KAYSERİ HABER ARŞİVİ
18.05.2015–24.05.2015
Kayserispor, bildiğiniz gibi
PTT 1. Lig’in 33. haftasında Kayserispor sahasında Karşıyaka ile karşılaştı. Mücadele
Kayserispor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
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MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada ceza alanı içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Bobo’nun vuruşunda topu
kaleci Erhan çıkardı.
21. dakikada Cem Can’ın pasında ceza alanı içerisinde toplu buluşan Bobo’nun vuruşunda
meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
23. dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Biseswar’ın vuruşunda top az farkla auta gitti.
24. dakikada Biseswar’ın açtığı ortada topa uzanan Bobo’nun vuruşunda top az farkla auta
gitti.
30. dakikada Okay’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bobo’nun vuruşunu kaleci Erhan
meşin yuvarlağı zorlukla çıkardı.
37. dakikada karşı karşıya kalan Ali Kemal’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
58. dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Biseswar, meşin yuvarlağı kalecinin üstünden
ağlarla buluşturdu. 2-1
69. dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Kemal Özkan’ın şutunu kaleci Kayacan çeldi.
90. dakikada Çağlar’ın pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Nobre’nin sert şutunda
kaleci Erhan topu auta çeldi.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Volkan Bayarslan xx, Seçim Demirel xx, Fevzi Demirhan xx
KAYSERİSPOR: Kayacan xx, Okay xxx, Bobo xx, Nobre xxx, Biseswar xx, Markı Simic xx,
Berkay Can xx (Alper Uludağ dk. 45 xx), Çağlar xx, Murat Akın xx (İbrahim Dağaşan dk. 64
xx), Ömer Bayram xx (Mehmet Eren dk. 58 xx), Cem Can xx
YEDEKLER: Serdar, Anıl Taşdemir, Turgut Doğan, Barış Özbek
TEKNİK DİREKTÖR: Cüneyt Dumlupınar
KARŞIYAKA: Erhan Erentürk xx, Erdi xx, Onur Okan xx (Harun dk. 64 x), Mustafa Aşan
xx, Ali Kemal xx, Okan Şahingöz xx, Bartu Umut xx (Erdal dk. 77 x), Fatih Öztekin xx, Yiğit
Yavuz xx, Mücahit Serçe xx (Anıl dk. 70 x), Eray Güçlü xx
YEDEKLER: Aykut, Floresta
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Tuyuran

GOLLER: Bobo (dk. 21), Biseswar (dk. 58) (Kayserispor), Ali Kemal (dk. 37) (Karşıyaka)
SARI KARTLAR: Berkay Can (Kayserispor), Yiğit (Karşıyaka)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13283.html
Erişim Tarihi: 20.05.2015

Bu davayı sürdürecek nice Erdoğanlar var
Kayseri’de STK temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
yeni Türkiye idealine omuz verecek milyonlarca Anadolu evladının olduğunu ifade ederek,
“Bizim için Menderes ve Mursi gibi bir akıbet hayali kuranlara diyorum ki, bu tekerlek
tümsekte kalmaz. Bu davayı sürdürecek nice Tayyip Erdoğanlar, nice Mursiler ve nice
Menderesler var” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de sivil toplum kuruluşları (STK)
temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programı çerçevesinde önce Kayseri Valiliği ile 2. Hava İkmal
Bakım Merkez ve Garnizon Komutanlığını ziyaret etti. Garnizon ziyaretinin ardından
Cumhurbaşkanı Erdoğan STK’larla yemekte bir araya geldi. Yemekte yaptığı konuşmada iki
gece önce idrak edilen Miraç Kandili’nin ve içinde bulunduğumuz üç ayların ülkemiz,
milletimiz ve tüm insanlık için huzur, barış ve kardeşliğe vesile olması dileğini ifade eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kayseri’de resmî açılışını yaptıkları özel sektör
yatırımlarıyla birlikte toplamda 458 milyon lira tutarındaki 50 yatırımın Kayseri’ye ve
Kayserililere hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yatırımları Kayseri’ye
kazandıran bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, özel sektör kuruluşlarımızı ve
hayırseverlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bir sanayi ve ticaret şehri olan Kayseri, inşallah
bu yatırımlarla ülkemizin 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar bölgesinde ve tüm Türkiye’de örnek alınan ve
başarıları gıptayla takip edilen Kayseri’nin bundan sonra da yoluna bu şekilde devam
edeceğine inandığını belirtti.
“KAYSERİ’NİN TARİHİ; BAŞARININ, UMUDUN VE İNANCIN TARİHİDİR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kayseri’nin tarihi, aynı zamanda Anadolu’nun öz evlatlarının
yıllarca ötekileştirilmiş, dışlanmış ve ikinci sınıf muameleye tabi tutulmuş vatandaşlarının
tarihidir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayseri’nin tarihi, tıpkı bir kardelen gibi
başarının, umudun, inancın tarihidir. Kayserili kardeşlerimin, nasırlı ellerinde vakurlu bir
anlayışla vakur bakışlarında onurlu ve kararlı bir mücadelenin izleri vardır. Sizler, millet
iradesinin egemen olduğu demokrasinin de her türlü özgürlüğün ayaklar altına alındığı
darbelerin de ne anlama geldiğini de çok iyi bilirsiniz. Yakın tarihimizin en meşum, uğursuz
günlerinden biri olan 28 Şubat'ı sizler, iliklerinize kadar hissettiniz. Sermayenin renklere
ayrıldığı, baskıların, tehditlerin ayyuka çıktığı, asılsız haberlerle iş adamlarımızın, sivil

toplum kuruluşlarımızın yıpratıldığı günleri hep birlikte yaşadık. İstanbul'daki bir avuç elit,
tüm köşe başlarını tutarken; Kayserili, Konyalı, Gaziantepli, Mersinli iş adamlarımız,
Anadolu'nun fedakâr, cefakâr müteşebbisleri, üvey evlat muamelesine maruz kaldı.
Anadolu'nun birçok şehri gibi Kayseri de kendi yağıyla kavrulmayı, kendi imkânlarıyla
büyümeyi, kendi gücüyle ayakta durmayı başardı. Bu sebeple Kayseri, aynı zamanda
yiğitliğin, mertliğin, çalışkanlığın, helal kazancın, bereketin şehridir. Bütün olumsuzluklara,
şevk kırıcı, motivasyon kırıcı uygulamalara ve bütün bunların karşısında sizler sabrettiniz,
mücadele ettiniz ve sonuçta zafere ulaştınız.”
“2007’DE, BU TOPRAKLARDAN BİR CUMHURBAŞKANI SEÇTİRMEMEK İÇİN HER
YOLA BAŞVURDULAR”
Bugün "Kayseri Modeli" diye ifade edilen bir başarı hikâyesinin sahibi olduklarını kaydeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2007 yılında değerli kardeşim 11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül'ün adaylığını ilan ettiğimizde, biliyorsunuz önümüze olmadık engeller çıkartılmıştı. Eski
Türkiye'nin güçleri el ele verdiler, bize kendi içimizden Anadolu'nun bağrından, bu
topraklardan bir Cumhurbaşkanı seçtirmemek için her yola başvurdular" dedi.
“7 HAZİRAN SEÇİMLERİ, ÜLKEMİZİN GELECEĞİ BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR
DÖNÜM NOKTASI”
"Anayasa'yı ve tahammülleri çiğneme pahasına 367 gibi bir hukuk garabeti üreterek,
önümüzü kesmeye çalıştılar. Biz, bu durum karşısında kararlı bir duruş sergiledik ve hemen
milletimize müracaat ettik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ve seçim sonrasında Abdullah
Gül kardeşimizi Cumhurbaşkanı olarak hak ettiği makama uğurladık. Akabinde, Kayseri'nin
yüzde 82,1 gibi çok yüksek bir oranla destek verdiği Anayasa değişikliğiyle
Cumhurbaşkanı’nın doğrudan milletin oylarıyla belirlenmesinin önünü açtık. 10 Ağustos
2014 tarihinde Türkiye ilk defa Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandığa gitti. Kayseri, yüzde
66 oy oranıyla Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir teveccühle şahsımı bu göreve layık
gördü. Ben, bu vesileyle tüm Kayserili kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Geçen
yıl 30 Mart ve 10 Ağustos'ta gerçekleşen seçimlerle, yeni Türkiye'nin kapısını aralayacak olan
iki kilidi açmış olduk. Bu kapının üçüncü kilidi ise 20 gün sonra açılacak. Ülkemizin geleceği
bakımından son derece önemli bir dönüm noktası olan 7 Haziran tarihi yaklaştı. Bu seçimlerin
ardından inşallah, yeni Türkiye'nin inşası yolunda daha süratli, daha verimli şekilde çalışmaya
devam edeceğiz. Bu kutlu yola mayın döşeyenlerin, bizi engellemek isteyenlerin, bize çelme
takmaya çalışanların tüm umut ve beklentilerini boşa çıkaracağımıza inanıyorum. 1960
darbesiyle başlayan, 1971 muhtırası, 1980 darbesiyle tahkim edilen, 28 Şubat müdahalesiyle
zirve noktasına ulaşan vesayet düzeninin son sıkıntılarını da hep birlikte ortadan
kaldıracağız.”
Bunun için yeni Anayasanın ve başkanlık sisteminin süratle hayata geçirilmesi gerektiğini
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah, 8 Haziran'dan itibaren kolları sıvayıp, bu
doğrultuda çalışmaya başlayacağız" dedi.
“AK
PARTİ
KENDİ
ZENGİNLERİNİ
YARATTI
DEDİLER,
BUNU
HAZMEDEMEDİLER”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'nin yeni Türkiye'nin inşasında da öncü rol üstleneceğinden
şüphe etmediğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu
sabah, bazı köşe yazarı arkadaşlarımızla bir kahvaltı yapalım istedim ve bu kahvaltıda
arkadaşlarımızın çok anlamlı tespitleri vardı. Ekranlardan da kendilerini gayet iyi tanıdığımız
bu arkadaşlarımız, şöyle bir noktaya özellikle vurgu yaptılar. Dediler ki, yıllar yılı bu ülkede
malum beyaz Türkler, zenci Türkler, bu ayrım yapıldı. Sen Anadolu'nun bir esnafıysan,
tüccarıysan, zaten o zamanlar sanayicisi yoktu. Sen, o zaman 'zenci Türksün.' Diğerleri,

'beyaz Türk' malum. Bu beyaz Türkler, baktılar ki şimdi Anadolu'dan bu 'zenci Türk' diye
baktıkları, artık sanayileşmeye de başladı. Para, pul sahibi olmaya başladı. Bu defa ne demeye
başladılar; dikkat edin, bu çok önemlidir. Son 12-15 senede şu ifadeyi kullanmaya başladılar.
Bunun geliştirilmesi çok önemli. Bu bir kasta mahsustur. Şu andaki sıfatımla konuşmuyorum
tabii. O zaman AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanım. 'AK Parti, kendi zenginlerini yarattı'
dediler. Bununla da kalmadılar ne dediler, 'AK Parti, kendi aydınlarını yarattı' dediler. Şimdi,
bir partinin bu tür bir çalışması olabilirse, varsa, sen bunu teşvik edersin. Böyle bir şey de yok
ama bunlar Anadolu'nun bağrından çıkacak bu yiğit sesi, bu eli nasırlı insanların sermaye
sahibi olmasına katlanamıyor, buna tahammülü yok. Bunlar, kendi bağırlarına bakın, o
bağırlarının içerisinde Anadolu'nun sesini bulamazsınız. Niye hazmedemiyorsun? Niye
Kayseri'den, Konya'dan, Van'dan, Erzincan'dan, Elazığ'dan, burada birisi olmasın? Niye, buna
tahammül edemiyorsun? Sermayeyi de oralara doğru yaymazlar. Oralarda yatırım yapmazlar.
Ben, kendilerine hep onu söylerdim. Niye, gidip de bak 6. bölge teşvik bölgesi. Gelin oraya
yatırım yapın. Beşinci bölge teşvik bölgesi, gelin oraya bir yatırım yapın. Dördüncü bölge,
önemli bir teşvik bölgesi, oraya bir yatırım yapın. Beyefendiler, en ufak bir riske dahi
girmezler. Çünkü oraya o yatırım yaparsa o bölge ayağa kalkacak."
“AİLELERİMİZE VARINCAYA KADAR HER TÜRLÜ SAYGISIZLIK VE HAKARETİ
YAPTILAR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in geçenlerde Rusya'da yatırım yapmayan, pasif direnişte
bulunan iş adamlarını toplayarak, "Hepiniz yatırım yapacaksınız, yapmadığınız takdirde tüm
yatırımlarınıza el koyacağım" dediğini aktararak, "Biz böyle bir şey istemiyoruz" dedi ve 780
bin kilometrekarelik vatan toprağının her yerinde her türlü imkanı iş adamlarına
hazırladıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu'nun sesinin yükseldiğini, ülkenin geleceğinde çok umutlu
olduğunu dile getirdi. Milletvekili genel seçiminin öneminin, eski Türkiye heveslileri
tarafından da iyi bilindiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bunun için
ellerindeki tüm imkânlarla, araçlarla hiçbir sınır ve ilke tanımadan üzerimize geliyorlar. Hangi
medya grupları nasıl saldırıyor. Ben seni tanıyorum, sen de beni tanı, senin hakkında ne
düşündüğümü de bil. Zaten bunlar bizim ailelerimize varıncaya kadar her türlü saygısızlığı,
hakareti yaptılar. Ama biz bunlara hakaret yapmadık. Biz, 'Haysiyetli olun, onurlu olun, bizim
onurumuzla, haysiyetimizle oynamayın, bulunduğumuz makamın haysiyetiyle, onuruyla
oynamayın. Oynarsanız bunun da bir bedeli olur' dedik. Bunlar şu anda ellerindeki
imkânların, beyaz Türkler ya, büyüklüğüne bakıyorlar. Bugün var, yarın olmaz ne yapacaksın.
Yalnız kapalı kapılar ardında bu irtibatları yapıyorlar, bir araya geliyorlar. Çünkü bunlar
Gezi’cidir. Gezi’de de bunları boyunlarına falan taktılar, onlarla yürüdüler."
DOĞAN MEDYASININ “YÜZDE 52 İLE SEÇİLEN MURSİ İDAMA MAHKÛM OLDU”
HABERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı
Mursi'nin idama mahkûm edilmesi konusunda, Mısır'da cunta rejiminin, halkın oylarıyla
seçilmiş cumhurbaşkanını idama mahkûm ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları
kaydetti: "Tevafuk ya o da yüzde 52 ile seçilmişti, biz de yüzde 52 ile seçildik. Şimdi o
Doğan Medyası başlık atıyor, 'Şok karar, yüzde 52 halkın oylarıyla seçilmiş Mursi idama
mahkûm oldu.' Yani ne demek bu, ne demek istiyorsun. Ondan sonra itiraz sesleri yükselince,
sosyal medyadan saldırılar başlayınca bu sefer hemen kaldırıyorsun. Kaldırıp, 'biz onu demek
istemedik, şunu demek istedik, bunu demek istedik.' Şimdi köşe yazılarında da bunu
yazıyorlar. Niye, çünkü bunlar dürüst değiller."

“MURSİ KARARI, MISIR DEMOKRASİSİNİN İDAM FERMANIDIR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi hakkındaki kararın muhatabının, umutlarını, taleplerini ve
beklentilerini meşru siyasete bağlamış tüm Mısır halkı olduğunu belirterek, "Bu karar, Mısır
demokrasisinin idam fermanıdır aslında. Dün verilen kararla Mısır'daki demokrasi umutlarına,
adalete, barış, huzur beklentisine bir kez daha kurşun sıkılmıştır. Ancak bu kararın sadece
Mısır'ın cuntasını değil, Türkiye'deki gazeteci kılıklı bazı sivil darbecileri de sevindirdiğini
görüyoruz. Eskiden beri attığı manşetlerle, yaptığı tetikçilikle darbecilerin sesi olmuş bir
gazetenin internet sayfası, dün bu haberi şahsımı da ima edecek şekilde sevinçle verdi.
Bundan birkaç gün önce de paralel örgütün militanı olan, geçmişi hukuk katliamlarıyla dolu
bir savcı, bizi rahmetli Adnan Menderes'in akıbetiyle tehdit etmişti. Biri açıktan diğeri de
güya imalı şekilde bizi beyaz gömlek ve yağlı urganla tehdit ediyor. Bu yağlı urganı zaten
siyasilerin içerisinden yapanlar da oldu. İşte geçen gün Erzurum'da vatandaşın üzerine o yağlı
urganı atıyor. Peki neticesi ne oldu. Millet ferasetiyle konuşur, milletin feraseti başkadır. Bu
mahfillere bugün bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum. Bunların yularını elinde
tutan ağababalarına sesleniyorum, o üst akla sesleniyorum, biz bu yola kefenimizi giyerek
çıktık. Biz ölümü bir saat gibi kolumuzda taşıyoruz. Her zaman söylüyorum, korkaklar zafer
abidesi dikemezler. Evelallah bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Biz ölümü
öldürmüşüz, sizin tehditleriniz vız gelir tırıs gider. Şayet bu tehditlerin, imaların aba altından
sopa göstermelerin bizi yeni Türkiye'yi inşa yolundan vazgeçireceğini düşünüyorlarsa boşuna
uğraşıyorlar" dedi.
“MİLLETİMİZ DARBECİ ZİHNİYETE HAK ETTİĞİ DERSİ VERİR”
Necip Fazıl Kısakürek'in "Mehmedim sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin eve dönsek
de, sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet elbet bizimdir, gün doğmuş gün batmış ebed
bizimdir" dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Ben de bizim için
Menderes ve Mursi gibi bir akıbet hayali kuranlara diyorum ki, bu tekerlek tümsekte kalmaz.
Bu davayı sürdürecek nice Tayyip Erdoğanlar var, nice Mursiler, nice Menderesler var, yeni
Türkiye idealine omuz verecek milyonlarca Anadolu evladı var. Arkası gür geliyor. İşte
Kayseri burada. Kayseri bu tekerliği tümsekte bırakır mı, Kayseri yarınlarına sahip çıkmaz
mı, Kayseri bu darbeci zihniyete hak ettiği dersi vermez mi, paralel örgütüyle, bölücü
örgütüyle, ana muhalefetiyle, diğer muhalefetiyle bir olup bu ülkenin, bu milletin tüm
kazanımlarına saldıranlara Kayseri 7 Haziran'da 'dur' demez mi. Şu anda, bölücü terör
örgütüyle iş tutanlarla bu paralel örgüt iş tutuyor. Bu kadar açık, her şey ortada. İşte bugün
gazetelerde de var, oturmuşlar beraberce ne yapacaklarının adımlarını atıyorlar. Yerine göre.
Ne yapıp yapıp, bölücü terör örgütünün desteğindeki siyasi hareket barajı aşmalı, böyle bir
gayretin içerisindeler."
“NAMUSLU İNSANLAR NAMUSSUZLAR KADAR CESUR OLMAZSA BAŞARIYI
YAKALAYAMAYIZ”
Van ziyareti sırasında kadınların devamlı tehdit altında olduklarını dile getirdiklerini aktaran
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani demokrasi, barış diyordun. Bu tehdit nedir, niye bu tehditleri
yapıyorsunuz. Çok açık ve net. Şimdi aynı yöntemi Batı'da da yapmaya başladılar. Ne
yaparlarsa yapsınlar. Eğer namuslu insanlar, namussuzlar kadar cesur olmazsa başarıyı
yakalayamayız. Bunu yakalamak zorundayız" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin eski Türkiye heveslilerini bir kez daha sükût-u hayale
uğratacağına inandığını dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZİYARETİ
Yemeğin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, belediye çıkışında kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları
selamladı.
Kayseri temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’ya döndü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13284.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kayseri’de Şampiyonluk coşkusu
Geçtiğimiz haftalarda süper lige çıkmayı garantileyen Kayserispor, PTT 1. Lig’de
şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kentte büyük coşku yaşandı.
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PTT 1. Lig’de mücadele eden ve geçtiğimiz haftalarda süper lige çıkmayı garantileyen
Kayserispor, bugün şampiyonluk kupasını kaldırdı. Ligde oynadığı ve 2-1 kazandığı
Karşıyaka maçının ardından Kayserispor şampiyonluk kupasına kavuşurken, maçın ardından
taraftarlar da kentte sevinç gösterileriyle şampiyonluğu kutladı. Ellerinde bayraklarla
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, marşlar ve meşalelerle, gelen
şampiyonluğun tadını çıkardı. Araçlar da kornalarıyla taraftarlara eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13285.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Şampiyon kupayı kaldırdı
PTT 1. Lig’in şampiyonu Kayserispor, 2-1'lik Karşıyaka galibiyetinin ardından kupasını aldı.
Maçın son düdüğü çaldıktan sonra Kayserisporlu futblocu Cem Can, sahanın ortasına
Kayserispor bayrağı dikti.
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Maç sonu basın toplantısında konuşan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, ”Herkesin bildiği
gibi, geçen seneden bu yana Kayserispor Kulübü olarak çok acılar çektik. Geçen sene 3 mayıs

günü Eskişehir’de maçı kazanmamıza rağmen, ligden düştük. Bu sene de tam bir yıl sonra
tekrar süper lige çıkmaya hak kazandık. Çok fazla konuşmayacağım. Hepimizin hak ettiği bir
şampiyonluk” dedi.
Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı, ligin bitmesine 3 hafta kala garantileyen Kayserispor,
Karşıyaka maçı sonrası kupayı kaldırdı. Kupa törenine tüm teknik heyet ve kulüp yönetimi
katıldı.
Kayseri Erciyesspor’dan, Kayserispor’a transfer olan Cem Can’ın sahaya bayrak dikmesiyle
başlayan kutlamalar, tüm şehre coşku yaydı. Şampiyonluk ile ilgili maç sonu açıklama yapan,
Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, “Bugün çok keyifli bir gün. Aslında Antalya
Maçı’nda bu coşkuyu yaşayalım istedik. Ama olmadı kısmet bugüneymiş. Allah’a şükürler
olsun bu takım şanssızlıklar eseri düşmüştü. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Yiğit düştüğü
yerden kalktı” dedi.
Kulübün Genel Menajeri Süleyman Hurma da, ”Kayserispor bu ligin en prestijli
takımlarından biriydi. Ama geçen sene bir kaza geçirdik. Bu kaza bizde ağır travma yaptı. İyi
bir kulüp ise mutlaka sonuç alırsın, biz de sonuç aldık” diye konuştu.
Kayserispor’un bir yıl boyunca ter döktüğünü söyleyen Kayserispor Başkanı Bekir Yıldız,
”Tertemiz bir şekilde kupayı hak ettik. Herkes bu mutluluğu yaşamalı” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13286.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Milli İttifak'tan sevgi yürüyüşü
Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) genel seçimler için oluşturduğu Milli
İttifak, Kayseri’de ‘Sevgi Yürüyüşü’ yaptı.
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SP ve BBP'nin üye ve adaylarının bir arada gerçekleştirdiği sevgi yürüyüşü, Forum Kayseri
önünde edilen duanın ardından başladı. Fuzuli Duraklarına kadar yürüyen partililere,
vatandaşlar ilgi gösterdi.
Yürüyüşte bir konuşma yapan SP Milletvekili Adayı Ramazan Sılav, "Bugün Saadet Partisi
Sevgi yürüyüşünün 5.sını gerçekleştirdik. genci, yaşlısı, kadını ve erkeği ile dedesi ve
ninesiyle hiçbir partinin gerçekleştiremediği coşkulu bir etkinlik gerçekleştirdik. sevgi
yürüyüşüne katılan tüm mücahit ve alperen kardeşlerime Büyük Birlik Partili ve Saadet Partili
kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. İyiki varsınız. Sizlerin desteği ve duaları bize
çalışma azmi ve şevki kazandırmaktadır. Milli İttifak meclise girdiğinde kin ve nefret dili terk
edilecek sevgi, barış ve kardeşlik kazanacak ülke huzur ve sukuna kavuşacaktır” dedi.

Sılav ayrıca, "Kayıkçı kavgalarına son verilecek ve meclise yön vereceğiz. Tarım, sanayi ve
hayvancılıkta üretim seferberliği başlatarak bütün kesimlerin refaha kavuşmasını
sağlayacağız. Tarımda üretime destek vererek dünyada kendi kendine yeten nadir ülkelerden
olmayı başaracağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13287.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

MHP'den sandık görevlilerine bilgilendirme
semineri
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı tarafından 7 Haziran genel seçimlerinde sandık
görevlisi olan partililere bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
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Seminer hakkında bilgiler veren MHP İl Başkan Yardımcısı Müjdat Yılmaz, "Sandık
görevlilerimizin sandıklarda haklarını nasıl kullanacaklarını seçimin saati ile ilgili eğitim
veriyoruz. Kayseri’de 4 bine yakın sandık görevlilerimize çeşitli toplantılarla hem ilçelerde
hem de merkezde görev alacak olan partililerimize yönelik düzenlediğimiz seminerlerimiz
devam edecek" dedi.
Yılmaz ayrıca, "Bu eğitimlerde seçimin sıhhatli geçmesi ve çeşitli şaibelere yer vermemek
için bilgilendirme toplantılarıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13288.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Cumhurbaşkanımız, yatırım açılışları için geldi
AK Parti il teşkilatının istişare toplantısı yapılırken, düzenlenen toplantıda konuşan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün
Kayseri'ye mitinge gelmediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarım milyar TL'lik
yatırımların açılışını yapmak için Kayseri'ye geldiğini söyledi.

18 Mayıs 2015 Pazartesi 14:03

Anadolu Harikalar Diyarında düzenlenen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Eski Kültür Bakanı İsmail Kahraman, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediye eski başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı
Mehmet Özhaseki ve AK Parti teşkilatı katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Bizler bu tür toplantıları son derece önemsiyoruz. Dün
sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri'ye bir mitinge gelmedi. Yarım milyar TL’lik açılışlar vardı
onun için geldi. Meydanda bir konuşma yaptılar. Son derece verimli, güzel bir açılış oldu.
Sivil toplum örgütlerimize de değerlendirme konuşması yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız
Kayseri'den memnun olarak ayrıldıklarını söylediler. Bundan sonra da Başbakanımız miting
için Kayseri’ye gelecekler. Bugünkü toplantının AK Partimize ve ülkemize hayırlar
getirmesini diliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13289.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Çocuk meclisi şubeler arası yüzme ve bilgi
yarışması
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi tarafından, dönem sonu kapanış programı ve şubeler
arası “Yüzme ve Bilgi Yarışması” düzenlendi. Danişmentgazi Sosyal ve Spor tesislerinde
gerçekleştirilen yarışmaya 14 şube katıldı.

18 Mayıs 2015 Pazartesi 14:07

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da katıldığı etkinliğe öğrencilerin
yanı sıra, velilerin de ilgisi büyük oldu. 8 ay süren güz dönemi kurslarında Fen Bilgisi,
Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Rehberlik, Tiyatro, Halk oyunları alanlarında
gerçekleştirilen kursların tamamlanmasının ardından düzenlenen dönem sonu bilgi yarışması
Çocuk Meclisi’nin 14 şubesinden 3’er öğrencinin oluşturduğu takımlar arasında Bilgi
Yarışmasına geçildi.
Burada öğrencilere öğrenim gördükleri toplam Türkçe, Matematik, ingilizce ve Fen bilgesi
olmak üzere 4 branşta 5’er soru olmak üzere 75 soru soruldu. Yapılan puanlamanın ardından
5. sınıflarda 1. Keykubat, 2. Danışmentgazi 3. Belsin, 6. sınıflarda 1. Keykubat, 2.
Danışmentgazi 3. Belsin, 7. sınıflarda 1. Melikgazi, 2. Selcuklu 3. Merkez olurken, 8.
sınıflarda
ise
1.
Mimarsinan
2.
Danişmentgazi,
3.
Merkez
oldu.
Ayrıca, şubeler arası gerçekleştirilen bilgi yarışmasında dereceye girenlere Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıçtarafından saat ve kitap seti ödülleri verildi.
Çocuk Meclisinin hazırlamış olduğu etkinliğe katılarak onların her zaman yanında olduğunu
bir kez daha gösteren Melikgazi belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Amacımız
sizlerin daha donanımlı olarak yetişmenizi sağlamak, başarılarınıza başarılar katmaktır.
Bizlere güvenen ve emanet eden ailelerinize de teşekkür ediyoruz. Vatanına, milletine,
ailesine faydalı bireyler olarak yetişmeniz en büyük dileğimizdir. Ayrıca yaz tatilinizi gerek
eğitim amaçlı, gerek sportif, gerekse sosyal yönden geçirmeniz açısından yaz okullarına

devam etmenizi tavsiye ediyor, dereceye giren bütün şubeleri kutluyor, bütün çocuklarımıza
başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13290.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

500 fidan toprakla buluştu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2015 yılı ilkbahar dönemi fidan dikim
çalışmalarının başlatıldığını ve bugün yapılan çalışma ile Mimarsinan Bölgesi Şirinevler
Mahallesinde 500 fidanın toprak ile buluştuğunu söyledi.
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Şirintepe Mahallesi yol güzergâhı üzerinde yolun her iki tarafında toprak düzenlemesi
yapılarak ağaçlandırma alanı olarak yeniden bölge halkına kazandırıldığını belirten Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç “Ağaçlandırma çalışması yapılan alanda öncelikle ağaç dikilecek
yerler tespit edildi. Çukurlar hazırlandı, çalı ve diğer zararlı otlar temizlendi ve toprak
gübrelenerek zenginleştirildi. Ağaçlandırma alanı olarak gerekli düzenleme yapılarak ilk
etapta 500 fidan dikimi halkın ve Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Üyelerinin katılımı ile
gerçekleştirildi. Boş atıl ve otlar içindeki alan bundan böyle ağaçların gölgesinde piknik
yapılacak
alanlara
dönüştürüldü.
Bölge
halkına
hayırlı
olsun"
dedi.
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, yaptığı açıklamada, bu tür
etkinliklerde görev almalarından son derece mutlu olduklarını ve dikilen fidanların bekçisi
olacaklarını, öğrenciler ile zaman zaman gelerek bunların bakım ve sulamasını da
yapacaklarını söyledi.
Bölgeye 100 cm boyunda çam fidanları dikildiğini çünkü çam fidanlarının dayanıklı, hızlı
gelişen ve uzun ömürlü olmasından dolayı tercih edildiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, ağaçlandırma çalışmalarımıza yeni bir düzenleme getirerek, öncelikle bölge
ağaçlandırma planı yaptıklarını ve daha sonra bölge halkının katılımı ile fidan dikimlerinin
gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13291.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Talas'ta eğitimin ihtiyaçları bir bir bitiyor
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeni temeli atılan binalarla okul sorunu
çözülmeye başlayan Talas'ta, mevcut sıkıntıları gidermek için okul müdürleriyle yaptığı
toplantılara bir yenisini ekledi.
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Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşen toplantıya Başkan Palancıoğlu'nun yanı
sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan ve merkezdeki okul müdürleri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan, eğitimin her
zaman yanında olan Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti. Aydoğan, "İlçemizde okul sorunu
hızla bitiyor. Yeni temeli atılan 2 okulumuzla beraber gelecek dönem 5 okul birden eğitime
başlayacak" dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, milli eğitime göreve başladığı günden bu yana
önem ve destek verdiklerini belirterek, sık sık sorunların çözümüne yönelik toplantılar
düzenlediklerini söyledi.
Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:
"Okullarımızın ihtiyaçları nelerdir, bunları birlikte masaya yatırıp bir kez daha
değerlendirelim istedik. Belediye olarak eğitime, sağlığa, cami ve Kur'an kurslarına elimizden
gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Eğitimin içinden gelen birisi olarak sizlerin ihtiyaçları
bizim için öncelikli. Asfalt, kaldırım, bina yapılabilir, alt ve üst yapıya para harcanabilir ama,
bence bunların hepsinden önemlisi eğitime yani insana yapılan yatırımdır. Bugün ülkemizde
her 2 kişiden biri mesleğini severek yapmıyor. Ülkemizde yüzde 40-45 oranda meslek
seçiminin doğru yapılmadığını görüyoruz. Bu nedenle de vatandaşlarımız ömür boyu
mesleğini severek yapmadığı için ızdırap çekiyor."
Toplantının ardından okul müdürlerine geri dönüşümle ilgili bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13292.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Vali Orhan Düzgün'ün '19 Mayıs' kutlama
mesajı
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Büyük Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde
Samsun’a ayak basarak milli mücadeleyi başlatması ile birlikte vatanın yazgısını değiştirerek
tam bağımsızlığın yolunu açan, yarınlarını aydınlatan, çağdaş, uygar bir yaşama yönlendiren
gün olarak tarih sayfamızda yerini almış bu günü Türk gençliğine bir bayram olarak armağan
etmesi gençliğe verilen önemi bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, mesajında şunları söyledi: "Bilgi çağı olarak nitelendirilen
çağımızda, ülke kalkınmasını sağlayacak olan gençlerimizin, modern çağın gereklerine uygun
olarak yetiştirilmesi için, bugünün yetişkinlerine düşen görev ve sorumlulukların
bilincindeyiz. Milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakârlıktan
kaçınmayarak birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde geleceğe sağlam adımlarla yürümeye
devam edeceğine yürekten inanıyorum. Ülkemizin geleceğinin daha müreffeh olabilmesi için
en büyük zenginliğimiz olan gençlerimizin en donanımlı şekilde kendilerini yetiştirmesi,
koşarcasına ileriye yönelmeleri gerekmektedir. Bir taraftan müspet (pozitif) bilimleri
öğrenmeli, diğer taraftan büyüğünü küçüğünü bilen, hak, hakkaniyet ve adaleti hayatının her
alanında uygulayan ve bunları davranış haline getirmek suretiyle kendini geliştiren bireyler
olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle vatan ve millet uğruna büyük fedakârlıklar göstererek
bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bütün
şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize şükranlarımı sunar, gençlerimize
ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için yapmış oldukları çalışmalarda üstün başarılar
dilerim."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13293.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Demokrasi havarilerinin suskunluğunu
kınıyoruz
Hukukçular Derneği Kayseri Şube Başkanı Seyit Halil Yüzgeç, Muhammed Mursi'nin idam
kararına tepki göstererek, Demokrasi havarilerinin suskunluğunu kınıyoruz" dedi.
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Hukukçular Derneği Kayseri Şube Başkanı Seyit Halil Yüzgeç, Gazeteciler Cemiyeti'nde
basın toplantısı düzenledi. Muhammed Mursi hakkında verilen idam kararına tepki gösteren
Yüzgeç,
"Demokrasi
havarilerinin
suskunluğunu
kınıyoruz"
dedi.
Yüzgeç, "Dünyada darbeler başka bir aşamaya geçmiştir. Mısır'da yönetimi gasp eden
darbecilerin sınır tanımaz hukuksuzluğu yeni bir boyuta varmıştır. Periyodik zulmün en son
aşaması halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin idamına karar
verilmesi olmuştur. Düzmece bir mahkeme ve yargılama ile verilen bu karar, Mısır'da ki
zulmün gelmiş olduğu noktayı gözler önüne sermiştir. Hiçbir meşrutiyeti olmayan bir
yönetimin dizayn ettiği bu mahkemelerin vermiş olduğu kararlar, dünyada yitik bir değer olan

