ödeneği
bağlanmıştır. Bu dönemde önceki aylardan işsizlik ödeneği almayı hak edenlerle birlikte
toplam 9 bin 202 kişiye aynı dönem içerisinde toplam 14 milyon 982 bin 219 TL işsizlik
ödeneği ödenmiştir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14662.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

16 ilçe milli eğitim müdürü ile toplantı
il Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının
açılışından önce 16 ilçenin Milli Eğitim Müdürleri ile birlikte Develi ilçesinde bir toplantı
yaptı.
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İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu başkanlığında her yıl gerçekleştirilen ilçe
Milli Eğitim Müdürleri toplantısı bu yıl Develi'de yapıldı. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı
takvimi üzerinde çalışma yapılan toplantıda, Kayseri'de yapılacak olan ek derslik ve okul
inşaatlarının planlaması da yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, toplantıda açılan kurslara Milli Eğitim
Bakanlığı'nın büyük önem verdiğinin altını çizerek, bu konuda bakanlığın modül
oluşturduğunu, bu kursları açan illerin başında Kayseri'nin de olduğunu söyleyerek, "Bu
kursların açılmasındaki amaç, tüm öğrencilerin bu kurslara dahil edilmesidir" diye konuştu.
Kayseri'nin Türkiye genelinde yapılan sınavlarda başarılı olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim
Müdürü Çandıroğlu, "Bu başarı yereldeki öğretmenlerimizin başarısıdır. Türkiye'de eğitim
sisteminde şu anda bir değişim yaşanıyor. Türkiye'nin bir çok yerinde bu süreç sancılı devam
ederken, Kayseri'nin alt yapısının hazır olması nedeniyle bu süreç ilimizde herhangi bir sıkıntı
yaşanmadan gerçekleşiyor" ifadesinde bulundu.Toplantıda, ilçe müdürlerinin süren ve
yapılacak olan inşaatlar konusunda bir rapor hazırlamalarını da isteyen İl Milli Eğitim
Müdürü Çandıroğlu, okullardaki kontenjan konuları hakkında da ilçe müdürleri ile görüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14663.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Mağarada kenevir üretimine jandarma baskını
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir mağarada
kenevir ekimi yapan bir kişi gözaltına alındı.
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Melikgazi ilçesine bağlı Gesi
Mahallesi'nde bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi alındığı öğrenildi. Evde yapılan
aramalarda gizli girişi bulunan mağaranın özel olarak ışıklandırma ve havalandırma sistemi
ile donatıldığı, 50 kök kenevir yetiştirildiği tespit edildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın başlatıldığını
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14664.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı
Kayseri'de kamyonetin çarptığı bir çocuk yaralandı.

20 Ağustos 2015 Perşembe 15:22

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen
olayda, 38 NL 133 plakalı kamyonetin 9 yaşındaki M.C.'ye çarptığı öğrenildi. Kazada
yaralanan M.C.'nin ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve
sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14665.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Çetinbulut ailesinin acı günü
Melikgazi Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Mehmet Yerebasar'ın hayatını kaybeden kayın
pederi Burhanettin Çetinbulut, son yolculuğuna uğurlandı.
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Öğle namazına müteakip Cami Kebir'de kılınan cenaze namazına, Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, merhumun yakınları ve vatandaşlar
katıldı.

Burhanettin Çetinbulut'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14666.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Yamaç paraşütü yaparken, dağa çakıldı
Yamaç paraşütü yapan bir kişi, paraşütünün arızalanması nedeniyle dağın yamacına çarparak
yaralandı. Yaralanan paraşütçü kurtarma ekipleri tarafından yamaçtan indirilerek hastaneye
kaldırıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile atlayan A.Ç.'nin (50), havalandıktan
bir süre sonra dağın yamacına çakıldığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi
üzerine olay yerine sağlık, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Dağın eteklerinde
paraşütü tespit eden ekipler, o bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. Kayalık yanında bulunan
A.Ç., arama kurtarma ekipleri tarafından aşağı indirilerek ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
155 Polis İmdat'ı arayan vatandaşlardan Mehmet Can Türküsever, "Yamaç paraşütü yapanları
izliyorduk. Bir paraşütçü kayalık alana indi. Hareket etmediğini görerek yanına gittim.
Paraşütçünün eli ve yüzü kan içindeydi. Yüzünü yıkayarak kandan temizledim. Diğer
vatandaşlar
da
115
ve
112'i
arayarak
yardım
istedi"
diye
konuştu.
Yaralı olarak kurtulan A.Ç.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14667.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz’dan esnaf ziyaretleri
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, esnafları ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.
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Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan esnafları ziyaret eden KTO Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, esnaflar ile tek tek tokalaşarak selamlaştı. Esnaflarla sohbet eden
Hiçyılmaz, onların sıkıntılarını dinledi. Ziyaret hakkında bilgiler veren Mahmut Hiçyılmaz,
“Bugünlerde üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Çünkü piyasa şartları itibari ile üyelerimizin zaman
zaman şikayetleri ile karşılaşıyoruz. Bir de kendilerini iş yerlerinde ziyaret etmek suretiyle
hem hal hatır soruyoruz hem de piyasa şartları itibari ile nabız tutmaya çalışıyoruz. Çünkü biz
oda olarak üyelerimizin temsil edildiği bir yer olduğu bilincindeyiz ve üyelerimizin ne
talepleri varsa onların gündeme getirilmesi bakımından bu tür ziyaretlerimizi yapıyoruz ve
elde ettiğimiz bilgileri ona göre değerlendirip kamuoyuna açıklamalar yapıyoruz ve girişimde
bulunulması gereken mercilerle görüşüp sıkıntıların çözülmesi noktasında gayret
gösteriyoruz” dedi. Kayseri Ticaret Odası meslek komitelerinden sadece seçilmiş olanları
değil aynı zamanda meslek grubunda iki üyeyi davet etmek suretiyle daha katılımcı bir
yönetim tarzı benimsediklerini ifade eden Hiçyılmaz, “Elbette üyelerimizin odaya gelmelerini
sağlamaya çalışıyoruz, onları davet ediyoruz. Ancak bir de kendi iş yerlerinde ziyaret etmek
suretiyle hem iş yerlerini görme fırsat elde ediyoruz hem de işlerinin nasıl olduğu hususunda
bizzat kendilerine sorular soruyoruz” diye konuştu.
“BORCU OLAN VE ASKIDA OLAN ÜYELERİMİZ BORÇLARINI ÖDEMELERİ
NOKTASINDA GAYRET GÖSTERİRLERSE KATKI SUNMUŞ OLURLAR”
Yeni hizmet binası hakkında da bilgiler veren Hiçyılmaz,” Biz Kayseri ticaretine, Kayseri’nin
ticaret erbabına yakışır bir şekilde hizmet binasının olması gerektiğinden hareketle yaklaşık 2
yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığımız ve projelendirdiğimiz neticesinde ihalesini yaptığımız
inşaatımıza zaten müteahhit firma tarafından başlanılmıştı. Biz de 14 Ağustos’ta resmi bir
temel atma töreni yapmak suretiyle tüm üyelerimizi davet ettik ve hizmet binamızın resmi
temel atma törenini gerçekleştirdik. 18 bin metrekare inşaat alanı olan ve bugün 17 bin üyesi
olan odamızın 10 yıl sonra 30 binlerle, 20 yıl sonra 50 binlerle anılacak olan üye sayısına
daha iyi cevap verebilmek, daha iyi hizmet verebilmek için böyle bir hizmet binasının
yapılması gerektiği kanaatimizle hareket ettik” ifadelerini kullandı. Borcu olan üyelerin
borçlarını ödemeleriyle yeni binanın yapımına katkı sunmuş olacaklarını vurgulayan
Hiçyılmaz, şunları söyledi: “ Eski binamızın özellikle otopark sıkıntısından dolayı böyle bir
yerin üyelerimize hizmet vermek bakımından bize daha çok avantaj sağladığını düşünüyoruz.
Bu inşaatı yaparken şuanda mevcut paramızı kullanacağız. Özellikle borcu olan ve askıda
olan üyelerimiz borçlarını ödemeleri noktasında gayret gösterirlerse hizmet binamızın
yapımına da katkı sunmuş olurlar diye düşünüyorum. Biz alacaklarımız tahsil etme
noktasında memur kılınmış, görevlendirilmiş, yetki verilmiş bir yönetimiz ve alacaklarımızı
tahsil edemediğimiz zaman bizim sorumlu olduğumuz bir durumla karşı karşıya kalıyoruz.
Ama bun rağmen biz üyelerimiz herhangi bir haciz gönderme noktasında olmakta
istemiyoruz. Fakat üyelerimizin de anlayış göstereceklerinden eminiz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14668.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Tekden: Şehrimiz için güzel hizmetler
yapıyorsunuz
AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i
ziyaret etti. Ziyarette Kayseri ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden'e
ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, "Milletvekillerimizin ziyaretleri bizleri son derece
memnun ediyor. İlimizin sorunlarını karşılıklı görüşme imkanı buluyoruz. Yapılacak işler
varsa birlikte değerlendiriyoruz" dedi.
Ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi'nin önemli hizmetler yaptığını ifade eden Kayseri
Milletvekili Kemal Tekden de "Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz şehrimiz için çok güzel
hizmetler yapıyor. Bu hizmetlerin şahidiyiz. Hep birlikte şehrimizin daha da güzelleşmesi için
çalışıyoruz. Kayseri her türlü güzelliğe layık. Sizleri yaptığınız hizmetler için tebrik
ediyorum. Allah kolaylıklar versin. İnşallah bundan sonra da ufak tefek sorunlarını birlikte
çözeriz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14669.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Karayel 'Erken Seçim' dönemini değerlendirdi
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, erken seçim dönemini değerlendirerek, "Bu
seçim yenilenme değil, seçimin yenilenmesidir" dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, 12 Eylül'de yapılacak olan genel kurul hakkında
bilgiler verdi. Karayel, "AK Parti’nin Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonraki olan dönemde ki
ilk olağan kurulu yapılacak. Olağan Üstü genel kurulla Sayın Cumhurbaşkanımız
Başbakanlığı Sayın Ahmet Davutoğlu’na devretmişti. Başbakanımız Ahmet Davutoğlu
başkanlığında ki ilk genel kurulumuz olacak. Kurucu genel başkanımızdan sonra ilk genel
başkanımız olan Ahmet beyinde ilk genel kurulu olacak. Onun için inşallah 12 Eylül’de

partimize ve ülkemize yakışır bir şekilde genel kurul yapacağız. Bu genel kurulda 50 kişilik
merkez karar kurul üyeler belirlenecek. Denetleme kurulu üyeleri, hakem kurulu üyeleri yani
tüzükte yazılı kurullarımızın üyeleri belirlenecek. Bunların içerisinde yeni genel merkez
yöneticileri belirlenecek ve yetkili kurullar içerisinde kimler varsa onlar görev alacaklar. Bu
bizim için önemlidir. Bu noktada genel başkanımız kendi ekibini kuracak" ifadelerini
kullandı.
3 dönem kuralını değerlendiren Karayel, "Büyük bir ihtimalle bu 3 dönemlik kurul askıya
alınacak. Böylece hem 70 kişi hem de 26 kişi bu 3 dönem kuralına takılmayacak. Genel
kuruldan büyük bir ihtimalle böyle bir netice çıkacak. Konuşmalar doğrultusunda geçen
dönem milletvekili olan arkadaşlarımız ve yeni olan milletvekili arkadaşlarımızda var. Netice
de siyaset böyle bir şeydir. Sonunda millet karar verecek. Kayseri’de de 3. Döneme takılan 3
tane değerli arkadaşımız var ve bende 3. Döneme takılmış olduk. Bu askıya alındığı zaman
hep birlikte yeniden aday olacağız. Bunların hepsinin belirlenmesi partinin büyük genel
kurulunda alınacak karara bağlı.
Bu seçim anayasa tabiri ile yenilenme değil, seçimin yenilenmesidir. Biz yemin ettik
milletvekili olduk ama fiilen yasama dönemi 1 Ekim’de başlamaktadır. Yeni seçilen
arkadaşlarımız bizde dahil olmak üzere netice itibariyle yasama yılında faaliyete başlamadan
seçime girmiş olacağız. İnşallah memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olur" dedi.
Karayel ayrıca, "Meclis açık olmadığı için komisyonla oluşmadı. ‘AK Parti yine yüzde 41 oy
alsın ama tek başına iktidar olsun’ deniliyordu. AK Parti yüzde 41 oy aldı ama tek başına
iktidar olamadı. Meclisin 3’te 2’si yenilendi. Bütün partiler de yenilendi. CHP ön seçimle
geldi. Mesela onlar ön seçimin kurallarını nasıl koyacaklar. Bizde de meclis grubumuzun 3’te
2’si yenilendi. Diğer dönemlerde aday olan arkadaşlarımız yeniden aday olacak ve onların da
büyük bir kısmı yeniden aday gösterilebilir. Listede 9 kişi olacak. Mevcut arkadaşlarımız var.
Bunların içerisinde aday olacaklar olur veya olmaz. Merkezimizin yapmış olduğu tespitler
vardır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14670.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

“Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Medya” kitabı
yayımlandı
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Radyo Televizyon Ve Sinema
Bölümleri Öğretim Görevlilerinden Araştırma Görevlisi Faruk Temel ve Araştırma Görevlisi
Onur Önürmen’in editörlüğünü yaptığı Türkiye'de 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin
ilk kitap olma özelliği taşıyan “Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ve Medya” yayımlandı.
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Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Radyo Televizyon Ve Sinema
Bölümleri Öğretim Görevlilerinden Araştırma Görevlisi Faruk Temel, “Kitabı Türkiye’nin

birçok üniversitesinde doktora düzeyinde araştırmalar yapan değerli akademisyen
arkadaşlarımızın katkılarıyla çıkardık. Kitabın editörlüğünü ben ve sevgili Onur Önürmen
üstlendi” açıklamasında bulundu.
Kitabın Türkiye'de 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilk kitap olma özelliğini
taşıdığını belirten Temel “Cumhurbaşkanı seçiminin halk tarafından doğrudan yapılıyor
olması millet ve cumhurbaşkanı arasındaki perdeyi kaldırmıştır. Halk liderini kendisi
seçmiştir bu anlamda önemlidir. Türkiye’nin seçimler ve siyaset tarihi açısından da devletin
en tepe noktasına yapılan seçimde vatandaşı devre dışı bırakan anlayışı sona erdirmiştir” dedi.
Temel, Cumhurbaşkanı adaylarının seçimlerde propaganda yapmasının da halkın liderini
tanımasını sağladığını ve halkın da buna göre karar verdiğini söyleyen Temel, “Ve bu
değişime halk 2007 yılındaki referandumla kendisi karar vermiştir. Tüm bunlar Türkiye
siyaset ve demokrasi tarihi açısından son derece önemli kazanımlardır. Hatta 1946 çok partili
hayata geçiş süreci Türkiye demokrasi tarihi açısından ne kadar önemliyse cumhurbaşkanının
halk
tarafından
seçilmesi
de
o
kadar
önemlidir”
ifadesini
kullandı.
Amaçlarının Türkiye’nin geçirdiği bu kabuk değiştirme sürecinde hem katkı sağlamak hem de
akademik anlamda önemli bir inceleme alanı oluşturan bu gelişmeyi değerlendirmek
olduğunun
altını
çizen
Temel
sözlerini
şu
şekilde
sürdürdü:
“Hiç şüphesiz seçimlerde medya önemli yer tutmaktadır. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde
medyanın rolü kitabın ikinci bölümünde işlenmektedir. Medyanın önemli ayaklarını oluşturan
televizyon, gazete ve sosyal medya açısından bir inceleme yapılmaktadır. Daha çok siyasal
reklam çerçevesinde incelenen bu bölümde cumhurbaşkanı adaylarının propaganda biçimleri,
gazetelerin seçim sürecinde adaylara ilişkin tutumu, adayların kullandıkları görselin
incelenmesi, sosyal medyanın kamusal alan açısından incelenmesi ve adayların seçim
stratejileri incelenmektedir”
ÖNÜRMEN, “BU ÇALIŞMA,TÜRKİYE TARİHİNDE İL KEZ GERÇEKLEŞEN BU
DURUMUN VE DÖNEMİN FOTOĞRAFINI SUMNASI AÇISINDAN ÖNEMLİ”
Araştırma Görevlisi Onur Önürmen, sadece Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı secim süreçleri
değil, dünyada halkoylamasıyla seçilen Cumhurbaşkanlığı ve ülkelerin idari yapısı hakkında
da tarihsel ve politik bir perspektifle değerlendirme yaptıklarını belirterek, “Çalışmamızı
özellikle bu alanda çalışma yapan, yapacak olan araştırmacıların ve konuya ilgi duyan
okurların süreci derli toplu biçimde özetleyen bir çalışmaya ihtiyaç duyabileceklerini
düşünerek hayata geçirdik. Akademik anlamda yoğun bir araştırma ve derleme sureci
sonrasında kitap ortaya çıktı” dedi.
Ülkede ilk kez gerçekleşen bu sürecin siyasal iletişim açısından nasıl gerçekleştiği, adaylar,
medya ve kamuoyu bakımından nasıl işlediği ele aldıklarını ifade eden Önürmen sözlerini şu
şekilde sürdürdü, “Kitabın Türk siyasi tarihi, siyaset bilimi ve sosyoloji ve siyasal iletişim
alanında çalışan akademisyenlere, siyasetçilere, siyasal iletişim alanında çalışan danışmanlara,
kampanya yürütücülerine medya çalışanlarına ve bürokratlara faydalı olacağını düşünüyoruz.
Bununda ötesinde, özellikle kitapta adayların kampanya dahilindeki TV reklamlarının, TRT
konuşmalarının dökümünün de yer alması, dönemin gazetelerine ilişkin yapılan çalışma ve
kampanya süreci ile sosyal medya ilişkisine yönelik çalışmalar Türkiye tarihinde ilk kez
gerçekleşen bu durumun ve dönemin fotoğrafını sunması açısından önemli”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14672.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Kayseri Şeker zeka küplerini buluşturacak
Son yıllarda her alanda ilklere ve büyük başarılara imza atan Kayseri Şeker, çocukların ve
gençlerin zihinsel gelişimine de önemli ölçüde katkı sağlıyor. Kayseri’yi, satrançta Süper
Lig’de temsil eden ilk ve tek takıma sahip olduklarını hatırlatan Kayseri Şeker Genel Müdürü
Levent Benli, Zeka Oyunları ve Satranç Merkezi kuracaklarını duyurdu.
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Kocaeli’nde 3 Ağustos’ta başlayan ve 12 gün devam eden Türkiye İş Bankası Satranç Süper
Ligi’nde Kayseri Şeker Satranç takımının 4 derece birden alması Kayseri Şeker Yönetimi’ni
harekete geçirdi. Kayseri Şeker Genel Müdürü Levent Benli sosyal sorumluluk anlayışı
çerçevesinde çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine sportif ve zihinsel
aktivitelerle destek verdiklerini hatırlattı.
Genel Müdür Benli bu çerçevede Kayseri Şeker Satranç Takımı’nın Kayseri’yi Süper Lig’de
temsil eden ilk ve tek takım olduğunu ifade ederek, "Satranç Takımımız çok başarılı
müsabakalara imza attı. 14 takımın katıldığı ve 12 gün devam eden Türkiye İş Bankası
Satranç Süper Lig Şampiyonası’nda 4 ayrı derece alarak ligi 5. sırada tamamladı. Beşiktaş’ın
şampiyon olduğu ligde takımımızı tebrik ediyor, önümüzdeki sezon başarı çıtasını çok daha
yükseğe taşıyacağına yürekten inanıyoruz" dedi.
Amaçlarının başta çiftçi çocukları olmak üzere bölgedeki çocukların zihinsel gelişimlerine
destek vermek olduğunun altını çizen Genel Müdür Benli, "Kayseri Şeker olarak her alanda
ilklere imza atmanın sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Sosyal sorumluluk anlayışımız
çerçevesinde çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Bu
çerçevede Kayseri Şeker olarak Satranç ve Zeka Oyunları Merkezi kuracağız. Bu merkezimiz
başta çiftçi çocuklarımız olmak üzere bölgedeki gençlerimize hizmet verecek. Biz biliyoruz ki
taşrada, Anadolu’da çok üstün yetenekli ve zeki çocuklarımız var. Amacımız bu
çocuklarımıza fırsat vermek" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14673.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Sıkıntılarının çözümü için seçim yapılmalıdır
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik
ve terör sıkıntısının çözülmesi için biran önce seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.
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7 Haziran seçimlerinden sonra bir partinin tek başına iktidar olması gibi bir durumun
kalmadığını belirten Mahmut Hiçyılmaz,” Bir koalisyon hükümeti kurulma zorunluluğu
ortaya çıktı ve en çok milletvekili çıkaran partiye sayın Cumhurbaşkanı hükümeti kurma
görevini verdi. Fakat Başbakan ve Ak Parti Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, yapmış
olduğu girişimlerde hükümeti kuramayacağını ve görüşmelerden bir koalisyon hükümeti
noktasında netice çıkmadığını beyanla dün Cumhurbaşkanına aldığı görevi iade etti. 45 günün
dolmasına birkaç gün kaldı. Bu birkaç gün içerisinde bir başka parti genel başkanına görev
verilip bu süre içerisinde bir koalisyon hükümeti kurulabilir mi bilemiyorum” dedi.
Tekrar seçime gidilme zaruretinin ortaya çıktığını ifade eden Hiçyılmaz, “ Tabi koalisyon
hükümeti kurulabilirse kurulur, kurulmazsa anayasal çerçeve içerisinde tekrar seçime de
gidilebilir. Tekrar milli iradeye başvurulabilir. Neticesi 7 Haziran seçimlerindeki gibi de
olabilir, farklı da olabilir. Ona tabi yapılacak olan seçimde milletimiz karar verecektir.
Yeniden yapılacak olan seçimin neticesinde nasıl bir irade çıkacaksa ona göre tek başına veya
koalisyon hükümeti kurulması noktasında gayretler gösterilecektir. Aslında Türkiye’nin
hükümetsiz kalmaması noktasında hareket edilmesi gerekir. Koalisyon hükümetinin
kurulması noktasında gayretlerin gösterildiğini düşünüyorum” diye konuştu.
“Bazı partiler nedense siyasi parti olduklarını unutup hiçbir şeye yanaşmamaları, muhalefette
kalma arzularını sürekli dile getirmeleri ve erken seçim istemelerine rağmen şimdi erken
seçim istemiyoruz gibi sözler söylemeleri doğrusu demokrasi tarihimizde olmaması gereken
bir durumdur” diyen Hiçyılmaz şunları söyledi:” Çünkü bir siyasi partinin kurulması ve
seçime girmesinin ana sebebi iktidar olmaktır. İktidar olamıyorsa da koalisyon hükümetinde
yer almaktır. Dolayısıyla bunların hiçbirine yanaşmayan bir kurumun siyasi parti olma
özelliği kalmaz diye düşünüyorum. Siyasi partiler bu nokta da biraz gayretli olmalılar.
Türkiye’yi hükümetsiz bırakmamak adına ellerinden gelen tüm gayreti göstermeliler.
Seçimlerde sandıktan nasıl bir milli irade çıkarsa Türkiye ona göre yoluna devam etmelidir.”
Özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve terör sıkıntılarının bir an önce
çözülmesi bakımından seçim yapılması gerektiğini vurgulayan Hiçyılmaz, “Ortaya çıkan
neticeye göre de hükümet kurulup ülkenin gerçek gündemine dönüp reel sektörün ekonomiyle
alakalı sıkıntıların biran önce giderilmesi noktasında hareket edilmelidir ve şuanda
Türkiye’nin başına tekrar bela olma noktasında olan terörün giderilmesi bakımından her türlü
tedbirlerin alınması gerekmektedir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14674.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Büyükşehir ile TCDD el ele verdi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'deki demiryolları projelerinin hız
kazanması için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkilileri ile detaylı bir toplantı
yaptı. Toplantıda hızlı tren, lojistik köy, şehir içinde kalan hattın taşınması ve banliyö hattı
gibi Kayseri için çok önemli olan projeler masaya yatırıldı ve bu projelerin hız kazanması için
yapılması gerekenler ele alındı.
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Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan toplantıya Başkan Mustafa Çelik'in yanı sıra Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcıları Emin Tekbaş ve İsmail
Murtazaoğlu, Demiryolları bürokratları ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.
ÖNCE KARAYOLLARI, SONRA TCDD
Kayseri'nin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen projelerini görüşmek için Ankara'ya
giden ve Ulaştırma Bakanı ile bakanlığa bağlı genel müdürlerle uzun bir toplantı yapan
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri dönüşünde vakit geçirmeden önce Karayolları
yetkilileri, sonra da Devlet Demiryolları bürokratları ile birer toplantı yaparak projeleri
detaylandırdı. Karayolları ile 17 ayrı projeyi görüşen Başkan Çelik, Demiryolları yetkilileriyle
de hızlı tren, şehir içinde kalan tren yolu hattının taşınması, lojistik köy, banliyö hattı gibi
projelerin hızlı bir şekilde bitirilmesi için yapılması gerekenleri ele aldı.
HIZLI TRENDE KAVŞAK NOKTASI OLACAĞIZ
Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan toplantıda tüm projeler tek tek detaylı bir şekilde masaya
yatırıldı. Haritalar üzerinde uzun uzun ele alınan projelerin son durumu, proje ve ihale süreci,
ödenek durumu, Kayseri'de yapılması gerekenler gibi konularla ilgili görüş alışverişinde
bulunuldu. Toplantıda Kayseri'nin en büyük projelerinden hızlı tren hattı ile ilgili süreç de
görüşüldü. TCDD yetkililerini dinleyen Başkan Çelik, Kayseri'nin hızlı trende kavşak noktası
olacağını söyledi.
Toplantıyla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ulaştırma
Bakanlığında Ulaştırma Bakanı ve bağlı Genel Müdürlerin katıldığı toplantının devamı olarak
Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü yetkileri ile bir toplantı yaptıklarını belirterek, TCDD
Genel Müdür Yardımcılarının Kayseri'ye büyük bir ekiple geldiklerini söyledi ve kendilerine
teşekkür etti. Başkan Çelik şöyle konuştu: "Görüştüğümüz konuların başında mevcut demir
yolu hattının kuzey geçişi dediğimiz yeni hatta taşınması konusu vardı. Bununla ilgili
önümüzde engel gibi görülen üç konu bulunuyor. Bunlardan birincisi yeni gar binasının
yapımı. Bu konuda güzel bir proje ortaya çıkmış. Önümüzdeki günlerde yapım ihalesine
çıkacaklar. Yine aynı hat üzerinde lojistik ile ilgili işlerin taşınması için lojistik köyün bir an
önce tamamlanması gerekiyor. Orada da işler normal seyrinde yürüyor. Yapım ihalesine kısa
sürede çıkacaklar. Bu iki iş önümüzde engel gibi görünüyordu; ama aldığımız bilgilere göre
işler normal seyrinde yürüyor. Önümüzdeki sene inşallah buraların yapımına başlanmış
olacak. Yine demiryollarının taşınması önünde engel gibi gözüken NATO akaryakıt ve
boşaltma istasyonlarının taşınması konusuyla ilgili de mutabık kaldığımız yeni güzergah oldu.
Yeni güzergahta ek bir demiryolu hattı yaparak buraları taşıyabilir duruma geliyoruz.