adaletin ne denli ayaklar altına alındığının çarpıcı bir örneğidir" ifadelerini kullandı.
Yüzgeç ayrıca, "Öte yandan, demokrasiyi işlerine gelince kutsayan, gelmeyince helvadan
yapılmış bir put gibi yiyen sözüm ona demokrasi havarilerinin suskunluğu da insanlık vicdanı
ve onurunun bir kez daha not ettiğini belirtmek isteriz. Avrupa ve muhiplerine Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Mahkemesi kararları gereğince neden bir açıklama
yapılmadığını sormak isteriz. Çifte standart, görmezden gelme hangi değerler ile ifade
edilebilir. AB yönetimlerini suskunlukları nedeniyle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13294.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kayseri farklı engel gruplarına kucak açtı
10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Kayseri Bedensel Engelliler Derneği tarafından
çeşitli etkinlikler düzenlendi.
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15-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerine, 25 üye derneğiyle Türkiye genelinde hizmet
sunan Türkiye Engelli Hakları Federasyonu yönetim kurulu üyeleri katıldı. Engelliler ve
federasyon yöneticileri Erciyes'e çıktı. Düzenlenen etkinlik, Kardan Adam Tesislerinde
federasyon tarafından düzenlenen Başkanlar zirvesi yapıldı. Burada bir konuşma yapan
Bedensel Engelliler Derneği Kayseri Şube Başkanı Fatma Oytun, dernek faaliyetleri hakkında
bilgiler verdi.
Federasyon Başkanı Cemalettin Gürsoy ise, Engelli haklarının iyileştirilmesi noktasında son
yıllarda çok sayıda düzenleme yapıldı. ‘Sezar’ın hakkını Sezar’a verelim’ 13 yıldır iktidarda
olan AK Parti hükümeti mevzuat konusunda çok sayıda olumlu adım attı. Avrupa Birliği
(AB) uyum yasaları kapsamında hazırlanan tebliğ ve düzenlemelerle bir takım iyileştirmeler
yapıldı. Ancak iş uygulamaya gelince her zaman olduğu gibi devreye bürokrasi girdi.
Engellinin hayatı kolaylaşacağına daha da sıkıntıya girdi. Basit bir örnek verelim; 7 Temmuz
2005’te ‘5378 sayılı Özürlüler Yasası’ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunun geçici 2’nci maddesi hükmü uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut
resmi yapılar, yollar, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri
sosyal ve kültürel alanlar ile her türlü yapı 7 yıl içinde engellilerin standartlarına uygun hale
getirilecekti. Ama bir türlü hayata geçirilemedi" dedi.
Gürsoy, "2012 yılında belirlenen geçiş süresi doldu. Başta kamu kurumları olmak üzere
belediyeler ve özel şirketlerin çok büyük bir bölümü yasal zorunlulukları yerine getirmedi.
Bunun üzerine geçiş için 3 yıllık ilave süre tanındı. Süre 7 Temmuz 2015’e uzatıldı. Tanınan
sürenin dolmasına 3 ay kaldı. Ancak tablo çok fazla değişmedi. Megapol veya metropol
olarak tanımladığımız şehirlerin hiçbirisinde gereken adımlar atılmadı. Büyükşehirlerde
engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına çok az adım atıldı. Bu nedenle görülen o ki, 2005’te
başlayan ‘uyum süreci’ 2017-2018’e uzatılacak. Yani işler yine sallanacak. Son 13 yılda
yaşanan en önemli gelişme engellilerin daha fazla görünür hale gelmesi oldu. TBMM çatısı
altında artık daha çok engelli vekil var. Farklı partilerin çatısı altında engellilerin sorunlarını

dile getiren tüm vekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sivil toplum örgütleri tarafında da
olumlu gelişmeler oldu. Örgütlü olmanın sorunları çözme yolunda ne kadar önemli olduğu bu
süreçte çok daha iyi anlaşıldı. Sivil toplum kuruluşları sorunların aktarılması ve çözülmesinde
önemli bir rol üstlendi. Bizlere ve üye derneklerimize ulaşan şikayetlerin başında istihdam
sorunu geliyor. Engellilerin istihdamı noktasında özel sektör yasaların da zorlamasıyla son
derece başarılı bir performans sergiledi. 2002-2014 arasında toplam 321 bin engellinin işe
alındığını görüyoruz. Kamu tarafına baktığımızda tablo oldukça dramatik. Devlet şu ana kadar
sadece 36 bin 242 kişi işe yerleştirilmiş. 24 bin 488 kişi dört gözle işe girmeyi bekliyor. Bu
konuda
Ankara’nın
adım
atmasını
bekliyoruz"
ifadelerini
kullandı.
Cemalettin Gürsoy, "Sağlık Uygulama Tebliği üyelerimizin yaşam hakları kısıtlanıyor.
Sürekli değişen tarifelerle artan fiyatlarla ameliyat olmak, ilaç almak, ortez-protez taktırmak
iyice güçleşiyor. Son çıkan yönetmelikle engelli maaşlarındaki ve evde bakım ücretindeki
sistem değiştirildi. Binlerce engelli mağdur edildi ve de edilecek. Bu sorun acil çözüm
bekleyen konuların başında geliyor. İşti bugün burada 25 şehrimizden gelen üyü
derneklerimizin başkanları, yöneticileri ve engelli kardeşlerimle ‘temelli hak’ arayışı için bir
araya geldik. Ev sahipliği yaparak bizlere bu imkanı sağlayan başkanımız Fatma Oytun’a ve
Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca iki gün boyunca yaptığımız
çalışmalarda bizlere gösterdiğiniz desteklerden ötürü hepinize teşekkür ediyoruz" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13295.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Erkiletspor-Kılıçaslan Yıldız: 5-0
Kayseri U-13 Ligi A Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Erkiletspor, 5. hafta
mücadelesinde Kılıçaslan?Yıldızspor'u 5-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEM: Burak Akçan ***
ERKİLETSPOR U13: İbrahim Ateş *** Talib Umut *** Mehmet Emin *** Ahmet Özdemir
*** Hüseyin Öz *** Muhammed Aktan *** Şevki Kuyucu *** Berkcan Dinçaslan *** Yasin
Tarım
***
Yusufhan
Çalık
***
Muhammed
Talha
***
KILIÇASLAN YILDIZ U13: Hasan Cem Ateş * Mustafa Vurgun * Muhammed Çelik * Ziya
* Metehan İnce * Yusuf Aktaş * Metin Özırmak * Hakan Yıldız * Akın Gülkaya * Mert Onur
* Enes Işıktaş *
GOLLER: Dk.5.33 Yusufhan Çalık, Dk.40.59 Yasin Tarım, Dk.41 Muhammed Talha
(Erkiletspor U13)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13296.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Hacılar Erciyesspor-Sindelhöyük: 11-1
Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu'nun güçlü takımı Hacılar Erciyesspor,
haftanın en farklı skoruna imza atarak Sindelhöyükspor'u 11-1 mağlup etmeyi başardı.
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100
STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Halit KAracabay *** Aytaç Elbaşı *** Ceyhun Zorman ***
HACILAR ERCİYESSPOR U19: Eray Eker *** Y.Emre Yalçın *** (Hüseyin ***) Sezer
Ebrem *** Yusuf Alıcı *** (Saffet ***) Hakan Güngör *** Yusuf Mercan *** Hakan
Duman *** Mustafa Duman *** Mahmut Kütük *** Mikail Kafa *** Okan Ekici ***
SİNDELHÖYÜKSPOR U19: Hüseyin Yazıcı * Mustafa Emre * Enes Kılınç * Hüseyin Kılıç
* Mustafa Deringöl * Ahmet * Hayati * Mevlit Dinç * Osman Ayhan * Alper * Burak *
GOLLER: Dk.4.33 Okan Ekici, Dk.26.58 (p) Mikail Kafa, Dk.28 Mustafa Duman, Dk.49.78
Hüseyin, Dk. 56.76.82 Hakan Duman, Dk.74 Saffet (Hacılar Erciyesspor U19) Dk.66 Mevlit
Dinç (Sindelhöyükspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13297.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Bünyan Akmescit Mahallesi özlediği hizmetlere
kavuşuyor
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Bünyan Belediyesi tarafından Akmescit mahallesinde yapılacak olan yollar için alt yapı
çalışmaları başladı.
Daha önce bir belde belediyesi olan ve yeni Şehircilik Yasası ile Bünyan’a bağlanarak
Bünyan’ın mahallesi haline gelen Akmescit Mahallesi’nde Bünyan Belediyesi tarafından
yaptırılacak olan yollar için alt yapı çalışmaları başladı.
Akmescit mahallesinin çehresini değiştirecek olan çalışmaların startını veren Bünyan
Belediyesi, işe alt yapı sorununu çözerek başladı. Attığı her adımda yapılacak olan
hizmetlerin kalıcı eserler haline gelmesini kendisine hedef edinen Bünyan Belediyesi bu
kapsamda yapılacak olan yol çalışmalarından önce zemin iyileştirme ile birlikte, ortak

çalıştığı kurumlardan bir an önce Akmescit mahallesinde yapacakları hizmetleri
tamamlamaları için temaslarda bulundu.
Akmescit Mahallesinde halen yapımı devam eden içme suyu hattının tamamlanmasının
ardından, Bünyan Belediyesi mahallede yol sorununun kalmaması için çalışmalarına hız
verecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13298.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Yahyalıspor-Gaziosmanpaşa:4-1
Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu'nda liderin en yakın takipçisi konumundaki
Yahyalıspor, güçlü rakibi Gaziosmanpaşaspor'u 4-1 yenerek 3 puana ulaştı.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Suat Aptekin *** Burçak Gök *** Burak Çetinkaya ***
YAHYALISPOR U19: Buğrahan Keçe *** Murat Ahi *** A.Furkan Sürdem ***Cihan
Bülbül *** Kemal Sürdem *** Mustafa Kural *** İbrahim Fındıkçı *** Muhammed Tutar
***
M.Emre
Kılınç
***
Metehan
Yörükoğlu
***
Bilal
Özhan
***
GAZİ OSMAN PAŞASPOR U19: Ferhat Mert * Yusuf Işık * Şahin Çakmak * Bedirhan
Kantemir * Musa Gülmez * Tugay Kara * Yaşar Özdoğan * Ali Emre Pınar * Cafer
Taşkoparan * Oğuzhan Erol * Ali Davulcu *
GOLLER: Dk.21 A.Furkan Sürdem, Dk.42 Emre Kılınç, Dk.67.83 Bilal Özhan (Yahyalıspor
U19) Dk.27 (p) Ali Davulcu (Gaziosmanpaşa U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13299.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Yerköyspor-Amarat Gençlikspor: 8-1
Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Yerköyspor,
golcü oyuncusu Mehmet Raşit'in yıldızlaşarak 7 gol attığı maçta Amarat Gençlikspor'u 8-1
mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Osman Burak Hattatioğlu *** Metehan Bahadır Erol ** Merve Boylu **
YERKÖYSPOR: Abdullah Saygı *** Hakan Akkaş *** Zafer Hurma *** Soner Özkan ***

H.Hasan Özkan *** Yahya Bilgin *** A.Kadir Özkan *** Fatih Kılınç *** M.Raşit
Keskinkılıç **** Fahri Çinici *** Burak Sağıroğlu **
AMARAT GENÇLİKSPOR: Yunus Babayiğit * Uğur Hastoprak * Yasin Serin * Şaban
Kaynar * Emre Can Tetik * Ali Ünlü * Berke Özkul * Hakan Hilmi * Furkan Çelik * Furkan
Sarıkaya * Hasan *
GOLLER: Dk.9 A.Kadir Özkan, Dk.16.21.64.70.72.80.89 Mehmet Raşit Keskinkılıç
(Yerköyspor U19) Dk.83 Furkan Sarıkaya (Amarat Gençlikspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13300.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Haklı olanları cezalar susturamaz
Memur-Sen İl Temsilciliği, Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye verilen idam
cezasını protesto etti.
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Cumhuriyet Meydanında yapılan protestoda basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Temsilcisi
İrfan Kaşıkçıoğlu, “Haklı olanları cezalar susturamaz, gerçekleri darbeciler örtemez. Mısır
halkının izzetli duruşunu ve iradesini cezalar teslim alamaz. İspat edilmiş tek suç
bulunmazken milletin seçtikleri yargılanamaz, siyasi kararlarla özgür düşünce esir alınamaz,
baskı, dayatma, idam sehpaları direnişi durduramaz. Zalimlere karşı iyiler kazanacak,
siyonizmin tetikçisi darbeciler onuruna sahip çıkanları diz çöktüremeyecek. Mısır’a
Ortadoğu’ya
özgürlük
direnişle
gelecek”
diye
konuştu.
Kaşıkçıoğlu ayrıca, “Mursi’nin ilkeli ve tavizsiz tutumu karşısında acziyet içine düşenler,
bugün Muhammed Mursi’yi, darbe karşıtlarını nasıl ve niçin yargıladıklarını hiç kimseye
anlatamazken Batı bu zulme ortak oluyor. Mısır'daki meşru hükümetin darbe yoluyla
iktidardan uzaklaştırılmasına sessiz kalan dünyanın bugün yeni katliamlara kapı araladığını,
ilkesel temelde kararlı bir duruş sergilemediklerinden darbecilerin zulmü bir adım daha öteye
götürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Son hukuksuz karar ve Batı’nın sessizliği dünya
sisteminin nasıl adaletsiz olduğuna ışık tuttu. Haksız, hukuksuz kararlar karşısında sessiz
kalan darbecilere örtülü ve açık destek veren emperyalizmin kanlı yüzünü bir kez daha deşifre
etti. Batının sadece kirli yüzü değil doğasındaki küfrü de bir kez daha ortaya çıktı” şeklinde
konuştu.
Mursi’ye verilen idam cezasının kararını verecek olan müftüye seslenen Kaşıkçıoğlu, “Ey
müftü hukuki, insani, ahlaki ve vicdani olmayan bu kararı onaylama. Darbecilerin suçuna
ortak olma. Zulme geçit verme. Aksi halde vicdan azabından kurtulamayacaksın. Vicdan
azabından kurtulsan Allah’ın gazabından kurtulamayacaksın. Mahkeme-i Kübra’da hesabını

vereceksin. Kararı onaylarsan 800 bine aşkın üyemizle birlikte iki elimiz yakanda olacaktır”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13301.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Atölyeler sergisi açıldı
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Kültür ve Sanat Atölyeleri sergisi açıldı.
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İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde faaliyet gösteren kültür ve sanat atölyeleri sergisi açılışı 16
Mayıs saat 13:00'te yapıldı. Açılışa İYC Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, Ak Parti
Kayseri milletvekili adayı Ahmet Doğan, yönetim kurulu üyeleri, atölye hocaları, talebeleri ve
çok sayıda misafir katıldı.Fotoğraf, resim, yazarlık, basın yayın atölyeleri ürünlerini yer aldığı
sergi açılışında ney atölyesi de bir dinleti sundu.
Açılışta konuşan Cemiyet Başkanı Oğuz Memiş; eğitim, kültür ve sanat alanında çalışma
yapan atölyeleri çok önemsediklerini belirtti ve gençleri sunulan bu imkanlardan
yararlanmaya davet etti.
Ak Parti milletvekili adayı Ahmet Doğan da bu atölyelede görev alan hocaları ve öğrencileri
tebrik ederek, bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesinin önemini vurguladı.
Sanat atölyeler sergisi 22 Mayıs'a kadar cemiyet merkezi giriş katında açık kalacaktır.
HABER/FOTOĞRAF: Rukiye Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13302.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

MAZLUMDER ilçeleri unutmadı
MAZLUMDER Kayseri Şubesinin lise ve dengi okullara yönelik insan hakları seminerleri
ilçelerde devam ediyor.
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Önceki haftalarda Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan gibi ilçelerde yapılan insan hakları
seminerleri Yeşilhisar’la devam etti.
Felahiye İmam Hatip Lisesi ve Özvatan Çok Programlı Lisesinde yapılan insan hakları
seminerlerine öğretmen ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. MAZLUMDER’in insan hakları
faaliyetlerinin tanıtıldığı sinevizyon gösteriminden sonra öğrencilere hitap eden hukuk kurulu
üyesi avukat Hasan Hüseyin AĞCA, ilk insandan bugüne farklı toplumlarda insan haklarına
bakış, ihlaller ve son yüz yılda Batı’da insan hakları alanında yapılan Müslüman ve Batı
toplumlarında insan haklarını korumak için yayınlanan beyannameler ve kanunlar hakkında
bilgiler verdi, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.
Felahiye ve Özvatan’dan sonra Yeşilhisar’da devam eden MAZLUMDER insan hakları
seminerlerinin 7. si Yeşilhisar İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Seminerin sunucusu yönetim
kurulu üyesi Hasan Hüseyin AĞCA idi.
MAZLUMDER Şube Başkanı Ahmet TAŞ, ilçelerde devam eden insan hakları seminerlerine
gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını bildirerek amaçlarının öğretim yılı bitimine kadar
Melikgazi ve Kocasinan dışındaki tüm ilçelerde seminerler yaparak insan hakları bilincini lise
öğrencilerine tanıtmak olduğunu, gösterilen ilgi için il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile
okulların yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ettiklerini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13303.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Süper
Ligde
2014-2015 sezonunda Masa Tenisi Federasyonunun düzenlemiş olduğu Türkiye Masa Tenisi
Bayanlar 1.Lig müsabakalarında Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Şampiyon olarak Süper
Lige yükseldi.
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığının faaliyet programında yer alan sırasıyla
Antalya/Kemer - İzmir – Malatya ve son olarak ta 08-10.05.2015 tarihlerinde Ankara’da
olmak üzere toplam 4 etaptan oluşan Türkiye Masa Tenisi Bayanlar 1.Liginde yıl boyu
başarılı maçlar çıkaran ilimiz Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü şampiyon olarak Süper Lige
yükseldiler. Özge Yılmaz, Betül Kahraman, Rabia Şahiner, Burçin Mermer ve Kadriye Nur
Sarı’dan oluşan başarılı takımın Antrenörlüklerini ise Halil Adak ve Kemal Balım
üstlenmekteler. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Şube Sorumlusu Mücahid
Soyak yaptığı açıklamada Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ve Kayseri Gençlik Hizmetleri
Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle uzun süredir devam eden çalışmalarımızın sonuçlarını

almaya başladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek önümüzde Gençler - Yıldızlar
ve Minikler Türkiye Şampiyonaları var bu maçlardan da en iyi sonuçları almak için
çalışıyoruz, kızlarımızı aldıkları bu Şampiyonluktan dolayı tekrar tebrik ediyorum dedi.
Ayrıca Bizlere destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ile Kayseri
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürü Murat Eskici’ ye Teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13304.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Şair Suat Dağ İmza Günü Gerçekleştirdi
Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezinde imza günü gerçekleştiren Suat Dağ:
“Kitaplara ilgi çok az oysa en çok kitaba ilgi gösterilmeli” dedi.
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‘Yol Çiçekleri’ isimli şiir kitabının imza gününü gerçekleştiren Suat Dağ Kitaba ilginin çok az
olduğunu belirtti. Dağ:” En çok kitaba ilgi gösterilmeli. Arzu edilen ilgiyi gençlerimizde,
insanlarımızda göremiyorum. Yıllarca kütüphanede çalıştım orada da durum pek farklı
değildi. Kütüphaneye çok az gencimiz, Orta yaşlı insanımız geliyordu” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13305.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Uçak restoranda sona doğru
Kayseri'de 2 ortağın İstanbul'dan aldıkları ve yapımının 1 milyon Euro tuttuğu Aırbus A 300
tipi uçak, Haziran'da restoran olarak hizmete açılacak.
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Kayseri'de uzun yıllar Belçika’da uçak restoranda garson olarak çalışan 32 yaşındaki Yavuz
Kılıç ile ortağı 34 yaşındaki Kahraman Yıldız'ın yaptırdığı uçak restoranda sona gelindi.
Yapımının 1 milyon Euro tuttuğu uçak restoran, Haziran'da hizmete açılacak.
Restoranın devam eden yapımı hakkında bilgiler veren Kahraman Yıldız, "Projemiz, geçen
sene başlamıştı. Kış mevsiminden dolayı biraz gecikme oldu. Açılışımız, 6’ıncı ayın
başlarında olacak. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Hızlı bir şekilde bitirmeye
çalışıyoruz. Ramazan ayından önce açılış yapacağız. Ekiplerimiz çalışıyor. Uçağın boyası
tamamlanmak üzere. Uçağımız tamamlandıktan sonra 400 kişilik olacak. Kışın da 160 kişilik
olacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13306.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Yüzme onun hayatı
Türkiye Olimpiyatlara Hazırlama Merkezi (TOHM) Kayseri Yüzme Takımı’nda bulunan
Vera Güçlü, 11 yaşında olmasına rağmen 5 yıldır yüzüyor.
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Elazığ’da başladığı yüzme sporunu, Kayseri TOHM’da devam ettiren Vera, Atatürk’ün spor
anlayışını benimsemiş durumda. Yüzme sporunun hayatı olduğu söyleyen Vera, "Yüzmeye 5
yaşında başladım. Yüzme hayatım gibi. Yüzmeye ilk başladığımda çok korkuyordum ama
korkumu yenerek daha çok başarılı oldum. Yüzmeye ilk Elazığ’da başladım. Yüzme stillerini
orada öğrendim. Yarışmalara katılmaya hak kazandım. Ardından yarışmalara gittim ve
başarılar elde ettim. Madalyalar aldım. Hocalarımı mutlu ettim. Ardından Elazığ’dan
Kayseri’ye geldim. Antrenörlerim beni buraya çağırdı. Stillerimi inceledi. Yüzmeyi çok
seviyorum. Yüzme benim hayatım gibi bir şey. Yüzerken çok mutlu oluyorum. Her zaman
elimden geleni yapıyorum. Hocalarım bana destek veriyor. Hocalarımı çok seviyorum.
Antrenörlerimi çok seviyorum. Bizi geliştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizde
elimizden geleni yapıyoruz. Yarışlara katılıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bazen
moralimiz bozuk olabiliyor. Çok normal bir şey. Bazen yarışlarda geriye düştüğümüzde
üzülebiliyoruz”dedi.
Atatürk’ün, “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünü
benimsediğini ifade eden Vera Güçlü, "Her zaman kendimizle yarışmalıyız ve korkumuzu
yenmeliyiz. Korkumuzu yenersek daha çok başarılı oluruz. Zeki ve çalışkan bir kişi olursak
her zaman başarılı oluruz. Atatürk’ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diye
sözü var. Ben bu sözü kendime örnek aldım. Sporculuk benim için ahlaklı olmak anlamına
gelmektedir.

Her zaman eğitime önem vereceksin. İyi bir sporcu olmaya çalışacaksın. Hayattaki tek
düşünce hiçbir şey imkansız değildir. İster bacakların kısa olsun, ister boyun. Kendine
güvenirsen her şey olur” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13307.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Erciyes Üniversitesi’ne ödül
72. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi Resim Yarışması’nda Erciyes Üniversitesi
başarı ödülü aldı.
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Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Albayrak, T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 72. kez düzenlenen ve ülkenin en köklü sanat
yarışması olan 72. Devlet Resim Heykel Yarışması’nda “Yüksek Masumiyet” adlı eseri ile
başarı ödülü kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, “72. Devlet Resim ve Heykel
Yarışması Sergisi” kapsamında Türk sanatçılarının son eserlerini bir arada sergilemek, sanat
ortamına yeni eserler kazandırmak ve buna bağlı olarak da sanatçıların verimini artırmak
amacıyla “Resim Yarışması”, “Heykel Yarışması”, “Özgün Baskı Yarışması” ve “Seramik
Yarışması” “Birlikte Yaşama Kültürü ve Renklerin Kardeşliği” teması ile yarışma düzenlendi.
Yapılan değerlendirme sonucunda, “Resim Yarışması”na teslim edilen toplam 234 eserden,
26’si sergilenmeye layık bulunmuş, bunların içinden ise üç ayrı esere başarı ödülü verildi.
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Ahmet Albayrak “Yüksek Masumiyet” adlı eseri ile başarı ödülünü alan üç isimden birisi
oldu.
Ödül töreniyle eş zamanlı olarak 535 sanatçının 535 eser ile katıldığı ve 73 sanatçının 73
eserinin sergilendiği “72. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi”de kapılarını
sanatseverlere açtı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13308.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Bakan Yıldız’dan OSB’nin yeni yönetimine
hayırlı olsun ziyareti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan
genel kurulda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine
seçilen Tahir Nursaçan ve yönetim kurulunu ziyaret etti.
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Ziyarette konuşan KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi’nde birlikte yola çıktıkları yenilikçi ekip ile değişimi başlattıklarını belirterek
“Sanayicimize ve şehrimize kusursuz hizmet vermek için yola çıktık. İnşallah Organize
Sanayi Bölgemizi hak ettiği noktaya taşıyacağız” dedi. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız ise “Kayserimizin kalkınmasında önemli yeri olan Organize Sanayi Bölgemizin
yeni yönetim kuruluyla aynı başarıyı sürdüreceğine inanıyorum. Kayserimiz sadece kendi
gelişimi değil bölgemiz ve ülkemizin sanayi gelişimine de güç katmaya devam edecektir. Bu
vesileyle Organize Sanayi Bölgemizin yeni yönetimine başarılar dilerim” şeklinde konuştu.
Ziyaretin ardından Tahir Nursaçan, Bakan Yıldız’a Yahyalı kilimi hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13309.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Gençlerimizin geleceği için üzerimize düşeni
yapıyoruz
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, yayınladığı mesajla gençlerin '19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, geleceğimizin umut ışığı olan gençlerimizin, milli
ve manevi değerlerine sahip çıkan, sorumluluklarının bilincinde olan, gelişen dünya ile
yarışabilecek donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için Belediye olarak üzerlerine düşeni
yaptıklarını,
bundan
sonrada
yapmaya
devam
edeceklerini
ifade
etti.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gençlerimizin en iyi şartlarda
eğitim almaları, bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel açıdan her türlü gelişimi takip
etmeleri, kendi milli ve manevi değerlerimizin yanı sıra dünya ile bütünleşerek kendilerini
geliştirmeleri için her türlü imkanı sunma adına Belediye olarak elimizden gelen tüm çabayı
ortaya koymaktayız. Belediye olarak, ilçemizi ve ülkemizi ileriye götürecek olan gençliğimize
her türlü destek ve güvenceyi sunmak, onların en iyi şekilde yetişmesine katkı sağlamak en
büyük önceliklerimizdendir. Bunun bilincinde olan bir Belediye olarak her çağdaş belediye
gibi bizde geleceğimizin umut ışığı olan gençlerimizin gelişen dünya ile yarışabilecek,
kendilerine emanet edilen meşaleyi daha ileriye taşıyabilecek, donanımlı ve nitelikli bireyler
olarak yetişmesi adına üzerimize düşeni her zaman yapıyoruz. Bundan sonrada yapmaya
devam edeceğiz." GençleriN milletimizin en büyük zenginliği olduğuna vurgu yapan Başkan
Şinasi Gülcüoğlu, "Gençlerimiz, tarihimizden aldıkları ilhamla 19 Mayıs’ta başlatılan
medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklar ve şehitlerimizin kanı ile
sulanan şanlı bayrağımızı ilelebet en yükseğe taşıyacaklardır. Bu duygularla başta Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anar, umut dolu
yarınlar temennisiyle gençlerimizin ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı
en içten duygularımla kutlarım” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13310.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

7 Haziran’da birlikte hesap soralım
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, Eskişehir
Bağları’nda gerçekleştirilen mahalle toplantısında vatandaşa seslendi. Bölgede oturanların
halen tapularının güvende olmadığını ifade eden Korkmaz, “21 yıldır görevde olan zihniyet,
sizi hep ihmal etti, aşağıladı. İl Başkanı iken de söyledim, şimdi de söylüyorum. MHP iktidarı
döneminde evinizin tapusunu güvenceli hale getireceğiz. Kimsenin sizi tapu ile korkutup,
bunu da siyasi koz aracı yapmasına izin vermeyeceğiz. Gelin 7 Haziran’da bunlardan hesap
soralım” dedi. Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi'nde, partisinin il teşkilatınca
gerçekleştirilen mahalle toplantısı ve seçim bürosu açılışında vatandaşa seslenen MHP
Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, 7 Haziran seçimlerine 20 günün kaldığını belirterek,
“Çok önemli bir seçim. Bu nedenle herkes tercihini yaparken çok iyi düşünmelidir. Vatandaş
13 yıldır verdiği sözleri tutmayan ve sürekli işçiyi, memuru, emekliyi, esnafı oyalayan bu
zihniyetten hesap sormalıdır” diye konuştu. Türkiye’de işlerin iyi gitmediğini belirten

Korkmaz, kadınlara seslenerek, “Kayseri’yi de, Türkiye’yi de birlikte temizleyeceğiz.
Kirlilikten, aydınlığa doğru birlikte yol alacağız. Eğer hanımlar bizlere güç verirseniz,
Allah’ın izniyle bu iş bitti. MHP geliyor hem de tek başına geliyor” şeklinde konuştu.
"SİZ GÜÇ VERİRSENİZ, BU İŞİ BAŞARACAĞIZ"
Türkiye’nin çevresinin ateş çemberi olduğunu vurgulayan MHP Milletvekili adayı Süleyman
Korkmaz, şöyle konuştu: “AKP Hükümeti, Doğu’da PKK ile masaya oturmuş, pazarlık
yapıyor. Ekonomik kriz var, durum iyi değil. Ortadoğu’da gidecek kapımız kalmadı, yok.
OSB’deki iş adamlarımız Ortadoğu ile iş yapamıyor. Çalışmalar durmuş durumda., çalışanlar
sıkıntıda. İşte bu nedenle 7 Haziran’da hep birlikte yeni bir güneş açsın ve hep birlikte bu
güneşin açması, doğması için çalışalım. Bizlere güç verin, yarından itibaren kapı kapı
gezerek, komşularınıza, akrabalarınıza MHP’nin sosyal ve ekonomik projelerini anlatın.
MHP’nin seçim beyannamesi her zaman söylüyoruz, bu ülkenin sorunlarının reçetesidir.
Alanında uzman kadrolar tarafından hazırlanan bu beyanname ile birlik ve bütünlük içerisinde
hem ülkemiz hem de vatandaşlarımız huzura, refaha kavuşacak. Siz güç verirseniz, bu işi
başaracağız”
"21 YILDIR GÖREVDE OLANLAR HEP BURALARI İHMAL ETTİLER,
AŞAĞILADILAR”
MHP İl Başkanlığı döneminde sık sık Eskişehir Bağları bölgesinin sorunlarını yakından takip
ettiğini ve zaman zaman da gündeme getirdiğini ifade eden Korkmaz, “O dönemde söyledik,
şimdi de söylüyorum. Hala tapularınız güvende değil. Bu mahallenin kadersizliği bu.
Sorunları devam ediyor. Biz çözeriz dedik, yine söylüyoruz. Bu sorunu MHP çözer. Yeter ki
destek verin. Size sahip çıkmadılar. Ama bugün bu bölgede her 3 evin birinde 3 hilali
görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Allah razı olsun hepinizden. Şimdiye kadar 21 yıldır
görevde olanlar, hep buraları ihmal ettiler, aşağıladılar. Gelin bizlere sahip çıkın, bunlardan
hesap soralım. Halen tapunuzu alamadınız. Eskişehir Bağları şimdi bize destek verirse ki
destek vereceklerine inanıyorum, tapu sorununuzu çözeceğiz ve tapularınızı sağlama alacağız.
Birilerinin bunu siyasi koz yani üzerinizde baskı aracı olarak kullanmasına izin
vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13311.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir'de
Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör
tarafından yapımı tamamlanan yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenine katılmak üzere
Kayseri'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'nin 2023 hedefleri
doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini söyledi.
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Gün boyu süren temasların ardından akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in verdiği brifingin ardından Kayseri ile ilgili düşüncelerini
aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'nin 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediğine
işaret etti.
"2023 HEDEFİNE KARARLILIKLA İLERLİYOR"
Her gelişinde Kayseri'nin daha da gelişip büyüdüğüne şahit olduğunu ifade eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeref defterine şunları yazdı: Toplu açılış töreni vesilesiyle
Kayseri'de bulunmanın, Kayserili vatandaşlarımla bir araya gelmenin bahtiyarlığını ve
heyecanını yaşıyorum. Büyükşehir Belediyemizi ziyaret etmekten de ayrıca memnuniyet
duyuyorum. Buraya her gelişimde kadim tarihi, doğal güzellikleri ve sanayisi ile ülkemizin en
müstesna şehirlerinden olan Kayseri'nin daha da geliştiğini, büyüdüğünü ve 2023
hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini görüyorum. Özverili çalışmalarıyla bu
başarıda emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine şükranlarımı ifade ediyor,
Kayserili kardeşlerime en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
"85 MİLYON LİRALIK YATIRIM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu açılış töreniyle hizmete sunduğu hizmet ve yatırımlar
arasında, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Katı Atık Depolama Tesisi ile
geleneksel Kayseri Mahallesi de yer alıyor.
Hizmete giren 30 yeni otobüsle birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri'ye
kazandırılan yatırımların toplam bedeli 58 milyon lirayı buluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13312.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Gençlik Haftası etkinlikleri coşkuyla
sürüyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 15-19 Mayıs tarihlerini içine alan ve sportif
ve kültürel birçok etkinliklerin gerçekleştiği Gençlik Haftası coşkuyla devam ediyor.
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15 Mayıs Cuma günü Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına Çelenk sunumu ile başlayan
Gençlik Haftası etkinlikleri Voleybol, Okçuluk, Tenis, Satranç, Halter, Kickboks, Basketbol,
Güreş, Futbol ve Bisiklet müsabakalarıyla sporla dop dolu geçerken, Kayseri ve Seyyid
Burhaneddin Gençlik Merkezleri tarafından hazırlanan Gençlik Sokağında ise 7 den 70 herkes
düzenlenen konser, tiyatro, halk oyunları gösterileri ve çeşitli yarışmalarla eğlenceye ortak
oldu.
Etkinliklerle ilgili konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici "Gençlik

Haftası’nın şenlik havasında geçtiğini belirterek halkın yoğun ilgisinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Gençlik Haftasının Kayserimize yakışır şekilde kutlandığını ifade
eden Eskici, hafta boyunca sportif ve kültürel birçok etkinlik düzenlendiğini ve düzenlenmeye
de devam edeceğini kaydetti. Eskici ayrıca, "19 Mayıs 2015 Salı günü saat 14:00'de Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yan Açık sahada yapılacak ve içerisinde ödül töreninden,
uçurtma festivaline, branş tanıtımlarından Bayrak, Dombra ve Kafkas Gösterilerine kadar
birçok etkinlikleri kapsayan programımıza tüm halkımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13313.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

OSB ile Kazım Karabekir Mahallesi
arasında kesintisiz ulaşım
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29.
Caddesi ile Kazım Karabekir Mahallesi Avize Sokak arasında yer alan bölgede çok amaçlı,
geniş ve alternatif yeni bir yolun açılacağını söyledi.
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Melikgazi Belediyesinin en belirgin özellikleri arasında geniş ve güvenli bir ulaşım ağı
sisteminin bulunması olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi
ilçemizde şehir merkezi ile sanayi bölgeleri arasında güvenli bir ulaşım ağı bulunmaktadır.
Ancak yeni bir çalışma yaparak şimdi OSB ile Kazım Karabekir mahallesi arasında yeni bir
yol açarak sanayi bölgesinde meydana gelebilecek trafik sıkışıklığını gidereceğiz. Bu yol
ileriye dönük yılların ihtiyacına cevap verebilecek düzeydedir. Bunun için bir planlama
yapılmıştır. Bu planlama ile 4 mahallede ulaşım daha güvenli, seri ve kurallı akışı ve bu
semtler arasında bağlantıların daha geçişken olması için ulaşımda yeni bir düzenleme
yapılarak trafik akışı rahatlatılacaktır. Çalışmanın ilk etabı olan planlama ve imar planları
üzerinde
işlenmesi
ve
mülkiyet
sorunu
çözülmüştür”
dedi.
Semtler arası ulaşımın bütün olarak planlandığı çalışma ile daha seri bir ulaşım ağının
şehrimize kazandırılacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çalışma için
Melikgazi
Belediye
Meclisinden
gerekli
kararın
alındığını
kaydetti.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, OSB ile Kazım Karabekir arasındaki alternatifli ana yol
çalışmasının bu yıl başlanılacağını ve hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13314.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kadın Platformu'ndan Akşener'e destek
Kayseri'de Kadın Platformu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili
Meral Akşener ile ilgili kaset iddiasının ortaya atılmasına tepki gösterdi.
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Kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde toplanan platform üyelerine, çeşitli sivil
toplum kuruluşları da destek verdi. Burada platform adına bir konuşma yapan Avukat Burçin
Akbulut, "Tüm siyasi partiler demokratik haklarını kullanarak, seçim çalışmalarını hızlı bir
şekilde yürütmeye başlamıştır. Söz konusu süreçte medyada, internet haberleri, gazete ve
diğer tüm iletişim araçları ile siyasi parti liderlerinin, temsilci ve yandaşlarının ne dedikleri,
ne yaptıkları ulusal ve yerel basında yer verilmekte, halk bilgilendirilmektedir. Böylesine
ciddi ve kritik süreçte siyaset adamlarının ve kadınlarının yapmış oldukları çalışmalar,
gösterdikleri çaba ve fedakarlıklar bir kenara itilerek, devlet meseleleri ile hiçbir alakası
olmayan ahlaka aykırı siyasi adımlarla süreçten uzaklaştırılmaya çalışılması ve temsil etmiş
oldukları partiye bu anlamda ciddi zararlar doğurabilecek iddialar ortaya atılması, 2000'li
yıllara gelmiş ve gelişmekte olan ülkemizin hukuki ve sosyolojik adımlarını baltalamaktan
başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı. Akbulut ayrıca, "Çeşitli partilerde görev yapmış
vekiller hakkında ortaya atılan ne kasetler ile ne de son örneği olan ama en çirkin iftiralardan
birini yaşayan 'çamur at izi kalsın' zihniyeti ile hareket edilerek zor bir süreçten geçen MHP
Milletvekili Meral Akşener'e yönelik iddialar ile oyumuzu kullanmıyoruz. Bizler benimsemiş
ve inanmış olduğumuz siyasi partilerin, ülkemizin gelişmesi için sundukları projeler ve temsil
ettikleri ideolojiler ile oyumuzu kullanıyoruz. Ak koyunun kara koyunun geçit başında belli
olacağı büyük Türk Milleti çok iyi bilmektedir. Bu sürece neden olan ilgilileri kınıyor ve
haklarında başlatılan hukuki süreci takipte olacağımızı belirtiyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13315.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

İki mahallede su kesintisi
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce, Şehit Taha Carım caddesi kısmı içme suyu kanalizasyon ve
yağmursuyu yapım işi kapsamında, iki mahallede su kesintisinin yaşanacağı belirtildi.

18 Mayıs 2015 Pazartesi 17:59

Su kesintisinin 20 Mayıs Çarşamba günü, sabah saat 08:00’da başlayıp, akşam saat 18:00’a
kadar devam edeceğini kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Kocatepe mahallesi
Aydede sokakta bulunan AÇB içme suyu hattı, ekonomik ömrünü tamamladığı için sık sık
arıza veriyordu. Bu arızayı ortadan kaldırmak ve vatandaşlara daha sağlıklı su hizmeti
verebilmek için, içme suyu hatlarını çelik ve ductil borularla değiştirdik. İçme suyu hattı
işletmeye alınacağından bölgede mecburi bir su kesintisi yapılacak” dedi.
Söz konusu çalışmalar sırasında 19 Mayıs ve Anafartalar mahallelerinin tamamında su
kesintisinin yaşanacağını açıklayan Batukan; bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların su
kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13316.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Bünyan Sümer Mahallesi yenileniyor
Bünyan Belediyesi tarafından baharla birlikte başlayan ve Bünyan genelini kapsayan yol
yapım çalışmaları kapsamında Sümer Mahallesi baştan sona yenileniyor.

18 Mayıs 2015 Pazartesi 18:02

Bünyan Belediyesi Sümer Mahallesinde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yaya
yolu yapım işine başladı. Daha önce sıcak asfalt çalışması yapılan ve elektrik hatlarının yer
altına alındığı Sümer Mahallesi’nde, vatandaşları zor durumda bırakan ve araç trafiğinin
tehlikeye düşmesine neden olan yaya kaldırımları yenileniyor. Zaman içerisinde yıpranan ve
vatandaşların yürümesini güçleştiren yaya kaldırımları, yapılan çalışmalarla daha sağlıklı ve
daha estetik bir görüntüye kavuşturulacak. Sümer Mahallesi’nde yapılan çalışmalar hızla
devam
ederken,
hizmetlerin
en
kısa
sürede
tamamlanacağı
bildirildi.
Bünyan genelinde başlayan ve yaklaşık 200 bin metrekareyi bulacak olan yol yapım
çalışmaları kapsamında, Bünyan Cumhuriyet Mahallesi ve Sağlık Mahallesi’nde sona

yaklaşıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte hız kazanan çalışmalarda, Cumhuriyet Mahallesi ve
Sağlık Mahallesi’ne kavuşturulacak olan hizmetler büyük ölçüde tamamlandı. Yeni yolların
yapımı ve eski yolların bakım ve onarımının tamamlanmasıyla birlikte Cumhuriyet ve Sağlık
mahallesine yeni bir görünüm kazandırılmış olacak. Devam eden çalışmalar dahilinde Bünyan
Ağcalı Mahallesin’de son dönemece girildi. Bünyan Belediyesi tarafından Ağcalı
Mahallesi’nin birçok noktasında başlatılan yol yapım ve kilitli parke çalışmaları hızla devam
ederken, yapımı tamamlanan sokak ve caddeler vatandaşların kullanımına açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13317.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Zalimlere destek olmayacağız
AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milletvekili Aday Yaşar Karayel, Muhammed Mursi'nin
idamına ilişkin yaptığı açıklamada, "Batı Dünyası ve Birleşmiş Milletler suskun kalarak
zalimlere ve firavunlara destek oluyorlar. Biz Türk Milleti ve inanmış Müslümanlar olarak
asla bu zalimlere destek olmayacağız” dedi.

18 Mayıs 2015 Pazartesi 18:03

Karayel, "Kayseri’de böyle demokrasi düşmanlarının gündeme getirilmiş olması bizim için de
bir şereftir. Demokrasilerin esası sandıktır. Sandıktan çıkan demokrasiyle alakalı olan
kararları yine millet verir. Türkiye’de biz daha önce bu manzaraları yaşadık. 60’larda bu
manzaraları yaşatanların şimdi isimleri bile yok. Tarihten silindiler ve verdikleri kendilerine
ait isimler kurumların, okulların, sokakların ve binaların üzerinden bile silindi. Mısır maalesef
bunu yeni yaşıyor. Dileğimiz bu demokrasi kahramanlarının sandıktan çıkmış millet iradesini
temsil eden seçilmiş insanların bir an önce bu mahkumiyetlerinin sona ermesidir” diye
konuştu.
'Türk milleti olarak biz bunların ve bu zalimlerin karşısındayız' diyen Karayel, "Firavunluk
Mısır’da hiç bitmedi. Firavunlar daha önce de Mısır’da vardı. Mursi’yi idam edince Mısırlılar
bitecek mi. Binlerce Mursi ve Mısırlı var. Onun için Sisiler biter ama Mursiler bitmez.
Zalimlerin gideceği yer cehennemdir. Millete, özgür iradeye, insan haklarına dayanmayan
hiçbir şeyin geleceği yoktur. Türkiye’nin geçmişte yaşadıklarını şimdi malesef Mısır
yaşamaktadır. Dileğimiz bu beladan çabuk kurtulmalarıdır. Mısır’ın geleceği demokraside,
vatandaşlık haklarındadır. Bati standartlarında bir demokrasiye kavuşmalarını dileriz. Türkiye
bir bir bu aşamaların hepsinde geçti. Şuanda Batı Dünyası ve Birleşmiş Milletler suskun
kalarak zalimlere ve firavunlara destek oluyorlar. Biz Türk Milleti ve inanmış Müslümanlar
olarak
asla
bu
zalimlere
destek
olmayacağız”
şeklinde
konuştu.
Halkların Demokratik Partisi'nin Adana'da ki seçim bürosuna yapılan saldırıyla alakalı da
konuşan Karayel, "Acıtasyonlar hiç bitmez. Özellikle seçim dönemlerinde üst akıllar, bu
işlere hep teröristler vesile olurlar. Kimsenin burnunun kanamasından yana değiliz. Sakin ve
sağlıklı bir seçim döneminin geçmesinden yanayız. Hangi parti olursa olsun herkes fikrini

özgürce söylemeli ve meydanlara çıkıp herkes kendi fikrini söylemelidir. Konuşmaktan değil
bu ülkeye susmaktan zarar gelir. Biz konuşan bir Türkiye’den yanayız. Demokratik olarak
eylemlerini yapıp sözlerini söyleyebilirler. Ama asla terör faaliyetlerini desteklemiyoruz,
benimsemiyoruz ve doğru bulmuyoruz. HDP şuanda meşru bir partidir. Seçimlere girmektedir
ve adayları bellidir. Bizim gibi Türkiye Cumhuriyetinin kanunları doğrultusunda bu
hizmetleri görmektedir. Onun için seçim bürolarına bu işlerle ilgili bombalar atmak, onları
sıkıntıya sokmak bizi de sıkıntıya sokar. Onun için hiç kimsenin sıkıntıya girmesini biz arzu
etmeyiz. Herkese sağlıklı bir seçim olmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13318.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kayseri'de 19 Mayıs kutlamaları başladı
Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na
çelenk bırakılması ile başladı.

19 Mayıs 2015 Salı 12:47

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri başladı. Saygı
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk olarak Atatürk Anıtı'na
çelenk bırakan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, burada yaptığı
konuşmada, "İnşallah gençliğimizi bize bu ülkeyi emanet eden atalarımıza layık bir şekilde
yetiştirip ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için elimizden gelen her türlü
gayreti sarf edeceğiz Bizde gençliğin ve sporcunun hizmetkarıyız. Hizmet etmeye devam
edeceğiz. Güçlü yarınlar için güçlü Türkiye için hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Gençlik ve
Spor Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Kent meydanında düzenlenen etkinliğe,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13319.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

MHP kadın kolları seçim çalışmalarında hız
kesmiyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Kadın Kolları Başkanlığı, seçim çalışmalarına ara
vermeden devam ediyor.

19 Mayıs 2015 Salı 13:05

MHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Serap Şule Kalın önderliğinde kadın kolları üyeleri,
Danışmentgazi ve Fevzi Çakmak Mahalleleri’nde kurdukları stantla seçim çalışmalarını
sürdürdü. Vatandaşlara çeşitli hediyeler ile Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin beyannamesini
dağıtan kadın kolları üyeleri vatandaşların desteğini istedi. İl Kadın Kolları Başkanı Serap
Şule Kalın, seçime günler kala çalışmalarına hız verdiklerini ifade ederek, “Seçim
çalışmalarımıza seçime 25 gün kala daha fazla hız verdik. Şehrin çeşitli bölgelerinde özellikle
halk pazarlarının yoğun olduğu bölgelerde stant açmak suretiyle, adaylarımızla pazar yerlerini
kanalize etmek suretiyle pazar yerlerine stant açarak halkımızla bütünleştik. Bugünkü
etkinliğimizde öncelikle sabah saatlerine kadın platformu derneğinin Milletvekilimiz Meral
Akşener’le ilgili asılsız isnat edilen kaset iddialarıyla ilgili olarak vekilimizin sayın
bakanımızın arkasında durmaları konusundaki basın açıklamasına parti olarak destek verdik.
Onun akabinde Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki halk pazarına giderek vekil adaylarımızla
beraber halkımızla ve esnafla bütünleştik” şeklinde konuştu. MHP Kadın Kolları seçim
çalışmalarında milletvekili adayları İsmihan Gülser Üçok ile Hasan Ali Kilci de katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13320.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

MHP'liler Mustafa Yıldızdoğan konserinde
buluştu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde,
türkücü Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. Konser öncesinde konuşan MHP İl Başkanı Baki
Ersoy "MHP'nin iktidarında yüzler gülecek" dedi.

19 Mayıs 2015 Salı 13:19

Talas'ta düzenlenen konsere, MHP Kayseri Millletvekili ve Milletvekili Adayı Prof. Dr.
Yusuf Halaçoğlu, MHP Kayseri Milletvekili Adayı Hasan Ali Kilci, diğer milletvekili
adayları, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Konser öncesinde bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, çiğnenmedik kutsallarının
kalmadığını söyledi. Ersoy, "Çiğnenmedik kutsalımız kalmadı. Hakaret edilmedik değerimiz
kalmadı. Ülkemizin onuru masalarda pazarlıklarda kaldı. İmralı’da bir it vardı bunların
kılavuzu oldu. Evlerden sıra sıra çelik kasalar çıktı, ses çıkmadı. Bir bakan İranlı bir yeni
yetmeye ‘önüne yatarım senin’ dedi, ses çıkmadı. Ayakkabı kutusundan milyon dolarlar çıktı,
ses çıkmadı. Bir bakan her Cuma ‘2 ayet sallıyorum’ dedi, yine ses çıkmadı. Allah aşkına ne
zaman çıkacak bu ses? Bu millet ne zaman bunlara ‘yeter’ diyecek" ifadelerini kullandı.
Ersoy, "İşte sesleri ile ülkeyi bürüyen yiğitler, ülkücüler burada. Seslerini verecekler ve bu
haram saltanatını Allah’ın izni ile başlarına yıkacağız. Sizin geleceğinizi, yetimin hakkını,
işçinin alın terini, ülkenin geleceğini, helal sofraya haram doğrayan bu iktidarın ihaneti son
bulacaktır. Bu ülkenin geleceği uğruna kanını dökmüş bir hareket olarak ülkücüler bu korku
hanedanlığını yıkacak ve inşallah sizleri güzel günlere ulaştıracağız. Milliyetçi hareketin
iktidarında yüzler gülecek, yalan bitecektir. Hırsızlık ve yolsuzluk sona erecek. Huzur baki
kalacak. Ben Baki Ersoy olarak söz veriyorum. MHP’nin iktidarında huzur baki kalacaktır.
Biz bu sorunları çözmek için huzurunuzdayız. Sizin derdinizi dert bilmek için buradayız" diye
konuştu.
Konuşmanın ardından sahne alan türkücü Mustafa Yıldızdoğan, seslendirdiği türküler ile
hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13321.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Saadet Partisi yeni sanayi esnafını ziyaret
etti
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP)nin desteklediği Milli İttifak adayları Yeni
Sanayi esnafını ziyaret etti.

19 Mayıs 2015 Salı 13:21

Saadet Partisi çatısı altında seçime giren ve Büyük Birlik Partisinin desteklediği Milli İttifak
adayları seçim çalışmaları kapsamında Yeni Sanayi Esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını
dinleyen adaylar iktidar olursak esnaf için güzel projelerimiz var. Bunları hayata geçirerek
esnafa rahat bir nefes aldıracağız diye konuşan adaylar “ İnşallah 7 Haziranda desteklerinizi
bekliyoruz. Yeniden Milli Görüş diyoruz inşallah. Esnafımıza, insanımıza rahat bir nefes
aldırmak için. İşlerinizin daha iyi olması için bu sefer saadet diyeceğiz. Geçmişi temiz 2 parti
ittifak yaptılar. İnşallah sayenizde meclise gireriz. İnşallah hep birlikte daha iyi olacağız.
Bunun için de 7 Haziranda yeniden Milli Görüş diyoruz inşallah. Şu ülke esnafı yeniden rahat
bir nefes alsın inşallah. Kazancınızda ki bereketi yeniden hep birlikte yaşayalım” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13322.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kayseri'deki kazada ölen öğrencinin kimliği
belirlendi
Kayseri’de sabah saatlerinde öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu
hayatını kaybeden öğrencinin kimliği belirlendi.

19 Mayıs 2015 Salı 13:26

19 Mayıs gezisi için Sivas’tan Nevşehir’in Ürgüp ilçesine gitmekte olan A.Ç.’nin sürücüsü
olduğu öğrenci ve öğretmen taşıyan 58 EU 500 plakalı midibüs, Sarıoğlan ilçesi Sultanhanı
mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası önce elektrik direğine
ardından da bir eve çarparak durabilmişti. Kazanın ardından öğretmen Abdulmenaf Akmancı
kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralılar da Kayseri’deki hastanelere kaldırılarak tedavi

altına alınmıştı. Tedavi altına alınan bir öğrenci daha hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını
kaybeden öğrencinin kimliğinin Mehmet Akif Çubuk (14) olduğu öğrenildi.
Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13323.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kayseri’nin Herbaryumu Erciyes
Üniversitesi’nde
Erciyes Üniversitesi’nde 1996 yılından bu yana bitkilerin arşivlendiği Herbaryum Merkezi,
Uluslararası Herbaryum İndeksi'ne kabul edildi.
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Erciyes Üniversitesi Herbaryumu'nun ‘Uluslararası Herbaryum İndeksi’ne kabul edilmesi
hakkında bilgi veren Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve
Erciyes Üniversitesi Herbaryum Sorumlusu Doç. Dr. Cem Vural, yaptığı açıklamada bu
indekse kabul edilmenin ülkemiz ve üniversitemiz açısından çok önemli olduğuna dikkat
çekerek; “Erciyes Üniversitesi Herbaryum’u bu yıl itibariyle uluslararası indekse kabul edildi.
Bu indekse kabul edilmesi için bir Herbaryum’un belli kriterleri yerine getirmesi
gerekmektedir. Bu yüzden bütün Herbaryum’lar bu indekse giremiyor. Saklanan
koleksiyondaki örnek sayısının çokluğu önemli olduğu gibi bu örneklerin değişik kriterlere
göre uygun bir şekilde saklanıyor olması, koruma altında olması gerekiyor. Bizler de Erciyes
Üniversitesi olarak merkezimizde bitkileri en iyi şekilde saklayarak, yangından ve böcek
istilasından koruyacak şekilde koruma altına aldık. 1996’dan beri örnek sayısını yaklaşık 7
bine ulaştırdık ve bu sayede Erciyes Üniversitesi Herbaryum Merkezi Uluslararası Herbaryum
İndeksi'ne
kabul
edildi"
dedi.
Herbaryum hakkında bilgiler de veren Vural, "Herbaryumlar dünyada 1500’lü yıllarda,
Avrupa Ülkeleri’nde ortaya çıktı. Herbaryum’u bir bitki müzesi olarak tanımlayabiliriz.
Yüzlerce bitki örneği saklıyoruz ve bitki örneklerinin doğada yok olması durumunda bu
Herbaryum’lardan araştırma yapılabiliyor. Ayrıca Herbaryum’daki bu bitkiler bazı bilim
dalları için referanstır. Örneğin; Tıp bilimi, Biyoloji, Eczacılık, Ziraat gibi alanlarda, bitki
üzerine çalışan bütün araştırmacılar bu Herbaryum’ları mutlaka ziyaret etmek zorundadırlar.
Aynı zamanda Herbaryum’lar eğitim, öğretim ve araştırma merkezleri olarak da
çalışmaktadır. Erciyes Üniversitesi’nin Herbaryum’u da ulusal ve uluslararası bütün bilim
adamlarına açık olduğu gibi bu konu üzerine merak duyan herkese açıktır. Bilim dünyasının
daha önce rastlamadığı örnekler de bu Herbaryum’da bulunmaktadır. Bunları kırmızı dosya
ile özel saklıyoruz. Bu örnekleri de koruma altına alıyoruz" şeklinde konuştu.
Ayrıca, Herbaryum için bitki örnekleri toplama ve bunları arşivleme hakkında bilgi veren
Doç. Dr. Cem Vural, bitki örneklerini, familya ve tür ismi ile örneğin toplandığı yerin,

toplandığı yükseklik ve tarihin, örneği toplayanın adı, örneği adlandıran kişinin adı ve diğer
bilgiler yer alarak arşivlediklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13324.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

MHP milletvekili adayı Özmen’in acı günü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Adayı Mehmet Özmen’in eniştesi Hatem Kaya
(44) geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Kaya kılınan cenaze namazının ardından
son yolculuğuna uğurlandı.

19 Mayıs 2015 Salı 13:30

Hunat Camiinde kılınan cenaze namazına MHP İl Başkanı Baki Ersoy, MHP Kayseri
Milletvekili adayı Mehmet Özmen, Hasan Ali Kilci, Süleyman Korkmaz, hayatını kaybeden
Hatem Kaya’nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından
Hatem Kaya İldem mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13325.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Develi'de Gençlik Haftası coşkusu
Develi'de Gençlik Haftası Kutlamaları devam ediyor.

19 Mayıs 2015 Salı 13:33

Gençlik Haftası münasebetiyle Develi'de Bisiklet turu, uçurtma şenliği ve güreş müsabakası
yapıldı.Bisiklet turu Develi İlçe Stadyumundan başladı ve Reşadiye Ulu Cami, Aygösten
Evleri,Köşk Pınar gezildikten sonra tekrardan ilçe stadyumunda sona erdi.
Bisiklet turuna Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi İlçe Spor Müdürü Mete Halicı, İlçe
Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Gündüz ve bisikletçiler katıldı. Daha sonra Develi İlçe

Stadyumunda Uçurtma şenliği düzenlendi. Kutlamalar kapsamında, dereceye giren sporculara
Develi İlçe Kaymakamı Enver Ünlü tarafından ödül verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13326.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Üreten bir gençlik yetiştirmeliyiz
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Hayal kurabilen,
ülke kalkınması adına yeni fikirler üretip projeler geliştiren bir gençlik yetiştirmeliyiz” dedi.
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Rektör Sabuncuoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle
yayınladığı kutlama mesajında, ülkedeki genç nüfusa dikkati çekti. Türkiye’nin genç bir
nüfusunun olduğunu, nüfusun genç olmasından gurur duyduklarını ifade eden Prof. Dr.
Sabuncuoğlu, özellikle üniversitelerin ilerde liderlik pozisyonu alacak, kararlı ve yetenekli
gençler yetiştirmesi gerektiğini kaydetti. Sabuncuoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘En büyük eserim’ dediği cumhuriyeti, Türk
gençliğine emanet etti. Gençleri dünya vatandaşı olarak yetiştirmek de biz üniversitelerin
görevi. Bu görevi layıkıyla yerine getirmeli ve gençlere fırsatlar vermeliyiz. Bu duygu ve
düşüncelerle, gençliğe armağan edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı
kutluyor, başta Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarını, şehit ve gazilerini
saygı ve şükranla anıyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13327.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

19 Mayıs gezisi ölümle bitti
Sivas’tan 19 Mayıs gezisi için Ürgüp’e giden dershane öğrencileri ve öğretmenlerinin
bulunduğu midibüsün kaza yapması sonucu bir öğretmen hayatını kaybederken, sürücü ile
birlikte 28 kişi yaralandı.

19 Mayıs 2015 Salı 13:36

Edinilen bilgiye göre, Sivas’tan Ürgüp’e 19 Mayıs gezisi için yola çıkan 28 yaşındaki
A.Ç.’nin kullandığı 58 EU 500 plakalı midibüsün Sarıoğlan ilçesi Sultanhanı mevkiinde
direksiyon hakimiyetini kaybederek önce elektrik direğine ardından da bir eve çarparak
durabildiği öğrenildi. Meydana gelen kazada 25 yaşındaki dershane öğretmeni Abdulmenaf
Akmancı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 28 kişi yaralandı. Yaralılar
olay yerine kısa sürede gelen ambulanslarla Kayseri’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Midibüsün çarparak durabildiği evin sakinleri, sabah saatlerinde meydana gelen kazada,
büyük bir ses olduğunu uyandıklarını söyleyerek, “Sesi duyduktan sonra dışarı çıktık.
Çocuklar pencereleri kırarak dışarı çıktılar” diye konuştu. Kazada yaralanan öğrencilerin
isimleri
şu
şekilde:
Emine Alagöz, Yüksel Furkan Genç, M. Akif Çubuk, H. Furkan İşçi, M. Vefa Kukuş, Mert
Eren Korkmaz, Abdülsamet Güzey, S. Berkay Tırpan, Talha Demirci, Murat Cançınar,
Volkan Özcan, Ahmet Ayral, Ahmet Arda Şahbaz, Haydar Koç, Eray Utku Satılmış, Atakan
Erdoğan, İsmail Gök, Işıkcan Keskin, Oğuzhan Arslan, Asım Emir Mahmutoğlu, Kayra Ağır,
Emre çetin, Emrah Savcı, A. Şamil Yıldırım Yaralanan öğretmenler ise; Mehmet A., Yavuz
A., Mehmet A.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13328.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

'Sakin Şehir' konferansı düzenlendi
Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve
Oyka Grubu tarafından 'Odaklı Yerel Kalkınma ve Sakin Şehir' Konferansı düzenlendi.
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Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu' düzenlenen konferans, saygı
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Konferansın açılış
konuşmasını yapan Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun,
konferans hakkında bilgiler verdi. Konferansta, Seferihisar Belediye Başkanı Soyer
“Cittaslow Felsefesi, Kriterleri ve Seferihisar Örneği” tebliğini sundu. Sonrasında Prof. Dr.
İlker Ünsever bir hukukçu olarak “Cittaslow Uygulamasının Hukuki Boyutu” başlıklı bir
sunum gerçekleştirdi. Konferansa, TEMA ve ÇEKÜL Kayseri Temsilcilikleri de destek verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13329.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Bünyan’da değişim sürüyor
Bünyan Belediyesi tarafından Bünyan’ın farklı mahallerine yapılacak olan halı saha ve park
alanlarında fizibilite ve altyapı çalışmaları sürüyor.
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Mevcut park alanlarında yapmış olduğu yenileme ve iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak
Bünyanlı vatandaşların hizmetine sunan Bünyan Belediyesi, yeni yapılacak olan park alanları
için çalışmalarını sürdürüyor. Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, yapımına başlanan
ve yapılacak olan park ve halı saha alanlarını gezerek durumları hakkında bilgi aldı. Fizibilite
ve alt yapı çalışmaları devam eden alanlarda saha incelmesi yapan Başkan Gülcüoğlu, bu
alanda
Bünyan’ı
ilkler
ile
kavuşturmaya
devam
edecekleri
ifade
etti.
Yapımına başlanan ve içerisinde yürüyüş alanları, kamelyalar, oyun gurupları ve biri halı
diğeri çim olmak üzere iki futbol sahasının bulunduğu park alanında devam eden çalışmaların

son dönemce girdiğini belirten Başkan Şinasi Gülcüoğlu, park alanında yapılacak olan futbol
sahalarının Bünyan’da bir ilk olacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13330.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Gençlerden Bünyan Adliyesine ziyaret
19 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle Şehit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı
Anadolu Lisesi öğrencileri Bünyan Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaret ettiler.
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Ziyarete Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Özbay'da katıldı. Gençlik haftası nedeniyle
öğrenciler Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara'dan hakimlik-savcılık mesleği ile ilgili bilgi
aldılar. Daha sonra Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara makamını öğrencilere bırakarak
gençlere cübbe giydirdi. Lise öğrencileri daha sonra Bünyan Adliyesi Duruşma salonuna
geçerek hakim ve savcı cübbeleri giyerek hakim ve savcı olmanın heyecanını yaşadılar.
Ziyaret nedeniyle Bünyan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara Şehit Piyade Teğmen Bekir
Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine ve Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü
Kadir Özbay'teşekkür etti. Savcı Başara Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere
armağan ettiği Gençlik Bayramlarını tebrik ederek öğrencilere başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13331.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Karayel'den engellilere destek
Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Milletvekili adayı Yaşar Karayel, engellilere destek olmak
amacıyla, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
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Karayel engelli çocuklar ve eğiticilerle sohbet ederek onlara moral verdi.
Karayel konuyla ilgili olarak şunları söyledi: " Türkiye'de yaşayan engelli ve aileleri, gerçek
anlamda 2002'den sonra Hükümetimizin uygulamaları ile hayat buldular.
Türkiye'de 2002'den önce toplamda 400 civarında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
vardı, şimdi ise bu sayı 2000 civarına çıkmış durumdadır. Hükümetimiz her engellimize ayda
500 TL destek vermektedir. 2002'den önce sadece sigortalı ailelere destek veriliyordu, şimdi
ise isteyen her aileye sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın sınırsız hizmet verilmektedir.
Ayrıca bu kurumlarda zorunlu olarak, Psikologlar, okul öncesi öğreticiler ve zihinsel
engelliler öğretmenleri bulunmak zorundadır. 2009 yılında yapılan düzenlemeler ile her
engellinin aylık 6 saat olan bireysel eğitim hakkı 8 saate çıkarıldı.
Önümüzdeki dönemde ise bütün engellileri akıllı eğitim sistemi ile tanıştırmak ve Fatih
Projesine entegre etmek amaçlanmaktadır."dedi Karayel daha sonra, Cami Kebir esnaflarını
ziyaret ederek onlarla sohbet edip, dertlerini dinledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13332.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Gençlerimize özde yatırım ve hizmet
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “19 Mayıs 1919 tarihi, Türk Milleti için
milli uyanışın sembolüdür. Bundan 96 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a ayak
basarak, Cumhuriyetimizin parlak geleceğinin ilk adımı olan kurtuluş meşalesini yakmıştır.”
dedi.
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19 Mayıs’ın milletimizin tarihinde önemli bir dönemeç olduğunu belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Soma’daki maden faciasında kaybettiğimiz kardeşlerimizin acısını
yürekten hissettiğimiz bu günlerde idrak ettiğimiz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nı tebrik ettiğini, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve
gazilerimizi şükranla andığını kaydetti. Bu anlamlı günün Türk Gençliği’ne bayram olarak
armağan edildiğini, gençliğimizin aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin
teminatı olduğunu, bugünü gençlere armağan etmesinin Türk Gençliği’ne olan inancını ve
güvenini gösterdiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları
söyledi.
“Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak
yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Türk Gençliği de bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da Ata’sının emaneti, Cumhuriyetine sahip çıkacak, onun gösterdiği
hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin aşılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Bu
amaç ve ilke doğrultusunda Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimize özde yatırım ve
hizmetlerde bulunarak sağlıklı, dinamik ve toplumsal dayanışma ve kendisi ile barışık bir

neslin yetişmesi için yatırımlarımızda onlara ayrı bir önem ve değer veriyoruz. Gençlik
Merkezleri, açık alan ve kapalı spor salonları, semt sahaları, suni çimlendirilmiş sahalar,
kültür ve sanat kursları ve gösterileri, mesleki eğitim kursları, yabancı dil ve bilgisayar
kursları, doğa, tarih ve kültür gezileri, okullar arası bilgi yarışması, gençlere yönelik hikaye ve
öykü yarışmaları gençlere yönelik hizmetlerimizden bazılarıdır. Dolayısı ile Melikgazi
Belediyesi; gençleri kaderine, yalnızlığa ve kötü alışkanlık kazanmalarına terk etmemiştir.
Her zaman gençlerimizin yanında ve hizmetindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm
gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor,
başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit
ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13333.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Talas'ta bir cana 10 fidan projesi
Talas Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki gençlerle birlikte ilçede "Bir
Cana 10 Fidan Projesi" başlatıldı.
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Akçakaya Mahallesi'ndeki 40 dönümlük arazide gerçekleşen proje kapsamında İlçe Emniyet
Müdürü Kenan Öztaş, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 75. Yıl Mühibe Germirli
İlkokulu öğrencileri ve Derviş Güneş İlkokulu öğrencileri ile Kayseri Gençlik Merkezi, 400
fidanı toprakla buluşturdu. Burada konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Eken,
ilahiyat öğrencilerinin kendilerine gelerek projeyi bahsettiğinde heyecanlandıklarını
belirterek, "Eminim ki bunun sevabı ve ecri büyük. Hayırlı bir iş yapılıyor" dedi. Başkan
Yardımcısı Eken, "Bu bir başlangıç. Bundan sonrasında hedefimiz 400'ler değil, binler, on
binler hatta yüz bin fidana ulaşmak. Şundan emin olun şuanda Kayseri'de ciddi bir projenin
önderliğini yapıyorsunuz. Hepinizin eline sağlık." diye konuştu. Projenin önderlerinden
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hatice Kübra Koyunlu ise, "Biz üç arkadaş
olarak her doğana bir, her vefat edene 10 fidan dikmek için yola çıktık. Mevlana hazretlerinin
'İnsan odur ki arkasında bırakır bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser' sözüyle başladık.
Biz her canın arkasında bir eser kalsın istedik. Bize destek olan Talas Belediyesi'ne teşekkür
ediyoruz" şeklinde konuştu. Projeye katılan geleceğin büyükleri çocuklar da fidan
dikmelerinden dolayı duyduğu mutlulukları ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13334.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