Görünen o ki maksimum üç sene içinde artık şehir içindeki demiryolunu yeni hatta
taşıyabilecek konuma geleceğiz. Bunun yanı sıra şehir içi ulaşımla entegre olacak bir banliyö
hattı projemiz var. Bununla ilgili geldiğimiz son noktayı da arkadaşlarımızla görüştük. Bizim
mevcut toplu taşım hattı ve banliyö hattının entegrasyonu ile ilgili proje çalışmalarını birlikte
yürüteceğiz. Bir başka konumuz tüm Kayseri halkının beklediği yüksek hızlı tren konusuydu.
Bu noktada da iyi bir seviyeye gelinmiş olduğunu gördük. Bizim asıl istediğimiz Kayseriİstanbul hattı standartlarında yüksek hızlı trenle ilgili proje çalışmasıydı. İstediğimiz gibi
Kayseri hattı da İstanbul hattı gibi saatte 250 km hızla planlanıyor. Güzergah belirlenmiş ve
proje çalışmalarına başlanmış. Arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmada bir başka müjdeyi de
birlikte almış olduk. Kayseri-Ankara hattı ile aynı anda Kayseri-Nevşehir-Konya üzerinden
Antalya'ya bağlanacak olan yüksek hızlı trenin de proje ihalesi çalışmalarına başlanmış. Yine
bu hat üzerinden Ulukışla'dan Adana-Mersin'e gidecek yüksek hızlı trenin de proje
çalışmalarına başlanmış durumda. Ayrıca Kırıkkale üzerinden Samsun'a kadar gidecek
hattında proje çalışmalarına başlanmış. Bu arada İzmir hattının da çalışmaları devam ediyor.
Kayseri yüksek hızlı trenin ana kavşak noktası olacak. Hem kuzey güney hattının hem de
doğu batı hattının kesişme noktasındayız. Bu durum önümüzdeki yıllarda Kayseri'nin ticari ve
endüstriyel anlamda önemini bir kat daha arttıracak. Bu çalışmalardan dolayı hem Ulaştırma
Bakanlığına, hem de Demiryolları yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bu arada yüksek hızlı tren
hattı yapılırken bu hattın hem yolcu hem de yük taşınacak şekilde dizayn edilmesi önemli. Bu
durum sanayicilerimizin navlun fiyatlarının, nakliye giderlerinin azaltılması anlamına geliyor.
Bu da bizim açımızdan memnuniyet verici bir konu. Konuştuğumuz bir başka konu ise
mevcut demiryolu hattı üzerindeki Demiryollarına ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi
konusuydu. Bu konuda iki taraf arasında bir komisyon kurulacak ve kamunun imkanlarının
daha iyi değerlendirilmesine çalışılacak."
Büyükşehir Belediyesi'nde TCDD yetkilileri ile yapılan detaylı toplantının ardından her iki
kurumun bürokratları sahaya çıkarak projelerin bulunduğu alanlarda incelemeler yaptılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14675.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Özhaseki terör saldırılarını lanetledi
AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Siirt’teki hain terör saldırısını lanetledi.
Özhaseki, insanlıktan nasibini almayan alçakların asla ve asla amaçlarına ulaşamayacaklarını
belirterek, “Bu millet topyekün ayağa kalkar ve bu vatanın bir karış toprağını vatan hainlerine
asla ve asla bırakmaz” dedi. Özhaseki, alçak saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah’tan
rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diledi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, "Şehitler diyarı aziz vatanımızda yine
şehitlerimiz var. Cenab-ı Hak'tan bin kez rahmetler diliyoruz. Zalime ve zalime dost olana,

katile ve katile dost olana, teröre ve teröriste dost olana, millet ve memleket düşmanlarına ise
bin kere yazıklar olsun, lanetler olsun" ifadesinde bulundu.
Özhaseki, Siirt-Pervari karayolunda yapılan hain saldırı ve bu saldırıda sekiz vatan evladının
şehit olmasıyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Bir araya gelmiş hainler ve bu hainleri
destekleyenler bilmelidir ki milletimizin iradesi asla kırılamayacaktır. Siirt’te sekiz vatan
evladımızın acısını yüreğimize düşüren alçaklar ve bu alçaklara seyirci kalanlar hangi inde
saklanmış olurlarsa olsunlar er ya da geç cezalarını bulacaktır. Devletimiz ve aziz milletimiz
bu vatana ve bu vatanın evlatlarına kast edenlerin inlerini başlarına yıkacak güçtedir. Hain
terör örgütü, bölücü emellerine asla ve asla ulaşamayacaktır. Bu memlekette yaşayan herkes
ayağa kalkar ve bu vatanın bir karış toprağını bile kimseye bırakmaz. Kurtuluş Savaşı
yıllarında onca yokluk ve yoksulluk içinde yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele dost
düşman herkesin malumudur. Ülkemiz üzerinde emelleri olan emperyalist güçlerin maşası
olan bu taşeron terör örgütü asla hain emellerine ulaşamayacaktır. Şanlı tarihimizi aziz
kanlarıyla yazan şehitlerimiz, hainlerin emellerine ulaşamayacaklarının en büyük teminatıdır.
Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Terörün namert taşeronluğuna soyunanları da lanetliyoruz"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14676.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Şüpheli otomobil polisi alarma geçirdi
Kayseri’de yol kenarında uzun bir süre çalışır halde bekleyen bir otomobil polisi alarma
geçirdi.

20 Ağustos 2015 Perşembe 16:04

Edinilen bilgiye göre Düvenönü yakınlarında yol kenarına çalışır halde bırakılmış 34 plakalı
otomobili gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Otomobilde kimsenin bulunmadığı ve
uzun süredir çalışır halde olduğunun söylenmesi üzerinde polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis, vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı. Bomba
imha uzmanının gelmesiyle polis otomobilde inceleme yaptı. Herhangi bir olumsuzluk
bulunmadığının belirlenmesi üzerine vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Yapılan incelemelerin ardından cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14677.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Kayıp şahıs ölü olarak bulundu
Kayseri'de polise kayıp başvurusu yapılan şahsın trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiği
ortaya çıktı.
20 Ağustos 2015 Perşembe 17:15
Edinilen bilgiye göre Felahiye ilçesinden Kayseri merkeze gelen 53 yaşındaki M.E.'nin
ağabeyi 59 yaşındaki Y.E. ile alışveriş yaptığı sırada kaybolduğu öğrenildi. Ağabey Y.E.'nin
polise yaptığı kayıp başvurusu sonrasında şizofreni hastası olduğu belirlenen M.E.'nin
bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kaybolan M.E.'nin 12 saat sonra KayseriNevşehir yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Kazaya karışan 50 EU 610 plakalı otomobilin sürücüsü Y.Ş. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14678.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Engelliler kentine engelsiz yatırımlar
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teknik ekibi ile birlikte şantiyelerdeki
çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, Engelliler Kenti’ni de ziyaret ederek burada
yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıp, verilen hizmetler ile ilgili vatandaşlarla sohbet etti.
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Başkan Büyükkılıç’ı Engelliler Kentin’ de bölge sakinleri ve her zaman olduğu gibi çocuklar
yine yalnız bırakmadı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ta çocukların sevgi gösterisini
karşılıksız bırakmayarak onlara şapka ve tişört hediye etti.
Mimarsinan Bölgesi’nde kurulan Anadolu Engelliler Kenti Kooperatifi’nde 250 konut
bulunduğunu ve burada yaşayan vatandaşların haklı istek ve taleplerinin Melikgazi
Belediyesi’nce birer birer yerine getirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “ Mimarsinan
Bölgemiz sınırları içerisindeki engelli kardeşlerimiz için yaptırılan kooperatifte belediye
olarak çevre düzenlemesi, yolların asfaltlanması ile ilgili gerekli çalışmalarımızı tamamladık.
Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, sorunlarını not aldık. Onların refah ve mutluluğu için
her konu bizim konumuz anlayışı ile hareket ederek, sorunların çözümü noktasında diğer
kurum ve kuruluşlar ile görüşerek çözüm üreteceğiz. Çünkü onların derdi bizim derdimiz
,onların sevinci bizim sevincimiz, Allah bu güzel insanların duasından bizleri mahcup
etmesin.”dedi.
Engelliler Kenti Mimsin bölgesindeki bağlantı yolunda yapılan asfaltlama çalışmasına da

katılan Başkan Büyükkılıç, 2.000 ton asfalt kullanarak yolların asfaltlandığını ve güvenli hale
getirildiğini, kaldırım ve cep otoparklar ile çevre düzenlemesinin yanı sıra peyzaj çalışması
sonrasında oluşturulan yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları ile Engelliler Kenti’nin yaşanabilir
bir mekan haline getirildiğini sözlerine ekledi.
Bölge sakinleri de yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine
teşekkür ettiklerini ifade ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14679.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Hava Sıcaklığı Kayserispor'un antrenman
saatini de etkiledi
Kayseri'de yaklaşık 37 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı Kayserispor'un antrenman saatini
de etkiledi. Aşırı sıcak nedeniyle akşam 18.00'daki antrenman 18.45'te yapılacak.
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Kayseri'de aşırı sıcak hava, Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 2. haftasında
Torku Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'un antrenman saatini de etkiledi. Kulübün
resmi twitter sayfasından yapılan duyuruda, bu gün akşam saat 18.00'da yapılacak olan
antrenmanın, sıcak hava nedeniyle 18.45'te yapılacağı duyuruldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14680.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Şehit aileleri OHAL istiyor
Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz yaptığı açıklamada, " Biz Şehit Aileleri Ve Gaziler olarak OHAL’in gelmesini
istiyoruz şu günlerde. Çünkü terör örgütü her gün askerimizi ve polisimizi şehit ediyor" dedi.
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Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Başkan Ali Yavuz, bir Mehmetçiği daha
kaybetmeye tahammüllerinin kalmadığını söyleyerek, “Şehit Aileleri ve Gaziler olarak son

zamanlarda artan terör saldırıları sonucunda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet,
kederli ailelerine ve yüce Türk Milletine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar
diliyorum. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, dirlik ve düzenini bozmaya yönelik bu hain ve
kalleşçe saldırıyı gerçekleştiren eli kanlı hainleri içte ve dışta bu hainleri destekleyenleri, göz
yumanları ve diğer yandaşlarını şiddetle, nefretle ve esefle kınıyorum. Bizler şehit aileleri ve
gaziler kutsal bir camia olarak devletimizin bekası tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan
anlayışımızdan asla vazgeçmeyiz. Öncelikle bölücü terör örgütü ile diğer unsurlarına yapılan
operasyonların hız kesmeden kararlılıkla ve en sert şekilde bir tek hain, terörist leşinin
kalmadığı ana kadar devam etmesini istiyoruz. Camiamız terör saldırıları nedeniyle
vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü üzerine oynanan oyunları derin bir acı ve
üzüntü içerisinde sabırla ve dikkatle takip etmekteyiz. Ancak her gün ardı ardına gelen
şehitlerimizin haberleri ve onların evlerine, ailelerine ve yüreklerimize düşen ateş sabrımızı
zorluyor. Bu nedenle sadece kandan, kaostan beslenen bölücü terör örgütünün biran önce
bitirilmesini, ülkemizin ve milletimizin refahı ve huzuru için ivedilikle istiyoruz. Hükümete
soruyoruz.
Bunlara
hadlerini
ne
zaman
bildireceksiniz?”
diye
konuştu.
“OHAL İSTİYORUZ”
Bu günlerde OHAL’in gelmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Ali Yavuz, “Güvenlik
güçlerimiz bu terör örgütüne karşı hiç bir şey yapamıyor. Çünkü evlere giriyorlar ve güvenlik
güçlerimiz de evlere müdahale edemiyorlar. Ama bunlara sıkı bir denetim getirerek OHAL’in
kademeli olarak bu bölgelerde uygulanması, şiddetin uygulandığı bölgede sokağa çıkma
yasağı ilan ederek belli bir saatten sonra sokağa çıkan terör örgütü yandaşları ve teröre destek
verenlerin vur emri verilerek vurulmasını istiyoruz. Sıkıyönetim de ilan edilebilir ama yeter ki
siyasetçilerimiz birlik ve beraberlik içerisinde hareket etsinler. Sıkıyönetim kendiliğinden
gelir. Devlet ve siyasetçiler göz yumduğu sürece terör örgütünün önüne geçemezler. Biz Şehit
Aileleri Ve Gaziler olarak OHAL’in gelmesini istiyoruz şu günlerde. Çünkü terör örgütü her
gün askerimizi ve polisimizi şehit ediyor. OHAL gelmediği taktirde terör örgütü şiddetini
iyice arttıracaktır çünkü devamlı bir taviz veriliyor. Taviz verildiği sürece de bunlar
güçleniyor ve etkilerini arttırıyorlar” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14681.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

8. kattan düşen adam hayatını kaybetti
Kayseri'de 8. kattan düşen adam olay yerinde hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erciyes Evler Mahallesi'nde meydana gelen
olayda 34 yaşındaki B.Y.'nin Onur Apartmanı'nın 8. katından düştüğü öğrenildi. Yapılan
ihbar sonrasında olay yerine giden sağlık ekipleri, 34 yaşındaki B.Y.'nin hayatını kaybettiğini
belirledi.

Polis ekipleri, annesi ile birlikte yaşayan B.Y.'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak
soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14682.html
Erişim Tarihi: 20.08.2015

Boydak, seçimin zarar vereceğine inanıyor!
TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak, erken seçimin
ülkeye zarar vereceğine inandığını söyledi.

21 Ağustos 2015 Cuma 15:05

Tartışılan koalisyon görüşmeleri ile ilgili olarak Twitter hesabından değerlendirmelerde
bulunan TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak,
"Güzelim ülkemizde geometri ve matematiğin her şeklinin konuşulduğu, öğrenildiği,
yaşandığı bir ortamdan geçiyoruz. Sonumuz hayrola inşallah" dedi.
Boydak, "Koalisyon imkanlarını zorlamamak, erken seçimi zorlamak halk iradesine siz yanlış
yaptınız kararınızı gözden geçirin demenin fiili söylemidir" görüşünü savunurken, şu ifadeleri
kullandı:
"Sözüm, bir kesime değil herkese yöneliktir. Ülkemizi erken seçimin olumsuz siyasi ortamına
sokmama ve maddi kayıplar ve belirsizliklerdendir. İşadamları, STK, kanaat önderlerinin
ekseriyeti bu şekilde düşünmekle beraber kanaat bildirmekten çekiniyor ve görüşlerini tam
söyleyemiyorlar. Belirsizlik, terör ve kurlar böyle devam ederse ülkemizin güzide şirketleri ve
vatandaşımızda ekonomik olarak zor günler yaşayacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14683.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Akar, PKK ve 'Paralel' mesajlarıyla görevi
devraldı
Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki Atatürk Kültür Sitesi’ndeki
törenle görevini Orgeneral Özel’den devraldı. Törene halef ve selef Genelkurmay Başkanı’nın
paralel yapıyla ilgili mesajları damgasını vurdu.
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Orgeneral Akar, özetle şunları söyledi:
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) anayasal düzen içerisinde yasalarla belirlenmiş tek bir
emir komuta yapısı vardır. Ordumuzun teşkilat ve faaliyetlerinde yasal hiyerarşi dışında hiçbir
kişi ve oluşumun etkisi sözkonusu olamaz. Dün ve bugün TSK’nın herkes tarafından bilinen
en önemli vasfı disiplinidir. Bunun da temeli, ruhu mutlak itaattir. Bundan asla taviz
verilemez. Ülkemizin ve milletimizin bütünlüğüne, binlerce yıllık kardeşliğimize kast eden
terör eylemleriyle, masum vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize karşı haince ve kalleşçe
yapılan saldırılar en etkin ve en ağır şekilde karşılığını bulmaktadır, bulacaktır. TSK, dün
olduğu gibi bugün de asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez
bütünlüğünü korumak için vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye daima hazırdır.”
“Birliğimizi bozacak her türlü yapıyla mücadele”
Görevini devreden Orgeneral Necdet Özel ise paralel yapıyla mücadele konusunda özetle şu
mesajları verdi: “Genelkurmay Başkanlığı şerefini devraldığım dönemde TSK muvazzafıyla,
emeklisiyle tam anlamıyla bir travma yaşıyordu. TSK komuta kademeleri konunun önemine
vakıftır. Gereğini yapmıştır ve yapmaktadır. TSK yüce milletimizin huzurunu bozacak, birlik,
beraberliğine ve ülke bütünlüğüne kasteden, kastedecek devletimizin legal yapısı dışında
oluşturulmak istenen, istenecek her türlü yapıyla mücadele etmektedir.”
“Paralel’e asla izin vermeyeceğiz”
Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Orgeneral Akar’ı kutladığı konuşmasında şunları
söyledi: “Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne kasteden tüm güçlere karşı diğer kurumlarımızla
birlikte Silahlı Kuvvetlerimizin de teyakkuz halinde olmaya devam edeceği, asla rehavete
kapılmayacağımız bir dönemin içindeyiz. Devlet içinde Paralel Devlet yapılanmalarına asla
izin vermeyeceğiz. Devletin varlığına karşı sıkılan her kurşunun, atılan her bombanın hesabı
sorulacak, cezası verilecektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14684.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Paralel polislerin eline kan bulaşmıştır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Diplomasi Muhabirleri Derneği ile yaptığı
toplantıda HDP ve paralel yapı iddialarıyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti. Yıldız 'HDP'ye sırf
paralel yapı nedeniyle oy veren emniyet ve yargı mensuplarının eline kan bulaşmıştır' dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Diplomasi Muhabirleri Derneği ile sohbet
toplantısına katıldı. Toplantı devam ederken gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan
Yıldız, bazı polislerin HDP'ye oy verdiği iddialarına ilişkin bir soru üzerine, "HDP'ye sırf
paralel gerekçesiyle oy vermişse elinde beraber çalıştığı arkadaşının, şehit olan askerin kanı
vardır. Eğer lojmandan yüzde 62 HDP'ye oy çıkmışsa bu demokrasi değildir. Terörün
olmaması için devlet her türlü müzakereyi yapar. Bu müzakereyi suç unsuru gibi göstermek
yanlıştır. Ben bunu demokratik bir tercih olarak görmüyorum" diye konuştu.
Bakan Taner Yıldız’ın açıklamaları şöyle:
"Bir bahçede 93 el bombası ihbarı aldık diye gidildiğinde savcı ‘ya yoksa’ diyebiliyorsa bu
yapıyı iyi görmek lazım. Savcı ‘Ya yoksa neden vatandaşı rahatsız edeceğiz’ diyor. Paralel
yapının herhangi bir partiyi tercih etmesi son derece tabi ve normaldir ama bugün HDP’ye
yalnız bu gerekçeyle oy veren emniyet ve yargı içinde oy veren birinin vebali sadece oy
vermek değil.
'HDP’YE PARALEL YAPI NEDENİYLE OY VEREN…'
HDP’ye sırf paralel yapı nedeniyle oy veren emniyet ve yargı mensuplarının eline kan
bulaşmıştır. Bir polis lojmanından polisleri şehit eden PKK ’ya yüzde 62 oy çıkıyorsa bu
demokrasi değil arkadaşlar. Bir emniyet mensubunun HDP’ye oy vermesi demokrasi değildir.
Terörün olmaması adına devlet her tür müzakereyi yapar. Silahların gömülmesi ile alakalı
konuda devlet müzakeresini yapar. Bu müzakereyi bir suç unsuru gibi göstermek doğru bir
yaklaşım değil.
‘DEMOKRATİK TERCİH OLARAK GÖRMÜYORUM’
Çatışmada hemen yanı başındakinin şehit olduğu bir ortamda HDP’ye oy veren emniyet
mensubundan bahsediyorum ben bunu demokratik bir oy tercini olarak görmüyorum.
‘TAKİYE YAPAN EN ÖNEMLİ PARTİ HDP’DİR’
CHP PKK’ya evet diyor mu? Hayır. MHP diyor mu? Hayır. 7 Haziran’da çifte muhasebe
yapan ve takiye yapan en önemli parti HDP’dir. Bir yandan şirinlik yaparak bir şeyler
anlatmaya çalışmışlardır. Bu yalnızca parti seçimiyle alakalı bir durum değildir. Biz kimsenin
hür ve özgür iradesine bir cümle kullanmayız ama terörün mazur görülmesi için tevazu içinde
davranmayız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14685.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Meydan trafiğe kapatılacak!
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları genel provası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’na
bağlantıyı sağlayan bazı yollar trafiğe kapatılacak.
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Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı’nın
İl Tören Komitesi tarafından hazırlandığı ve Vali Orhan Düzgün’ün imzasıyla yürürlüğe
girdiği belirtildi.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine binaen yapılacak kutlamalar öncesinde, 23
Ağustos 2015 Pazar günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda genel provanın
yapılacağının belirtildiği açıklamada, saat 09.15’ten itibaren provanın bitim saatine kadar
Cumhuriyet Meydanı’na ulaşımı sağlayan Park Bulvarı, Seyyid Burhanettin Bulvarı, Sivas
Caddesi
ve
İstasyon
Caddesi’nin
araç
trafiğine
kapatılacağı
kaydedildi.
Açıklamada, “Herhangi bir mağduriyetin oluşmaması, genel provanın ve kutlamaların sağlıklı
sürdürülebilmesi amacıyla vatandaşların alternatif güzergâhları kullanması gerekmektedir”
ifadeleri kullanıldı.
VALİ DÜZGÜN BAŞKANLIĞI’NDA TOPLANTI YAPILMIŞTI
Kayseri’de, Ulusal Bayramlar 30 Ağustos Zafer Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
tören ve kutlamalarının yeniden Cumhuriyet Meydanı’nda yapılmasına ilişkin Vali Orhan
Düzgün başkanlığında tüm tarafların katılımıyla toplantı yapılmış ve tören alanı olarak
Cumhuriyet Meydanı belirlenmişti.
Vali Düzgün, kararla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Ulusal Bayramların milli
duyguların ön plana çıktığı, topyekun birlik ve beraberliğin yansıtıldığı eşsiz günler olduğunu
belirtti.
Ulusal bayram günlerinde ülkenin her tarafına hâkim olan birlik ve beraberliğin Kayseri’de de
yaşatıldığını dile getiren Vali Düzgün, bu birlikteliğin halkla birlikte çok daha anlamlı
olduğuna işaret ederek, bugüne kadar ulusal bayramların anlam ve önemine sahip çıkan
Kayseri halkına teşekkür etti.
Kayseri’de ulusal bayram kutlama ve etkinliklerinin Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde
yapıldığını hatırlatan Vali Düzgün, çocuğundan yaşlısına, gencinden kadınına kadar her
kesimin katılımının sağlanmasına imkân hazırlanmasının ve kentin simgeleri ile bayram
kutlamalarının buluşturulmasının önemine değindi.
Vali Düzgün, “30 Ağustos, Türk milletinin birlik ve beraberlik duygularının, aziz şehit ve
gazilerin müstesna hatıralarının, kardeşliğin ve vatanın bölünmezliğinin içeride ve dışarıda
vatanın bütünlüğüne kast edenlere bir kez daha hatırlatılacağı gün olacaktır. Tüm Kayserili
hemşehrilerimizi çocuklarıyla beraber Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14686.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Kayserispor, Torku Konyaspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında
oynayacağı Torku Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor Teknik Direktörü
Tolunay Kafkas, "Çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi.
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Kulüp tesislerinde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde antrenman yapan futbolcular,
düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden
antrenman, koordinasyon çalışması ile devam etti.
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü
Tolunay Kafkas, hazırlıklarını iyi geçirdiklerini söyledi. Kafkas, "Ligin ilk haftasında
aldığımız puan bizi mutlu etti. Hazırlıklarımızı iyi geçirdik. Zorlu bir maç olacak. Rakibin
kim olduğu da süper ligde çok fark etmiyor. Sahamızda her şeyden önce iyi oynayıp,
mücadelemizi sonuna kadar verip, iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Oyuncularım ve ben
yarından itibaren maça hazır olacağız" dedi.
Kafkas, maçın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle yaptığı açıklamada; "Maçın seyircisiz
oynanması bizim için sıkıntılı. Geçen seneden kalan bir cezamız var. Yapacak da bir şey yok.
Bunlara da alışkın olmak lazım. Bir kat daha fazla koşup mücadele edeceğiz. Şuan da çok
şükür sakat bir oyuncumuz yok. Ufak tefek sakatlıkları olanlar vardı. Onlarda dün itibariyle
idmana çıktılar. Sürenin kısa olmasına rağmen maça hazırız" ifadelerini kullandı.
"GÜÇLÜYÜZ"
Kafkas ayrıca, "Geç olmasına rağmen ben oyunun mücadelesinden memnunum. Oyun
anlamında tabi ki ufak tefek sıkıntılarımız var. Biz güçlü bir şehiriz ve güçlü bir başkanımız
var. onun için eksiklerimizi tamamlayıp şehir olarak çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum"
diye konuştu.
Kayserispor-Torku Konyaspor maçı yarın saat 19:30'da başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14687.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Hiçyılmaz: Döviz kurlarının yükselişi olumsuz
etkiliyor
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Döviz kurlarının hızlı bir şekilde yükseliyor
olması piyasalarımızı olumsuz manada etkiliyor. Çünkü Türkiye özel sektörünün borçları var.
Bu borçların ödenmesi bakımından döviz kurlarının yükselmemesi gerekir” dedi.
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Son günlerde yükselişe geçen döviz kurlarının ekonomiye etkilerinden bahseden Mahmut
Hiçyılmaz, “Döviz kurlarının yükselmesi tabi ki piyasamızı etkiliyor. Fakat bir yerde durması
ve stabil hale gelmesi bizim için daha önemlidir” diye konuştu. Özellikle seçimden ve terör
olaylarının artmasından sonra döviz kurlarının hızlı bir şekilde yükseldiğini belirten
Hiçyılmaz, bu durumun piyasaları olumsuz anlamda etkilediğini vurgulayarak şunları söyledi;
“Türkiye özel sektörünün borçları var. Bu borçların ödenmesi bakımından döviz kurlarının
yükselmemesi gerekir. Piyasa şartlarının stabil hale gelmesi bakımından da döviz kurlarının
stabil olarak devam etmesi gerekir. Fakat koalisyon hükümetinin kurulamıyor olması ve terör
olayları Türkiye’de ekonomik istikrarı da tehdit eder hale geldi. Bu bakımdan da döviz kurları
yükselmektedir. Buna karşı tedbir elbette hükümet tarafından alınacaktır. Bu arada Amerika
Merkez Bankası FED’in alacağı karar da önemlidir. Bütün bunlar piyasa şartlarının olumsuz
seyretmesine sebep olmaktadır. Özellikle terör olayları konusunda daha çok tedbirlerin
alınması ve yapılacak olan seçimde istikrarın tekrar sağlanması bakımından iş dünyası olarak
temenni de bulunuyoruz. Çünkü ticaret yapabilmek için huzurlu ve istikrarlı bir ortam gerekir,
döviz kurlarının stabil bir şekilde seyretmesi gerekir. Önümüzü görebileceğimiz bir ortama bir
an evvel gelmeyi ümit ediyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14688.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Kayserisporlu futbolcular galibiyet peşinde
Kayserisporlu futbolcular, kendi sahalarında oynayacakları Torku Konyaspor maçından
galibiyetle ayrılarak, 3 puan almak istediklerini söyledi.
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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Torku Konyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıkları
bugün yaptığı antrenman ile sürdüren Kayserispor'da futbolcular galibiyete kitlenmiş
durumda. Kayseri'de Torku Konyaspor'u yarın ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takım da tek
hedef 3 puan.
Kayserispor takım kaptanı İbrahim Dağaşan, yaptığı açıklamada sahalarındaki ilk
karşılaşmayı oynayacaklarını hatırlatarak, "Hazırlıklarımız devam ediyor ve keyfimiz yerinde.
Lig yeni başladı. Yeni katılan arkadaşlar var. Yeni bir takımız. İnşallah sahamızda
oynayacağımız ilk maçı galibiyetle bitiririz. Takım içerisinde futbolcu arkadaşlarımız
uyumları gayet güzel. Çok şükür güzel bir ortamımız var” dedi.
Ligde oynadıkları ilk maçta 1 puanı kurtarmanın önemli olduğuna değinen Kayserisporlu
futbolcu Zeki Yavru, “İlk maçta son dakika da bir puanı kurtarmak güzeldi. Kendi sahamızda
oynayacağımız her müsabaka bizim için önemli. Her maça galibiyet için çıkacağız. Artık bir
galibiyet alarak lige ikinci haftada olsa iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Hayırlısı ile
galibiyet gelip puanları yukarı doğru tırmandırmaya devam edeceğiz. Kayserispor büyük bir
camia ve güzel bir ortam var. Arkadaşlık çok güzel. Tabi ki de hedefim oynayabildiğim kadar
çok oynayıp takımı en iyi şekilde üst sıralara taşıyabilmektir” ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı tecrübeli futbolcu Cem Can ise “Kendi evimizde maça çıkacağız ve seyircisiz
oynama cezamız var. Gönül isterdi ki onlarda olsun ama önemli olan galip gelmemiz. Çünkü
galibiyet almak istiyoruz. Deplasmanda berabere kaldık. İçeride oynayacağımız maçtan galip
gelerek ilk galibiyetimizi de kendi sahamızda almak istiyoruz” açıklamasını yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14689.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Büyükşehir belediyesi basın danışmanı asman
yalçın'ın acı günü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Osman Yalçın'ın babaannesi vefat etti.
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Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Osman Yalçın'ın babaannesi Nuriye Yalçın vefat
etti. Nuriye Yalçın'ın cenazesi öğle namazı sonrasında Camikebir'den kaldırılacak. Nuriye
Yalçın, şehir mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14690.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Ayan: Şehit mezarı kimse parmağını
oynatmıyor
CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan, bir ay önce şehit olan Müsellim Ünal’ın mezarının
yapılmamasına tepki gösterdi.
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Valilik binasına gelerek Vali Yardımcısı ile görüşeceğini belirten CHP Kayseri İl Başkanı
Mustafa Ayan, şehit Müsellim Ünal’ın mezarını gördüklerinde isyan ettiklerini söyledi. 1
aydır neden sahip çıkılmadığını soran Ayan, “Bugün Ağustos’un 21’i. Temmuz’un 20’sinde
biz bir şehit verdik Müsellim kardeşimizi Kayseri’de. 22 yaşında gencecik bir evladımız. Bu
çocuğun mezarını gördünüz. Millet isyan ediyor. Bir ay olmuş devletin resmi kurumları bu tür
kanını, canını vermiş vatanı, milleti için hayatını vermiş gencecik yavrularımızın yattığı
yerleri yakışır biçimde yapmalı. Ayıptır, günahtır. Her yere para harcanıyor, her yere anında
vakit bulunuyor. Her yere hemen el konuluyor ama bir şehit mezarı için bir aydan beri kimse
parmağını oynatmıyor. Bu kadar bir algı yönetimi, şehidi adam yerine koydurma, ölenleri
ciddiye alma, hırsızlık kanıksansın, namussuzluk kanıksansın. Türkiye Cumhuriyeti şuanda
resmiyeti, ciddiyeti olmayan bir bakanlar kurulu ile yönetiliyor. Yetkisiz bir başbakan. Elinde
sanki 450-500 milletvekili bulacakmış gibi Türkiye’yi seçime yönlendirmeye çalışan bir
cumhurbaşkanı. Mezarlarımız, çocuklarımız, şehit ailelerimiz, Soma’da ölenler, Gezi’de
ölenler, öldürülenler kanıksanmış, elini kolunu sallayan ve buna tepki göstermeyen ama içi
yanan, ciğeri yanan bir toplum. Bunun tepkisini göstermek zorundayız. Kusura bakmasın
Recep Tayyip Erdoğan. Seçimlerden sonra onu başkan yapacak oya ulaşamayacak. Ama
kaygım şu, önümüzdeki seçimlerde de parlamentodan yine bir hükümet çıkmazsa Recep
Tayyip Erdoğan dağıttığı ordu, arkasına aldığı polis ile ‘Tayyip İstihbarat Teşkilatı’ ile bu
ülkeye şuanda yapmış olduğu fiili darbeyi gerçekleştirecek, ‘Gördünüz bu parlamenter
sistemden bir şey çıkmayacak, ben başkanım, hükümet de bunlar bunla devam edin’ deyip 90100 yıldır adam gibi yaşadığımız cumhuriyetimizi bir kavga, bir kaos, bir savaş ortamına
sürükleyecek. Bu çocuğun mezarı bu haldeyken sayın vaki, kaymakam, belediye başkanı
niçin ilgilenmiyor. Sanal medyada tepki duyuyoruz. Bu vatan bizim, bu vatanı bölmeye
kimsenin gücü yetmeyecek” ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından Ayan, şehit mezarının yapılması için vali yardımcısı ile görüşmek
üzere makama çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14691.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Valilikten dolandırıcılık uyarısı
Kayseri Valiliği, işadamlarını ya da vatandaşları arayarak hayır işi yapılacağı yönünde Valilik
adına para talep edenlere karşı uyarıda bulundu.
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Valilikten yapılan açıklamada, Valilik makamı veya farklı görevlerdeki kişilerin adını
kullanarak para talep edenlere karşı vatandaşların daha önce uyarıldığı hatırlatılarak,
dolandırıcıların bu yöntemi kullanmaya devam etmesi nedeniyle bir kez daha açıklama
yapılmasının zaruret haline geldiği belirtildi.
Özellikle iletişim araçları kullanılarak, kötü niyetli bazı kişilerin Valilik makamı ve
personelinin adı ile kişi ve kuruluşlardan para, yardım talebinde bulunulduğu yönünde
duyumların
alındığının
ifade
edildiği
açıklamada,
şöyle
denildi:
"Birçok kez uyarılar yapılmasına rağmen kötü niyetli kişiler özellikle iletişim araçları
kullanmak suretiyle ilimiz genelinde kendisini Vali, milletvekili, müdür veya farklı
görevlerdeki kamu personeli olarak tanıtarak, çeşitli sebepler ile vatandaşlarımızdan para ve
yardım talep ettiği, verdikleri banka hesap numaralarına para yatırmaları ve bu yolla
vatandaşlarımızın dolandırılmak istendiği anlaşılmıştır. Bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı
vatandaşlarımızın dikkatli ve uyanık olmaları ve hiçbir şekilde para vermemeleri ve bildirilen
hesaplara para aktarmamaları, bu tür olaylarla karşılaşan vatandaşların Emniyet Müdürlüğü
(155) ve Jandarma Komutanlığı’nı (156) arayarak bilgi vermesi gerekmektedir. Hiçbir devlet
kurumu veya görevlisi tarafından vatandaşlarımızdan bu gibi taleplerde bulunulması söz
konusu değildir.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14692.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Gülcüoğlu: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu,Göreve geldiklerinde 'Hiçbir şey eskisi gibi
olmayacak' sloganı ile işe başladıklarını ve o günden buyana da hızla çalışmalara devam
ettiklerini belirtti.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu medya kuruluşlarına ve basın meslek örgütlerine
yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Başkan Şinasi Gülcüoğlu ziyaretleri kapsamında İhlas Haber
Ajansı Kayseri Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.
İlk olarak İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan ile bir araya gelen Başkan
Gülcüoğlu, ilçede atılan adımları ve yapılacak olan projeleri paylaştı. Daha sonra Başkan
Şinasi Gülcüoğlu Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve basın mensuplarıyla buluşan Başkan Gülcüoğlu, "Uzun
zamandır yapmayı istediğim bir ziyaretti. Gecikmiş bir ziyaret ancak hizmet yolunda ancak
bugüne kısmet oldu" dedi.
Ziyarette basın dünyası ve sorunlarına yabancı olmadığını vurgulayan Başkan Gülcüoğlu,
TRT Genel Müdürlüğü ve buna benzer basın yayın ve haberleşme kuruluşlarında görev
aldığını, ayrıca Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Birlik Haber Sendikası'nın genel
başkanlığı görevinde bulunduğunu söyleyerek medya dünyasının içinde olduğunu dile getirdi.
Başkan Gülcüoğlu, başkanlık görevine geldiklerinde 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
sloganı ile işlere başladıklarını ve o günden buyana da hızla çalışmalara devam ettiklerini
ifade ederek, cari ödenekle maaşlarını bile ödeyemeyecek olan Bünyan Belediyesi'nde 14.8
milyon Lira'lık içme suyu projesi ile 12 bin kilometrelik boru hattının yenilenmesi ve 8
milyon Dolar'lık doğal gaz çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. İlçede yaşanan değişim ve
dönüşüme dikkat çeken Başkan Gülcüoğlu, “Bir yandan altyapıyı inşa ediyoruz diğer yandan
yeni yollar, parklar, spor alanları ve mesire alanları kuruyoruz. Araç filomuzu genişletiyor
hizmet çıtasını en üst seviyeye çıkarmak için gayret ediyoruz. Hemşehrilerimiz her şeyin en
iyisini hak ediyor. 44 mahallemizde her bir vatandaşımızın aynı hizmeti aynı zamanda alması
için çalışıyoruz ” dedi.
Diğer taraftan Bünyan hizmet sınırlarına dâhil olan beldelerde de yürütülen çalışmaları
paylaşan Başkan Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan’da yılsonuna kadar 400 bin metrekareye yakın
parke döşemesi yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi. Başkan Gülcüoğlu, borcu olan,
araçların yakıt bulamadığı için kontak kapattığı, piyasadan taleplerini karşılayamayan bir
belediyenin şimdilerde borçlarını ödeyen, bununla da kalmayıp Bünyan’ı ilkler ve dev
projelerle buluşturan bir belediye haline geldiğini kaydetti ve günlük olarak 20-22 mahalle de
eş güdümlü farklı hizmetler verildiğini söyledi.
Aynı günün akşamında ise yerel televizyon kanalında canlı yayın konuğu olan Başkan
Gülcüoğlu, Şehit Ayhan Işık Çocuk Parkı ve Spor Kompleksinden yapılan hizmetleri paylaştı.
Yoğun bir katılımın olduğu canlı yayın alanında her bir vatandaş ile tek tek ilgilenen Başkan
Şinasi Gülcüoğlu, hayata geçirilen projelerin ne kadar yerinde olduğuna dikkat çekerek
hemşerilerimizin ihtiyaçlarını biliyor ve buna göre adımlar atıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14693.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Şahin'den, Eğilmez'e tepki
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, artan et fiyatları için et üretimini kısıtlamayı
öneren Tüketiciler Birliği'ne hakaret ettiğini ileri sürerek Mahfi Eğilmez'e tepki gösterdi.
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yükselen et fiyatları hakkında yaptıkları
açıklama için kendilerine hakaret eden Mahfi Eğilmez'e, düzenlediği basın toplantısı ile tepki
gösterdi. Şahin, "Et, şüphesiz beslenme zincirindeki temel unsurlardan biridir. Özellikle
çocukların gelişimi için çok önemlidir. Ancak yetişkinlerin et tüketimini azaltması,
diyetisyenler tarafından da ısrarla tavsiye edilen bir durumdur. Et fiyatlarında ki son
zamanlarda meydana gelen aşırı yükseliş bir arz ve talep enflasyonu olmayıp, piyasayı kontrol
eden firmalar tarafından arzın bilerek kısılması ve kıtlık meydana getirilmesidir. Türkiye'deki
hayvan sayısının talep için yeterli olduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
sürekli dile getirilmesine rağmen piyasadaki darlığı suni sebeplere dayandırarak açıklamaya
çalışan, kartel yapılarına inanıp onları savunan Mahfi Eğilmez, tüketicinin elindeki en büyük
imkan olan tüketimden gelen gücünü kullanmasını çocukça bulduğunu ifade etmektedir" dedi.
Şahin, "Piyasayı döviz, borsa, faiz eksenindeki dalgalanmadan ibaret gören, sığ ekonomik
görüşlerin dışına çıkmayan, reel ekonomiyi ve ekonominin gerçek oyuncularını küçümseyen
Mahfi Eğilmez'in tüketicilere bir özür borcu olduğunu hatırlatmaktan fayda mülahaza
ediyoruz. Çalıştığı bankanın grubuna ait televizyon kanalında aynı grubun et şirketlerini
savunmanın başka bir yolunun bulabilirdi. Biz bu sahibinin sesini çok komik bulduk"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14694.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Galatasaraylı yönetici ve iş adamları toplantıda
bir araya geldi
Kayseri'de Galatasaraylı yönetici ve iş adamları, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları
Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
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Bir otelde düzenlenen toplantı da konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya
Kayseri’deki ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek “ Bu gece Galatasaraylı olan
yönetici ve iş adamlarıyla bir araya geliyoruz. İstanbul’da bu projeleri 1905 Galatasaraylı İş
Adamları Derneği çatısı altında yapmıştık. Çokta başarılı olduk. Biz İstanbul’un dışında da
özellikle böyle büyük şehirlerde Galatasaraylı olup Galatasaray’a nasıl fayda sağlayacağını
bilmeyen insanlara yol göstermek, onlara yardımcı olmak, yeni projeler üretmek,
Galatasaraylılıklarını daha iyi hissettirmek amacıyla böyle bir projeye başladık” dedi.
Sarıkaya, "1905 Galatasaraylı İş Adamları Derneği de bu projeye destek veriyor. Böyle
organizasyonlar yapıyor. İlk projemiz Kayseri’de başladı. Buradaki yönetici ve iş adamı olan
Galatasaraylıları bir araya getirip onların Galatasaraylılıklarını pekiştirmek ve kendi
aralarında iş yapabilecekleri bir ortam sağlamak istedik. Buradaki herkes Kayserili yönetici ve
iş adamı ama birçoğu birbirini tanımıyor. En azından Galatasaray paydasında onları
tanıştırmak, onların kendi aralarında iş yapmalarını sağlamak ve buradan elde edilecek
sinerjiyle de Galatasaray’a faydalı projeler üretmeyi hedefliyoruz. Bunun ilk adımı Kayseri’de
başladı umarım hayırlı olur. Galatasaray’a faydalı olur. Buradaki insanların Galatasaray’a
yakınlaşmaları için çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum inşallah başarılı
oluruz. Hem buradaki Galatasaraylıları mutlu ederiz hem de Galatasaray cephesinde biz mutlu
oluruz. İnşallah hem Galatasarayımıza hem Türk sporuna ve ülkemize hayırlı olur" ifadelerini
kullandı.
1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk de, "Galatasarayımızın 4. Yıldızından sonra çok
keyifliyiz. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyelerimiz burada Galatasaraylı İş Adamları
Derneği Yönetim Kurulu üyelerimiz burada. Kayseri’den başlayarak bölge bölge tüm
Türkiye’deki Galatasaraylı yöneticilerle ve iş adamlarıyla buluşacağız. Galatasaray markamız
adı altında gerek Galatasaraylı İş Adamları Derneği gerek Galatasaray çatısı altında neler
yapabileceğimizi ve projeleri konuşacağız. Başlangıcı Kayseri’den yaptık. Umarım bu tüm
Türkiye’ye dalga dalga yayılacak Galatasaray coşkusu ile çok büyük hamlelere imza
atacağız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14695.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Kocasinan muhtarlarına bilgisayar hediye
edildi
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahallenin ihtiyaçlarını daha hızlı ve
konforlu bir şekilde karşılamaları, vatandaşlara seri hizmet verebilmeleri için Kocasinan
muhtarlarına bilgisayar ve yazıcı verdiklerini söyledi.
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Muhtarlarla çeşitli vesilelerle sık sık görüştüklerini belirten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar,
“Kayseri’de belediyelerimiz, yıllardır muhtarlarımızla iç içe olan bir yönetim anlayışı