6. Arapça Yarışmasının Finalleri 20-22
Mayıs'ta yapılacak
Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Ali Şahan, yaptığı açıklamasında, 6. Arapça
Yarışması'nın finallerinin 20-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.
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Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Ali Şahan, "Yarışmalar İmam Hatip
Ortaokulları, İmam Hatip Liseleri ve Uluslar arası İmam Hatip Liseleri arasında yapılacaktır.
Yarışma şiir okuma, hikaye canlandırma, bilgi yarışması ve Arapça şarkılar dallarında
olacaktır.
Yarışmaya Türkiye’nin 10 bölgesinde birinci olan okullar katılacaktır. Finallere katılacak
öğrenciler 22.000 öğrenci arasından seçilmiştir. İmam Hatip Liselerinde zorunlu ders olan
Arapçayı sevdirmek, geliştirmek ve Kur’an-ı Kerimi daha çok anlayan nesli yetiştirmektir"
dedi.
Şahan, "Müslümanlar arasındaki kardeşliği, birliği, beraberliği ve İslam ülkeleri arasında
ticareti ve ilişkileri artırmak amaçlanmıştır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13335.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Mursi’nin idam kararına tepkiler büyüyor
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye verilen
idam kararına tepki gösterdi.
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Cumhuriyet Meydanı’nda düzenledikleri basın toplantısında hakkında idam kararı verilen
Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’ye sloganlar atarak destek veren grup adına konuşan Kayseri
Gönüllü Kültür Kuruluşları adına MAZLUMDER Şube Sekreteri Sadi Özmen, “Osmanlı’nın

yıkılmasından bu yana bir türlü adil yönetime kavuşamayan Mısır’da çağdaş firavunların
zulmü devam ediyor. Arap Baharı ile birlikte Tunus’da başlayıp Mısır ve diğer Arap
ülkelerine yayılan özgürlük mücadelesi sonunda 40 yıla yakın bir süredir zorba yönetimi ile
Mısır’ı idare eden Firavunların son temsilcilerinden Hüsnü Mübarek yönetimi sona ermiş,
yapılan şaibesiz seçimler sonucu Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın adayı Muhammed Mursi,
Mısır halkının yüzde 52’sinin oyunu alarak ülkenin meşru ilk cumhurbaşkanı olmuştu.
Mısır’da halkın idaresini bir türlü içine sindiremeyen Mısır silahlı Kuvvetleri’nin içinden
çıkan Abdülfettah Sisi başkanlığındaki Mısır cuntası ABD, Avrupa Birliği, Arabistan ve
körfez ülkelerinin de desteğini alarak yaptığı silahlı darbe ile meşru Cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi’yi devirerek yönetime el koymuştu. Mısır halkının katili darbeci Sisi,
aldırdığı idam kararlarından hızını alamamış, döktüğü kana doymamış olmalı ki şimdi de
2013 yılından beri haksız ve hukuksuzca cezaevinde tutulan Mısır’ın ilk meşru
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve yüzden fazla arkadaşı için idam kararı aldı. Kukla
mahkeme aldığı kararı onaylamak üzere Mısır Müftülüğü’ne gönderdi. Kayseri Gönüllü
Kültür Kuruluşları olarak darbecilerin kuklası Mısır Mahkemesi’nin aldığı haksız ve
hukuksuz bu kararı tanımıyor, adaletsiz ve uygulanamaz buluyor, şiddetle reddediyor,
onaylanmaması
için
Mısır
Müftülüğü’ne
çağrıda
bulunuyoruz”
dedi.
Grup açıklamanın ardından Mursi için dua ederek, olaysız şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13336.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Gerçek açığa çıkınca yan çiziyor
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı ve eski Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Hacı Ali Hamurcu’yu tanımazlıktan geldiğini belirterek,
“Gerçek açığa çıkınca yan çiziyor” dedi.
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Kılıçdaroğlu’nun iki gün önce yaptığı açıklamada Hacı Ali Hamurcu’yu tanımazlıktan
geldiğini söyleyen Mehmet Özhaseki, “Kılıçdaroğlu, daha önce defalarca Hacı Ali
Hamurcu’nun ‘değerli bir vatandaş’ olduğunu söylemişti. Şimdi tüm gerçekler açığa çıkınca
yan çiziyor ve yüzsüzce olayların içinden sıyrılmaya çalışıyor” dedi. Şahsına ve şahsı
üzerinden AK Parti’ye yönelik çirkin bir komplo tertiplendiğini ve bu komployu kuranın da
bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunun anlaşıldığını vurgulayan Özhaseki,
“Komplo kurduğu ortaya çıkan ve dolandırıcılıkla da suçlanan CHP Genel Başkanı bir an
önce tüm görevlerinden ayrılarak siyaset sahnesinden çekilmelidir” dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı ve eski Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplu açılış töreninde Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’ye
yönelik iftiralarını dile getirmesi ve Kılıçdaroğlu’nun buna karşılık yaptığı açıklamada Hacı
Ali Hamurcu’yu tanımazlıktan gelmesi üzerine bir açıklama yaptı. Özhaseki, açıklamasında

şöyle konuştu: “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında TBMM’deki bütçe
görüşmeleri sırasında Kayseri, Büyükşehir Belediyesi ve şahsımla ilgili bir dizi iftiralarda
bulunmuştu. Bu iftiraları Kılıçdaroğlu ve bazı CHP milletvekilleri uzun süre devam ettirerek
bir algı idaresi oluşturmaya çalıştılar. İftiralarda yer alan suçlamaları dayandırdıkları kişi ise
dolandırıcılıktan cezaevine girmiş Hacı Ali Hamurcu’ydu ve Kılıçdaroğlu, defalarca Hacı Ali
Hamurcu’nun ‘Değerli bir vatandaş’ olduğunu söyledi. Ancak ‘Keser Döner Sap Döner, Gün
Gelir Hesap Döner’ misali Hacı Ali Hamurcu’nun Kayseri 2. Asliye Ceza Mahkemesi ve
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesine kendi el yazısı ve imzası ile verdiği iki ayrı ifadede
Kayseri’ye yönelik iftiraları bizzat Kılıçdaroğlu’nun planlayarak yazdırdığını itiraf etmesiyle
gerçek ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun 2010 yılında ilk kez dile getirdiği iftiralara Başbakanlığı
döneminde anında cevap veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da
Kayseri’deki toplu açılış töreninde son gelişmelere değindi. Sayın Cumhurbaşkanımız,
iftiraların bizzat Kılıçdaroğlu tarafından planlandığını ve Hacı Ali Hamurcu tarafından
Kılıçdaroğlu’nun dolandırıcılıkla suçlandığını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerine
Star TV’de cevap veren Kılıçdaroğlu ise Hacı Ali Hamurcu’yu tanımazlıktan geldi. Yıllardır
şahsım ve Kayseri’ye yönelik iftiralarla bir algı operasyonu içine giren Kemal Kılıçdaroğlu,
gerçek açığa çıkınca sık sık
yaptığı
gibi
‘Çarkçı Kemal’ oluverdi.”
“NASIL TANIMAM DİYEBİLİRSİN?"
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Kılıçdaroğlu’nun pişkince beş yıl peşinden
koştuğu adamı tanımazlıktan gelmesini hayretle karşıladığını belirterek, “Bu adamı özel
arabalarla Ankara’ya götürdüler. CHP’li üç milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
basın toplantıları yaptırdılar. Kayseri’ye defalarca gelip görüştüler. Hal böyle iken, beş yıl
peşinde koştuğunuz, komplolarınıza alet ettiğiniz şahsı nasıl tanımazlıktan gelirsiniz. Bu tavır
suçluluk psikolojisinden başka bir şey değil” dedi.
“YÜZSÜZCE SIYRILMAYA ÇALIŞIYOR” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
son gelişmeler üzerine olayın içinden yüzsüzce sıyrılmaya çalıştığını söyleyen AK Parti
Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, “Bugüne kadar Kılıçdaroğlu’nun yalancı ve iftiracı
olduğunu defalarca söyledim ve böyle olduğunu ispat da ettim. Kılıçdaroğlu’nun ‘Değerli bir
vatandaş’ olarak gördüğü şahsın ifadelerinden de anlaşılacağı gibi, Kılıçdaroğlu’nun
yalancılık ve iftiracılık özelliklerine komploculuk ve dolandırıcılık da eklenmiştir.
Kılıçdaroğlu tıpkı bugünlerde bol keseden seçim vaatlerinde bulunduğu gibi, 5 yıldır şahsım
ve Kayseri ile ilgili aklına geleni bol keseden atmıştır. Olaylar açığa çıkınca da yüzsüzce
sıyrılmaya çalışmaktadır. Attığı iftiraların arkasında duramamakta, mırın kırın ifadelerle
konuyu geçiştirmeye uğraşmaktadır. Sözlerinin arkasında duramaz hale gelen, komplo
kurduğu ortaya çıkan, dolandırıcılıkla suçlanan, kumpaslarla anılan CHP Genel Başkanı bir an
önce tüm görevlerinden ayrılarak siyaset sahnesinden çekilmelidir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13337.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Erdoğan, ‘Diriliş Zirvesi’ne davet edildi

19 Mayıs 2015 Salı 16:10

Gazetemiz Genel Koordinatörü ve Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan'a, Medeniyetin Burçları Derneği'nin yayınlarından '
Mehmet Akif İnan', 'Rasim Özdenören Kitabı' ve yakın bir zamanda çıkarmış olduğu 'Sezai
Karakoç Kitabı'nı takdim etti. Erdoğan, Dursun’a Kültür hayatımıza katkılarından dolayı
takdirlerini belirtti. Dursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ayrıca ekim ayında
düzenleyecek 'Diriliş Zirvesi' ile ilgili himayelerini ve katılımlarını istirham etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13338.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Hikmet Çocuk Kulübü yılsonu programı
göz doldurdu
Hikmet Çocuk Kulübü Evde Karakter Eğitimi öğrencilerinin düzenlediği yılsonu etkinliği göz
doldurdu.
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Gesi Piknik ve mesire alanında bir araya gelen İlim Hikmet Vakfı Hikmet Çocuk Kulübü
üyeleri gönüllerince eğlendi. 15 Mayıs sabahında Gesi Piknik alanına, mahallelerinden
servislerle taşınan Hikmet Çocuk Kulübü öğrencileri, bahar havasının tadını çıkardı.
Bu yıl altıncısı düzenlenen Hikmet Çocuk Kulübü pikniğine öğrencilerin yanı sıra grup
sorumlusu anneler ile eğiticiler de katıldı. Piknik esnasında öğrencilerin yıl sonu etkinlik
programı
için
hazırladıkları
aktivitelerin
provası
da
yapıldı.
Hikmet Çocuk Kulübü kapsamında yıl içinde yapmış oldukları, sosyal, kültürel ve sportif
aktivitelerdeki yorgunluklarını piknikte bir araya gelerek gidermeye çalışan öğrencilere,
kahvaltıda süt ve simit, öğle yemeği olarak da dürüm ve ayran ikram edildi.
"YIL SONU PROGRAMI GÖZ DOLDURDU"

İlim Hikmet Vakfı Hikmet Çocuk Kulübü Evde Karakter Eğitimi, yılsonu etkinlik programını
Gültepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. 2013- 2014 Eğitim döneminde ‘Ev Okulu veya
Evde Karakter Eğitimi’ olarak adlandırılan 8-12 yaş grubu öğrencilerin düzenlemiş oldukları
yılsonu programına öğrenci velileri yoğun ilgi gösterdi. Okul sezonu boyunca yaklaşık 10'ar
kişilik gruplar halinde, evlerinde, haftada 3 saat dini eğitim verilen Hikmet Çocuk Kulübü
üyelerinin hazırladığı birbirinden güzel şiir, ilahi ve skeçlerden oluşan programı kalabalık bir
davetli topluluğu izledi. Programın açılış konuşmasını yapan İlim Hikmet Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Doğu, çocuk eğitimine dikkat çekerek, anne ve babaların göz
bebekleri olan çocukların eğitiminin ve onların karakterli, güzel ahlaklı bireyler olarak
geleceğe hazırlanmasının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13339.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Derebağ Şelalesi yeni yüzüyle ziyaretçilerini
bekliyor
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Yahyalı Belediyesi tarafından Derebağ
Şelalesi’nde devam eden yenileme ve düzenleme çalışmaları kapsamında yapılan Kır
Lokantası’nın açılışı yapıldı.
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İşletmesini Yahyalı Belediyesi tarafından yapılacak olacak Kır Lokantası’nın ilk misafirleri
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı
Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Daire Müdürleri ve İl ve İlçe Protokolü
oldu.
Otantik, ferah ve geniş mekanı ile şelale manzaralı yemek keyfi sunan tesis, davetliler
tarafından beğeni aldı. Bölgenin cazibesini artırması konusunda önemli bir adım olan Kır
Lokantası, hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan Derebağ Şelalesinde açık büfe kahvaltı ve
zengin yemek menüsüyle hizmet verecek. Derebağ Şelalesine yapılan Kır Lokantası ve
bölgede devam eden düzenleme çalışmaları hakkında bilgiler veren Yahyalı Belediye Başkanı
Esat Öztürk, ilçemizin cazibesini artırmak için turistik bölgelere yeni tesisler yapmak
istedikleri söyledi. Başkan Öztürk “ Kayseri’deki dostlarımızı, çevre il ve ilçelerden herkesi
bu doğa harikasını görmeleri için buraya bekliyoruz. Milli Parklar Müdürlüğü ile belediyemiz
aylardır bu bölgede çalışmalar yapıyoruz. Biz diğer turistik bölgelerimize de tesisler yaparak,
turizmimizi önemli bir noktaya getirmek istiyoruz. Derebağ Şelalemizde onlar için çok güzel
bir mekan hazırladık. Buraya gelen misafirlerimiz doğa ile baş başa, su sesi eşliğinde, çok
harika bir manzarada yemeklerini yiyecekler, çaylarını içecekler. Artık ilçemizin misafirlerini
rahatlıkla ağırlayabilecekleri nezih bir tesisi oldu. Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler bir
Cumartesi veya Pazar günü stres atmayı arzu ediyorlarsa, burayı yeni çehresiyle mutlaka

görmelerini arzu ediyorum. Önceleri yol konusunda sıkıntılarımız vardı. Kayseri Büyükşehir
Belediyemiz ile birlikte Kirazlı Çevre yolunu açarak bu sıkıntıyı da çözdük. Ben buradan
bölgenin turizme kazandırılmasında bizlere destek olan Büyükşehir Belediyemize ve Milli
Parklar Müdürlüğümüze teşekkür ediyor.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13340.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Özhaseki: Mangalda kül bırakmıyorlar
K Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen toplantıda
muhalefete tepki gösterdi. Daha dün iktidarda iken ülkeyi batırıp kaçanların vatan kurtaran
aslan gibi nutuklar attıklarını belirten Mehmet Özhaseki, “Mangalda kül bırakmıyorlar” dedi.

AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen Kadınlar
Şenliği’ne katıldı. Özhaseki, davul-zurna ve halaylar eşliğinde katıldı. Büyük bir coşkunun
yaşandığı şenliğe Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Milletvekili Adayları Havva Talay
Çalış ve Avşar Aslan, İl Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar ve çok sayıda partili katıldı.
Kadınlar Şenliği Pınarbaşı ilçesinde AK Parti’ye katılan hanımlara parti rozetinin takılmasıyla
başladı. Şenlikte bir konuşma yapan AK Parti Milletvekili Adayı Havva Talay Çalış, AK Parti
iktidarı öncesi özellikle sağlıkta yaşanan sıkıntıları anlattı. Hastaların rehin olduğu günleri
anlatan Çalış, “Sigortalı olmayan hastalara hiçbir hastanede bakılmazdı. Acile gelen hastalar
muayene edilmeden gönderilirdi. AK Parti insan onuruna yakışır bir sağlık hizmeti getirdi”
dedi.
AK Parti Milletvekili Adayı Avşar Aslan da konuşmasında millete hizmetkar olmak için
destek istediklerini belirterek, “Biz sizden güç alıp birileri gibi büyüklere el öptürmedik. Biz
el öpmek için, sizlerin hizmetkarı olmak için yola çıktık” dedi. Kayseri’ye yapılan
yatırımlardan ve Mehmet Özhaseki’nin Kayseri’ye olan hizmetlerinden de bahseden Aslan,
“Adana’da görev yaptığım sırada Belediye Başkanı Aytaç Durak ‘Ben size Paris’i değil
Kayseri’yi vaat ediyorum’ derdi. Özhaseki Başkanım Kayseri’yi model alınan bir şehir haline
getirdi” diye konuştu. Şenlikte konuşan AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki ise,
AK Parti öncesindeki DSP-MHP-ANAP iktidarı dönemini hatırlatarak “Dün batmış bir
Türkiye vardı. Bu işi başaramıyoruz diyerek Amerika’dan Kemal Derviş’i getirdiler. Sonra, o
da çare olmayınca elimize yüzümüze bulaştırdık diye ortadan kaçtılar. Şimdi bakmayın vatan
kurtaran aslan gibi çıkıp da nutuk attıklarına. Dün ortadan kendileri kaçtılar. Şimdi ise
mangalda kül bırakmıyorlar” dedi. AK Parti iktidarı ile çökmüş bir Türkiye’nin ayağa
kalktığını ifade eden Özhaseki, istikrarın önemini de vurguladı. Özhaseki şöyle konuştu:
“Ülkemizde ne zaman koalisyonlar olmuş ve istikrar bozulmuşsa Türkiye hep dip yapmış.
Geriye doğru bakın, 20-30 yıllık siyasete aklımız erer. Ne zaman ki tek başına güçlü iktidarlar
olmuşsa Türkiye ayağa kalkmış. Menderes dönemi, Özal dönemi ve AK Parti dönemi

Türkiye’nin kalkındığı dönemler oldu; fakat ne zaman ki Türkiye ayağa kalksa aşağıdan
çeken hainler ortaya çıkıyor.” Toplantıdaki konuşmasının ardından Milletvekili Adayı Avşar
Aslan ile birlikte esnafları ziyaret eden AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, hayırlı
işler temennisinde bulundu ve bir süre sohbet etti. Hem şenlik, hem de esnaf ziyaretleri
sırasında Pınarbaşılıların AK Parti Milletvekili Adaylarına büyük ilgi gösterdiği görüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13341.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Milli İttifak adaylarından yeni sanayi
esnafına ziyaret
Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) desteklediği Milli İttifak adayları, Yeni
Sanayi esnafını ziyaret etti.
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SP ve BBP'nin desteklediği Milli İttifak adayları, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde
sürdürüyor. Adaylar bu kapsamda, Yeni Sanayi esnafını ziyaret ederek, esnafın sıkıntılarını
dinledi.
Esnafın sorunlarını dinleyen adaylar, her zaman esnafın yanında olduklarını söyleyerek,
seçimleri kazanmaları durumunda da problemlere en kısa zamanda çözüm getireceklerini dile
getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13342.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Hırsız kargoları almaya gelince yakalandı
Kayseri'de, bir çok farklı kredi kartı ile sanal ortamda 60 bin TL'lik harcama yapan ve
siparişlerden bir kısmını almaya gelen dolandırıcı, polis ekipleri tarafından yakalanarak
gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen “Bilişim
ve Banka Sistemleri Aracılığıyla Hırsızlık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye
Kullanılması, Bilişim Sistemine Girme" olayı ile ilgili olarak zanlı M.Y.'nin 60 bir çok farklı
kredi kartı kullanarak 60 bin TL'lik harcama yaptığı öğrenildi. Zanlı M.Y.'nin sipariş verdiği
ürünlerden bir kısmını teslim alacağı yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yapılan
çalışmada, zanlı M.Y.'yi 12 farklı kargo ürününü teslim aldığı sırada yakalayarak gözaltına
aldı.
Şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada; birçok farklı markaya ait 38 adet
kozmetik ürün, 3 adet hard disk, 33 adet DVD/CD, 510 TL para, 1 adet cep telefonu ve 2 adet
SIM kart ele geçirildi. Şüpheli M.Y., Bilişim ve Banka Sistemleri Aracılığıyla Hırsızlık,
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Bilişim Sistemine Girme suçlarından,
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol kararı
ile serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13343.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Vali Düzgün'den Müzeler Haftası mesajı
Vali Orhan Düzgün, Müzeler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

20 Mayıs 2015 Çarşamba 16:00

"Her bir köşesi tarih barındıran ülkemizin doğa ve kültür varlıklarının tanıtılması, milli
değerlerimiz olan kültür varlıklarımızın korunması, onarılması ve saklanması ile gelecek
kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılması gerekli çalışmaları anlatmak, müzelerimizi
tanıtarak halkımızın milli kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek amacıyla ülkemizde
“Müzeler Haftası” düzenlenmektedir" ifadesinde bulunan Vali Orhan Düzgün, mesajını şu
şekilde sürdürdü: "Ülkemizin sahip olduğu bu değerlere sahip çıkılmasını ve yurt dışına
kaçırılmamasını sağlamak, müzelerimizin aynı zamanda bir eğitim merkezi olduğu göz önüne
alınarak özellikle, okul çağındaki çocuklarımızı ve halkımızı bu konularda aydınlatmak
gayesiyle düzenlenen faaliyetlerin yer aldığı “Müzeler Haftası”, ülkemizde 1982 yılından
itibaren 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanmaktadır. Kayseri, köklü bir tarihe sahip, çağlar
boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge içerisinde yer almaktadır. Asurlular,
Hititler, Romalılar ve Selçuklular ile Osmanlıların hüküm sürdüğü Kayseri’de, özellikle
Selçuklu dönemine ait birçok tarihi eserin varlığı, kentimizde tarihin tüm canlılığıyla
yaşatıldığının açık göstergesidir. Sahip olduğumuz milli kültür bilinciyle; tarihin her dönemi
tanıklık etmiş şehrimizde kültür varlıklarımızın korunması, tanıtılması ve bunların gelecek
nesillere sağlıklı şekilde aktarılması adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.
Müzelerin de geçmiş ve gelecek arasında köprü kuran bir eğitim merkezi olduğu bilinciyle
halkımıza daha verimli hizmet verebilmesi ve bu amacına uygun bir içerikle donatılıp, yerli

ve yabancı ziyaretçilerin ilgisine sunulması da çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz bir diğer
önemli husustur. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın “Müzeler Haftası”nı kutluyor,
sağlık ve mutluluklar dileyerek, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13344.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Mehmet Miraboğlu İlkokulunun anlamı
çalışması
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mehmet Miraboğlu ilkokul
öğrencilerin anlamlı ve örnek bir çalışma yaparak atık piller ile okullarına çiçek bahçesine
dönüştürdüklerini söyledi bildirdi.
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140 kg atık pil geri dönüşüme … 446 öğrencinin katılımı ile okullarında kampanya başlatarak
atık pilleri toplayan öğrenciler bu pilleri Melikgazi belediyesine getirerek karşılında
mevsimlik bahçe çiçekleri aldıklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 4-c öğrencisi
Feride nur Özdemir’in öncülüğünde başlatılan çalışma ile 140 kg pil toplanıldığını kaydetti.
Fitili ateşleyen Feride Nur Özdemir… Atık pilleri toplayarak okulun bahçesini çiçekler ile
değiştirme gibi anlamlı ve örnek çalışmayı başlayan daha bu etkinliği adeta öncülüğü yapan
4-c öğrencisi Feride Nur Özdemir, etkinlikleri ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Gelecek bizim ve gelecek için çalışma yapıyoruz. Atık pilleri toplayarak hem doğanın
kirlenmesi önledik, hem de geri dönüşüme vererek ekonomik katkı sağladık. Ayrıca
Belediyemize pilleri vererek mevsimlik bahçe çiçekleri alarak okulumuzun bahçesini çiçek
bahçesine dönüştürdük. Bu çalışma destekleyen arkadaşlarıma ve imkan tanıyan
öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” Küçük yaşta verilen eğitim ileride yaşlar için alışkanlık
kazandırır… Küçük yaşta verilen tür eğitim etkinliklerin ileriki yaşlarda için alışkanlık
kazandırdığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi geri
dönüşüm çalışması, geri dönüşüm tesisi ve bunun sonucunda elde edilen gelirler ile belediye
yatırımları gerçekleştirmesinin örnek alındığını ve bu yönde referans olduğunu sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13345.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

6.Bünyan Dostları Anneler Günü Doğa
Yürüyüşü yapıldı
Bünyan Dostları Grubu Derneği tarafından yapılan geleneksel Anneler Günü doğa
yürüyüşünün 6.sı yapıldı. Kayseri-Bünyan arasında yapılan ve yaklaşık 25 kilometre olan
parkurda yapılan yürüyüşe 46 doğasever katıldı.
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Anneler Günü Doğa yürüyüşü ile ilgili bilgiler veren Bünyan Dostları Derneği Başkanı Şener
Serim ‘Kayseri’mizin ve Bünyan’ımızın tanıtımına katkı sağlamak ve annelerimiz için somut
bir şeyler yapmak için böyle bir etkinlik başlatmıştık. 6.defa yapılan etkinliğimize aralarında
çocuk ve hanım efendilerinde katıldığı 46 doğasever katıldı. Etkinliğimizi Bağpınardan
başladık, Ağırnas, Mersinönü, Gergeme ve Bünyan’da sonlandırdık. Yaklaşık 25 kilometrelik
parkurumuzda Kayseri Valiliğinin daha önce yayınlamış olduğu Kayseri Yürüyüş Rotaları ve
Turizm Keşif Rehberindeki rotaları takip ettik. Katılan tüm dostlara teşekkür ederiz “ dedi.
Anneler Günü Doğa yürüyüşüne katılan Öğretmen Muammer Tanrıöver de ‘Bünyan
Dostlarının Anneler günü doğa yürüyüşlerine 4 senedir katıldığını ve her sene katılan
sayısının artmasından mutluluk duyduğunu belirterek herkesi özellikle anne babaları çocukları
ile
birlikte
doğaya
çıkmaya,
yürüyüşler
yapmaya
davet
etti.
Doğa yürüyüşüne katılan kadınlar adına açıklama yapan Köşk Mahallesi eski muhtarı Elif
Yılmaz da, "Çok anlamlı bu yürüyüşe ilk defa katıldım. Dayanıklılık isteyen ve zor bir
parkurdu ama Bünyan Dostları’nın sağladığı lojistik araç sürekli bizi takip etti ve
ihtiyaçlarımızda yardımcı oldu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Hayatta olan
Annelere uzun ömürler, vefat edenlere de Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13346.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Nefes kesen tatbikat
Kolordu Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in katılımıyla gerçekleşen Erciyes-2015 Müşterek
Tabur Görev Kuvveti arazi tatbikatı nefes kesti.
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Kayseri'de hava indirme yeteneğine sahip olan 1. Tugay Komutanlığı'nın sorumluluğunda
Erciyes-2015 müşterek tatbikatında komandoların gösterisi damga vurdu.
Kayseri'deki kara ve hava unsurlarınca düzenlenen geleneksel "Erciyes-2015" müşterek tabur
görev kuvveti arazi tatbikatı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in katılımıyla İncesu
ilçesi Karasazlık bölgesinde Şehit Teğmen Hasan Bak, atma-atlama sahasında yapıldı.
Tatbikat hava kılavuzu harekatı, F-16 uçaklarının geçişi, atma ve atlama sahasının
yumuşatılmasıyla başladı.
Jetlerin, nakliye uçaklarının ve helikopterlerinde destek verdiği tatbikat sırasında Erkilet Hava
üssünden havalanan nakliye uçaklarındaki 300 tam teçhizatlı serbest paraşütçü, bölgeye
başarılı şekilde atlayış gerçekleştirdi.
Bu arada, bir C-130 uçağı da 2 cip, dağ obüsü, Milan tanksavar gibi askeri malzeme ve
araçları ile yiyecek ve içecekleri tatbikat alanına paraşütle indirdi. Senaryo gereği düşman
bölgesinde bulunan dost unsurlar ile birleşen paraşütçü komandolar, kara ve hava unsurlarınca
tahliye edildi.
Daha sonra taaruz helikopterleri düşman kuvvetleri ateş altına aldı. Tatbikatı gerçekleştiren
paraşütçüler, bölgeden güvenli biçimde sağ salim ayrıldı. Komutanların çadırdan dürbünlerle
izlediği tatbikatın ikinci aşaması için 1. Komando Tugayının Zincidere'deki kışlasında çeşitli
etkinliklerle tamamladı.
Başarıyla gerçekleştirilen tatbikata 300 tam teçhizatlı serbest paraşütçü komando, 1.
Komando Tugayından topçu taburu ve destek unsurlarından oluşan 500 personel, hava unsuru
olarak da C -130, C-160 ve CN 235 olmak üzere 8 nakliye uçağı, 2 adet F-16 jet ile ilk kez 2
Atak olmak üzere toplam 7 helikopter de tatbikatta yer aldı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13347.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Siyasiler Mursi için biraraya geldi
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından, Siyasi Partilerin Kayseri Şubeleri davet
edilerek, Muhammed Mursi konulu bir basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına,
Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanları katıldı.
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Kent Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında, 3 siyasi partinin temsilcileri sırasıyla,
Mısırda hakkında idam kararı çıkan Muhammed Mursi’yle ilgili görüşlerini dile getirdi. İlk
olarak, Saadet Partisine bu tür bir etkinlik düzenlediği için teşekkür eden, Büyük Birlik Partisi
Kayseri İl Başkanı, Yaşar Bekir Soğman,” Katil Sisi’yi lanetlemek için buradayız. Darbeci
mahkemelerin kararlarını protesto etmek için buradayız. Mursi ve mazlumlara sahip çıkmak
için buradayız. Geçtiğimiz hafta darbe hukuğu ile alakalı, mısırda ki darbe dosyası müftülüğe
gönderildi. Mursi’ye ve Mısır halkına karşı, verilen haksız hukuksuz kararların ve alçakça
saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ve lanetliyoruz.idam kararları Mısır’daki vahşetin tescilidir. Bu
direnişi durduramaz” dedi. Programı düzenleyen Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan
da,”Ümmet coğrafyasında uzunca zamandır devam eden zalim diktatörlüklere karşı
Müslümanlar büyük bedeller ödeyerek mücadelesine devam ediyorlar. Onlarca yıldır.
Özellikle Müslümanların üzerine çullanmış olan bu zalimler müstekbir güçlerin örtülü
destekleriyle ayakta kalmaya devam ediyorlar. İnsanların üzerimde her türlü baskı araçları
kullanılarak oluşturulan korku duvarları ile iktidarlarını ayakta tutmaya çalışıyorlar. Mısır
halkına dönerek ‘İslamı istediniz alın size darbe’ dediler. Suriye’de özgürlük isteyenlere varil
bombaları yağdırdılar.Libya’da kardeşlerine sahip çıkanları darbeci generallerle tasfiye ettiler.
Irak’ta ‘Alın size ölüm’ dediler” diye konuştu. En son olarak konuşan Demokrat Parti Kayseri
İl Başkanı İsmet Özbakkal’da katıldığı basın açıklamasında,”Mısırdaki sorun çok önemli bir
konu. Demokrat bir ülkede yaşıyoruz. Bizde demokrat parti olarak bu darbelerden çok çektik.
Sayın menderes 27 Mayıs’ta yapılan darbeyle idam edildi. Aynı durum Mısır’da teşekkül
ediyor şu anda. Bizlerde duyarsız kalmak istemedik” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13348.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

“Davamız, Büyük Türkiye’yi inşa etme
davası”
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Talas’ta katıldığı Gençlik Şöleni’nde AK
Parti’nin sadece bir parti değil bir dava olduğunu belirtti. Mehmet Özhaseki, “Bu dava büyük
Türkiye’yi inşa etme davasıdır” dedi.
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Talas’ta gerçekleştirilen Gençlik Şöleni’ne AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’nin
yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Milletvekili Adayları Yaşar Karayel,
Havva Talay Çalış, Halil Ergen ve Avşar Aslan, Talas ve Bünyan Belediye Başkanları ile çok
sayıda genç katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı
Mustafa Tevfik Kürtüncü, geleceğini düşünen gençlerin AK Parti’yi destekleyeceğine
inancını dile getirdi. Büyük bir coşku altında kürsüye gelen AK Parti Milletvekili Adayı
Mehmet Özhaseki de AK parti’nin sadece bir parti değil bir dava olduğunu belirtti. Bu
davanın Büyük Türkiye davası olduğunu dile getiren Özhaseki, “Biz bu işi parti işi gibi
görmüyoruz. Şöhret ve makam peşinde değiliz. Bir dava olarak görüyoruz. Bu dava Hakk’ın
ayağa kaldırılması, Adaletin tesis edilmesi davasıdır. Bu dava, yetimlerin, mazlumların
davasıdır. Bu dava kimsesizlerin kimsesi olma davasıdır. Bu dava, büyük Türkiye’yi inşa
etme davasıdır” dedi. Bugüne kadar dava şuuru ile çalıştıklarını ve fedakarlıklar ettiklerini
ifade eden Özhaseki, Türkiye’yi daha da büyütmek için aynı anlayışla çalışmaya devam
edeceklerini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13349.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Sümer Ortaokulu Bilim Fuarı
ziyaretçilerini bekliyor
Sümer Ortaokulu öğrencileri, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Eğitimde İş Birliği
Projesi kapsamında, TUBİTAK destekli bilim fuarı düzenledi.
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45 standın bulunduğu bilim fuarında, öğrenciler birbirinden ilginç projelerini sergiledi.
Bilim Fuarı hakkında bilgi veren Sümer Ortaokulu Müdürü Mahmut Sami Çalışkan bu tip
sergilerin her sene düzenlendiğini söyleyerek, “Fuarımız TUBİTAK destekli olup, 45
projeden oluşmaktadır. Öğrenci ve öğretmenlerimizin ortak gayretiyle sunulur hale
getirilmiştir. 20 - 21 Mayıs tarihlerinde sergimiz herkese açıktır. Herkesi bekleriz.” dedi.
Bilim fuarında bir yıllık bir emeğin olduğunu ifade eden, fuar sorumlusu Hüseyin Dökmeci’
de,” Dökmeci Bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz. Fuarımıza yaklaşık 45 proje katıldı.
TUBİTAK ve okulumuz iş birliğiyle yapılmış olan bu çalışmada, öğrencilerimize bilimsel
düşünme, hazırladıkları bir konuyu misafirleri sunabilme gibi çeşitli özellikler kazandırmak
amacıyla fuarımızı düzenledik. Bu yıl üçüncüsünü düzenledik.”diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13350.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Çerkes kardeşlerimizin acılarını
paylaşıyoruz
Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, "Her yıl 21 Mayıs günü Kuzey Kafkasya’da kalan ve
dünyanın dört bir yanına dağılan Çerkesler tarafından Büyük Çerkes Soykırım ve Sürgününü
anma günü olarak kabul edilmiş olup, bu gün tüm Çerkesler yaşanan savaş,soykırım ve
sürgünde hayatını kaybeden atalarını anmaktadır" dedi.