sergilemekte, her daim işbirliği içerisinde, mahallelerine daha iyi hizmet verebilmeleri için
imkanları ölçüsünde muhtarlarımızı desteklemektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, benim
yönetim anlayışımda da muhtarlığın çok önemli bir yeri vardır. Yerel yönetimlerin önemli bir
birimi, önemli bir parçası olan muhtarlarımıza ne yazık ki hak ettikleri değer verilmiyor.
Bütçelerinin olmaması, teknolojik altyapıyı yeterince takip edecek imkana sahip
olmamalarının yanı sıra, bazı muhtarlarımızın hizmet vereceği doğru dürüst bir mekanı bile
bulunmuyor. Bu noktada Kocasinan Belediyesi olarak şimdi olduğu gibi bundan önce de
gerekli
desteği
verdiğimizi
hepiniz
biliyorsunuz”
şeklinde
konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar şöyle devam etti, “Hızlı bir şekilde hayata geçirdiğimiz Mahalle
Evlerimizde muhtarlarımızın daha nezih ortamda hizmet verebilecekleri, muhtar evinin de
olmasına büyük önem veriyoruz. Ben şahsen, sosyal hayat içerisinde mahalle muhtarlarının
fonksiyonlarını artırmamız gerektiğine inanıyorum. Muhtarlık müessesesinin ne kadar gerekli
olduğunun, zamanla çok daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim. Halkla iç içe yaşayan, halkın
sorunlarını en iyi bilen, mahallenin sorunlarını bilip, çözümü noktasında gayret gösteren,
yerel yönetimler sisteminin kuvvetli bir halkası olan muhtarlarımız, aynı zamanda; sosyal
barışın sağlanması, güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve asayiş noktasında da önemli
sorumluluklar üstlenmişlerdir. Biz de bu ağır sorumluluğu yürütürken, işlerini bir nebze de
kolaylaştırmak amacıyla, bütün muhtarlarımıza dizüstü bilgisayar ve yazıcı hediye ediyoruz.
Bu bilgisayarlarla hayırlı hizmetler vermelerini diliyorum” şeklinde konuştu.
Anadolu Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Burul da yaptığı konuşmada," Muhtarlarımıza değer
veren, kol kanat geren Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür
ediyor, hizmetlerinin devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Bölgesindeki 116
muhtara bilgisayar ve yazıcılarını teslim etti.
Dağıtım törenin sonunda hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14696.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