20 Mayıs 2015 Çarşamba 16:32

Konaç, "Çerkesler tarihin bilinen en eski zamanlarından beri Kuzey Kafkasyada Karadeniz ve
Hazar denizi arasındaki bölge de yaşamlarını sürdürmüşlerdir.Coğrafi konum itibarı ile tarihi
içinde bir çok büyük saldırıya maruz kalmış ancak varlıklarını ve özgürlüklerini hiçbir zaman
yitirmemişlerdir. Ancak 16.yüzyıldan itibaren ilk defa Rusya Çarlığı ile karşılaşmalar
başlamış ve bir müddet sonra Rusya nın amacının kalıcı işgal olduğunun anlaşılması üzerine
savaşlar başlamıştır" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "1500 ‘lü yıllardan bugüne
kadar geçen beş yüz yıllık süre içinde Rus- Çerkes savaşlarının sürdüğü süre yaklaşık olarak
150 yılı aşmaktadır. Yani Çerkesler son beş yüz yılda her üç yılda bir yılı savaşla
geçirmişlerdir.
BÜTÜN SUÇLARI VATANLARINI SAVUNMAKTI-SONUÇ BİR MİLYON KAYIP
Nüfus ve silah üstünlüğü bulunan Rusya’ya karşı savaşları sırasında tamamen vatanı savunma
maksatlı bir özgürlük mücadelesi verilmiş ve son noktasına kadar vatanlarını savunmuşlar ve
bu uğurda savaşlar sırasında 1 milyona yakın insan hayatını kaybetmiştir.
Lojistik destekten yoksun olarak orantısız nüfus ve askeri güce karşı verilen bu savaşlar
sonucunda, 1860 lı yıllardan itibaren 1.500.000 civarı Çerkes anavatanlarından sürülmüş ve o
dönemde Osmanlı İmparatorluğunun sınırları içinde bulunun bugünkü Türkiye, Suriye, Ürdün
ve
Balkanlara
ve
başka
dünyanın
dört
bir
yanına
dağılmışlardır.
Savaşlardan sonra yapılan sürgün sırasında yollarda hastalık , açlık ve gemilerin Karadenizde
batması neticesi hayatını kaybeden Çerkes sayısı 500.000 olarak telafuz edilmektedir.Yani
çerkesler tarihin gördüğü en büyük sürgün ve soykırımlardan birisine maruz kalmışlardır.
YÜREKLERİ DAĞLAYAN NİCE HİKAYELER BUGÜN HALA UNUTULMAMIŞTIR
Bu acı durumu anlatan yazı ve hikayelerde “Sürgün esnasında 40 kişilik teknelere bindirilen
Çerkesler, dillerini bilmediği askerlere isimlerini veremedikleri için kardeşlerinden,
eşlerinden, ailelerinden, akrabalarından ayrı düşmüşlerdir. Kardeşlerinden ayrı düşen bir
Çerkes kızı, tekneye binmek istemez. Bütün çırpınışlarına rağmen kırkıncı kişi olarak tekneye
bindirilir ve gözyaşları içinde geride kalanlara, yaşananlara şahit olan dolunayı göstererek
şunları söyler: “Kardeşlerim, aya bakın çünkü ben nerede olursam olayım, ayın dolunay
olduğu vakitlerde aya bakıyor olacağım.”şeklinde olaylar anlatılmakta ve yaşanan vahşetin
boyutunu bir görgü şahidi “…Deniz kenarında yedi yıl boyunca atılmış insan kemikleri vardı.
Kargalar erkek sakallarından ve kadın saçlarından yuvalarını kurarlardı. Deniz yedi yıl
boyunca karpuz gibi insan kafataslarını atıyordu. Benim orada gördüklerimi düşmanımın bile
görmesini istemem."şeklinde anlatmışlardır. Çerkesler bugün dünyanın dört bir yanında dil ve

kültürlerini koruma mücadelesi vermektedir. Uluslararası hukuka ve evrensel ilkelere göre
yaşanan katliamın bir soykırım olduğu açıktır. Milyonlar öldürülmüş veya vatanından
sürülmüştür.Tarih bu sürgünde az görülür vahşetlere tanıklık etmiştir.Bu vesile ile özelde
Türkiye de ve genelde tüm dünyada yaşayan Çerkeslerin ve diğer kuzey Kafkasya halklarının
acısını paylaşıyor ve ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile dünya devletlerini bu
soykırımın acı neticelerini hafifletecek ve hakların iadesini sağlayacak girişimlere davet
ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13351.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Palas Gençlik ve Kadın Merkezi açılıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıoğlan Palas'ta yaptırılacak olan Palas Gençlik ve Kadın
Merkezi'nin temeli, yarın düzenlenecek törenle atılacak.
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Saat 11.00'de başlayacak olan törende ayrıca bir yeni parkın temelinin atılmasının yanısıra 4
km.lik sıcak asfalt çalışması ile Palas-Sarıoğlan Yolu'nun açılışı da gerçekleştirilecek.
KATI ATIK TESİSLERİ'NDE TANITIM KOKTEYLİ
Öte yandan aynı gün, açılışı geçtiğimiz Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından yapılan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde bir tanıtım kokteyli düzenlenecek.
Kuzey Çevre Yolu Molu Mevkii'ndeki tesislerde düzenlenecek kokteylin başlama saati ise
13.30
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13352.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden
veda yemeği
Bünyan İlçesine bağlı Elbaşı Beldesindeki Şehit Jandarma Er Zafer Akkaş İlk ve Orta Okulu
Müdürü olarak görev yapan Beşir Elibol'a mesleğindeki 40'ıncı yılını doldurması ve emekliye
ayrılacak olması nedeniyle Elbaşı Kasabası, Pınarbaşı Mevkii'nde bir veda yemeği
düzenlendi.
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Veda yemeğine Bünyan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Başara, Bünyan İlçe Jandarma
Komutanı Kadir Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Özbay, Elbaşı Jandarma Karakol
Komutanı Alaaddin Yenikomşu, Okul müdürü Beşir Elibol ile okulda görev yapan
öğretmenler katıldı.
Söz konusu yemekte konuşan Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Özbay emeklerinden
dolayı okul müdürü Beşir Elibola teşekkür ederek bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.
Yemeğin ardından protokol heyeti Elbaşı Jandarma Karakol Komutanı Alaaddin
Yenikomşu'yu makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13353.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Talas rengarenk çiçek açtı
Talas Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki 21 kavşak ve refüjle, 109
parka dikilen mevsimlik çiçekler açınca ortaya rengârenk bir görüntü çıktı.
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Talas'ın yeşiline yeşil katmak için başlatılan çalışmalardan çiçek dikimi meyvesini vermeye
başladı. Bu kapsamda baharın gelişiyle toprakla buluşan aralarında petunya, begonya, yıldız
ve top kadife gibi 30 bin mevsimlik çiçek açtı. Bu sezon ilçede adeta yeşillendirme

seferberliği başlattıklarını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu kapsamda
hem fidanları toprakla buluşturmaya devam ettiklerini hem de çiçek diktiklerini söyledi.
Başkan Palancıoğlu, yeşilin insana pozitif enerjisiyle beraber huzur verdiğini anlatarak,
"İlçemizde bu yıl yeşillendirme adına yaklaşık 10 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca
kavşak ve refüjlerin yanı sıra parklarımızdaki uygun alanlara da çiçek dikerek ilçemizi daha
canlı hale getirdik. Dikilen çiçeklerin açmasıyla beraber şimdi her yer rengarenk oldu.
Vatandaşlarımız yeşillenen ve çiçek açan parklarımızda stres atıp huzur bulacak. Bu
çalışmalarda emeği geçen ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13354.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kocasinan kadın gelişim merkezi temeli
atıldı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hanımların sosyal ihtiyaçlarına cevap
verecek kadın gelişim merkezleriyle hanımlara; bilgilerini geliştirebilecekleri, ekonomik
yaşantının etkin bir unsuru haline gelebilecekleri fiziki ortam sunacaklarını söyledi.
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Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan Yakut Mahallesi'ndeki İlk Kadın Gelişim
Merkezi'nin Temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Kayseri Milletvekili İsmail Tamer,
Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Müdürü Bilal
Çandıroğlu, Ticaret Müdürü Alaattin Fırat, Bilim ve Teknoloji Müdürü Kamil Akçadırcı,
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Ak Parti Kocasinan İlçe
Başkanı Muammer Kılıç, çok sayıda misafir ve hanım davetli katıldı.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Özhaseki'ye
Kocasinan'a yaptığı hizmetlerinden dolayı çiçek verdi. Çolakbayrakdar,"Ben, Özhaseki
Başkanımın yanında çıraktım, ondan çok şeyler öğrendim. Şimdi o öğrendiklerimi
Kocasinan'a uygulayacağım. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde duygularını ifade
etti. Mehmet Özhaseki de," Ahmet Bey'e nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum. Ahmet Bey,
bizim kardeşimiz, meclislerimiz de bulundu. Çocukluğundan beri de tanırız, gençliğini, iş
aleminde neler yaptığını biliyoruz. Güzel hizmetlere imza attığından tanıyoruz.
Dürüstlüğünden eminiz. Kocasinan Belediye Başkanlığı söz konusu olduğunda bütün
arkadaşlarımız O'nun isminde ittifak etti. Allah başarılı etsin, önünü açsın, güzel hizmetler
edip
sizlerin
duasını
alsın"
dileklerinde
bulundu.
Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, "Başkan Ahmet Çolakbayrakdar bayrak yarışı
görevine son sürat devam ediyor. Nazar değmesin. Her gittiğimiz yerde O'nun yeni bir
eseriyle, bundan sonra Kocasinan'a yapacaklarıyla karşılaşıyoruz. Çok çalışkan bir belediye
başkanımız. Emin olun, en ufak bir sıkıntı kalmadan hepsini çözer. Yolun açık olsun değerli

başkanım" şeklinde konuştu. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, " Toplumun temel direği, bizi
büyüten, eğiten ve her türlü fedakârlığı gösteren kadınları asla göz ardı edemeyiz. Onlara ne
kadar hizmet ve hürmet etsek haklarını ödeyemeyiz. Belediyeler olarak, yol, kaldırım, park,
alt yapı ve üst yapı gibi şehri fiziki anlamda geliştirecek, güzelleştirecek ve kalkındıracak
çalışmaları en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bununla beraber asla ihmal
etmediğimiz bir husus daha var: Şehrimizin manevi inşasıdır. İnsanlarımızı mutlu edecek,
huzurlu kılacak, her türlü ihtiyacına cevap verebilecek sosyal sorumluluk projelerini
belediyecilik hizmetleri kadar önemsiyoruz. Biz iyi ve kötü gününüzde de daima
yanınızdayız"
dedi.
Bugün temeli atılan kadın gelişim merkezlerinin çok büyük önem verdiği ve yakın gelecekte
de diğer bölgelerde de yaygınlaştıracakları öncelikli projelerin başında geldiğini vurgulayan
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, " Bulunduğu bölgenin çehresini ve sosyal hayatını
değiştirecek 3 bin 900 metrekare inşaat alanlı tesisimiz, yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak
ve inşallah gelecek sene, temmuz ayı içerisinde tam manasıyla hizmete girecek. Tesisimizin
önemli bir bölümünü el sanatları merkezi olarak inşa ediyoruz. Hanımlarımız, hem el işi
becerilerini geliştirecek, hem de ürettikleri ürünleri pazarlama imkanı bularak, aile
ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Bu bağlamda hizmet verecek pasta, dikiş-nakış ve yemek
atölyesi
de
önemli
bir
işlev
görecek"
şeklinde
bilgiler
verdi.
Başkan Çolakbayrakdar şöyle devam etti, "Kadın gelişim merkezlerinde tam donanımlı eğitim
salonlarımız da bulunmaktadır. Dersliklerde alanında uzman eğitim görevlileri vasıtasıyla
günün belli saatlerinde, kişisel gelişim, aile içi iletişim, değerler eğitimi, anne çocuk sağlığı ve
çocuk gelişimi gibi kadınlarımız için elzem konularda sürekli eğitim hizmeti sunacağız. Bu
dersliklerimizi tamamlayan bir de kütüphanemiz, bilgisayar salonumuz ve yabancı diller
laboratuvarımız devamlı olarak hanımlarımızın hizmetinde olacak. Kadın gelişim
merkezimizde, diyetisyen, sosyolog ve psikolog görev yapacak, kadınlarımızın bu alanlarla
ilgili sorun ve taleplerine anında cevap verecek, onlara danışmanlık yapacak"
Proje kadınların kişisel bakımlarını yapabilecekleri alanları da ihmal etmediklerinin altını
çizen Başkan Çolakbayrakdar konuşmasını şöyle bitirdi; "Kuaförlerimiz ve kişisel bakım
uzmanlarımız günün belirli saatinde hanımlarımıza kaliteli hizmet verecek. Fitness salonu,
yüzme havuzu ve bir de kafeteryamız olacak. Hanımlarımız çalışır ya da dinlenirken,
çocuklarını rahatlıkla emanet edebilecekleri tam donanımlı kreşi de inşaa etmeyi unutmadık.
Tesisimiz, 7‘den 70’e bütün bayanların gündelik yaşantılarındaki her türlü gereksinimleri
düşünülerek tasarlandı. İlkini burada açacağımız kadın gelişim merkezlerimizi, zaman
içerisinde diğer bölgelerde de yaygınlaştıracağız. Tesisimizin Kayserili hanımlar, ilimiz ve
ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, katkılarından dolayı başta Büyükşehir Belediye
Başkanımız
ve
mesai
arkadaşlarıma
teşekkür
ediyorum."
Yapılan duanın ardından misafirler harç butonuna basarak Kocasinan Kadın Gelişim
Merkezi'nin temelini attı. Başkan Çolakbayrakdar ve Mehmet Özhaseki eşleriyle birlikte
Kocasinan İkram Çeşmesi'nden misafirlere limonata ikram etti.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13355.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Jandarma Ekipleri Nuh Naci Yazgan
Üniversitesinde broşür dağıttı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin bahar şenlikleri kapsamında jandarma ekipleri kurdukları
stantta broşür dağıtarak, çeşitli gösteriler yaptı.
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Jandarma ekiplerinin faaliyetleri kapsamında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bahar şenlikleri
etkinliklerinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kadın Suçları Kısım Amirliğince
tanıtım amaçlı broşür dağıtımı yapıldı. Ayrıca Jandarma Arama Kurtarma Timi malzeme
standı açılarak malzemelerin tanıtımı yapılarak, Arama Kurtarma Köpek Timi, Mayın Bomba
Arama Köpek Timi ve İz Takip Köpek Timinin katılımıyla çeşitli gösteriler yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13356.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Derinel, Kayserispor’un başkanlığına aday
İş adamı Hilmi Derinel, düzenlediği basın toplantısı ile Kayserispor Kulübü Başkanlığı için
adaylığını açıkladı.
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Kayserispor 23 Mayıs Genel Kurulu Yönetim Kurulu Adayı Hilmi Derinel,”Kayserispor’un
23 Mayıs’ta yapılacak olan kongresinin şimdiden kulübümüze ve şehrimize hayırlı olmasını
diliyorum" diyerek, "Kayserispor her zaman Türk futbolunun önemli kilit taşlarından biri
olmuştur. Anadolu'nun her zaman parlayan yıldızıdır. Öncelikle, PTT 1. Lig’inde şampiyon
olup, Süper Lig’e yükselen Kayserispor’umuza, bu başarısından dolayı tebriklerimizi
sunuyoruz" dedi. Derinel, "Kayserispor’umuzun Süper Lig’e çıkmasında büyük katkı
sağlayan, Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki başta olmak üzere, Kulüp Başkanımız
Bekir Yıldız ve Yönetim Kuruluna, teknik heyet futbolcu kadromuza takımlarına her daim

destek olan cefakar taraftarımıza 1966’dan bu yana Kayserispor’a emeği geçen tüm bireylere
teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de 10 yılı aşkındır Kulübe emeği geçen Başkanlık yapmış
Kayserispor’un bugünlere gelmesinde emekleri olan Recep Mamur’a gönülden şükranlarımızı
sunuyoruz" diyerek şu şekilde konuştu: "Geçmişte 7 yıl bu kulübe hizmet etmiş bir yönetici
olarak bir Kayseri’li olarak mutlu ve gururluyum. 23 Mayıs tarihinde yapılacak olan kongrede
arkadaşlarımla birlikte kutsal bir göreve talip olduk.Kongre’de genç ve dinamik, kendi
alanlarında saygın, takım ruhun önem veren birbirinden değerli arkadaşlarımızla birlikte
Kayserispor yönetimine talibiz. Bu bir bayrak yarışı. Arkadaşlarımla birlikte amacım
Kayserispor’u daha büyük yerlere taşımaktır. Şehrimizde sarı-kırmızı ruhunu yeniden
canlandırmak taraftarıyla, basınıyla el ele vererek Kayserispor’u birkaç tık daha yukarı
taşımayı hedefliyoruz”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13357.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kocasinan Kaymakamı Candan sergi açılışı
yaptı
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan Huriye Eren Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan
yılsonu sergisinin açılışını yaptı.
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan DURAN ile birlikte açılışı yapan Kocasinan Kaymakamı Ali
Candan, öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin eğitim hayatlarında çok önemli
olduğunu vurgulayarak, “Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen idarecilerimiz,
öğretmenlerimiz ve tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Açılışın ardından
Kaymakam Candan ve beraberindeki davetliler sergiyi gezerek sergilenen eserler hakkında
bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13358.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Yahyalı’da tel cambazı gösterisi ilgiyle
izlendi
Yahyalı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin son tel cambazlarından
Dr. Özdemir Turan Yahyalı Cumhuriyet Meydan’ında gösteri yaptı.
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Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Garnizon
Komutanı Cemal Ersin Çakır, Yahyalı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, öğrenciler ve
halkın izlediği gösteri eğlenceli anlara sahne oldu. Dr. Özdemir Turan hiçbir güvenlik önlemi
almadan tel üzerinde yaptığı çeşitli gösteriler izleyenleri oldukça heyecanlandırdı. Gösteri
aralarından anlattığı fıkralarla insanları güldüren tel cambazı Dr. Özdemir Turan, yaklaşık bir
saat süren gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Yahyalı İlçesi’ne 35 yıl önce
ustasıyla bir kez daha geldiği belirten Dr. Özdemir Turan, 35 yıl sonra tekrar Yahyalı’da
olmaktan dolayı çok heyecanlandığını ifade ederek, kendisine sevgi gösteren ilçe halkına ve
kendisini ilçede misafir eden Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür etti. 65 yaşında
olmasına rağmen bu sanatın devam etmesinin gerekli olduğunu söyleyen Dr. Özdemir Turan,
genç
kuşaklara
bu
sanatı
öğretmek
için
sürekli
çalıştığını
belirtti.
Gösteriyi Kaymakam Metin Esen ile birlikte büyük ilgi ve keyifle izleyen Yahyalı Belediye
Başkanı Esat Öztürk, Türkiye’nin son tel cambazı ustasını Yahyalı’da misafir ettikleri için
oldukça mutlu olduklarını belirtti. Başkan Öztürk “ Bugün ilçemizde keyifli bir gösteri
izledik. Ülkemizin önemli ustalarından birini ilçemizde misafir etmekten oldukça mutluyuz.
Halkımızda belki hayatlarında çok ender izleyebilecekleri bir gösteriyi bugün burada izlediler
ve keyif aldılar. Dr. Özdemir Turan’a bu güzel gösterisinden dolayı teşekkür ediyorum.
İnşallah bu yaz ilçemizde çok güzel programlarla halkımıza keyifli, eğlenceli anlar
yaşatacağız.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13359.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Nazife Talat Orhan Anaokulu'nda 'STEM
Odası' açıldı
Nazife Talat Orhan Anaokulu'nda açılan STEM Odası'nın açılışında konuşan İl Milli Eğitim
Müdürü Bİlal Yılmaz Çandıroğlu, "STEM, geleceğin eğitim modelidir" dedi.
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Nazife Talat Orhan Anaokulu'nda düzenlenen açılış törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz Çandıroğlu, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, şube müdürleri ve
öğretmenler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz
Çandıroğlu, "Melikgazi Anaokulu ile başladığımız anaokulu pilot uygulamaları ve bu
uygulamanın getirdiği olumlu sonuçları hep birlikte müşahede ettik. Bu sadece anaokulları
boyutunda yürütülen bir çalışma değil. İlkokul, ortaokul ve lise boyutunda da yürüttüğümüz
bir çalışmadır. STEM, geleceğin eğitim modelidir" dedi. Çandıroğlu ayrıca, "Bugünün
koşullarında dört duvar içerisine hapsettiğimiz çocuklara hayal edebilme ve düşünmesini
sağlayabileceğimiz, bu dünyanın kapılarını aralayan bir projedir. Ülkemizin olduğu gibi bütün
dünyanın da gelecekteki eğitim modeli herhalde budur" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından açılan STEM Odası'nı ziyaret eden Çandıroğlu, öğrenciler ile beraber
deney yaptı. Görevlilerden oda hakkında bilgiler alan İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, her
zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13360.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

KAYİF açıldı
Kayseri Valiliği öncülünde İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kayseri İnsan
Kaynakları ve İstihdam Fuarı (KAYİF) açıldı. Kayseri Valisi Orhan Düzgün, "Firmalarımız,
verimliliklerini artıracak gençleri burada keşfetme imkanı bulabilirler" dedi.
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Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuarın açılış törenine, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Vali
Yardımcısı Mustafa Masatlı ve Mehmet Aktaş, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milletvekili
Adayı Yaşar Karayel, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan,
İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan İŞKUR İl Müdürü
Ahmet Ayçiçek, "İlimizin iş sorunu olduğu gibi çalışacak işçi sorunu da bulunmaktadır.
Gerek il müdürlüğümüze yapılan başvurularda, gerek se 3 bin 300 işyeri ile yaptığımız
araştırma sonucunda bunu kolayca anlıyoruz. İlimizde özellikle vasıflı eleman ihtiyacı
bulunmaktadır. Bu sıkıntının çözümü adına, her meslek dalında kurslar açmaktayız” dedi.
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Bu istihdam, işçi ve iş bulma konuları karmaşık bir
konudur. Gerçekten iş bulunması hususunda birçok çalışmalar yapılıyor. Organize Sanayi
Bölgemiz de eğitim veriliyor ancak bir taraftan iş arayanlar bir taraftan da iş bulmak
isteyenlerin bir paradoks halinde ülkemizde cereyan ettiğini görüyoruz. OSB’de bir çok iş
yerinde işçi aranıyor olmasına rağmen işsizlik oranlarının yüzde 10’un üzerine seyretmesi
gerçekten
biz
tezat
teşkil
ediyor
diye
düşünüyorum”
diye
konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milletvekili Adayı Yaşar Karayel de, “İyi ki sizler varsınız.
İyi ki sanayicilerimiz ve yöneticilerimiz var. Hep birlikte şehrimize sahip çıkıyoruz.
Kurumlarımıza sahip çıkıyoruz. Bu Kayseri için çok önemli ve çok büyük bir kazanımdır.
Bunu sürdürmeyi her platformda vazife kabul ediyorum” şeklinde konuştu.
"Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise, “İnsanın bir mesleğe başlaması için, bir işe kavuşması için
kendi lise tahsilinden itibaren üniversite tahsilini ve üniversite tahsilinden sonra da özel
sektörde mi kamu sektöründe mi çalışacağını düşünür. Özel sektörde ise, A şirketinde mi B
şirketinde mi çalışacağı noktasında bilgi ve tecrübeye sahip olmak ister. Onun için makine
mühendisliğini bitiren bir öğrencinin OSB’ye giderek binlerce fabrikayı gezmesi, oralardan
bilgi sahibi olması ve orada kendilerine zaman ayıracak personel bulması son derece zordur.
İşte bu fuarlarda üniversite tahsilini yada lise tahsilini gören gençlerimizin bu fuarlarda ki
farklı şirketleri bir arada görerek ve o firmalardan bilgi almak sureti ile kendilerini
yönlendirmeleri
gerçekten
çok
güzel
bir
fırsattır”
ifadelerini
kullandı.
Vali Düzgün ayrıca, “Bu fuara bugün 87 firma katılıyor ama 87 değil de 870 firma katılsa
onlarda belki kendi verimliliklerini artıracak personelleri burada keşfetme fırsatını
bulabilirler. Bu fuarın gerek katılımcı sayısı bakımından gerek ziyaretçi sayısı bakımından
biraz daha artırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Konuşmaların ardından protokol
üyeleri, fuarda açılan stantları gezerek bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13361.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Üniversite öğrencilerinden anlamlı yardım
Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1. sınıf öğrencileri
tarafından, Erciyes Üniversitesi Mustafa Eraslan ve Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi’ne
yaklaşık 20 bin TL değerinde malzeme yardımı yapıldı.
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Erciyes Üniversitesi Bilinçli Gençler Kulübü üyelerinden Ahmet Rıdvan Avcı, Tunahan
Uzan, Ramazan Yıldırım ve Enes Susam, başlattıkları proje ile Erciyes Üniversitesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı departmanlarına malzeme yardımında bulundu.
Yaklaşık 20 bin TL değerinde 12 adet televizyon, 2 adet bilgisayar, 8 adet tablet ve 20 adet
tekli koltuk ile çok sayıda oyuncağı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Tamer Güneş’e teslim etti. Çalışmaları hakkında konuşan Erciyes Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ahmet Rıdvan Avcı, sosyal
sorumluluk projesi kapsamında hastanenin gelişimi ve hastanede yatan çocukların motivesi
için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü 1. sınıf
öğrencileri olarak sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Bu proje kapsamında Mustafa Eraslan
Çocuk Hastanesi’ne elimizden geldiği kadarıyla yardımlar yapmaya çalıştık. Hastanemize 12
televizyon, 2 bilgisayar, 8 tane tablet ve 20 tane tekli koltuk koyduk emzirme odası için. Allah
yardımımızı kabul eder inşallah. Bunları yaparken öncelikle Organize Sanayi Bölgesi’ne
gittik, firma sahipleri ile görüştük. Allah razı olsun birçok firma bize destek oldu. Bunların
sayesinde üç hafta gibi bir sürede hepsini teslim aldık ve bugün teslim ediyoruz. Çocuk
Hastanemizin gelişimi ve orada yatan çocukların motivesi için elimizden geldiğince
yardımları ulaştırmaya çalıştık” ifadelerini kullandı. Öğrenciler, daha sonra proje kapsamında
elde ettikleri malzemeleri hastane yönetimine teslim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13362.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Gönül coğrafyamız incinmesin!
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ahmet Doğan: “7 Haziran’da ya İsrail, ABD, İngiltere
olmak üzere emperyalist ülkeler ya da Doğu Türkistan, Bosna, Filistin, Somali, Azerbaycan
gibi gönül coğrafyamızdaki kardeş ülkeler sevinecek. Alacağımız sonuçla milletimiz kadar
gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizi de sevindirelim”
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AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ahmet Doğan “Gönül coğrafyamızdaki insanlar da 7
Haziran seçimini heyecanla bekliyor; bizler için dua edip gözyaşı döküyor. O akşam
alacağımız sonuçla milletimiz kadar bu coğrafyadaki kardeşlerimizi de sevindirelim, onları
incitmeyelim” dedi.
Türkiye’nin gönül coğrafyasının çok geniş olduğunu, Balkanlardan Orta ve Güneydoğu
Asya’ya, Kafkaslar’dan Afrika’ya kadar uzandığını belirten Doğan, Talas Bahçelievler Seçim
Bürosu’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi;
İsrail mi, Filistin mi sevinecek?
“İşte 7 Haziran’da AK Parti’nin alacağı oylar bu coğrafyada merakla bekleniyor. Zira
operasyonlar yapılıp da bölünmeyen, yıkılmayan tek İslam ülkesiyiz. Saldırılarla,
operasyonlarla, ihanetlerle uğraşmamıza rağmen her sıkıntılarında kardeşlerimizin yardımına
koşuyor, bir itfaiyeci gibi çevremizdeki yangını söndürmeye çalışıyoruz.
Daha önceki tüm seçim ve referandumlarda olduğu gibi buralardaki kardeşlerimizin seçim
akşamı yine sevinçle sokağa dökülüp kutlamalar yapmasını istiyorsak partimizi tekrar iktidara
getirmeliyiz.
Zaten bu seçim sonucunda ya İsrail, ABD, İngiltere gibi emperyalist ülkeler sevinecek ya da
13 yıldır olduğu gibi başta milletimizin ve gurbetçi kardeşlerimizin büyük çoğunluğu olmak
üzere Azerbaycan, Doğu Türkistan, Bosna, Filistin, Somali, Arakan, Kudüs gibi gönül
coğrafyamızdaki kardeş ülke, bölge ve şehirler sevinecek.
Oyunu bozmak, beli kırılan vesayet rejimine bir daha fırsat vermemek için gelin hep beraber
sandığa gidelim. Yüksek bir katılımla ve yine rekor bir oyla partimizi yeniden iktidara
getirelim. Ülkemizi ve gönül coğrafyamızı sevindirelim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13363.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Hilal-Der kültür faaliyetlerini sürdürüyor
Kayseri Hilal Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Çevre Derneği bünyesinde hazırlanan ‘Maske’
isimli oyun seyirciden tam not aldı.
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Senaristliğini ve yönetmenliğini Akın Avcı’nın üstlenmiş olduğu Maske isimli oyun 16 Mayıs
Cumartesi akşamı sahnelendi.
Daha önce hiç sahne deneyimi olmayan isimlerin çoğunlukta olduğu bir kadro ile sahnelenen
oyun, izleyenlere profesyonel bir iş gösterdi. Hiç bir profesyonel yardım almayan bu
amatör(!) ekip; izleyenleri önce kahkahalara, sonrasında hıçkırıklara boğdu. Oyun bir buçuk
ay gibi kısa bir sürede yazıldı. Üç ay gibi dar bir zamanda da provası yapıldı.
Seyircilerden Mehmet Duru, oyunun herkese hitap ettiğini söyleyerek: “Herkes kendine pay
çıkardı, herkes kendince anladı oyunu. Bunun nedeni hiç kuşkusuz oyuncuların ilhamlarını
Kur'an’dan almış olmalarıydı. Tiyatroda geçen bazı sahnelerde Kur’an’da anlatılan örneklerin
günümüze uyarlanarak verilmesi ayrı bir güzellik katmıştı. Karakterlerin büyük kısmı yine
Kur'an’da anlatılan kişilerdi ve oyuncular bu karakterlere çok güzel oturmuştu. Oyunu
izledikten sonra "herhalde bu rolü diğeri oynasa oturmazdı" gibi bir söyleme itti bizleri” dedi.
Oyunu seyreden bir diğer isim olan Fatma ışık ise; “Oyunda çok güzel konulara değinildi.
Bazı sahneleri saatlerce süren konferanslarla anlatılamazdı belki de. Bazı yanlışlara
değindiler, fakat kimseyi kırmadan, sinirlendirmeden. Oyunun bazı yerlerinde öyle özlü sözler
kullanıldı ki, sanki o sözler bu oyun için söylenmiş gibiydi. Tiyatronun konusuna gelince, üç
üniversiteli genci baz almış oyun” ifadelerini kullandı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13364.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Provakasyona gelmeyin
MAZLUMDER Kayseri Şubesi gündeme dair basın açıklamasında bulundu. MAZLUMDER
Şube Başkanı Ahmet Taş’ın yaptığı yazılı açıklamada ülkemizde 7 Haziranda yapılacak
seçimlere dikkat çekilerek: “Seçimler yaklaştıkça seçimlerin güvenliğine ve millet iradesine
yönelik provakasyonlar da devam ediyor.
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Daha önce MHP ve HDP binaları ile seçim bürolarına yönelik saldırıların ardından 18 Mayıs Pazartesi

günü HDP’nin Mersin ve Adana’da ki merkezlerine bombalı saldırılar yapıldı. Mersin de
saldırı maddi hasarla atlatılırken, Adana’da maddi hasar ve yaralanmalar meydana geldi.
MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak, HDP’nin Mersin ve Adana binalarına yapılan daha
önce İstanbul ve Ankara’da HDP ve MHP’nin binalarına ve seçim bürolarına yapılmış olan
saldırıları seçimlerin güvenliği ve millet iradesine yapılan provakatif saldırılar olarak
değerlendiriyor, hukuksuz ve kabul edilemez buluyor, yaralılara acil şifalar, yöneticilere
geçmiş olsun diyor, insanlarımızı bu provakatif saldırılar karşısında serin kanlı ve aklı selim
olmaya davet ediyor, saldırganların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesi, bu olayların
bir daha yaşanmaması için sorumluları göreve davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Denizlerde ölüme terk etmek, insanlığın ayıbıdır
Yapılan açıklamada Arakan Müslümanlarına yapılan zulüm kınanırken açıklamaların
devamında şunlar yer aldı: “Uzak Doğu Asya’nın mazlum ülkesi Arakan’ın sahipsiz
Müslümanlarına despot yönetimlerin zulmü devam ediyor. Arakan’ın zulümden kaçan
Müslümanlarının canlarını kurtarmak için denizlerdeki ölüm yolculuğu son günlerde tüm
dünyanın gözü önünde artarak hız kazandı.
Son olarak Budist yönetimin zulmünden kurtulmak için Hint Okyanusunun azgın sularına
açılan on bine yakın Arakanlı Müslüman, Malezya ve Endonezya devletlerinin sığınmacılara
limanlarını kapatması sonucu okyanusun azgın sularında açlıktan ve susuzluktan ölüme terk
edildiler. Issız okyanus sularında sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bir şekilde kendilerini
kurtaracak bir yardım eli bekleyen mazlum Arakan Müslümanları tüm dünyanın gözü önünde
bir bir ölmeye başladılar.
MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak, Hint Okyanusunun Endonezya ve Malezya kıyılarında
ıssız sularda Allahtan başka sahibi olmayan mazlum Arakan halkının yaşadığı bu insanlık
dramına son vermek için uluslara arası yardım kuruluşlarını, Endonezya, Malezya ve Türkiye
hükümetlerini, tüm İslam ülkelerini derhal harekete geçerek olaya müdahil olmaya davet
ediyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13365.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

TYB Kayseri Şubesi 2. İstişare toplantısı
yaptı
TYB Kayseri şubesi yeni yönetim kurulu altı aylık faaliyetlerini değerlendirmek ve yeni
dönem için kendine rota çizmek niyetiyle toplantı tertip etti.
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Üyelerin çoğunluğunun katıldığı toplantı öğretmenevinde kahvaltılı olarak yapıldı. Toplantıya
Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Milletvekili adayı Ahmet Doğan’da katıldı.

TYB Kayseri Şube Başkanı Vedat Sağlam katılımcıları hoş geldiniz diyerek bir teşekkür
konuşması yaptı. Yeni yönetimin altı aylık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Ahmet Doğan TYB bizim kültür hayatımız için önemli bir kurum. Yazı insan hayatında çok
önemli. Türkiye’nin gelişmişliğine paralel olarak basılı kitap sayısı ve okunma oranı da aynı
nispetle artmalı. Buna destek olmak isteriz. Dedi.
Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel: Yazarlık herkesin yapabileceği bir iş değildir. Yazar
olmak ülkenin değerlerine yeni değerler eklemek demektir. Sizler yazdıklarınızla bu değerleri
ekleyen önemli şahsiyetlersiniz. Hem geçmiş kültürü yaşatıyor hem o kültüre yeni değerler
ekliyorsunuz. Bizde telif eser sayısı oldukça azdır. Düşünce üretmeyen toplumlar
geleceklerine sağlıklı bakamazlar. Kültüre bütçeden yeterli payın ayrılması için sürekli bir
çabanın içinde olacağız. İstanbul’da kültür müdürlüğü yaptım. Yani kültürün içinden gelen
biri olarak, her türlü gayretin içinde olduk ve olacağız.
Muhsin İlyas Subaşı: AKP kültürde ciddi bir politik duruş gösterememiştir. Bir ülkenin en
büyük gücü kültürüdür. Kültür politikaları beni hüsrana uğratmıştır. Kültür alanında bir başarı
elde etmedikçe hiçbir alanda başarıdan söz edemezsiniz. TYB Kayseri şubesi yeni yönetimle
bir canlılık yakalamıştır yeni dönemde bu canlılık artarak devam ettirilecektir ümidini
taşıyorum. Yazarlar birbirlerine karşı zihinsel katkı sunan kişilerdir. Bu katkıyı artırıcı
çalışmalar genişletilmeli. Kalem Sohbetleri bu beslenmeyi sağlıyor, bizler bu sohbetler daha
çok ilgi göstermeliyiz.
Katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasından sonra Yazar, şair ve diğer kültür erbabı
kayseri Yazarlar birliği kayseri şubesinin Mimarsinan parkında açılan standını ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13366.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Üniversite-Belediye işbirliğinin en güzel
örneği
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Melikgazi Belediye Başkanı
Dr.Memduh Büyükkılıç’a makamında nezaket ziyaretinde bulunarak yapılacak olan ortak
çalışmaları değerlendirerek, Deprem Araştırma Merkezi ile Çağırağası Konağı’nın belediye
tarafından inşa edilerek üniversitenin hizmetine verilmesinin Üniversite-Belediye işbirliğinin
en güzel örneğini sergilediğini kaydetti. Ulaşım kolaylığı ile zamandan kazanç sağlanıyor
Erciyes Üniversitesi yerleşim alanının Melikgazi Belediye sınırları içerisinde yer aldığını
hatırlatan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, belediye hizmetlerinden son derece memnun
olduklarını ve özellikle yerleşim alanı içerisinde açılan yolların üniversiteye yeni bir
hareketlilik getirdiğini ve ulaşım kolaylığı ile bir kazanç sağladığını söyledi.
Kayseri ili aynı zamanda üniversiteler şehri oldu Kayseri ilinde şu anda dört üniversitenin var
olduğunu hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinde belediye yatırımlarının

kaçınılmaz bir sonucu olduğu aynı zamanda üniversiteler şehri olarak eğitim merkezi
olduğunu kaydetti.Bilimsel merkez olması açıdan gelişimine büyük katkı
Üniversitelerin, bir şehrin fiziki, sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel merkez olması açısından
o şehrin gelişimine büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
özellikle üniversite yönetiminin sivil toplum, mesleki örgütler ve özellikle yöre halkı ile
bütünleşmesinin o şehre büyük gelişme sağladığı söyledi. Sonuçta Kayseri kazanıyor
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Kayseri halkının Erciyes Üniversitesi’ni sahiplendiğini,
üniversite yönetimlerinin de kurulduğu günden beri halkı ile bütünleştiğini, sonuçta
Kayseri’nin kazandığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13367.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Mayıs ayı konuğu Büyükkılıç oldu
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Kayseri Lisesi Okul Aile Birliğince her ay düzenlenen “Bir konu, bir konuk” konferanslar
serisinin Kasım Ayı konuğu olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç oldu.
Ayrıca Melikgazi Belediyesince yeniden yaptırılan Konferans Salonu da öğrencilerin
hizmetine sunuldu. Başkan Büyükkılıç, “Tarih yazılan, tarihe tanıklık eden bir mekânda
olmanın gururu içindeyim.” dedi.
Teknik ve ara eleman çok önemli…
Melikgazi Belediyesince çevre düzenlemesi ve her türlü teknik donanımı ile eğitime
kazandırılması nedeni ile Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Okul
Müdürü Ramazan Güneş “ Okulumuz aynı zamanda bir bölge okuludur. Bu okula yapılan her
yatırımın ve hizmetin aslında sanayideki iş kollarının teknik eleman ihtiyacına cevap
vermektedir.”dedi.
Kayseri’de ilk sanat okulu 1942’de açıldı 73 yıldır … “Her köşesinde bir tarih yazan bu
mekânda sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum” diyerek sözlerine başlayan Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç sözlerine şöyle devam etti: “Sizlerin daha verimli ve başarılı olmanız
için, biz kent yöneticileri yasalar çerçevesinde her türlü yatırımı yapıyoruz. Melikgazi Eğitim
dostu bir belediyedir. Yaptırdığımız okulumuz ile eğitimi adeta taçlandırıyoruz. Kayseri bir
sanayi ve üretim şehridir. Ama aynı zamanda eğitim merkezi olup bir bölge şehridir. Bu
açıdan sanayide teknik eleman ve ara eleman yetiştirilmesinde önemli görevler
üstlenmektedir. Kayseri ilk uçak üreten bir şehirdir. Bu sizler gibi teknik elemanların bir
başarısıdır. Sanayi gitgide gelişmekte ise buna uygun teknik eleman yetiştirilmesi de zorunlu
olmaktadır.”dedi.

Konferansa katılan tüm öğrencilere kitap hediye etti. Her ay bir kent yöneticisinin ağırlandığı
toplantıda Mayıs ayı konu olarak öğrencilere belediye bilgi ve tecrübelerini paylaşan Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç ise konferansa katılan tüm öğrencilere kitap hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13368.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Başkan Palancıoğlu'dan emlak vergisi
uyarısı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2015 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ilk
taksit son ödeme süresinin 31 Mayıs Pazar günü sona ereceğini belirterek, vatandaşların
yoğunluk yaşamamaları için bu süreden önce vergilerini ödeme uyarısında bulundu.
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Başkan Palancıoğlu, gelecek hafta sonu veznelerin 09.00-16.00 saatleri arasında açık
olacağını ifade ederek, gelecek hafta içi ise saat 19.00'a kadar hizmet vereceğini söyledi.
Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu: "Hizmetlerimizin kaynağı vergidir. Toplanan vergiler
ülkemizi kalkındırmakta, yatırımlar gerçekleştirilerek vatandaşlarımıza hizmet olarak geri
dönmektedir. Talas Belediyesi olarak modern hizmet anlayışı ile mükelleflerin belediyeye
gelmeden işlemlerini yapabilmeleri amacıyla gereken bütün alt yapı hizmetlerini
sunmaktayız. Vatandaşlarımız, 234101 nolu posta çeki hesabı ve Vakıfbank'ın TR04 0001
5001 5800 7299 8732 89 IBAN numarasından ödeme yapabileceği gibi ayrıca belediyemizin
www.talas.bel.tr internet adresinden kredi kartıyla da vergilerini ödeyebilirler. Özellikle
esnafımıza da reklam-tabela vergilerini de bu sürede yatırmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Bu
vesile ile vergisini zamanında ödeyerek hizmetlerimize katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza
teşekkür ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13369.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

İleri düzeyde cihazları kullanabilir bir ülke
haline geldik
Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) tarafından TÜBİTAK desteği ile geleneksel olarak
düzenlenen 7'inci Proje Park'ın ödül töreni düzenlendi.
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Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Abdulhakim Coşkun, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman, Bilim,
Sanayi ve Ticaret Müdürü Kamil Akçadırcı, ETTO Genel Müdürü Bilgin Yazlık, öğretim
görevlileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın
okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan ETTO Müdürü Bilgin Yazlık,
"7’incisi düzenlediğimiz proje park da, geçmiş yıllardan farklı olarak biyomedikal tıp
teknolojileri ve genetik teknolojiler üzerine bir başlık seçtik ve spesifik alanda proje park
düzenlemeyi tercih ettik. Bunun en temel nedeni üniversitemizin yayınlamış olduğu strateji
belgesidir. Erciyes Üniversitesi geçtiğimiz yıl yayınlamış olduğu strateji belgesi ile genetik
teknolojileri alanında stratejik öncelik tanımlamıştır. Dolayısıyla üniversite bu alanda hem
yatırım yapmaya başlamıştır. Bizde bu alanda proje park olarak bir katkı sağlamaya
çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ileri düzeyde ki cihazları kullanabilir bir ülke
haline geldiğini söyleyen ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun ise, "Ülke
olarak son yıllarda gittikçe artan ve büyüyen bir ülke olarak modern, teknolojik ve gelişmiş
çok ileri düzeyde cihazları, gerek endüstri de gerekse sanayide kullanabilir bir ülke haline
geldik. teknolojinin gelişimini uluslararası çapta yakından izleme fırsatı bulabiliyoruz.
Ülkemiz son 10-15 yıl içerisinde gerçekten çok üst düzey teknolojik cihazları kullanan ülkeler
içerisinde girdi. Bugün dünyada tıbbi cihazları Pazar payı olarak bakıldığında Türkiye,
gerçekten önemli bir yerde bulunuyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından sergide dereceye
girenlere ödülleri verildi. Düzenlenen tören, protokol üyelerinin sergiyi gezmesi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13370.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Komandoların arazi menüsü: yılan,
kurbağa ve tavuk
Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı’nın yaptığı Erciyes-2015 Müşterek Tabur Görev
Kuvveti Arazi Tatbikatı’nda, komandoların arazi şartlarındaki menüsü de sergilendi.
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Kayseri'de Şehit Teğmen Hasan Bak Atma/Atlama sahasında yapılan tatbikat, Kara kuvvetleri
Komutanlığı'na bağlı komando tugayları içinde hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan
1'inci Komando Tugay Komutanlığı sorumluluğunda Kolordu Komutanı Metin İyidil'in de
katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikatta Hava Kılavuz Harekatı, F-16 savaş uçakları vasıtası ile
atma/atlama sahasının yumuşatılması, 300 tam teçhizatlı paraşütçü ile statik paraşüt atlayışı,
ağır atma faaliyeti, düşman bölgesinde dost unsurlar ile birleşmenin sağlanması, dost
unsurların kara havacılık unsurları tarafından tahliyesi düşman bölgesinden sıyrılma konuları
işlendi. Komando birlikleri, tatbikatın ilk bölümünün ardından aldıkları zorlu eğitimleri
tecrübeleri,
Zincidere
Komando
Tugayı
Eğitim
alanında
sergiledi.
Zorlu arazi şartlarında hayatı idame ettirmek için edindikleri tecrübeleri yansıtan
komandoların menüsünde tavuk, mantar, yılan, kurbağa ve balıklar pişirilerek yendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13371.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

4. Kolordu Komutanı İyidil’den Vali
Düzgün’e ziyaret
4. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında
ziyaret etti.
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Ziyarette, Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığı
koordinesinde düzenlenen Erciyes-2015 Müşterek Tabur Görev Kuvveti Arazi Tatbikatı’nı
yerinde izlemek üzere kente gelen Korgeneral İyidil ile bir süre sohbet etti. Korgeneral
İyidil’in Vali Düzgün’ü ziyaretinde, Garnizon Komutanı ve 2. Hava İkmal Bakım Merkezi
Komutanı Hv. Plt. Tümgeneral Ali Demiral ile 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral
Aydoğan Aydın da hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13372.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Karayel ve Tamer'den gazeteciler
cemiyetine ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili ve adayı Yaşar Karayel ve İsmail Tamer, Kayseri Gazeteciler
Cemiyetini ziyaret etti.
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Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Metin Kösedağ, AK Parti Milletvekili ve adayı Yaşar Karayel ve İsmail Tamer'e başarılar
diledi.
AK Parti Kayseri Milletvekili ve adayı Yaşar Karayel ise, "Kayseri İç Anadolu Bölgesinin
kadim bir şehri. Burada her ne kadar 1 milyon 300 bin insana hizmet ediyorsak da
etrafımızdaki illerimizle birlikte 2,5 milyon insanımıza hizmet veriyoruz. Bütün milletvekili
arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. 1,5 aydan beri sahadayız. Tüm
Kayserili hemşerilerimizle buluşmaya gayret ediyoruz. Ziyaretlerimizde gördük ki AK Parti
iktidar döneminde hem Kayseri’ye hem de Türkiye’ye çok büyük hizmetler getirdiğini
vatandaşlarımızdan öğrenmek bizler içinde kıvanç vesilesi oldu" diye konuştu.
Karayel ayrıca, "Geçen gün İsmail Tamer beyle Kayseri’ye gelirken hızlı tren güzergahını
görmüştük. Hedefimiz inşallah Kayseri’ye bu önümüzdeki yıllar içerisinde 2018’de AnkaraSivas hattı biterken Kayseri-Ankara hattının da ulaşıma açılmasını sağlamak olacak.
Kayseri’ye büyük kamu kaynağının gelmesi için gayret göstereceğiz" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili ve adayı İsmail Tamer, "Yıllardan bu yana birlikte çalışıyoruz.
Başhekimliğim dönemimde bana hep destek verdiniz. O görevden bu tarafa milletvekilliği
döneminde de aynı şeyler oldu. Bizler Kayseri ve halkımız için varız. İnşallah bu dönem
içerisinde Allah kısmet eder Kayser halkı da teveccüh ederse yine onlarla beraber
çalışacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13373.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Yetim hakkı çalanlardan hesap soracağız
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, Eğitim ve Araştırma
Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının zor şartlarda görevlerini yerine
getirdiğini ifade eden Korkmaz, “Ne yazık ki diğer çalışanlar gibi sağlık çalışanları da
ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya. Çalışanların yüzde 90’ı özlük haklarını alamıyorlar, ağır iş
yükü tehdidi altındalar. MHP iktidarında çalışanlar hak ettikleri, haklarını alacak” dedi.
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Vatandaşlardan 7 Haziran’da MHP’ye destek vermelerini isteyen Korkmaz, “Panik yok,
çaresi var. MHP iktidarında yolsuzluk ve hırsızlık yapanlardan, milletin alın terini, yetim
hakkını kaçak saraylara harcayarak israf yapanlardan hesap soracağız” diye konuştu.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere bazı sağlık kurumlarında görev yapan sağlık
çalışanlarını, hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret eden MHP Milletvekili adayı Süleyman
Korkmaz, onları çiçeklerle selamladı. Ziyarette kendisine gösterilen ilgiden memnun kalan ve
MHP’nin projelerini anlatan ve aynı zamanda yaşanan sorunları dinleyen Korkmaz, sağlık
çalışanlarının da diğer çalışanlar gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldığını ve yıllardır da bu
sorunların
giderilmesi
yönünde
sağlıklı
adımların
atılmadığını
belirtti.
"KREDİ KARTI BORCU ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR, VATANDAŞ ZORDA"
Türkiye’de görev yapan 142 bin hemşirenin yine Hamşireler Haftasını buruk kutladığını
kaydeden Korkmaz, şöyle konuştu: "Örneğin yapılan araştırmalarda hemşirelerin yüzde 90’ı
borçlu. Kimisi ev kredisi çekmiş, kimisi ihtiyaç kredisi. Kredi kartı borçları da almış başını
gitmiş. Yani Türkiye’de toplumun her kesimi AKP iktidarının yanlış politikaları yüzünden
borç sarmalı içinde. Bir çıkış, çare arıyor. Çalışanların yüzde 91’i ise ücretlerinin yeterli
olmadığını düşünüyor. Bunun yanında yüzde 88’i ise güvenlik önlemlerini yetersiz görüyor.
Yani sağlık çalışanları hem ücret hem de güvenlik sorunu ile karşı karşıya. Zaten Türkiye’de
son yıllarda yaşanan şiddet olayları da bu çarpıcı tablonun kanıtıdır. Sağlık çalışanlarının bir
diğer önemli sorunu ise ağır iş yükü. Yıpranma payı ve döner sermayelerin emekliliğe
yansıması konusunda gerekli adımların iktidar tarafından atılmadığını belirtiliyor. Ne yazık ki
AKP iktidarı herkes gibi sağlık çalışanlarını da 13 yıldır oyalıyor. Yani sadece konuşuyorlar
ama icraat yapmıyorlar. Aile Hekimleri de dertli. Aile Sağlığı Çalışanları da mali, sosyal ve
özlük haklarının korunması için taleplerde bulunuyor ama iktidar duymuyor. MHP iktidarında
koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri, eşitlik ve hakkaniyet prensiplerine
uygun olarak devlet tarafından ücretsiz olarak sunulacak. Çalışma mevzuatı işçi ve işveren
haklarının denge içinde gözetildiği, hakkın yenmediği bir şekilde hayata geçirilecek. Sendikal
haklar çağdaş normlara uygun hale getirilecek, çalışanlar hak ettikleri şartlarda hizmet
sunacak ve hizmetlerinin karşılığını alacak" Türkiye’nin bir karanlığa sürüklendiğini ancak
umutsuzluğa kapılmaya gerek olmadığını vurgulayan MHP Kayseri Milletvekili adayı
Süleyman Korkmaz, “Panik yok, çare var. 7 Haziran’da gereken cevap bu oyalayan, aldatan
iktidara verilmelidir. MHP kadroları hazır, MHP’nin projeleri hazır. Toplumun tüm
kesimlerine yönelik önemli ve alanında uzman kişilerce hazırlanmış projelerimiz var. Kaynak

hazır. Kaynak kaçak saraylarda, kaynak lük saltanat hayatı sürenlerde. Kaynak israf
yapanlarda. Bunu biz söylemiyoruz. Mevcut iktidarın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç
söylüyor. Ne diyor, kendi iktidarına da kendi yol arkadaşlarına da aynı zamanda gönderme
yapan Bülent Arınç; ‘Eğer biz israfı önleseydik vatandaştan vergi dahi almazdık’ diyor. İşte
alın size kaynak. Hükümetin sözcüsü aslında kaynağın adresini herkese açıklıyor. İşte MHP
iktidarında yolsuzluk ve hırsızlık yapanlardan, milletin alın terini, yetim hakkını kaçak
saraylara harcayarak israf yapanlardan hesap soracağız. Bu hesap görülecek, bundan kaçış
yok. İşte millet eğer hakkını almak istiyor ve hakkını yiyenlerden hesap sormak istiyorsa
MHP’ye omuz vermek zorundadır. MHP’yi 7 Haziran’da iktidar yapın, biz de onlardan
hesabını soralım. Eğer vaatlerimizi yerine getirmezsek bizden de hesabını sorun. Çünkü MHP
bazıları gibi millete ve adalete hesap vermekten kaçmaz. Bizim AKP gibi verilemeyecek ya
da korkacağımız, çekindiğimiz hesabımız yok. Alnımız sözde değil özde ak" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13374.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Bünyan’da haşeratla mücadele devam
ediyor
Bünyan Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte başlayan haşerat ve böceklerle mücadele
kapsamında ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
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Mevsim şartlarının elverdiği zamanlarda başlayan ilaçlama çalışmalarının periyodik olarak
sürdüğünü belirten Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, bu alanda sorumlu personelin
yeni alınan araç ve ekipmanlarla aralıksız hizmet verdiğini söyledi. Başkan Şinasi Gülcüoğlu,
haşeratla mücadelenin ilaçlama çalışmalarıyla aralıksız sürdürüldüğünü kaydederek,
çalışmaların yeşil alan, park, bahçe, rögar ve kanalların bulunduğu alanlarda devam ettiğini
ifade etti. Başkan Gülcüoğlu sinek, sivrisinek ve benzeri kanatlı hayvanların, daha yumurta
halindeyken üremesini engellediklerini dile getirerek, "Kış sezonunun hemen sonunda larvasit
mücadelesini başlatıp yeşil alan, çöp bidonları, rögarlar, fosseptik çukurları, dereler ve sulama
kanallarının bulunduğu bölgelerde ağırlık verdiğimiz ilaçlama ile haşeratsız bir yaz geçirmek
için çalışıyoruz." dedi. Larvayla mücadelede yeni alınan ekipmanlarla çalışmaların daha da
kolaylaştığını kaydeden Başkan Gülcüoğlu, "Mart ayı itibariyle başlamış olduğumuz
çalışmalar başta Bünyan merkez olmak üzere bütün mahallelerimizin cadde ve sokaklarında
devam ediyor.

Mahallelerimizde sinek, sivrisinek ve diğer haşeratla mücadele ediliyor. Amacımız doğal
çevreyi ve insan sağlığını koruyarak, vatandaşımızın sağlıklı bir ortamda yaşamasıdır”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13375.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
Kayseri'ye geliyor
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çeşitli açılışlar ve ziyaretler için 23 Mayıs Cumartesi günü
Kayseri'ye geliyor.
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Erkilet Havaalanında karşılanacak olan Abdullah Gül, kendi adını taşıyan müzeyi gezdikten
sonra Sümer Kampüsünde öğrenci köyü açılışına katılacak. Abdullah Gül, Kayseri
Mahallesi'nin de açılışını yaptıktan sonra Kayseri'den ayrılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13376.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Milli İttifak Tomarza halkıyla bir araya
geldi
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP)nin desteklediği Milli İttifak Milletvekili
adayları Tomarza halkıyla bir araya geldi.

21 Mayıs 2015 Perşembe 13:46

Saadet Partisi çatısı altında seçime giren ve Büyük Birlik Partisinin desteklediği Milli İttifak
adayları seçim çalışmaları kapsamında Tomarza halkını ziyaret etti. Tomarza Pazar yeri ile
halk esnaflarını ve sanayi sitesini ziyaret eden adaylar, esnafın ve vatandaşın sorunlarını
dinledi. Seçilmeleri durumunda Türkiye’nin yeni bir güne uyanacağını belirten adaylar “ 7
Haziranda oylarınızı bekliyoruz. Muhsin Başkanın ve Erbakan Hocanın talebeleri birleşti. 3.
Ortağımız sizsiniz. Erbakan hocamızın dönemini biliyorsunuz. Bolluk ve refah vardı. O eski
güzel günler için hocamızın talebelerini iş başına getirin. Millette işsizlik var başla çare yok.
Sizleri bu ittifaka çağırıyoruz. Geçmişi temiz partilere oy verin. Yoksa sonumuz çok kötü.
Birlikte hayır vardır. 13 yıldır mecliste muhalefet var fakat muhalefet halkın sorunlarını
anlamadı. Biz dolaşacağız. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Sizin 1 dakikalık işiniz var.
seçime gidip oyunuzu kullanmak. Saadet ile Büyük Birlik Partileri birleşti. Bu birlikteliğe biz
sizleri davet ediyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13377.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Spor etkinlikleri A.Ş. temizlik eğitimi 3 tesiste
gerçekleşti
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. bünyesinde bulunan spor tesislerinde
çalışan temizlik personelleri Anadolu Harikalar Diyarı Veterinerlik Binası, Sümer Yüzme
Havuzu ve Spor Merkezi, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen temizlik
eğitimine katıldılar. Henkel Temizlik Şirketi İç Anadolu Bölge Satış Müdürü tarafından
verilen eğitimde Temizlik nasıl yapılır, nelere dikkat edilir, temizliğin temel kuralları,
yaşanılan sıkıntılar, nasıl çözüm üretilir, tesis içerisinde yaşanılan sıkıntılar konuları üzerinde
duruldu.
3 Tesiste yaklaşık 70'er dakika süren eğitimin ardından temizlik personelleri eğitim ile ilgili
sınava girdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13378.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Agd’li Hanımlardan Fidan Dikimi
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri şubesi hanımlar liseler komisyonu tarafından fidan dikim
etkinliği gerçekleştirildi. Talas Zincidere’de gerçekleştirilen etkinliğe çeşitli liselerden gençler
katıldı.
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Programa katılan AGD Kayseri Şube Başkanı av. Vacit Kip: “ Fidan dikimi hadislerde de
görülen çok önemli bir tabiat etkinliğidir. Sizlerde buraya bunun için geldiniz. Sizlere
teşekkür ediyorum. Merhum başkanımız Adnan Demirtürk’ün bir hadisi şerh ederek dediği
gibi, “Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız bir tohum ekiniz, on yıl sonrasını düşünüyorsanız bir
fidan dikiniz, yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız çağlar açıp çağlar kapatacak Fatih’ler
yetiştirmek istiyorsanız bir insan yetiştiriniz” anlayışı temel ilkemizdir. Sizlerde burada bu
sözde olduğu gibi hem on yıl sonrası için fidan diktiniz hem de buraya gelerek o beklenen
insanın yetişmesi için bir adım attınız. Allah sizlerden razı olsun. Bu tür çalışmaların
devamını bekliyoruz bizlerde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Vacit Kip konuşmasının sonunda Türkiye genelinde de hedefine ulaşma noktasında birinci
olduğunuz için tebrik ederek başarılarının artması temennisinde bulundu. Talas Belediyesi’ne
teşekkürlerini beyan eden Kip: “Bu güzel için yer gösterimi, fidan bağışı ve ulaşım desteği
sağlayan Talas Belediyesi’ne ve bugün etkinliğimize katılıp bizi yalnız bırakmayan
kardeşlerimize çok teşekkür ederiz" dedi.
Oldukça neşeli vakit geçirdikleri gözlenen gençlerde programı düzenleyenlere teşekkür
ettiler. Etkinlik fidan dikiminin ardından dua ve yemek dağıtımı ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13379.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kayserigaz’dan çalışanlarına trafikte güvenlik
eğitimi
Güvenlik konusundaki hassasiyetini her zaman ön plana çıkaran Kayserigaz, emniyet
kemerinin önemini vurgulamak adına, Kayseri İl Emniyet Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü’ne ait Trafik Simülasyon Aracını Kayserigaz kampüsüne davet etti.
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Çalışanları arasında trafik güvenliği bilincini artırmak adına Kayseri İl Emniyet Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü ile iş birliği yapan Kayserigaz, tüm çalışanlarına uygulamalı
olarak emniyet kemerinin önemini anlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayserigaz Teknik
Genel Müdür Yardımcısı Adem Dincay, konuşmasında şu noktalara değindi: “Trafikteki araç
sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte, güvenliğe göstermemiz gereken önem de doğru
orantılı olarak artıyor. Ne acıdır ki aralıksız olarak gazete sayfalarında gördüğümüz trafik
kazaları haberleri hepimizi derinden etkiliyor, üzüyor. Keşke olmasaydı dediğimiz olaylara en
az bizlerin de o kazaları yaşayanlar kadar yakın olduğunu bilmeliyiz. Bu noktada, Kayserigaz
olarak, çalışanlarımızın imkânları kadar güvenlikleri de bizler için büyük önem arz etmekte.
Daha önceden düzenlediğimiz defansif sürüş ve kaygan zeminde emniyetli sürüş teknikleri,
aktif ve pasif güvenlik eğitimlerinin yanı sıra bugün de çalışanlarımıza emniyet kemerinin
önemini vurgulamak ve emniyet kemeri takmadıkları takdirde ne olacaklarını göstermek
adına Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüzün simülasyon aracını davet ettik. Uygulamanın yanı
sıra teorik bilgilerde aldığımız eğitimde hepimiz emniyet kemerinin ne kadar hayati bir önem
taşıdığını canlı şahit olarak tecrübe ettik. Kemerimiz bağlı olmadığı takdirde aracın neresinde
olursak olalım bu hatamızı canımızla ödeyebileceğimizi simülasyon aracı ile yaşamış olduk.
O yüzden, trafiğe çıkan tüm insanlardan aracın yalnızca önünde oturanların değil arka
koltuklarda oturanların da kemer bağlamalarını büyük bir önemle rica ediyorum. Diğer
yandan, çağrımıza cevap vererek, bize böylesine gerekli eğitimi veren Emniyet
Müdürlüğümüze ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese kazasız günler
dilerim”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13380.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Amacımız güvenli çalışma ortamı sağlamak
Orman Su İşleri Müdürlüğü İşkur vasıtasıyla Orman İşletmede çalışan işçilere Mustafa Aksu
Kültür Merkezinde İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri verildi.
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Seminere Orman Su İşleri Şefi Kenan Çetin ve Develi ve Tomarza'da çalışan yaklaşık 400 işçi
katıldı. Seminerde konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Funda Kaya, "Amacımız sağlıklı
ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık
ve güvenlik risklerine karşı korumak, Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve
geliştirmek" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13381.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

AGÜ Talks söyleşisine Cem Mansur konuk oldu
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından düzenlenen "AGÜ Talks" adlı söyleşisine
Türkiye Ulusal Gençlik Orkestrası Kurucu Şefi Cem Mansur konuk oldu.

AGÜ Gençlik Fabrikası'nın organize ettiği söyleşide, Cem Mansur 'Müzik kimin için?' konulu
bir söyleşi gerçekleştirdi. Sümer Kampüsü Rektörlük Binası Konferans Salonu'nda
düzenlenen söyleşi öncesinde bir konuşma yapan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu,
"İş ve sanayi dünyası, reel sektör, kamu kuruluşları her kim olursa olsun üniversite
mezunlarını yalnızca teknik konularda kendilerini yetişmiş birer robot gibi bir birey olarak
istemiyoruz. Bir çok etkinlikleri gelişmiş, hayata hazır sahip oldukları mesleki alt yapının
ötesinde kendilerini sosyal, kültürel ve entelektüel olarak geliştirmiş bireyler olarak
bekliyorlar. Onların beklentisi ve en önemli yollarından bir tanesi de öğrencilerimizin daha
üniversite yıllarında toplum faydasına, kamu yararına katkı sağlamaları, toplumla beraber iş
birliği içerisinde kişisel gelişimlerini bir sosyal varlık olarak en üst seviyeye çıkartabilmektir"
ifadelerini kullandı.