KAYKİP 'teröre' tepki gösterdi
Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu üyeleri, düzenledikleri basın açıklaması ile teröre tepki
gösterdi.
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Kent meydanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kayseri Kardeşlik ve İyilik
Platformu Genel Sekreteri Erdal Ergenç, "Terör yüzyıllar öncesinden başladı ve durmadan,
usanmadan, acımasızca ve hayvanca katlediliyoruz. Kimi zaman ırkımızı bahane ettiler, kimi
zaman mezhepleri, kimi zaman da sadece Müslüman olduğumuz için canlarımıza kast ettiler.
Sonuç değişmiyor. Ölen hep biziz ve öldüren hem onlar. Toplumu ifsad eden fasıklar yani iki
yüzlü münafıklar hakkın üstünü örtmeye çalışıyorlar. İşte kan ve göz yaşından beslenenlerin

beklediği savaş görüntüleri, silah sesleri ve ölüm haberleri ülkemizde yeniden gelmeye
başladı" dedi.
Ergenç, "Son zamanlarda ülkemizin Doğu ve Güneydoğu'sun da meydana gelen terör
olaylarının da bu uluslararası katillerin kirli oyunlarının bir sonucu olduğunu biliyoruz.
Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın insanları olarak bu kirli oyunlara pirim vermeyecek, her
zaman provokatörlerin, iş birlikçilerin ve şımarık eli kanlı oyun bozan serserilerin karşısında
İslam'ın izzeti ve onuru ile duracağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14697.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Osman Yalçın’ın babaannesi toprağa verildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Osman Yalçın'ın babaannesi Nuriye
Yalçın’ın toprağa verildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Osman Yalçın'ın vefat eden babaannesi
Nuriye Yalçın’ın cenazesi namazın kılınması için Camikebir’e getirildi. Cuma namazına
müteakip kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Osman Yalçın ile
yakınları katıldı. 85 yaşındaki Nuriye Yalçın'ın cenazesi kılınan namazın ardından Şehir
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14698.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Karayel: Kandil'in ötesine de gömeriz
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, son günlerdeki terör olayları ile ilgili olarak
vatandaşa birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, “Eğer bir daha bu millete bir daha Kurtuluş
Savaşı lazım gelirse hep birlikte değil sizi Kandil’e, Kandil’in ötesine de gömeriz” dedi.
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Melikgazi Belediyesi tarafından Tavlusun Mahallesi’nde düzenlenen temel atma törenine
katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, son günlerde artan terör olaylarına
değindi. Terörün en çok kendi bölge halkına zarar verdiğini kaydeden Karayel,
“Memleketimizin başına bela olan bu terör en çok kendi yurttaşlarına, kendi dindaşlarına
zarar veriyor. Bu Kürtler, bu PKK memleketimizin başına bela olmuş, bu terör örgütü en çok
Kürt kardeşlerimize, Kürt bölgesine zarar veriyor. Ama Allah’ın izniyle bunların hepsini bu
devlete, bu millete zarar veren şer unsurlarının ellerini kıracağız. Bu memleketten bunların
hepsini def edeceğiz. Millet, devlet dayanışmasını sizler sağladıkça, hep birlikte oldukça
inşallah bu musibetli günlerin hakkından geleceğiz. Memleketimiz, milletimiz huzura
kavuşacak” dedi.
“DEF OLUN GİDİN DEDİK AMA ONLAR SİLAHLARINI GÜVENLİK GÜÇLERİNE
ÇEVİRDİ”
Terör örgütü PKK’ya seslenen Karayel, silahlarını bırakarak devlete teslim olmadıkları sürece
devletin bakış açısının değişmeyeceğini vurguladı. Karayel, “Biz istedik ki huzur içinde olsun
yer, yurt kavgası olmasın. Çünkü bu milletin bereketi hepimize de yeter. ‘Silahları bırakın,
memleketten dışarı gidin, nereye giderseniz gidin, def olun gidin ama bu ülkede durmayın
silahlarınız devlete, millete dönük olmasın’ dedik. Ama bunlar silahlarını güvenlik
güçlerimize çevirdiler, milletimize çevirdiler, yol kestiler, TIR’ları yaktılar, ekonomiye zarar
vermeye başladılar. O zaman devletin şamarını yersin. Şimdi yalvarıyorlar. ‘Aman biz
silahları bırakıyoruz, uzlaşma ortamı tekrar gelsin, biz bir daha bu işi yapmayacağız’.
Yapmayacağını görecek devlet. Silahlarının hepsini gömeceksin, adam gibi gelip devlete
teslim olacaksın. Bu milletin, devletin sana olan bakışı o zaman değişir. Hem silahları millete
doğrultacaksın, malına, canına, ırzına, namusuna adamın işine, aşına, ekmeğine kan
doğrayacaksın, şehitler gelecek, biz ağlayacağız, sen orada rahat içinde yaşayacaksın. Öyle
yağma yok” ifadelerini kullandı.
“DEĞİL
SİZİ
KANDİL’E,
KANDİL'İN
ÖTESİNE
DE
GÖMERİZ”
Devlet-millet ile birlikte güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını dile getiren Karayel,
sözlerine şöyle devam etti:
“Bu memleketi 3-5 çapulcuya asla bırakmayız, bütün devletimiz, milletimizle birlikte
güvenlik güçlerimizim yanındayız. Bu millet gerekirse 78 milyon asker, asker olmaya da
hazır. Onun için bunların aklını başına devşirmesi gerekir. Biz Kurtuluş Savaşı vererek bu
toprakları kazandık. Allah o günleri göstermesin ama eğer bir daha bu millete öyle bir şey
lazım gelirse hep birlikte değil sizi Kandil’e, Kandil’in ötesine de gömeriz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14699.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Büyükkılıç: Cumhurbaşkanımıza teşekkür
ederim
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tavlusun Mahallesi’nin doğal ve tarihi
mekanlar ile adeta şehrin simgesi olduğunu ancak belediyenin yeni yatırımları ile adeta
yenilendiğini söyledi.
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Tavlusun Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri Temel Atma törenine AK Parti Kayseri Milletvekili
Yaşar Karayel, Melikgazi Belediye Meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ile muhtarlar ve
çok sayıda semt halkı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları
içerisinde 24 adet sosyal ve spor tesisi ile kültür merkezini hizmete açtıklarını, ilçeyi bir uçtan
diğer bir uca bu tür sosyal tesisler ile donatacaklarını söyleyerek, “Yapılacak bu çalışmanın
hayırlı olmasını diliyorum. Melikgazi Belediyesi olarak sizlere layık olmaya çalışıyoruz.
Sizler ne istiyorsanız biz onu yapıyoruz. Dayatmacı bir anlayış değil, biz yaptık işinize gelirse
demiyoruz. Tam aksine muhtarlarımızla, mahalle sakinlerimizle sağlık camiasındaki
kardeşlerimize, imamlarımızla halkımızla istişare etmek suretiyle onlardan çıkan fikirleri
değerlendiriyor ve bu fikirleri hayata geçiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda, aldığımız
kararlarda mahalle sakinlerinin kararları olduğu için onlarda yapılan eserleri sahipleniyor,
yapılan çalışmalara teşekkür ediyor ve daha fazlasını da istiyorlar. İstesinler çünkü yapılıyor
ki istiyorlar. Bulunduğumuz yerleri biz hiçbir zaman hükmetme yerleri olarak görmedik.
Hizmet etme yerleri olarak gördük. İki tane büyük organize sanayisi, bir serbest bölgesi, iki
tane üniversitesi, dünya çapındaki üniversiteleri sanayi ticaret şehri denilirken bu merkezleri
oluşturan bir anlayışı tarihi eserleriyle, geçmişiyle ve manevi önderleriyle Melikgazi
şehrimizin yüz akı bir konum ve duruma gelmiştir. Vatandaşlarımız daima her şeyin en
güzelin layıktır. Biz bunları yaparken Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz,
bakanlarımız, diğer ilçe belediye başkanlarımız dayanışma içerisinde yapıyoruz. Biz didişen
değil dayanışma yapan bir anlayış sergiliyoruz. Bu ülkeye bir çivi çakan, bu ülke insanına
hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Gecekondusu olmayan bir şehiriz. Kimsenin evini
başına yıkmayan ve beddua almayan bir şehrin hizmetkarlarıyız. Kentsel dönüşümle şehrimizi
modernleştirdik. 600 tane parkıyla Melikgazi olarak adeta yemyeşil, donanımlı, fonksiyonel
parklarımız var. Tarihi eserlerimizi ön plana çıkaracak bir felsefenin sahibiyiz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini dile getiren Başkan Büyükkılıç,
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları yaparken
yasaları çıkarttığı başbakanlığı döneminde gücümüzü artırdı. Adeta yetkimizi artırdı. Mazeret
üretmeyeceksiniz, millete hizmet edeceksiniz dedi. Biz de bu anlayış içerisinde sizlere hizmet
etmeye gayret ediyoruz. Şimdi pazar yerlerini çok fonksiyonlu bir hale getirdik. Sadece Pazar
yeri olarak kalmasına gönlümüz razı olmadı. Hem sosyal tesis hem pazar yeri hem
öğrencilerimize derslikler, hem kadınlarımıza fitness center, hem büyüklerimize ikinci bahar
evi, hem muhtarlığımıza belediye hizmetlerimize yönelik hizmetler sunan hizmet kervanı

yapıyoruz. Modern, her biri donanımlı, her biri değişik hizmetlere vesile olan şuanda 26 tane
pazar yerimiz var. Pazar esnafıyla barışık bir şekilde hiçbir ücret almadan onlara hizmet edip,
layık olmaya çalışıyoruz. Onlarda kendilerinden alışveriş yapanlara en güzel hizmetleri ve
kaliteli ürünleri sunmaya gayret ediyorlar. 7 tane okul yaptırdık. Bu bizim işimiz değildir
demedik” dedi.
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindekiler butona
basarak temel atma törenini gerçekleştirdi. Törenin ardından vatandaşlara döner dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14700.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Başkan Çelik'ten emeklilere destek
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, emeklilerin TOKİ vasıtasıyla ev sahibi olma
taleplerine destek verdi. Başkan Çelik, TOKİ'nin konut yapabileceği arsa araştırmasına devam
ettiklerini belirterek, emeklilerin ev sahibi olmalarını sağlamaktan mutlu olacaklarını kaydetti.
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Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Kazım Büyükbahçeci ile
dernek yöneticileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik'e
görevinde başarı dileyen Dernek Başkanı Büyükbahçeci, dernek üyelerinin bir talebini
ileterek emeklilerin TOKİ kanalıyla ev sahibi olabilmeleri için destek istedi.
Hükümetimizin makul aidatlar ve uzun vadelerle konut edindirme çalışmalarını Kayseri'de de
yürüttüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de "Bu anlamda arsa
üretilmesi gerekiyor. Şehrin muhtelif yerlerinde TOKİ vasıtasıyla konut yapılabilecek
arsaların araştırmasına devam ediyoruz. Tespit ettiğimiz arsalardan sonra sizinle birlikte
TOKİ'ye de giderek talebinizi iletir, arsanın da hazır olduğunu belirtiriz. İnşallah
emeklilerimizin ömürlerinin sonbaharında başlarını sokacakları bir ev sahibi olmalarını
sağlarız. Bu konuda bizim de katkımız olursa mutlu oluruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14701.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Kamyonlar çarpıştı karpuzlar yola saçıldı
Kayseri’de 2 kamyon, 1 kurtarıcı ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında
kurtarıcı yoldan çıkarak şarampole devrilirken kamyonun kasasında bulunan karpuzlar yola
saçıldı. Kazada 4 kişi de yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 kamyon ve bir
çekici çarpışırken, yoldan geçen bir otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Meydana gelen
kazada kurtarıcı yoldan çıkarak şarampole devrilirken bir kamyonun kasasında bulunan
karpuzlar da yola saçıldı. Kaza yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken
trafiği araç geçişine kapattı. Kazada yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırılırken
karayolları ve temizlik ekipleri de yola dökülen karpuzları temizlemeye çalıştı. Yaklaşık 2
saat boyunca süren çalışmaların ardından kamyonlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafiğin
kapalı olması nedeniyle araçlar uzun kuyruk oluştururken yolun da temizlenmesinin ardından
karayolu tekrar ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14702.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Şirketler Basketbol Ligi şampiyonu Hürriyet
Endüstri Meslek Lisesi oldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Şirketler Basketbol Ligi
şampiyonu Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi oldu.
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25 Temmuz’da başlayan ve 18 takımın 4 grupta yer aldığı şirketler liginde dün oynanan
3.’lük-4.’lük maçı ve final maçı ile turnuva sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kongre ve Spor Merkezi’nde oynanan karşılaşmaların sonunda Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel
Müdürü Ali Küçükoğlu, “Turnuvaya katılan tüm takımları kutluyorum. Kazasız belasız