"CEM MANSUR KİMDİR?"
Cem Mansur, Guildhall Müzik ve Drama Okulu 'nda Ricordi şeflik ödülü, Londra’da St.
James Oda Orkestrası'nı kurması ve çalıştırması, Edward Elgar'ın bitmemiş operası "The
Spanish Lady"nin ilk seslendirilişi, Oxford Şehir Orkestrası birinci şefliği çalışmalarıyla
tanınır.
Mansur, 1981 - 1989 yıllarında İstanbul Devlet Operası şefliğini, 1989-1997 yıllarında Oxford
Şehir Orkestrası birinci şefliğini, 1998-2011 yıllarında Akbank Oda Orkestrası daimi şefliğini
yapmış, uluslararası alanda tanınmış Ulusal Gençlik Orkestrası Kurucu Şefi ve İngiltere'nin en
eski ikinci korosu Ipswich Koro Topluluğu'nun fahri başkanıdır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13382.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Hikmet Çocuk Kulübü Yılsonu Programı Göz
Doldurdu!
Hikmet Çocuk Kulübü Evde Karakter Eğitimi öğrencileri piknikte buluştu
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Kayseri Gesi Piknik ve mesire alanında bir araya gelen İlim Hikmet Vakfı Hikmet Çocuk
Kulübü üyeleri gönüllerince eğlendiler.
15 Mayıs sabahında Gesi Piknik alanına, mahallelerinden servislerle taşınan Hikmet Çocuk
Kulübü öğrencileri pırıl pırıl bir bahar havasının tadını çıkardılar.
Bu yıl altıncısı yapılan Hikmet Çocuk Kulübü pikniğine öğrencilerin yanı sıra grup sorumlusu
anneler ile eğiticiler de katıldı.
Piknik esnasında öğrencilerin yıl sonu etkinlik programı için hazırladıkları aktivitelerin
provası da yapıldı.
Hikmet Çocuk Kulübü kapsamında yıl içinde yapmış oldukları, sosyal, kültürel ve sportif
aktivitelerdeki yorgunluklarını piknikte bir araya gelerek gidermeye çalışan öğrencilere,
kahvaltıda süt ve simit, öğle yemeği olarak da dürüm ve ayran ikram edildi.
YIL SONU PROGRAMI GÖZ DOLDURDU
İlim Hikmet Vakfı Hikmet Çocuk Kulübü Evde Karakter Eğitimi, yılsonu etkinlik programını
Gültepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.
2013- 2014 Eğitim döneminde ‘Ev Okulu veya Evde Karakter Eğitimi’ olarak adlandırılan 812 yaş grubu öğrencilerin düzenlemiş oldukları yılsonu programına ilgi hayli fazlaydı.
Okul sezonu boyunca yaklaşık onar kişilik gruplar halinde, evlerinde, haftada 3 saat dini
eğitim verilen Hikmet Çocuk Kulübü üyelerinin, hazırlamış oldukları birbirinden güzel, şiir,
ilahi ve skeçlerden oluşan programı kalabalık bir davetli topluluğu izledi.
Programın açılış konuşmasını yapan İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Doğu, çocuk eğitimine dikkat çekerek, anne ve babaların göz bebekleri olan çocukların

eğitiminin ve onların karakterli, güzel ahlaklı bireyler olarak geleceğe hazırlanmasının her
şeyden önemli olduğunu vurguladı.
Ev Okulu ve Evde Karakter Eğitimi Koordinatörü Tansel Köseoğlu da yaptığı konuşmada
sekiz yıldır devam eden bu eğitim süreci ve Hikmet Çocuk Kulübü faaliyetlerinden
bahsederek, bu çalışmaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Zaman zaman duygulu anların yaşandığı programda gönüllerince eğlenen ve hazırlamış
oldukları etkinliklerin heyecanını aileleriyle beraber yaşayan Hikmet Çocuk Kulübü
mensuplarına, pasta ve içecek ikramında bulunuldu.
EĞİTİMCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Programın sonunda ise, Çocuk Kulübü faaliyetlerinde görev alan eğitimcilere plaketleri
törenle takdim edildi. Aynı şekilde grup sorumlusu annelere de teşekkür belgesi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13383.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kayseri Şeker'de 61. kampanya hazırlıkları
hızlandı
1955 yılından beri üretim yapan Kayseri Şeker Fabrikası üretim tesisleri ve Boğazlıyan Şeker
Fabrikasında yapılan yatırımlar hızla devam ederken Başkan Akay ile Yönetim Kurulu üyeleri
çalışmaları yerinde inceleyip çalışmaların 2015-2016 Kampanya döneminden önce bitirilmesi
talimatını verdiler.
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İşletme gezisi esnasında çalışanlar, Başkan Akay’a teşvik ikramiyesi uygulamasından dolayı
teşekkür edip sevgi gösterilerinde bulundular. Boğazlıyan’daki incelemeler sonrasında
Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu,
Yönetim Kurulu üyelerinden Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyesi Menderes Baran, Kayseri
Şeker Fabrikası Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyelerinden Niğmetullah
Sevim, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Boğazlıyan Belediye Başkanı
Hamdi Erdal’ı da makamında ziyaret ettiler. Kayseri Şeker Fabrikası içerisindeki yenileme
çalışmaları kapsamında 2.500 ton/gün kapasiteli 4 adet küspe presesi, 5 adet çamur filtresi
için yeni bina inşaatı, soğutma kulesi ilavesi, 20 ton/saat kapasiteli buhar kazanının ilavesi,
CO2 Pompası alınması, 2.500 KWA gücünde dizel Jeneratör alınması yanı sıra Şarkışla Bölge
Müdürlüğü hizmet binası Pancar Kooperatifi satış mağazası, lojman binaları beş bin ton
kapasiteli ambar inşaatı ile Pancar nakil sistemi inşaatı devam etmekte olup çalışmaların
Kampanya dönemi öncesi tamamlanarak yeni yatırımlarla küspeye giden şeker zayiatının
azaltılması da hedefleniyor. Kayseri Şeker’de son yıllarda Kampanya dönemi dışında tadilat,
tamirat ve yenileme çalışmaları yapılmakta olup 2015 yılında kampanya sonunda üretim

ömrünü tamamlayan bazı ünitelerle ilgili olarak başlatılan inşaat ve makine yenileme
çalışmaları, yeni makine alımı ve 2015 yılı yatırımlarının 20 Milyon lirayı bulduğu belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13384.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Mhp Milletvekili Adayı Süleyman Korkmaz:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, piyasadaki
durgunluğun ve her geçen gün kent merkezlerinde açılan büyük alış veriş merkezilerinin
küçük esnafı bitirme noktasına getirdiğini söyledi.
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“Millete kulağını kapatanlar yani milletin isyanını duymayanlar, kendi bildiklerini yapmaya
devam ediyor” diyen Korkmaz, “Olmayan istikrarı varmış gibi göstermeye çalışıyor. Yine
vatandaşı aldatıyorlar, oyalıyorlar. Ama artık millet uyandı. AKP sadece reklamlarında
konuşur,
millet
ise
7
Haziran’da
gereğini
yapar”
dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, ilçe, mahalle ve esnaf
ziyaretleri ile seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezi, ilçeler ve Mevlana Mahallesi’nde
gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, onlara partisinin projelerini
anlatan Korkmaz, aynı zamanda yaşanan sorunları da dinleyerek, vatandaşa çağrıda
bulunuyor.
“HALK YOKSULLUKLA BOĞUŞURKEN SARAYLARDA SEFA SÜRENLERDEN
HESAP
SORMAK
ARTIK
BİR
VATANDAŞLIK
GÖREVİDİR”
7 Haziran’a yani ülkenin kaderinin belirleneceği seçime az bir süre kaldığını belirten
Korkmaz, şöyle konuştu: “Esnafı, memuru, işçiyi, emekliyi, sanayiciyi 13 yıldır oyalayan
AKP iktidarından kurtulmaya az bir süre kaldı. Artık maske düştü, gerçekler gün yüzüne çıktı.
Türkiye iyi bir yere doğru gitmiyor. Türkiye karanlığa sürükleniyor. Bu karanlık hem
ekonomik hem politik hem de Ortadoğu’da yani yanı başımızda ortaya gelişmelerin
sonucudur. AKP milletten aldığı desteğin hakkını verememiştir. Toplum her geçen gün
kutuplaştırılmış ve ayrıştırılmıştır. Devlet, PKK ile pazarlık yapar bir hale getirilmiştir.
Başkanlık, özerklik gibi ülkenin yapısı ile bağdaşmayan ve de hiç bağdaşmayacak projeler
hayata geçirilmek isteniyor. Vakit daralıyor, bu çözülme sürecine dur demek lazım. Ülkenin
milli değerleri yok edenlerden, halkın parasını heba edenlerden ve bütün bunlar yetmiyormuş
gibi saraylarda halk yoksullukla boğuşurken sefa sürenlerden hesap sormak artık bir
vatandaşlık görevi haline gelmiştir. Adreste, tarihte ortadadır. Hesabın görüleceği yer sandık
tarih ise 7 Haziran 2015’tir”
“ESNAFIN
DERDİ
YOĞURT
KAŞIKLAYARAK
DİNLENMEZ”
Türkiye’de ve Kayseri’de art arda açılan AVM’lerle birlikte kentteki esnafların bitme
noktasına geldiğini ve esnafın bu sıkıntıyı iktidar temsilcilerine de ilettiklerini vurgulayan
Korkmaz, “Esnaf kan ağlıyor, dile getiriyor ancak ülkeyi yönetenler duymuyor. Esnaf derdini
anlatırken, yoğurt kaşıklayanlar, tatlı yiyenler ve umudu ise emekliye vereceklerini
belirttikleri söz de 100 liralık, ki o zaman 100 lira bile etmiyor kesintilerle, bu zam yalanına
bağlayanlarla vatandaş rahata erişemez, ekonomik sıkıntıdan kurtulamaz” dedi.
“SÖZDE ESNAF TEMSİLCİLERİNİN SESİ ÇIKMIYOR, ÇÜNKÜ ONLAR ERDİ

MURADINA”
“Buradan esnaflara sesleniyorum” diyen Korkmaz, “Çarşı merkezinde bile siftah yapamayan
esnaflarımız var. Sabah geliyorlar, iş yerlerini açıyorlar ama nafile. Piyasada kuş uçmuyor.
Bir zamanlar eylem yapana esnaf temsilcilerinin ise sesi çıkmıyor. Çünkü onlar erdi muradına
ama esnafın hali içler acısı. Onlar makam sahibi oldular, ticaretle işleri kalmadı” şeklinde
konuştu.
“BİZ AKP GİBİ RANT İÇİN KEPENKLERİN KAPANMASINI İZLEMEYECEĞİZ,
KEPENKLER
KAPANMASIN
DİYE
MÜCADELE
EDECEĞİZ”
Türkiye’de AVM sayısının çığ gibi büyüdüğünü ve son 10 yıl içinde 62 olan AVM sayısı ülke
genelinde 310’lara çıktığına dikkat çeken MHP Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, şöyle
konuştu: “Kimse ne olacak bu esnafın hali demiyor. Deseler bile sesleri çıkmıyor. Çünkü ses
kısık. İşte bu noktada karamsarlığa gerek yok. Çünkü MHP var. MHP söz veriyor adaletli bir
geçim sözü veriyor. Ekonomide rekabet sağlanarak tekelci oluşumların önleyeceğiz. Gelir
dağılımındaki dengesizlikleri gidereceğiz. Sosyal barışın korunması, bölgeler arası
dengesizliklerin giderilmesi ve yerel potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla
esnaf ve sanatkâr kesiminin faaliyetlerini destekleyeceğiz. Esnaf, sanatkar ve küçük
sanayiciye tahsis edilen kaynakları yani destekleri artıracağız. Tekelci yapıların küçük esnafı
ezmesine izin vermeyeceğiz. Biz AKP gibi rant için kepenklerin kapanmasını izlemeyeceğiz,
kepenkler kapanmasın diye mücadele edeceğiz. Biz vatandaştan yana umutluyuz. Olmayan
istikrarı varmış gibi göstermeye çalışanlar, yine vatandaşı aldatıyor, oyalıyor. Ama artık
millet uyandı. AKP sadece reklamlarında konuşur, millet ise 7 Haziran’da gereğini yapar”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13385.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Yaşlı adamın bin 500 TL'sini alan zanlı polisten
kaçamadı
Kayseri'de, ATM'den para çekerken yardım isteyen 65 yaşındaki adamın parasını çaldığı ileri
sürülen zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre 65 yaşındaki O.Ç.'nin bir bankanın ATM'sinden parasını çekemeyince
26 yaşındaki İ.K.'dan yardım istedi. Yaşlı adamın banka hesabındaki bin 500 TL'yi çektikten
sonra alarak kaçtığı ileri sürülen İ.K. yapılan ihbar sonrasında Yankesicilik ve Dolandırıcılık
Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 'Güveni Kötüye
Kullanma, darp ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçlarından arama olduğu da
öğrenilen zanlı İ.K. hakkında yapılan soruşturma sonrasında adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13386.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

İYC’den tiyatro atağı
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Şehit Furkan Yurdu Tiyatro Topluluğu ilk oyunları olan
“İbrahim Ethem”i başarıyla sahneledi.
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İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Doğan’ın, öncülük ettiği
ve desteklediği Şehit Furkan Doğan Yurdu Tiyatro Topluluğu ilk oyunu “İbrahim Ethem”
başarıyla Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Genel Sanat Yönetmeni Murat Özdemir ve
Yönetmen Furkan Demir’in yönetimindeki oyun, Padişah İbrahim Ethem'in dünya
nimetlerinden soyutlanışını, çöle düşüp gerçek aşkı arayışını anlatıyor.
İYC yönetim kurulu üyeleri, Araştırmacı/Yazar Mustafa Yazgan, TYB Şube Başkanı Vedat
Sağlam, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şahin Güven ve Mimar Mühendisler
Grubu Şube Başkanı Tevfik Rıza Sümer de oyunu izleyenler arasındaydı.
Tiyatro Topluluğuna destek ve katkılarını sunan Ahmet Doğan; “İlim Yayma Cemiyeti Şehit
Furkan Doğan Yurdu’nda kültürel sanatsal faaliyetler adı altında kulüpler kuruldu. Bir de
benim tavsiyem üzerine tiyatro topluluğu kuralım dedik ve sağ olsun arkadaşlar bizi kırmadı
ve bunu gerçekleştirdik. Çünkü benzer tecrübeleri ben üniversitedeyken öğrencilerimle 13 yıl
yapmıştık. Gençlerin tiyatro faaliyetleri ile hem zararlı alışkanlıklardan kurtuluyor hem de
özgüvenlerinin arttığını, diksiyonlarının düzeldiğini, birlikte başarmanın ve kaynaşmanın
arttığını görmüştüm. Bunun da eğitimin bir faaliyeti olarak gördüğüm için önemsedim.
Arkadaşlar da oyunu kabul ettiler. İlk defa sahneye çıkıyorlar ama gördüğünüz gibi başarılı
oyun sergilediler. Tebrik ederim beni de mahcup etmediler. Hepsinin gözlerinden öpüyorum.
İnşallah her sene Şehit Furkan Doğan Yurdu’nun öğrencileri olarak her yıl bir oyun çıkarmayı
ve Türkiye geneli turnelere çıkmayı hedefliyoruz “ diyerek konuşmasını tamamladı.
Tiyatroyu izlemeye gelen Araştırmacı/Yazar Mustafa Yazgan ise öğrencileri tebrik ederek
“Rahmetli Necip Fazıl Üstad, tiyatro, roman, hikaye, makale, şiir, edebiyat alanında iyi
olduğu kadar tiyatro alanında da Türkiye’de nadir eser vermiş bir büyüğümüzdür. Kendisiyle
18 senem beraber geçti, dolayısıyla İbrahim Ethem’i Ankara’da defalarca izlemiştim. Şunu
samimiyetle söylüyorum hem Kayseri’de bu genç arkadaşlarımız fevkalade önemli bir sanata
başladılar. Bunu devam ettireceklerine inanıyorum. Bu görsel sanatlar dediğimiz, sahne
sanatları tiyatral sanatlar sinema gibi yıllarca bizim çok ihmal ettiği bir konudur. İnşallah bu
kardeşlerimiz bu tiyatro çalışmalarının devamını getirirler. Hepinize arzu şükran ediyorum”
ifadelerini kullandı.
Şehir Tiyatrosu'nda başarıyla sahnelenen ve geniş bir kitle tarafından sonuna kadar ilgiyle
izlenen oyundan sonra Tiyatro ekibi, İYC yönetim kurulu üyeleri ve şeref misafirleri gecenin
anısına
hatıra
fotoğrafı
çekildi.
HABER/FOTOĞRAF: M.SAFA ASAROĞLU
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13387.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

KTO üyeleri iletişim semineri programına
katıldı
Kayseri Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, İletişim Semineri programı
kapsamında Alanya’da bir araya geldi. Adenya Otel’de yapılan ve 2 gün süren seminer
programı, Uzman Eğitimci Adnan Erbaş’ın katkılarıyla gerçekleştirildi.
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Eğitim semineri programı hakkında bilgi veren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinin iletişim
becerilerini geliştirecek ve daha etkin olmalarını sağlayacak böyle önemli bir eğitimi
düzenledik. Seminer programı kapsamında; Kurum Kültürü, İş Yaşamında İletişim Biçimleri,
İletişim Yöntemlerinin Etkin Kullanılması gibi 11 ayrı başlıkta eğitim gerçekleştirildi” dedi.
Eğitim faaliyetlerini önemsediklerini ve sürekli hale getirdiklerinin altını çizen Başkan
Hiçyılmaz, “Oda yönetimi olarak, gerek personelimiz gerekse de yönetim kurulu ve meclis
üyelerimizin ihtiyaç duyulan her konuda eğitim alması için özenli çalışmalar yürütmekteyiz.
İletişim Semineri programımız da bu kapsamda gerçekleştirilmiştir. Eğitim programının
katılım sağlayan üyelerimize yararlı olduğunu kanaatindeyim. Üyelerimizden gelecek tüm
eğitim taleplerine açık olduğumuzun da bilinmesini isterim. Eğitime katılan üyelerimize ve
Uzman Eğitimci Adnan Erbaş’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13388.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Dünya tarihinin en acı olaylarından birisi…
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Kafkas halklarının uğradığı Büyük Sürgün’ün
151. Yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Büyük Sürgün’de kahraman ve onurlu Çerkes
halkının çok büyük acılar yaşadığını ve büyük kayıplar verdiğini vurgulayan Özhaseki, “151
yıl önce yaşanan; ama bir türlü içimizden çıkmayan bu acıyı derinden paylaşıyor, sürgünde
hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum” dedi.
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AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Çerkezlerin Kafkasya’dan sürgün edilmesinin
151’inci
yıldönümü
nedeniyle
yaptığı
açıklamada
şunları
söyledi:
“Dünya tarihinin en acı olaylarından birisini 1864 yılında yaşadıkları toprakları terk etmek
zorunda bırakılan Çerkezler yaşamıştır. Uğradıkları zulüm, göç esnasında yaşanan zorluklar
ve Karadeniz’in azgın dalgaları binlerce Çerkez’in Anadolu topraklarına ulaşamadan
hayatlarını kaybetmesine neden olmuştur. Anadolu coğrafyası Türk ve İslam coğrafyasında
sıkıntı çekenler için her zaman bir sığınma coğrafyası olmuştur. Bizler belki farklı yerlerden
gelmişiz; ama burada buluşmuşuz ve burayı yurt edinmişiz. Anadolu bizim son bağımsız
kalemiz. Allah bu bayrağı göklerden indirtmesin. Ezanlarımızı da susturtmasın. Birliğimize,
dirliğimize göz koyanlara da fırsat verdirtmesin. Çerkez vatandaşlarımızın 151 yıl önce
yaşadıkları acı bizim acımızdır. Kayıpları bizim kaybımızdır. Çünkü biz yıllar içinde
yoğrulmuş etle tırnak olmuşuz. Allah hiçbir topluma böyle acılar göstermesin.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13389.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Aile eğitimi kursuna katılan annelere
sertifikaları verildi
Kayseri Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Yaygın Eğitim Faaliyetleri
kapsamında düzenlenen 3-6 yaş Aile Eğitimi Kursuna katılan annelere Vali Orhan Düzgün’ün
eşi Gül Düzgün tarafından sertifikaları verildi.
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Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünde gerçekleştirilen programa Vali Düzgün’ün eşi Gül
Düzgün’ün yanı sıra, Vali Yardımcıları Erdoğan Aygenç’in eşi Zübeyde Aygenç ile Mehmet
Aktaş’ın eşi Selen Aktaş, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık’ın eşi Ayşe Yırık ve Okul
Müdürü
Özlem
Dayıoğlu
ile
çocuk
evlerinde
çalışan
anneler
katıldı.
Gül Düzgün, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Çocuk Evlerinde çalışan annelere yönelik
düzenlenen kursun 3 ay sürdüğünü ve başarılı sonuçlandığını belirterek, verilen eğitimlerle
annelerin daha nitelikli personel konumuna geldiğini ve aldıkları eğitimi en iyi şekilde
çalışma
hayatına
yansıtacaklarını
inandığını
söyledi.
Çocuk evlerinde çalışan annelerle bir süre sohbet eden Vali Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, daha
sonra
kursu
başarı
ile
bitiren
kursiyerlerin
sertifikalarını
verdi.
Vali Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, programın sonunda, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü
atölyelerini gezerek, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13390.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Dünya süt gününde 5 bin litre süt dağıtıldı
Dünya Süt Günü sebebiyle, Kayseri Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Kayseri Damızlık
ve Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından 5 bin litre süt dağıtıldı.
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Kayseri Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün, Damızlık ve Süt Yetiştiriciliği Birliği, iş
birliğiyle düzenlemiş olduğu Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında kent meydanına
kurulan stantlar ile çocuklara ve vatandaşlara 5 bin litre süt dağıtıldı. Etkinlik öncesinde,
günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yapan Kayseri Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Vekili Erkan Alkan, Dünya Süt Günü sebebiyle Kayseri Damızlık Birliği’yle beraber,
ortaklaşa olarak sütün önemine değinmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini
söyleyerek,"Buradan Kayseri Büyükşehir Belediyesinin önünden, meydana kadar yürüyüş
yapacağız. Orada da süt içmöe etkinliği düzenledik. Ondan sonra da süt dağıtımı yapılacaktır.
Biliyorsunuz çocukların ruhsal açıdan gelişmesi için sütün önemi çok büyüktür. Kayseri
dışarıdan sanayi şehri gibi görünür ama tarım ve hayvancılıkta da etkin bire ilimizdir.
Yaklaşık 300 bin büyük baş hayvanımız, 600 bin tane de küçük baş hayvanımız vardır.
Geçtiğimiz yıl rakamlarında 130 bin ton sütün desteklemesi yapılmıştır. Kayıtlı olarak.
Bakanlığımız tarafından da 7 milyon Türk Lirası geçtiğimiz yıllarda destekleme yapılmıştır"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13391.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

DİFT’ten izleyici meşe projesi
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu(DİFT) tarafından oynanan
oyunda ‘izleyici meşe’ projesi kapsamında oyuna gelen her seyirci için doğaya bir fidan
dikiliyor.

21 Mayıs 2015 Perşembe 16:34

Oyun hakkında bilgi veren topluluğun yönetmeni Davut Özkan, “Musahıpzade Celal’in
İstanbul Efendisi oyununu oynuyoruz. Eser yazılalı 100 yıl oldu. 100. Yılı anısına oynuyoruz.
DİFT’te
bu
oyunu
Kayseri’de
iki
perde
olarak
oynuyor”
dedi.
Oyun için çok büyük bir emek sarfettiklerini vurgulayan Davut Özkan,”Umarım Kayseri
seyircisi de bu oyunu beğenir. Büyük bir istek olduğu için uzun süreden beri Kayseri’de
müzikal sergilenmiyor. Bu oyunu sergilemek Kayseri’deki tiyatro grupları arasında ilk defa
bize nasip oldu. Aynı zamanda bu oyunda da izleyici meşe projemiz aktif olarak
uygulanacaktır. ‘Bugünün meşesi yarının neşesi’ sloganıyla yola çıktığımız izleyici meşe
projesi bugün kaç tane seyircimiz olursa o kadar fidanı doğaya armağan edeceğiz. Bu
oyunumuzun bir özelliği de oyunu işaret diliyle işitme engelli izleyicilerimize çevireceğiz.
Akşam seansında 30 tane işitme engelli seyircimiz olacaktır. Farkındalık farkımızdır diyoruz.
Umarım emeklerimiz alkışlarla karşılık bulur” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13392.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Büyükşehir'den 50 milyonluk çevre yatırımı
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve açılışı geçtiğimiz Pazar günü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Katı Atık Düzenli Depolama
Tesisi'nde bir tanıtım kokteyli düzenlendi.

22 Mayıs 2015 Cuma 14:44

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı ve
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki'nin yanısıra AK Parti İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden ve ilçe belediye başkanları ile davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen
kokteylde tesis hakkında bilgiler veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Dr. Seyit
Ahmet Okur, üst düzey standartta bir tesis inşa edildiğini ifade ederek, "41 hektar alana
kurulu tesisin 160 bin m² depolama alanı bulunuyor. Sızıntıyı engellemek amacıyla 50 cm.
genişliğinde zemin oluşturuldu. Burada ayrıca metan gazından enerji elde edilecek" dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de İnsan-Belediye
ilişkisinin önemli bir noktasını da çevresel hizmetlerin oluşturduğunu kaydederek, "İnsanın,
günlük hayatta kullanmak zorunda olduğu veya karşılaştığı her şey, çevresel etkenleri
oluşturuyor. Su'dan ulaşıma, yeşil alanlardan temizlik işlerine kadar karşısına çıkan bütün
hizmet ve faaliyetlerin bir ucu mutlaka çevre ile irtibatlanıyor. İnsan-Belediye ilişkisinin
önemli bir noktasını da çevresel hizmetler oluşturuyor. Sabah kalktığında yüzünü yıkadığı
veya çayını demlediği sudan, işine giderken kullandığı toplu taşıma araçlarına,
tükettiklerinden arta kalan çöplerden atık sulara kadar çok geniş bir yelpazede insan-belediye
ilişkisi yaşanıyor" dedi.
"TÜRKİYE STANDARTLARININ ÜZERİNDEYİZ"

Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda yaptıkları çalışmaları da özetleyen Başkan
Çelik, Türkiye standartlarının üzerinde iş yapıldığını ifade ederek, "Kayseri Büyükşehir
Belediyesi olarak altyapı sorununu yıllar evvelinden çözmüş bir belediye olmanın haklı
gururunu yaşıyoruz. Musluklarından damacana kalitesinde içme suyu akan, atık suları toprağa
karışmadan toplanıp arıtma tesisinde temizlendikten sonra doğaya verilen bir şehiriz. Toplu
taşımada, hem görüntü hem de çevre kirliliği yapan dolmuşları kaldırarak, çevre dostu
tramvay ve doğalgazlı otobüslerle yolcu taşıyan bir şehiriz. Geniş mesire alanları ve bine
yakın parkıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarında dünya standartlarını yakalamış bir
şehiriz. Başı boş kedi ve köpekler için yüksek standartta barınma evleri oluşturan ve en güzel
şekilde işleten bir şehiriz. İlçe belediyelerimiz tarafından yerine getirilen çöp toplama ve geri
dönüşüm konusunda örnek bir şehiriz. Yakıt olarak doğalgazın yaygın şekilde kullanıldığı bir
şehiriz ve doğalgazın şehre gelmesinde öncülük etmiş bir belediyeyiz. Görüldüğü üzere
belediye olarak çevre ve çevresel etkenler konusunda önemli mesafeler kat etmiş bir
belediyeyiz. Bütün bunları taçlandıracak bir büyük yatırımla da katı atık depolama konusunda
ülkemiz standartlarının üzerinde bir tesisi hizmete sunan bir şehiriz" diye konuştu.
Başkan Çelik, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin 50 milyon liraya mal olduğunu da
sözlerine ekledi.
"ASLİ HALİNİN KORUNMASI, EN BÜYÜK ÇEVRECİLİKTİR"
Programda son konuşmayı yapan bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de çevre konusunun yükselen değer olduğuna
vurgu yaparak, "Yaratılanın asli halinin korunması en büyük çevreciliktir. Tabi afetler,
tabiatın insanoğlundan intikam almasıdır. 4 unsur olarak bilinen su, toprak, hava ve enerji
konusunda düzeni bozmazsak zaten hiçbir sıkıntı da olmaz. Onların dengesini bozduğumuzda
ise felaketler kapımızı çalar" dedi.
Yıllar önce Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada 4 rüyasının olduğunu
söyleyen Başkan Özhaseki, hepsinin tek tek hayata geçtiğini belirterek, "İçme suyu,
kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi üçlüsünden oluşan altyapı eksiklerinin giderilmesi,
doğalgazın şehir içinde kullanılır hale getirilmesi, Yamula Barajı'nın tamamlanıp enerji ve
sulama açısından hizmete sunulması ve Raylı Sistem'in şehre kazandırılmasından oluşan 4
rüyam vardı. Allah'a şükür hepsini yıllar içinde tamamlayıp hizmete sunduk. Bununla da
yetinmedik, şehri ileriye götürecek bir dizi yatırım ve tesisi Kayseri'ye kazandırdık. Dünyanın
hiçbir yerinde kayak merkezi yapan bir belediye yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde stad yapan
belediye yoktur. Ama biz, şehrin geleceği için bunları yaptık ve hizmete sunduk" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13393.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

OSB’ye 12.5 milyar dolarlık yeni pazar fırsatı
Karadeniz Ekonomik İş Birliği Rusya Konseyi Anadolu Temsilciliği OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.

22 Mayıs 2015 Cuma 14:55

Karadenizde Ülkelerle İş birliği Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı İlter Sağırsoy ,
Rusya’nın Kırım’a verdiği12,5 milyar dolarlık yapılandırma hibesinden pay almak için
Türkiye’ye öncelik verildiğini hatırlatarak, “ Yeni Başkanımızla bu konuda iş birliği yapmak
istiyoruz, vakit daralıyor hemen adım atmak lazım. ” dedi. OSB Başkanı Tahir Nursaçan da, “
Kırım’a tarihsel ve kültürel bağlarımızdan dolayı ayrı bir ilgimiz var . 12,5 milyar dolarlık
yatırım fırsatı için de muhakkak çok önemli adımlarla, işbirliklerine imza atacağız” dedi
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yönetimi devraldıktan sonra da gördükleri
teveccühün giderek daha da arttığına dikkat çekerek, “ Artık önümüze bakacak ve OSB deki
bin 50 fabrika için neler yapabiliriz ona bakacağız. Kırım, Rusya ve Şangay İşbirliği
Örgütü’ne üye diğer ülkelerle dış ticaret ve Pazar geliştirma çalışmalarını süratle yapmak
isteriz. Burada bir işbirliği oluşturalım ve gerek Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye Temsilciliği
ile gerekse Kırım Turk İş Konseyi ile ve Rusya dahil o bölgeyle yeni Pazar ve ürünler
konusunda buradaki fabrikalarımıza pazar katkısı olması amacıyla her türlü işbirliğine hazırız.
Hele ki Kırım bizim tarihsel ve kültürel bağlarımız da olan bir yer. O nedenle oraya yatırım
konusunda da ilgiliyiz ve oraya özel bir gezi de yapalım sizlerle birlikte biz herşeye hazırız en
başta işbirliği olmak üzere” dedi. Karadenizde Kıyısı Bulunan Ülkelerel İşbirliği (KEİB)
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlter Sağırsoy , ve Başkan yardımcıları Metin Çidem,
Mehmet Sönmez ve Mustafa Çidem ile Genel Sekreter Yavuz Budak’ın da hazır bulunduğu
“tebrik ziyaretinde” özellikle dış pazardaki yeni fırsatlar konusunda da önemli görüşmeler
yapıldı. Başkan Sağırsoy, Nursaçan’ı seçildiği görevinden dolayı kutlayarak, “ Şahsınızda tüm
yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor ve sizlere olan güven ve inancımızı bir kere daha
yeniliyoruz. Kırım’da ve Rusya’da çok özel ve yeni fırsatlar var. Rusya Kırım’a 12,5 milyar
dolar hibe verdi ve bu ödenek önümüzdeki seneden itibaren kullanılacak. Bunda da Türkiye
ve özellikle Anadolu yatırımcısı öncelikli, bunun görüşmelerini yaptık, sözleşmelerini
imzalık. Dolayısıyla sizi de bu fırsatlar bölgesinde görmekten mutlu oluruz.biz de karşılıklı iş
birliği için hazırız. “dedi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan yakın zamanda
Kırım’a giderek ler türlü konuda devlet üst düzey yöneticileriyle de işbirliği için görüşme
yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13394.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

ERÜ’de ‘Suriye Gerçekleri’ anlatıldı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından ‘Suriye Gerçekleri’
konulu panel düzenlendi.

22 Mayıs 2015 Cuma 14:59

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda ERÜ Türk İslam Medeniyeti
Kulübü tarafından düzenlenen panelde, katılımcılara Suriye halkının son zamanlarda yaşadığı
sıkıntılar anlatıldı. Panele konuşmacı olarak katılan Türkmen Ajansı Kurucusu ve Yöneticisi
Hüseyin Bozan, Türkmen Milli Şair Ali Molla Musa ve Mehmet Ali Öztürk, katılımcılara
Suriye ve Türkiye ilişkileri, Suriye’de son zamanlarda yaşanan sıkıntılar anlatıldı.
Şair Ali Molla Musa, şiirlerini okurken, salonda duygulu anlar yaşandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13395.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Soykırım bir insanlık suçudur
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Yaşar Karayel, Büyük Çerkez Sürgünü'nün 151. yıl
dönümü münasebeti ile bir açıklama yaptı.

22 Mayıs 2015 Cuma 15:02

Karayel, açıklamasında, "Bu soykırımı lanetliyoruz. Dünya'nın neresinde olursa, olsun hangi
millete uygulanırsa uygulansın soykırım bir insanlık suçudur" dedi. Rusların sıcak denizlere
inme hayalinin çarlık dönemi ile devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Özellikle de Kafkaslardaki Çerkez nüfusun temizlenmesi ile alakalı 1864'ten itibaren ve
fiilen bunu uygulama başlamışlardır. 1800’lü yılların başından itibaren peyder pey
Kafkasların çarlık Rusya'sı tarafından sürülmeye başlanmış özellikle 1864’ten itibaren de top
yekun Rus orduları Kuzey Kafkasya'yı işgal etmeye ve orada yaşayan tüm insanlarımızı
Anadolu'nun içlerine Osmanlı topraklarına doğru göç etmeye mecbur etmişlerdir. Tahmini iki
buçuk milyon civarındaki Çerkez kardeşlerimiz sığınacak yer aramışlardır. Özellikle de
Karadeniz'in kıyılarındaki Osmanlı limanlarına sığınmışlardır. Bunların içerisinde Sinop,

Samsun, Trabzon ve Rize civarındaki tüm yerleşim birimleri Çerkez kardeşlerimize kucak
açmışlardır. Buralarda çok büyük kısmı yolculuk esnasında ölmüştür. Osmanlı topraklarına
sığınan Çerkez kardeşlerimizin sayısı bir buçuk milyon civarındadır. O zamanki, Osmanlı
topraklarında en çok yerleştikleri yerler, Ürdün civarındadır. Kayseri'de ise, daha çok uzun
yayla yöresine yerleşmişlerdir. Kardeşlerimiz o günden bu güne çok büyük çilelerle
gelmişlerdir. 151. yıl dönümünde Çerkezlerin bu acı gününü paylaşıyoruz. Bu soykırımı
lanetliyoruz. Dünya'nın neresinde olursa, olsun hangi millete uygulanırsa uygulansın soykırım
bir insanlık suçudur. Bunu asla tasnif etmiyoruz. Ama ülkemizdeki tüm Çerkez kardeşlerimiz
bu ülken eşit ve hür vatandaşlarıdır. Onlarla birlikte kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bu
acı günlerini paylaşıyor, kendilerine sağlık ve sıhhat diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13396.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Futbolculardan Süleyman Hurma açıklaması
Kayserispor'un kaptanı Abdullah Durak ve tecrübeli oyuncu Murat Akın, Kayserispor Genel
Menajeri Süleyman Hurma'nın takımın başında kalması için Onursal Başkan Mehmet
Özhaseki ve şehrin ileri gelenlerinin harekete geçmesi çağrısında bulundu.
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Kayserispor'un kaptanı Abdullah Durak, "Uzun yıllardır kulübün içindeyim ve Süleyman
Hurmayı uzun yıllardır tanıyorum. Bir çok sıkıntıya göğüs gerdiğimiz bu sezonda
şampiyonluğu elde ettik ama görünmeyen kısmında bir çok maddi manevi sıkıntı çektik.
Super Ligden hiçbir oyuncuyu göndermeyip üzerine çok iyi takviyeler yaptığımız bu sezonda
uzun zaman para almadan Süleyman ağabey için oynadık. O nasıl olsa halleder diye
güvendiğimiz için konuşmadık. Hepimiz gidiyorduk onun hatırı ve bize yaptıkları ve ona
inancımızdan dolayı burada durduk. Şimdi düştüğümüz yerden hep beraber kalktığımız bu
donemde Süleyman Hurma'nın istifa kararı bütün takımın sevincini yarıda bıraktı. Ben
Kayserispor Kaptanı olarak bütün futbolcular ve personel adına, şehrin önde gelenlerinin ve
Kayseri şehrinin bu güzel oluşumunun ve şampiyonluğun gizli mimarı Süleyman Hurma'ya
sahip çıkmasını istiyoruz. Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki ve şehrin önde
gelenlerinden Süleyman Hurma'nın takımımızın başında kalması için harekete geçmelerini
istiyoruz"
dedi.
Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncusu Murat Akın ise, "Buraya gelmemdeki en önemli
etken Süleyman Hurma idi. 6. şampiyonluğu yaşamak istiyordum ve şükürler olsun ki
yaşadım. Bu şampiyonlukta emeği geçen bütün takım arkadaşlarıma ve personele,
hocalarımıza teşekkür ederim. Süleyman Hurma'ya ayrı parantez açmak istiyorum. PTT
liginde böyle bir kadroyu bir araya getirmesi, maddi durumu sıkıntılı olan kulüpte bize her
türlü fedakarlığı, desteği bir an olsun esirgemedi ve biz futbolcular da sadece saha içi
olaylarla uğraştık. Bu yüzden 6 aylık bulunduğum kısa dönemde samimiyetle şunu

söyleyebilirim Kayserispor'u bu sene Süleyman Hurma ayakta tuttu. Bu yüzden şehir
Süleyman Hurma'nın kıymetini bilmeli" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13397.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Bugüne kadar yapılmamış bir miting yapacağız
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, 23 Mayıs’ta yapılacak olan miting
için “Bugüne kadar yapılmamış tarihi bir miting yapacağız” dedi.