dostluk içinde geçen bir turnuva oldu. Bütün sporculara ve takımlara turnuvaya
desteklerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Basketbol Federasyonu İl Hakem Kurulu Üyesi Dr. Kürşat Mustafa
Uzandaç turnuva anısına Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Ali Küçükoğlu’na plaket
takdim etti. Kürşat Uzandaç, “Böyle güzel bir organizasyonu düzenleyen Büyükşehir
Belediyesi ve Başkanımız Mustafa Çelik’e Kayseri Basketbol camiası adına sonsuz teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullandı. Turnuvada Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi Şampiyon
olurken, Betem İnşaat Planet Spor ikinci Türk Telekom Anadolu üçüncü oldu.
Hasan Aksoyak Üçlük yarışması şampiyonu, Mert İskender Smaç yarışması şampiyonu, Erem
Kılıç All Star organizasyonunun en değerli oyuncusu, Galatasaray Spor Okulları ise
turnuvanın en centilmen takımı oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14703.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı
eğitim
Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Gönüllü Hayvan Bakıcılığı eğitiminde,
yaz tatilinde bulunan çocuklar hayvan bakıcılığını öğreniyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Bu kapsamda,
yaz tatilinde bulunan çocuklar için açılan Gönüllü Hayvan Bakıcılığı eğitimine katılan
öğrenciler, hayvanlara nasıl bakım yapıldığını öğreniyor. Sabah saatlerinde Anadolu Harikalar
Diyarı içerisinde bulunan ve içerisinde 170 türden 2 bin hayvanın barındığı hayvanat
bahçesine gelen çocuklar, gün boyu hayvanlar ile vakit geçirerek hem hayvan sevgisini
öğreniyor hem de bakımlarını yapıyor.
Kurs öğrencilerinden İpek Ercümen, "Buraya sabah saat 10’da geliyorum. Buraya geldikten
sonra göreve gidiyorum ve orada bizi hayvanların yanlarına yönlendiriyorlar. Gittiğim yerde
görevliler bana ne yapacağımı söylüyorlar. Bende dediklerini yapmaya çalışıyorum. Burada
hayvanlara nasıl bakım yapıldığını öğreniyorum. Hayvanların tüylerini topluyoruz" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14704.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Kayseri’de örnek imam
Kayseri’de bir cami imamı, elektrikten tasarruf sağlamak için cami içerisinde bulunan
yaklaşık 200 ampulü değiştirerek yerine tasarruflu LED ampuller taktı.
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Son 1 yıldır Çınar Camii’nde görev yapan imam Mustafa Büyükkeçeci, elektrik faturasının
yüklü gelmesinin ardından elektrikten tasarruf sağlamak için çözüm yolu aradı. Aynı zamanda
elektrik-elektronik mühendisi olan Mustafa Büyükkeçeci, caminin ışık sistemini değiştirmeye
karar verdi. Büyükkeçeci, cami içerisinde bulunan yaklaşık 200 ampulü LED ışıklarla
değiştirerek elektrik faturasından büyük tasarruf sağladı. Camiye ilk geldiğinde yüksek
elektrik faturasıyla karşılaştığını ifade eden imam Büyükkeçeci, “Camiye ilk geldiğimizde
eski tip ampulleri gördük. İlk ayda da gelen elektrik faturası biraz yüksekti. Dolayısıyla ne
yapmamız gerektiğini arkadaşımla beraber düşündük. Dedik ki ‘Eğer bunu LED ampullerle
değiştirirsek oldukça yüksek tasarruf sağlayabiliriz’ diye hemen kısa bir hesap yaptık.
Gerçekten de yaptığımız hesap doğru çıktı. Yüzde 45’e varan bir tasarrufu sadece ampul
değişimiyle sağladık. Her yerde bulunabilen, bütün büyük marketlerde olan LED ampullerle
daha önceki ampulleri değiştirdik ve yarı yarıya bir kazanç sağladık. LED ampulleri
avizelerimize taktık ve bu tasarrufu sağladık. Bizim yaptığımız hiçbir ekstra uğraş
gerektirmeyen bir iştir” ifadelerini kullandı.
“YÜZDE 45 TASARRUF SAĞLADIK”
LED ışıkların takılmasıyla yüzde 45 tasarruf sağladıklarını dile getiren Büyükkeçeci,
cemaatin de durumdan memnun olduğunu söyledi. Büyükkeçeci, “Cemaat bu durumdan
memnun. Önceleri daha yüksek fatura geldikçe panomuza asıyorduk. Yüksek fiyatlı faturayı
gördüğümde ben utanmıştım bunu nasıl söylerim, bu kadar elektrik mi harcanır diye. Daha
sonra faturalar düşünce bu duruma cemaatte çok memnun oldu. Bu dönüşümü yaptıktan sonra
cemaate kısaca anlattık. İlk fatura döneminde göreceğiz bunun farkını dedik. Fatura sonuçları
da bizi doğrulayınca cemaatimiz de bu duruma memnun oldular” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14705.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Suriyeliler tanıma kartı ile okullara kayıt
yaptırılacak
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kentte yaşayan Suriyeli ailelerin Emniyet
Müdürlüğü'nden aldıkları tanıma kartları ile çocuklarını okullara kayıt yaptırabileceklerini
söyleyerek, "Kayseri2de 2 bin 842 civarında Suriyeli öğrenci okullara kayıt yaptırdı" dedi.
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İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayseri'mizde yaklaşık 6 bin civarında
Suriyeli vatandaşlarımız ve okul çağında çocuklar var. Bunları şimdiye kadar Kayseri'mizde
yaklaşık 2 bin 842 civarında okullaşmış durumdadır. Biz Suriyeli vatandaşlarımızın
çocuklarının Emniyetten aldıkları geçici tanıma kartıyla birlikte okullarımıza kaydını
yapabiliyoruz. Bu sadece birinci sınıflarda değil bütün ara sınıflarda da geçerlidir. Çocukların
kendi devlet okullarımıza Türk okullarına kaydını yapabilecek durumdayız. Öncelikle
isteğimiz ana sınıfı ve birinci sınıf çağına gelmiş çocukların kayıtlarının bizim kendi
okullarımıza yapılmasıdır. Çünkü artık biz bu vatandaşlarımızla birlikte yaşamak
durumundayız" dedi.
Oryantasyon ve uyum noktasında da kendi Türk vatandaşlarımızın çocuklarıyla,
vatandaşlarımızla yapacakları eğitim, öğretim faaliyetleri bu oryantasyonun tüm sürecine
ciddi bir katkı sağlayacaktır. Gerekli birimlerimizle görüşüp direktiflerimizi verdik. İlçe Milli
Eğitim Müdürlerimizle yaptığımız toplantının gündem maddelerinden birisi de buydu"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14706.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Yolun karşısına geçen çocuğa araba çarptı
Kayseri'de yolun karşısına geçmekte olan 8 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu
hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü olayın ardından kaçarken, bir süre sonra polise teslim
oldu.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Hasan Esat Işık Caddesi üzerinde 8 yaşındaki S.A.
karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, sürücüsünün H.T. (28) olduğu öğrenilen 38 BA 490
plakalı otomobil çarptı. Sürücü H.T. olayın ardından otomobiliyle kaçarken, çevredeki
vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.A.’yı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken, polis ekipleri de olay yerinden kaçan H.T.’yi
yakalamak için çalışma başlattı.
VİCDAN AZABINDAN TESLİM OLDU
Kazanın ardından S.A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
hayatını kaybederken, sürücü H.T. de bir süre sonra polise teslim oldu. S.A.’nın cenazesi
otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14707.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Orduevi önündeki el çantası korkuttu
Kayseri’de bulunan Orduevi önünde bulunan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi.
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Edinilen bilgiye göre Sahabiye mahallesinde bulunan Orduevi önündeki sahipsiz el çantasını
gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi
alırken vatandaşlar da çevreden uzaklaştırıldı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı
tarafından incelenen el çantası boş çıktı.
Çanta incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14708.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Asırlık Jandarma Mektebi ayağa kalkıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak gerçekleştirilen
restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmalarına
başlanılan Jandarma Mektebi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, asırlık Jandarma
Mektebi’nin Melikgazi Belediyesinin desteği ile ayağa kaldırıldığını söyledi.
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2015 yılının Melikgazi’de tarihin yeniden canlanacağı bir yıl olduğunu ve yapılan birçok
projelendirme ile tarihi yapıların birer birer günümüze kazandırıldığını belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, “2014 yılı sonlarında Tarihe Dokunuş Projesi ile başlatılan restorasyon
çalışmalarının şuanda 14 merkezde devam ettiğini, 30 tarihi eser için Kentsel Tasarım
Müdürlüğü’nce
projelendirme
çalışmalarının
tüm
hızıyla
sürdüğünü"
dedi.
Jandarma Mektebinde devam eden çalışmaları yerinde görerek ve gelinen son durum
hakkında ilgililerden bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili şunları söyledi:
"100 yıllık tarihi bir eseri restore etme çalışmaları sürüyor. Geçmişte Jandarma Mektebi
olarak hizmet vermiş olan, daha sonra şahıs mülkiyetine geçmiş olan, uzun yıllar gözümüzün
önünde adeta eriyen çok istememize rağmen müdahale edemediğimiz ancak son dönemlerde
çıkan kanunlarla bizlere verilen yetkilerle kamulaştırma kararı almak suretiyle bu sivil
mimarinin en güzel örneklerinden birisi olan bu yapıyı kurtarmak için çalışmalarımız tüm
hızıyla devam ediyor. Projelendirdik, uygulama projesini başlattık sürdürüyoruz. En kısa
zamanda burayı hayata geçirmek suretiyle bu güzel eseri Kayserimize kazandırmış olacağız.
Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14709.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Torun Dabanlı son yolculuğuna uğurlandı
Fatih mahallesi eski muhtarı ve tanınmış sporculardan Torun Dabanlı son yolculuğuna
uğurlandı.
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Kayseri’de tanınmış sporculardan ve Fatih mahallesi eski muhtarlarından Torun Dabanlı (55)
hayatını kaybetti. Dabanlı’nın cenaze namazı ikindi namazına müteakiben Cami Kebir’de
kılındı. Kılınan cenaze namazına Dabanlı’nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Dabanlı’nın cenazesi kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14710.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

1. kattan düşen çocuk yaralandı
Kayseri’de oturduğu binanın birinci katından düşen çocuk tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde meydana gelen olayda
A. K. (6) isimli çocuk 1. kattaki evinin penceresinden düştü. Durumu görenlerin bildirmesi
üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından A. K. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırılarak tedavi altına alındı.
A. K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14711.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Kimse senin sazına ve sözüne inanmaz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı
eleştirerek, "Önce teröriste terörist diyeceksin. Kimse senin sazına ve sözüne inanmaz bu
saatten sonra" dedi.
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Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan Ağustos ayı Danışma Meclis Toplantısı’na,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş,
AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Doğan, Havva Talay Çalış, belediye başkanları ve
partililer katıldı. Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Bundan
sonra AK Parti’nin birinci parti olmadan yenilgiyle çıkmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bunları
ibretle izliyoruz. Bu gün üzerinden siyaset yapılmayacak önemli konular var. Bunların
başında da terör faaliyetleri ile birlikte bağrımızı yakan şehitlerimizdir. Her şey üzerinden

siyaset yapılabilir ama şehitlerimiz üzerinden siyaset yapılamaz. Hiçbir Türk insanı bu hesap
içinde bulunamaz" dedi. Bakan Yıldız konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Önümüzde hem Kayseri hem de ülkemizi ilgilendiren önemli bir seçim görüldü. Bu seçim
için her birimizin istenilen oranda kampanya yapılamayabilir. Usulü farklı olabilir ama her ne
olursa olsun bizler sandık sandık çalışmamız lazım. Türkiye’nin istikrarına koyduğumuz
katkılar 14 yıldan bu yana devam ediyor. 14 Ağustos’ta 14. Yılını kutladık AK Parti’nin.
Herhangi bir ümitsizliğe düşmeyin. Kamuoyunda bahsedilenlerin gölgesinde kalmayın. 7
Haziran seçimlerinde var ki bir mesaj bize iletildi. Biz bu mesajı doğru alıp doğru bir şekilde
tedavi uygularız. Hiçbir zaman vatandaşımıza bu mesajı değiştirin demeyiz.
Türkiye sahipsiz değil, her birimiz geleceğimiz ile birlikte Türkiye’ye sahip çıkarız. Kimse bu
ülkeyi boş zannetmesin. Kimse ülkenin geleceği ile alakalı tereddüte düşmesin. Erken seçim
ile alakalı takvim belirlenince Demirtaş, ‘‘Ama’sız silahlarını taraflar bıraksın’ dedi. TSK ile
PKK nasıl her iki tarafı aynı kefeye koyuyorsun. Bu ülkenin yetiştirdiği evlatları ile dağdaki
çapulcuyu nasıl aynı kefeye koyarsın. Dağdaki çapulcuya terörist diyemiyorsun. Sazı alma
zamanı geldi diyor belli ki. Kimse senin sazına ve sözüne güven duymaz bu saatten sonra.
Hiçbir şekilde ne ağacın, ne çimenin, ne de çiçeklerin arkasına sığınarak silahlı fotoğraf
verilmez.
Kandil dün bir mesaj gönderdi. Gezi ruhunun canlandırılmasını istiyorlar. Bu bir isyana
teşviktir. Mevzu olan ülkenin kendisidir. Ülkenin istikbaline, istikrarını bir parti ile özdeş
görenler AK Parti’ye ve değerli gönüldaşlarımıza vuruyorlar. Bu gün Gezi Parkı'nın tek
başına tek başına masum bir çayır çimen olmadığını söylemiştik. Bir çok yerden yönlendirilen
ve ülkenin istikrarı ile alakalı bir dönemdi.
‘Ama’sız silah bırakacaksa PKK silah bıraksın ve tekrar kullanmayacak. Siz bu ülkede
olmayan güveniniz bir daha kaybettiniz. PKK burada bir muhatap değildir. PKK yalnızca
silah bırakmayacak, silahları yok edilecektir. Her bir şehidimizin birisi gerek ailesinde
gerekse hepimizde çok derin yaralar bırakılıyor. Etkisiz hale getirilen teröristler ortaya
çıkartılmıyor. Çok ciddi miktarda terörist etkisiz hale getiriliyor. Bundan geri durmayacağız.
Bunun geri dönüşü yok. ‘Acaba bu mücadelede gevşeme olur mu?’ diye soruyorlar. Ne zaman
silahlar gömülecek ondan sonra bizim konuşacağımız cümlelerimiz olur. Bizim çözüm süreci
ile alakalı yaptıklarımızın istismar edildiğini gördük. En son 15 Nisan’da silahlar bırakılmış
olsaydı, Türkiye’de bunları konuşmuyor olacaktık.
Hiçbir göz boyamaya müsaade etmeyeceğiz. Geçtiğimiz gün Van’da belediyeye ait kamyonun
içinde patlayıcı ele geçirildi. Bir yerel yönetim ben HDP’liyim diye yerel imkanlarını teröre
kullanamaz. Buna müsaade etmeyiz. Türkiye’nin özellikle kaos oluşturulmaya çalışıldığı bir
ortamda buna müsaade etmeyiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14712.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

HDP’li bakanların vebali CHP ve MHP’nindir!
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP ve MHP’ye çağrıda bulunarak, “Gelin
parlamentoyu toplayalım ve parlamento kendi göbeğini kendisi kessin” dedi.
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “AK Parti 7 Haziran akşamından itibaren meclis
başkanı seçimi ve 9 Temmuz tarihinde hükümet kurma görevi verildiği ana kadar bütün bu
meseleleri tarttık. Bu seçimin sonuçlarını değerlendirmeye çalıştık. Verilen mesaj
doğrultusunda AK Parti yeni bir hareket alanı ortaya çıkaracaktır. Geçen hafta yapılan bir
ankette AK Parti’nin potansiyel oy alabileceği alan yüzde 51 çıkıyor. O insanlara hitap
edebileceğimiz takdirde bu oranı alabiliriz" dedi.
Elitaş, "AK Parti camiası iyi çalıştığı takdirde, yüzde 51 ‘e çıkmamız için hiçbir sebep yok.
Bu günlerde 9 Temmuz tarihinden itibaren ana muhalefet partisi niteliği kazanmış CHP,
arkasından MHP Genel Başkanları ile görüştü. Bir heyet oluşturuldu. Mükemmel görüşmeler
gerçekleşti. Sayın Genel Başkanımız geçen hafta Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha yaptı. İki
siyasi partinin genel başkanı centilmence o günkü toplantıda 35 saatin özetini anlatmaya
çalıştılar. İki siyasi partinin birlikte olabilmelerinin mümkün olmadığından dolayı koalisyon
iradesinin oluşmayacağı anlaşıldı.
7 Haziran’da zafer sarhoşluğu neticesinde HDP Eş Genel Başkanı, AK Parti’ye kapımız
kapalı demişti. Sonra MHP Genel Başkanının bir açıklaması geldi. Zaten düğün o zaman
çözüldü. Çünkü MHP’nin kapıları kapatması demek Türkiye’nin hızlı bir şekilde erken
seçime gitmesinin yolunun açılması demekti.
Genel Başkanımız MHP Genel Başkanı ile konuştu. MHP ile koalisyon kurmanın çalışmasını
yaptık. Sayın Başbakan ile görüştüler. AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 45’i MHP ile, MHP
seçmenlerinin yüzde 55’i de AK Parti ile koalisyon kurulmasını istiyor" diyerek şu şekilde
konuştu:
"Daha vakit geçmiş değil, gelin TBMM’yi toplayalım parlamento kendi göbeğini kendisi
kessin. Anayasa’da 116. maddesine göre Cumhurbaşkanı parlamentoyu fesih ediyor. Gelin
milletin temsilcileri olarak milleti seçime götürme kararını biz verelim. Katılmazsanız
Anayasa’ya göre kurulacak olan hükümete herkesin boynu kıldan incedir. Bu yasayı Meclis
Başkanı uygulayacak. MHP ve CHP yaptığı hatadan dönerse CHP, MHP ve AK Partili bir
hükümet ile seçime giderken güçlü bir hükümet ile gidip bu yaraları saracak bir hükümetle
gider.
Sayın Bahçeli’nin lügatinde ‘olur’ dediği bir cümleyi bulamadık. 7 Haziran tarihinden itibaren
‘olmaz’ diyerek kapıları kapattı. Sürekli ironi yaptı. Şu anda da yaptığı kamuoyu nezdinde
bizi küçük düşürebilmek için basit hesaplarla bizi kamuoyu nezdinde mahkum etmeye
çalışıyor. Tekrar ediyorum, Türkiye’nin Sayın Cumhurbaşkanı’na fırsat vermeden
parlamentoyu yarın toplayalım ve karar alalım. 3 siyasi partinin 470 milletvekili tarafından
temsil edilen bir birlik ile Kasım ayının başında yapılacak bir seçime güçlü bir hükümet ile
gidelim, terör örgütüne fırsat vermeden gidelim. Eğer buna hayır derseniz HDP’li 3 bakanın
hükümette bulunmasının vebali CHP ve MHP’nin omuzlarındadır. Bu millet bunun hesabını

yapılacak seçimlerde muhakkak sorar. HDP’nin anayasa gereği bakan vermesi gerekir. HDP
eş genel başkanı diyor ki ‘Bunun takdiri bize ait’ diyor.
Anayasa Cumhurbaşkanı teklif eder diyor. Çünkü bu irade ile kurulmuş bir hükümet değil.
Anayasa’da yazılanlara harfiyen uyulmak zorundadır. Gelmezlerse sayın Başbakan dışarıdan
bakan atama yapabilecektir.
Eş genel başkan gelin masaya oturalım diyor. Eş genel başkan gölge oyunu kahramanı gibi.
Arkadan biri ipleri oynatıyor perdeye yansıması çıkıyor."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14713.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Engelli çocuklarına bakacak bakıcı
bulamıyorlar
Kayseri’de yaşayan ve 3 tane engelli çocuğu olan Vergi Ağıl, eşinin bel fıtığı olduğu için
çocuklarına bakmakta zorlandığını söyleyerek, bakıcı aradıklarını dile getirdi.
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Kayseri'de yaşayan Vergi Ağıl, 3 çocuk babası ve çocuklarının kisi yüzde 70, biride yüzde 98
engelli. Eşi ve çocukları ile yaşayan Ağıl, eşinde bel fıtığı olduğunu ve çocuklarına bakmakta
zorluk çektiğini söyledi. Daha önce birkaç tane bakıcının geldiği fakat 2 gün kaldıktan sonra
tekrar
dönmediklerini
belirten
Ağıl,
bakıcı
aradıklarını
dile
getirdi.
Ağıl, "Kızlarım Münire ve Fatma’da Motor Mental Reterdasyon (MMR) hastalığı var ve
yüzde 70 zihinsel engelliler. Oğlumuz 13 yaşında ve Joubert Sendromu adında nadir görülen
bir hastalığı var. Bu hastalık çok ağır ve çocuğumuz yüzde 98 engelli. Çocuğun en büyük
problemi yemek, içmek ve konuşamamak. Bu faaliyetleri yerine getirmekte çok zorlanıyor.
Çocuk konuşamadığı için kendine zarar veriyor. Kafasını sert yerlere vurarak yara yapıyor”
ifadelerini kullandı.
Baba Vergi Ağıl, "Annesi Vergican ile yeterince ilgilense de hastalığından dolayı çocuğu
indirip kaldırmakta zorlanıyor. Vergican büyüyüp kilo aldığı için annesi bakmakta yetersiz
kalıyor. Gün geçtikçe problemleri artıyor. Ablaları da özürlü olduğu için onlarda
bakamıyorlar. Kızlarımdan birinde böbrek yetmezliği olduğu için diyalize giriyor ve o da
yürümekte zorluk çekiyor. Vergican’a bakmak için bize yardımcı olacak birilerini arıyoruz
fakat bulamıyoruz. Vergican ile ilgilenmek için bugüne kadar gelenler oldu fakat çeşitli
bahanelerle bir daha gelmediler. Çok bir şey istemiyoruz. Sadece çocuğumuza bakabilecek
birini arıyoruz ama bulamıyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14714.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

1 kiloluk domatesler görenleri şaşırtıyor
Kayseri'de yaşayan Şaban Bayrak'ın ürettiği gübre ile yetiştirdiği ve 1 kiloya kadar ulaşan
domatesler görenleri şaşırtıyor.
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Kayseri'de yaşayan Şaban Bayrak, kendi bahçesinde ürettiği domatesler ile görenleri hayrete
düşüyor. Bayrak'ın yetiştirdiği domatesin normal domateslerden farı ise, bin kilogram
gelmesi. Çevresindeki vatandaşların da domatesi görünce şaşırdığını söyleyen Bayrak,
sonbahar mevsiminde kendi bahçesinde topladığı yaprakları gübre olarak kullandığını söyledi.
Şaban Bayrak, "Buradaki bahçede kendi özel yetiştirdiğim domatesler var. Domatesleri kendi
ürettiğim yerli tohumlar ile yetiştiriyorum. Bunu yaparken sonbahar mevsiminde bahçeden
topladığım ne varsa makineden geçiriyorum ve gübre üretiyorum. Yetiştirdiğim ürünlere de
gübre olarak onları kullanıyorum. Yetiştirdiğim ürünler de ortalama 900 gram, bin gram ve
bin 100 gram arasında geliyor. Domateslerin çekirdeği az, kabuğu ince ve lezzetli oluyor"
dedi.
Bayrak ayrıca, "Yetiştirdiğim domatesleri de görenler şaşırıyor ve ‘böyle domates mi olur?’
diyorlar. Yıllardır böyle yapıyorum ve domatesleri tek dal üzerinde yetiştiriyorum. Normal
usul domates yetiştirmiyorum. Budayarak, 2 dal üzerinde yetiştiriyorum. Bu şekilde hem
lezzetli oluyor hem de daha iri oluyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14715.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

30 Ağustos provası Cumhuriyet Meydanı'nda
yapıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın provası Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
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Sabah saat 09.15'te prova için Cumhuriyet Meydanı araç trafiğine kapatıldı. Türk Silahlı
Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin yerini alması ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos

Zafer Bayramı'nın geçit töreninin provası gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin
kullandığı araçların da yer aldığı provaları vatandaşlar ilgiyle izledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14716.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Şehitlere saygı konvoyu düzenlendi
Son günlerde yaşanan terör olayları sonrasında şehit olanlar için ve teröre tepki göstermek
için Kayseri'de 'Şehitlere Saygı Konvoyu' düzenlendi.
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Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin de destek verdiği ve
Kayseri Peogeot Team tarafından düzenlenen 'Şehitlere Saygı Konvoyu'na katılanlar Kadir
Has Kültür Merkezi'nin otoparkında buluştu.
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, son
terör olayları sonrasında her gün bir şehit verildiğini belirterek, "Terör olayları sonrasında 45
günde 56 şehit verdik. Bu yaşanan terör olaylarını kınamak için Kayseri Peogeot Team
tarafından bir organizasyon düzenlendi. Biz de şehit aileleri olarak bu organizasyona destek
verdik" dedi. Ali Yavuz, şehitleri hatırlamanın önemli olduğunu söyleyerek, "Bu
organizasyonla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve polisimizin yanında olduğumuzu göstermeye
çalışacağız. Destek verenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.
Kayseri Peogeot Team sorumlusu Hüseyin Akpınar ise, yaşanan terör olaylarını protesto
etmek amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini söyleyerek, "Biz grup olarak 30 kişiydik
ama katılım bizim beklediğimizin çok çok üzerinde oldu. Buradaki amacımız tektir. Tek
amacımız da terörü lanetlemek ve şehitlerimizi anmaktır" ifadesinde bulundu.
Kadir Has Kültür Merkezi'nin otoparkında buluşanlar, araçlarını Türk bayrakları ile
süsleyerek şehir turu attıktan sonra Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14717.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Hukuk herkese lazım
MAZLUMDER Kayseri Şubesi adına terör operasyonları ile ilgili açıklamalarda bulunan
MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş: “Hukuka ve inancımıza göre ölen insan
kim olursa olsun cesedine hakaret edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Toplum vicdanına
göre de bu davranış insanlığa aykırı bir uygulamadır” ifadelerini kullandı.
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MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet aş, terör operasyonlarını değerlendirdi. Taş:
“Ülkemizde 1 aya yakın bir süredir devam eden PKK saldırıları ve karşılığında güvenlik
güçlerinin yaptığı operasyonlarda çok sayıda asker, polis, kamu görevlisi ve sivil vatandaş
hayatını kaybetti, çok sayıda PKK elemanı da öldürüldü” dedi.
Terör operasyonları ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler veren Taş: “Kamuoyuna yansıyan
bilgilere göre çatışmalarda öldürülen PKK mensuplarının bir kısmının cenazelerinin habur
sınır kapısında günlerce bekletilip yakınlarına teslim edilmediği, Muş ilinin Varto ilçesinde
öldürülen kadın PKK’lının çıplak bedeninin teşhir edildiği iddiası ortaya atılmış
bulunmaktadır. Hukuka ve inancımıza göre ölen insan kim olursa olsun cesedine hakaret
edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Toplum vicdanına göre de bu davranış insanlığa aykırı
bir uygulamadır” açıklamasında bulundu.
Taş, sözlerini şöyle sürdürdü: “MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak! Silahlı yasadışı
örgütlerin kamu görevlilerini ve sivil vatandaşları evlerinde uyurken öldürmeleri,
bombalayarak havaya uçurmaları, yollarını keserek mallarına ve canlarına zarar vermelerinin
toplum ve devletin geleceği açısından bir insanlık suçu olarak kabul ediyor, devlet
uygulamalarının da hayatı sona ermiş olan silahlı örgüt mensubu olsalar bile cesetlerine karşı
hukukun, toplumun inandığı dinin ve kamu vicdanının emrettiği ölçüler içinde muamele
yapmasının bir zorunluluk olduğunu hatırlatıyoruz.
İnsan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının da! Başta MAZLUMDER yöneticileri ve
çalışma grupları olmak üzere kendilerine yapılan şikayet ve başvuruları tüm ön yargılardan
(Etnik, dini ve bölgesel) uzak bir anlayışla gözden geçirerek ilgili makamlara anlaşılır
(düşmanca hislerden uzak akıl ve fetva veren bir edanın dışında bir üslupla) ve tüm
şubelerinin hissiyatını göz önüne alan bir yaklaşımla ulaştırmalarının bir kurum sorumluluğu
olduğunu hatırlatıyor, ülkemizde akan kanın durması için yetkili, etkili resmi ve sivil
kuruluşları sorumluluk almaya davet ediyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14718.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

Baro başkanından MHP için 'Çiçek Abbas'
benzetmesi
Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, MHP'nin koalisyon formülleri ve tutumuyla ilgili,
otobüs şoförü benzetmesi yaptı.
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Koalisyon görüşmeleri sürerken partilerin takındığı tutum sürekli tartışıldı. Tartışmaya sosyal
medya hesabından Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç da katıldı. Fevzi Konaç, MHP'nin
koalisyon formülleri ve tutumuyla ilgili, otobüs şoförü benzetmesi yaptı.
"Bizimle yürü Türkiye' sloganının MHP'ye ait olduğunu anımsatan Konaç, "Önce otobüse
iktidara gider diyerek müşteriyi doldur. Sonra da 'Bu araç sadece ana muhalefete gider.
Sürmem ama, şoför tavsiye ederim. Otobüs yola erken çıkmasın' de. Soruyoruz o zaman; Niye
yolcu topladın? Dolmuşçu Çiçek Abbas gibi, 'Aksaray... Aksaray... Aksaray...' diye
bağıranlara tempo tutmak nedir?" dedi.
"SON UMUT DA BİTTİ"
'Bizimle yürü Türkiye' başlığını taşıyan mesajında Konaç, "Millet oy verdi ve iktidar ortağı
olarak hizmet et dedi. Ama ısrarla ben yokum deniliyor. Neden? Koalisyon şartı olarak talep
ettikleri 4 maddeden kaçan AK Parti tavrından. Zor zaman ve son umut da bitti. Üzülüyorum
ve yakışanın bu şekliyle koalisyon olması gerekirdi diye düşünenlerdenim. Suç onda veya
bunda derdinde de değilim." dedi.
TARTIŞMA YARATACAK BENZETME
MHP'nin koalisyon formüllerine karşı takındığı tutumu terminal rajonu ile anlatan Konaç, şu
ifadeleri kullandı;
"Önce otobüse iktidara gider diyerek müşteriyi doldur. Sonra müşteri hadi gidelim deyince,
otobüsün şoförü olarak de ki; bu araç sadece ana muhalefete gider. Başka güzergaha gitmem.
İki kaptanla yola çıkmam. Otobüsü sürecek ehliyetim yok. Gözüm yolu yemiyor. Muavini hiç
tutmadım. Otoban harici şoförlük yapmam. Sürmem ama şoför tavsiye ederim. Kemal kaptan
daha iyi sürer. Alayınız gitse de ben gitmem. Ahmet kaptanla hiç olmaz. Otobüs yola erken
çıkmasın. Vatandaş bize yedek kaptanlık verdi, ama sakın yola çıkma dedi. Yorulmayın gaza
gelmem, dolmuşa otobüse binmem. Otobüs arızalanırsa hiç karışmam. Yolda kalırsa el atıp
itmem. Ne biner ne de inerim. Bizimle seyahat edin dediysem de, bizimle yürümeyin
ulennnn! Hakikaten soruyoruz o zaman; Niye seyahat acentası kurdun? Niye yolcu topladın?
Niye otobüs aldın? Dolmuşçu Çiçek Abbas gibi, 'Aksaray... Aksaray... Aksaray...' diye
bağıranlara tempo tutmak nedir? Otobüse kaptan olmak varken, ille de muavin olurum demek
yakışır mı? Ha diyorsunuz ki; Ahmet kaptanın abisi rahat bırakmıyor ki... Bak onu bilemem."
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