22 Mayıs 2015 Cuma 15:17

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 23 Mayıs Cumartesi günü
Kayseri’de yapacak olan miting için açıklamalarda bulunan İl Başkanı Baki Ersoy, yoğun bir
katılım beklediklerini söyleyerek, 7 Haziran seçimlerinde sandıkta neler çıkabileceğini
göreceklerini söyledi. Ersoy, “Kayseri İl Teşkilatı olarak Cumartesi günü genel başkanımız
Cumhuriyet Meydanı’nda yer alacaklar, Kayseri halkıyla buluşacaklar. Biz de bunun için
yoğun olarak çalışıyoruz. İlçe bazında, merkez ilçeler bazında çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Çok yoğun bir katılım olacağını düşünüyoruz. İl başkanlığına gelen insanlardan
bunu anlıyoruz. İnşallah 23 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00’da tarihi bir kalabalıkla tarihi
bir miting yapacağız. Tüm Kayserili vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Genel başkanımızın
burada Türkiye açısından önemli mesajlar vereceğini düşünüyoruz. 7 Haziran seçimlerinde
Kayseri’de neler yapabileceğimizi, sandıkta neler çıkabileceğini 23 Mayıs’ta bir nevi görmüş
olacağız. Bizler Kayseri’de Milliyetçi Hareket Partisi’nin birinci parti olacağını düşünüyoruz.
Çalışmalarımızı o yönde devam ettiriyoruz. Cumartesi günü bu tarihi miting bunun bir
göstergesi olacak. Genel başkanımızı en iyi şekilde ağırlayıp Ankara’ya yolcu edeceğiz” dedi.
Bugüne kadar yapılmamış bir miting yapacaklarını kaydeden Ersoy, vatandaşların da
desteklerini beklediklerini söyleyerek, “Ben tüm Türkiye halkını 23 Mayıs Cumartesi günü
saat 16:00 da Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum. Tarihe tanıklık etmelerini istiyorum.
Bugüne kadar yapılmamış bir miting yapacağımızı iddia ediyoruz. Allah inşallah bizleri
utandırmaz. Kayseri halkının sonsuz desteklerine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13398.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kayseri Şeker'de iş sağlığı ve güvenliği
çalışması
Kayseri Şeker, 2015 yılında aldığı Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesinden sonra
şimdi de İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak için eğitim
çalışmalarını başlattı.
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Kayseri Şeker, son yıllarda sahip olduğu TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,
TSE ISO EN 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, FSSC 22000 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi Belgesi, Helal Gıda, Sedex Uluslararası Sosyal Uygunluk belgesi, TS ISO
10002 “Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” belgelerinden sonra şimdi de TS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini de almak suretiyle hizmet çıtasını daha da
yükselterek İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda belgelendirme çalışmalarına başlandı.
Sanayi Kuruluşlarında karşılaşılan insan kaynakları sorunlarından birisinin, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamaları gerektiğine inanan Kayseri Şeker
yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliğine de gereken önemi vermekte olup, bu kapsamda İlk adım
olarak çalışanlara uzmanlar tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi veriliyor.
Kayseri Şeker’de çalışanlara verilen eğitimlerde; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunun
Türkiye’de ve Dünya’da en önemli konular arasında yer aldığı belirtilerek, İstatistiklere göre
ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6 saatte de bir işçimiz hayatını
kaybetmektedir. Bu durum evlerinden çocuklarının geçimlerini sağlamak için çalışmaya giden
4 işçimizin akşamları evlerine dönememeleri anlamına gelmektedir. İstatistikler her 2, 5 saatte
1 işçinin iş göremez hale geldiğini açıklamaktadır. Bu çok acı bir durumdur.
Ülke olarak İş Kazaları istatistiklerinde Avrupa'da ilk sırayı, dünyada ise 3. sırayı almaktayız.
Yapılan araştırmalarda iş kazalarının % 50 sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, %
48 inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği, % 2 sinin ise önlenemeyeceği ortaya çıkmıştır.
Bu da bizlere iş kazalarının % 98 önlenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır.
Kayseri Şeker’de, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli altyapıyı oluşturarak eğitimler
ve belgelendirmeler sonucunda “Önlemek ödemekten ucuzdur” mantığı ile hareket edilerek,
işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartıp, bunlardan oluşabilecek riskleri kontrol altına
almak suretiyle olabilecek kazaları azaltıp tehlikeli ortamları ortadan kaldırılmak
hedeflenmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13399.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Gençlerde işsizlik yüzde 22'dir
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP) nin desteklediği Milli İttifak adayları Doğu
Sanayi esnafını ziyaret etti. Saadet Partisi Milletvekili Adayı Mükremin Çuhadaroğlu ‘Bakın
gençlerde işsizlik yüzde 22 dir. Bunu engellemek miras yedi gibi fabrikaları sata sata
çözülmez’ dedi.
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Saadet Partisi çatısı altında seçime giren ve Büyük Birlik Partisinin desteklediği Milli İttifak
adayları seçim çalışmaları kapsamında Doğu Sanayi esnafıyla bir araya geldi. Esnafın
sorunlarını dinleyen adaylar “Biliyorsunuz Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi seçimlere
beraber giriyor. Biz bu birlikteliğe sizleri davet ediyoruz. 13 yıldır meclisteki siyasi partiler
vatandaşın yarasına merhem olamadılar. Bu 7 Haziran genel seçimleri için gelin bir değişiklik
yapalım. Sizin yaptığınız bence sanatkarlıktır. Bizim görüşümüze göre sanatkarın eli her
şeyden üstündür ve eli öpülür. İnşallah 7 Haziran'da desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri bu
ittifakımıza çağırıyoruz. Bakın gençlerde işsizlik yüzde 22'dir. Bunu engellemek miras yedi
gibi fabrikaları sata sata çözülmez. Asfalt, yol yapıp bu işsizlik çözülmez. Yeni iş kollarının
açılması lazımdır. Başka çaremiz yok. Mecliste şuan 3 parti var. Ama siz geçmişi ve ticareti
düzgün insanları meclise yollarsanız, Onlarda sizi hakkıyla savunur” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13400.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kayseri Şeker’den ve ERÜ’den ortak proje
Kayseri Şeker ile Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ERÜTAM
arasında yapılan ortak arazi ıslah çalışması kapsamında İncesu Yavaş Mevkiinde 2.500 dekar
arazi ıslah edildi. Ortak projenin sonucunda bölgedeki kum tipisi ve toprak erozyonu da
önlendi.
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Kayseri şeker iştiraklerinden olan Pandoğa Gebe Düve ve Süt Üretim tesisi işletmesinde
Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile birlikte geliştirilen örnek
arazi ıslah çalışması kapsamında İncesu Yavaş Mevkiinde 2.500 dekar arazi ıslah edildi.
Islah çalışmaları esnasında, 10 bin ton çiftlik gübresi kullanıldı.1.230 Dekar alanda taş
toplama
çalışması
yapıldı.4
km
160’lık
sulama
borusu
döşendi.
Islah edilen araziye 370 Dekar Yonca, 165 Dekar Arpa, 190 Dekar Macar Fiği, 450 Dekar
Triticale, 30 Dekar Yulaf, 10 Dekar Aspir, 5 Dekar Yem Bezelyesi, 10 Dekar Caramba ekimi
yanı sıra, 1000 dekardan fazla arazi de ıslah edilerek üniversitenin kullanımına sunuldu.
İncesu yavaş mevkiinde kurulan Pandoğa A.Ş. Gebe Düve ve Süt Üretim tesisinde halen,
1670 büyükbaş hayvan sürü varlığı barınmakta ve ıslah edilen arazilerden elde dilen yem
bitkileri tesislerde kaba yem olarak kullanılmakta olduğu belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13401.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

ÜLKÜTEK'ten milletvekilleri ile tanışma
kokteyli
Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği Kayseri Şubesi tarafından MHP Kayseri Milletvekili
adayları ile tanışma kokteyli düzenlendi.
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Düzenlenen kokteylin açılış konuşmasını yapan Ülkücü Teknik Elamanlar Derneği Kayseri
Şube Başkanı Ergün Eryılmaz dernek faaliyetlerinden bahsederek, “Ülkücü Teknik Elemanlar
Derneğimiz 1973 yılında rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş’in talimatıyla kurulmuş olup
40 yılı aşkın zamandır Türk milletinin ve ülkücü hareketin hizmetinde faaliyetlerini
sürdürmektedir. Derneğimiz vizyon ve strateji açısından Türk milletinin ve kutlu davamızın
önemli yapı taşlarındandır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor zamanlarında kutlu davamızın
neferleri olarak Türk milletinin her kademesinde ülkücü duruşu, ülkücü aklı, yıllardır büyük
bir özveriyle koruyan ve yüceltmeye çalışan derneğimiz sizlerle birlikte daha da güçlüdür”
ifadelerini kullandı. Daha sonra konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili
Yusuf Halaçoğlu, partisinin bu seçimde ahi kentler kurulması anlayışını dile getirdiğini
söyleyerek, “Milliyetçi Hareket Partisi ehil insanların ehliyete sahip olacakları yerlerde
istihdam edilmesi anlayışı içerisinde hareket etmektedir. Bu sebeple ahlaki düzeyi çok iyi
değerlendirmemiz gerekir. Tıpkı geçmişte lonca teşkilatlarında olduğu gibi kardeşlik
anlayışının, dürüstlüğün, tüketiciyi korumanın temsilcisi olmak üzere Milliyetçi Hareket
Partisi ahi kentler kurulması anlayışını bu seçimde dile getirmiştir. Kalkınmanın en önemli
unsuru planlı hareket etmektir. Nitekim bu sebeple her ilde ayrı ayrı olmak üzere kalkınma ve
planlama ofisleri kurulması hedeflenmiştir” dedi. MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy ise,
üniversitelerde kaliteli eğitimin verilemediğini vurgulayarak, “Ülkemizin her yerinde sıra sıra
fakülteler var. Ama bu fakültelerde kaliteli eğitim imkan eksikliğinden dolayı verilemiyor.
Aramızda üniversitelerimizden kıymetli katılımcılar da var. Onlar bana katılır mı bilmiyorum.
Ancak fakültelerde yeteri kadar imkan ve ödenek ayrılmadığı için eğitimde de kalite yeterli
gelmiyor. Sonrasında mühendis odalarımızın için siyasi nedenlerle boşaltılıyor. Teknik

elemanlar refah seviyesinin altında maaşlara talip etmek zorunda kalıyor. Çok yüksek
potansiyel içeren teknik elemanlarımızdan ülkemiz bu sebeplerden dolayı yeterince
faydalanamıyor” diye konuştu. Konuşmaların ardından kokteyle katılanlar MHP Kayseri
milletvekili adayları ile sohbet ederek tanışma imkanı buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13402.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Bünyan Belediyesi yeni bir park daha yapıyor
Bünyan Belediyesi Bünyan’a yeni bir park alanı kazandırıyor. Bünyan Fatih Mahallesi
Belediye Evler mevkiinde uzun zamandır atıl durumda olan arazi Bünyan Belediyesi
tarafından park alanına dönüştürülüyor.
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Daha önce vatandaşların bir kısmını bahçe olarak kullandığı 800 metrekarelik alan Bünyan
Belediyesi tarafından modern bir park alanı olarak düzenleniyor. Bünyan Belediyesi
tarafından yapılan incelemeler neticesinde mahallelerde, park yapımına müsait olabilecek
alanlar tespit edilerek çalışmalar başlatıldı. Belirlenen bölgelerin başında gelen Fatih
Mahallesi Belediye Evler mevkiinde yaklaşık 800 metrekarelik bir alanı kapsayacak olan park
alanında çocukların sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilecekleri oyun alanları ile yetişkinlerin
kullanabileceği oturma gurupları yer alacak. Konuyla ilgili açıklamamda bulunan Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, vatandaşların nefes alabilecekleri rahat ve ferah alanlar
oluşturmak için çalıştıklarını belirterek,’’ Bu güne kadar mevcut parklarımızda yenileme,
iyileştirme ve düzenleme çalışmalarına aralıksız olarak devam ettik. Bunun yanı sıra
vatandaşlarımızın kullanabileceği yeni park alanları içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu
alanda oluşturacağımız park alanı için ağaçlandırma çalışmamızı tamamladık. Bir aksilik
olmadığı takdirde önümüzdeki hafta bu yeni park alanımız vatandaşlarımızın kullanımına
sunulmuş
olacak’’
dedi.
Yapılan park alanının, yapımı devam eden Bünyan Belediyesi tarafından ilk defa yaptırılacak
olan Halı saha alanıyla da bir bütünlük oluşturacağına dikkat çeken Başkan Şinasi
Gülcüoğlu;’’ Belediyemiz tarafından Bünyan’da bir ilk olacak olan Halı saha alanlarımızın
yapına başladık ve kısa süre sonra gençlerimizin ve çocuklarımızın kullanacağı futbol
sahamız tamamlanmış olacak. Bu yıl ilçemizin farklı mahallerinde bu halı sahalardan 10 adet
yapmayı planlıyoruz’’ şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13403.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Develi'de aile eğitimi alan ailelere sertifikaları
verildi
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen Aile Eğitimleri kapsamında
Develideki Rehber Öğretmenlere İl formatörü Hasan Kılınç tarafından eğitim verilmesinin
ardından son üç yıl içerisinde 700 veliye aile eğitimi verildi.
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Eğitimler Develide Rehberlik Araştırma Merkezi, Halk Eğitim Müdürlüğü, Okul
Müdürlükleri ile verildi. Eğitime katılan velilere Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde
yapılan programda sertifikaları verildi. Proğrama Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, Milli Eğitim Şube
Müdürü Hüseyin Gündüz, Develi Belediyesi Meclis Üyesi Hamdullah Deringöl ve bir çok
okul müdürü katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile
başladı programda Develi Kaymakamı Enver Ünlü bir konuşma yaptı.
Develi Kaymakamı Enver Ünlü, "Yirmi birinci yüzyıla girerken küreselleşme süreci iletişim
teknolojisinin çok hızlı gelişmesi aile kurumunun anlaşılmamasına yol açmıştır. Ekonomik,
siyasi, sosyolojik, teknolojik vb değişme ve gelişmelerle karşılaşan birey ve aile, yaşamını
bunlara göre düzenlerken zaman zaman problemlerle karşılaşmakta ve kimi zaman bunların
üstesinden gelmekte zorlanmaktadır. Ayrıca söz konusu problemlerin türü ve niteliği çok kısa
süreler içerisinde değişebilmektedir. Günümüzde ergenlik dönemi problemleri ile birlikte
intihar vakaları, zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranış kalıpları ve iletişim problemleri
gençlerimizi ciddi anlamda tehdit etmektedir. Bu durum aileyi ve aileyi oluşturan bireyleri
sözü edilen değişmelere ve meydan okumalara hazırlıklı hale getirerek,onları bilgi ve
tecrübeyle
destekleyerek
büyük
oranda
çözülebilir"
diye
konuştu.
Eğitime katılan velilere sertifikalarını Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi Belediye
Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, Milli Eğitim Şube Müdürü
Hüseyin Gündüz, Develi Belediyesi Meclis Üyesi Hamdullah Deringöl verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13404.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor
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AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Sarıoğlan İlçesine bağlı Palas Mahallesi’nde
katıldığı törende dört yıl boyunca Kayseri’ye iftiralar atan CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun, bu iftiraları atarken kullandığı kişiyi tanımazlıktan gelmesine tepki
gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun sürekli yalan söylediğini vurgulayan Özhaseki, “Bir de Atatürk’ün
partisinin başındayım diye hava atıyor. Onun gibi bir adamın CHP’nin başında olmasından
dolayı Atatürk’ün kemikleri sızlar” dedi. AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dört yıldır dile getirdiği iftiraların nasıl geri
tepmeye başladığını Palas’ta da vurguladı. Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’ye iftiralar atarken
kullandığı Hacı Ali Hamurcu’yu birkaç gün önce televizyonda tanımazlıktan geldiğini
hatırlatan Mehmet Özhaseki, “Kendisinin yıllardır kullandığı suç işleyen genç bir adam var.
‘Namuslu bir vatandaş’ diye mecliste tanıttığı, CHP’li milletvekillerinin yanlarına alıp
mecliste basın toplantıları yaptırdıkları bir adam. Bu adam mahkemeye bir dilekçe vermiş.
Dilekçesinde ‘Kılıçdaroğlu beni dolandırdı’ diyor. ‘Bana, Kayseri hakkında bir kitap yaz
dediler. Ben kitap yazmayı bilmem dediğimde de, olsun sen hayat hikayeni yaz arkasını biz
doldururuz ifadelerini kullandılar. Ben de hayat hikayemi yazdım verdim. Arkasındaki bütün
yalanları bunlar yazdı. Bu kitaptan 100 bin tane alacağız, seni 3-4 trilyon paraya boğacağız
dediler. Bir tane almadılar, beni dolandırdılar’ diyor. Kılıçdaroğlu’na birkaç gün önce
televizyonda ‘Senin hakkında bu adam böyle söylüyor, ne diyorsun’ diye soruyorlar. ‘Ben
tanımıyorum, işim gücüm yok mu? O da kim?’ diyor. İnsafsız adam 75 milyonun önünde
çıktın, ‘Dürüst bir adam’ diye tanıtmadın mı. Milletvekillerin özel arabalarıyla Ankara’ya
senin makam odana getirmediler mi? Milletvekillerinin yanında basın toplantıları yaptırmadın
mı. Şimdi niye tanımazlıktan geliyorsun” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun geçmişteki
iftiralarını da hatırlatan Mehmet Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü: “Adamın her tarafı yalan.
Bir gün televizyonda yandaşları Uğur Dündar ile çıkmış, birbirlerine ayak veriyorlar.
Programdaki alt yazıda ise ‘Kayseri’de rüşvetin belgesi bulundu’ diyor. Montaj bir resim
yapmışlar, diyorlar ki ‘Belediye benzinliğe 9 katlı bina ruhsatı vermiş. İçinde düğün salonu
var, restoran var.’ Bunları söylüyor ve Allah’tan korkmuyor musunuz” diye de soruyor. Onu
dinleyen insanlar herhalde bize beddua etmiştir. Ertesi sabah benzinliğin önüne gidildi. 9 katlı
bina nerede? Yok. Düğün salonu nerede? Yok. Restoran nerede? O da yok. Bu yalanları niye
söylüyorsun? Bu utanmazlığı niye yapıyorsun? Nasıl genel başkansın sen. Bir de Atatürk’ün
partisinin başına oturdum diye her yerde hava atıp geziyorsun. Atatürk’ün kemikleri sızlar
senin gibi bir adamdan dolayı.” Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişteki yalanlarını görünce
bugünkü seçim vaatlerine şaşırmadığını ifade eden AK Parti Milletvekili Adayı Özhaseki,
“Bunun vaatlerini duyunca ben şaşırmıyorum. Ne derse mubah. Çok normal. Amerika’dan
getirdikleri danışmanlar bunlara demişler ki, ‘Aman ha eskiden siz laiklik diyordunuz,
cumhuriyet tehlikede diyordunuz bunları bir daha demeyin’. ‘Ne yapalım’ deyince de, ‘Atın,
yalandan kim ölmüş’ demişler. Bunlar da atıyor” dedi.

TÖRENE MHP’Lİ ÖZVATAN BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI
Büyükşehir Belediyesi’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesindeki yatırımlarıyla ilgili
toplu temel atma ve açılış törenine Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik’in yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Milletvekili Adayı
Havva Talay Çalış, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ve MHP’nin Özvatan
Belediye Başkanı Halit Demir de katıldı.
KADIN KOLLARI’NDAN COŞKULU PROGRAM
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Milletvekili Adayı Havva Talay Çalış ile
birlikte Palas’ta Kadın Kolları tarafından düzenlenen programa da katıldı. Düzenlenen
programa kadınların büyük ilgi gösterdiği görüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13405.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Tekinsoy, 'Kent İçi Ulaşım'ı anlattı
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Tekinsoy, Mimarlar Odası
Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'Kent Tartışmaları' programında 'Kent İçi Ulaşım'ı
anlattı.
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KCETAŞ Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda Büyükşehir Belediyesi tarafından
yerine getirilen ulaşım yatırımları ve toplu taşıma hizmetleri hakkında bilgiler veren Genel
Sekreter Yardımcısı Tekinsoy, ulaşım araçlarının toplu taşımadaki yeri ve konumu hakkında
istatistiki bilgiler sundu. Şehir içinde yayalaştırılmış bölgeler, otoparklar, ulaşım ana
hatlarının yanısıra halk otobüsü ve raylı sistem ile gerçekleştirilen toplu taşıma konularında
bilgiler aktaran Tekinsoy, ayrıca yapımı devam eden köprülü kavşaklar ve üstgeçitler
hakkında da detaylı açıklamalar yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13406.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Fatih Projesi kapsamında tablet dağıtıldı
Kayseri Lisesi’nde Fatih Projesi kapsamında öğrencilere tablet dağıtıldı.
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Fatih Projesi kapsamında Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı tarafından Kayseri Lisesi
öğrencilerine tablet dağıtıldı. Proje hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı Masatlı, “Fatih
Projesi bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığımızın projelerinden bir tanesi. Ülkemiz genç bir
nüfusa sahip. Bu genç nüfusun manen çok iyi yetiştirilmesinin yanında madden de özellikle
teknolojiyle buluşturarak, çağın gereklerine uyarak, çağa uyum sağlayarak yetişmesi de çok
önemli. Fatih Projesi bu noktada devreye giriyor ve öğrencilerimizi teknolojiyle buluşturuyor.
Bu teknoloji ile buluşturma kapsamında 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında il genelinde 2 bin
962 öğretmenimize tablet bilgisayar dağıtıldı. 12 bin 444 öğrencimize de yine tablet bilgisayar
verildi. Bugün burada aslında biz temsili bir tören yaptık. Pilot olarak seçilen 15 tane
okulumuza 40 tane dağıtım yaptık ancak, bu 40 değil 4 bin 10 tablet dağıtılacak. Bu ilk
aşamasıydı. Biz bunda ümit ediyoruz gençlerimiz bunu düzenli olarak kullanırlar, amacına
uygun olarak kullanırlar ve bu teknolojinin kıymetini bilirler. Bizlerin istediği bu projenin
amacına uygun kullanılması, teknolojiyle bir arada geleceğe emin adımlarla ilerlemesi”
şeklinde konuştu. Vali Yardımcısı Masatlı, daha sonra okul öğrencileri tarafından hazırlanan
resim sergisini de gezdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13407.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Erciyes Üniversitesi Muay Thaı şampiyonu oldu
Erciyes Üniversitesi Muay Thaı Erkek Takımı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu
Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Üniversiteler Muay Thaı Şampiyonası’nda Türkiye
Şampiyonu oldu.
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Muay Thai antrenörü Arş. Gör. M. Behzat Turan ve antrenör aynı zamanda Erciyes
Üniversitesi öğrencisi olan Göksel Cingöz nezaretinde çalışan Erciyes Üniversitesi Muay
Thaı Erkek Takımı 5 - 10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Muğla Marmaris’te yapılan Muay
Thaı Türkiye Şampiyonası Müsabakalarında, 8 altın madalya alarak Üniversiteler Türkiye
Şampiyonu oldu.
Şampiyonada dereceye giren sporcuların kategorileri ve başarı dereceleri aşağıdaki gibidir.
MUAY THAI Türkiye Şampiyonasında ;
48 Kg’da MUSA YİĞİN Türkiye 1.si
54 Kg’da SERGEN TELLİ Türkiye 3.sü
60 Kg’da OZAN ÜNLÜ Türkiye 1.si
67 Kg’da ALİ BATMAZ Türkiye 1.si
71 Kg’da HÜSEYİN SAKA Türkiye 1.si
75 Kg’da ALİ DOĞAN Türkiye 1.si
81 Kg’da METİN YÖRÜK Türkiye 1.si
86 Kg’da HAKAN KARA Türkiye 1.si
91 Kg’da UĞURCAN BAYAZIT Türkiye 1.si
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13408.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Bu gergin korku filminin sonu geldi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, “AKP’nin 13 yıldır
millete izletmeye çalıştığı korku filmin sezon finali yaklaştı. Çünkü taşımalı reytingleri bile
düşüyor, eriyor. Milleti ayrıştırarak, bölerek, özgür basına engel olarak şiddet, öfke efektleri
ile reyting telaşındaki AKP’nin, milletin bütçesi ile yani yetim hakkı ile çektiği ve halka
çektirdiği bu dertli, karalık, bölücü, gergin korku filminin sonu geldi. Milletin filmi 7 Haziran
günü vizyona giriyor” dedi. Diğer yandan Korkmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin
Kayseri’de yapacağı mitingle ilgili de vatandaşa, “Bizimle Yürü Kayseri” çağrısı yaptı ve
vatandaşları
mitinge
katılmaya
davet
etti.
Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ve partisinin projelerini kent merkezinin yanı
sıra ilçelerde, mahallelerde vatandaşa anlatan, vatandaşın derdini dinleyen Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, Türkiye’nin 13 yıldır AKP iktidarı ile
birlikte dış kaynaklı bir korku filmi izlediğini belirterek, “Ne yazık ki bu filmde tek yönetmen
tek oyuncu var. Her şeyi o biliyor. O ne derse yapılıyor, kimse ses etmiyor. Çıt çıkaran olursa
bertaraf oluyor. Sadece o ve yandaşları mutlu olsun isteniyor. Ama MHP iktidarında
mutluluğun, huzurun, refahın, demokrasinin filmi olacak ve AKP ile kaçak saray sakinleri
nasıl milli bir anlayışla ülke yönetilir izleyecek, görecek. Bizim filmimizde yandaşlar değil,
esnaf, memur, işçi, emekli yani millet mutlu olacak. Gişe rekorunu yandaşlar değil, millet
kıracak. Onlar korku, endişe, yoksulluk, yolsuzluk, karanlık bir Türkiye bıraktılar ama biz

yeniden şahlanan geleceğe güvenle bakan, bağımsız, milleti mutlu, milli ve manevi
değerlerini yaşatan demokratik bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Filmin vizyona gireceği
tarih 7 Haziran 2015, filmin adı ise ‘Bizimle Yürü Türkiye’ olacak. Filmin vizyona gireceği
perde ise sandık. Buradan AKP’nin, milleti mutsuz eden, emekliye, işçiye, memura, esnafa
hayat zindan eden, onları borç batağına sürükleyen, toplumun her kesimine baskı uygulayan,
kamu kaynakları ile seçim kampanyası yürüten yönetimine sesleniyoruz. Vakit tamam, korku
filminizin sezon finaline az kaldı. Reytinginiz düşüyor, eriyor. Taşımalı izlenme oranlarınız
düştüğü için de panik içindesiniz. Milleti ayrıştırarak, bölerek, özgür basına engel olarak
şiddet, öfke efektleri ile reyting telaşındasınız. Ama reklamlarınız da fayda sağlamadı,
milletin bütçesi ile yani yetim hakkı ile çektiğiniz ve çektirdiğiniz bu dertli, bölücü, gergin
korku filminin sonu geldi” şeklinde konuştu. Açıklamasında “millet artık size inanmıyor,
güvenmiyor” diyen MHP Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, şunları söyledi: “Bin bir
entrika ile sahnelediğiniz oyunun, tiyatronun ve senaryonun kime ve kimlere hizmet ettiği
açığa çıktı. Millet kumandayı elinizden aldı. Yakında milletin iktidarı MHP ile geliyor. Millet
MHP’yi gördü ve destekliyor. Ziyaretlerimiz de millet bizi kucaklıyor, ‘kurtarın bizi bu
AKP’den artık’ diyor. Artık gerçekten tek adam ve adamları değil milli irade konuşacak, AKP
zihniyeti ise gereğini yapacak, susup, köşesine oturtacak. Saltanatın, lüksün, yolsuzluğun,
hırsızlığın, yetim hakkı yemenin yani kısaca yaptıklarını hesabını millete ve adalete verecek”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13409.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

ERÜ çocuk hastanesinde anlamlı etkinlik
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı
tarafından '1. Erciyes Çocuk Romatoloji Şenliği' düzenlendi.
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ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi bahçesinde düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren
Çocuk Rematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zübeyde Gündüz, “ Etkinliğimiz biraz öncede
söylediğim gibi çocuk romatoloji hastalarının hem bedensel, hem ruhsal rehabilitasyonu
sağlamak ve onları normal çocuklarla ve toplumla kaynaşmaktır. Romatoloji hastalarının
ailelerini
birbirleriyle
tanıştırmak
ve
kaynaştırmaktır"
dedi.
Gündüz ayrıca, "Bu çocukların anormal olmadığını, farklı çocuklar olduklarını söylemek
istiyorum. Bu çocuklar çünkü kendi yaşıtlarındaki çocukların fiziksel sorunlarından dolayı
birlikte olamıyorlar ve aktivitelerine çok katılamıyorlar. Dolasıyla kendilerini anormal
hissediyorlar. Bunu böyle olmadığını bunlarından farklı çocuklar olduğunu ama biraz farklı
çocuklar olduğunu söylemek istiyorum. Bu spor aktiviteleriyle çocuklarının bilincini
sağlamak istiyoruz amacımız toplumda farkındalığı artırmaktır romatizma hastalıkları
konusunda. Çünkü romatizma hastalığı yaklaşık bin çocukta bir romatizma hastalığı söz

konusudur. Sadece yetişkinlerin değil çocuklarda hastalığı yeni doğanlar da dahil olmak
üzere. Bütün yaş grubunda görebildiğimiz hastalıklardır. Dolasıyla halk arasında çocukta
romatizma olmaz gibi söylenti söz konusu bunun böyle olmadığını çocuklarda da romatizma
hastalıkları
olduğunu
söylemek
istiyoruz"
ifadelerini
kullandı.
Etkinlikte, şarkılar eşliğinde oynayan ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören
çocuklar, gönüllerince eğlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13410.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Başkan Palancıoğlu'dan kadın kurslarına
destek
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kadınlara verdiği desteği ilçenin yukarı
mahallelerinde dikiş nakış eğitimi alan kursiyerlere de sağladı. Başkan Palancıoğlu, son
olarak Süleymanlı'daki kadınlara 3 adet dikiş makinesi ve 1 adet ütü hediye etti.
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Başkan Palancıoğlu, İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından Reşadiye, Zincidere, Başakpınar ve
Süleymanlı mahallelerinde düzenlenen yılsonu sertifika törenine katıldı. Törenlere Başkan
Palancıoğlu'nun yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan, İlçe Halk Eğitim
Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Tülay, muhtarlar, öğrenciler ve kursiyerler katıldı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yukarı mahallelerde yeşillendirme, asfalt ve
diğer çalışmalarla birlikte kadınlara yönelik faaliyetlerde de bulunduklarını belirtti. Başkan
Palancıoğlu, yukarı mahalleleri kalkındırıp ilçe merkeziyle aradaki farkı kapatmayı
amaçladıklarını ifade ederek, "Bunun için yukarı mahallelerimizde geçtiğimiz hafta otobüs
seferleri başlattık. Ayrıca asfalt, yol ve diğer ihtiyaçların yanı sıra bu mahallelerimizdeki
kurslarda eğitim gören kadınlarımızın da ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Daha önce
Reşadiye mahallemizdeki kadın kursuna 3 dikiş makinesi ve 1 overlok hediye etmiştik. Şimdi
ise Süleymanlı'daki kadınlarımıza 3 dikiş makinesi ve 1 ütü hediye ettik. Kadınlarımıza
hayırlı olsun. Elimizden geldiğince her mahallemize, her kesime hizmet vermeye çalışıyoruz"
dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan ise, öğretmen ve kursiyerlerin iyi çalıştığını
anlatarak, "El emeği göz nuru çok güzel işler ortaya çıkanmışlar. Bu tür kurslarımızı bütün
mahallelerimize yaymak istiyoruz. Belediyemize bu kursları açmamızda ve içinin ihtiyaçlarını
gidermedeki
katkılarından
dolayı
teşekkür
ediyoruz"
diye
konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi.
Ardından kadınların el emeği göz nuru sergileri gezildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13411.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kayseri’de yeni iş alanlarının açılması için
çalıştık
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından
düzenlenen toplantıya katılarak Kayseri’de büyük projeleri hayata geçirmelerinin nedenini
anlattı.
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Kayseri’nin büyümesi ve gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Özhaseki, Kayseri’de yeni iş
alanlarının açılması ve bundan da herkesin istifade etmesini sağlamak için gayret ettiklerini
söyledi.
Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Oda Başkanı
Hayrettin Köse, AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’den “Efsane” ve “Esnaf
Dostu” olarak söz etti. Özhaseki’nin Kayseri’ye çok büyük hizmetlerde bulunduğunu
vurgulayan Köse, “O bir efsane. O bir esnaf dostu. Şehrimize çok önemli hizmetleri oldu.
Hepimiz
bunlara
şahidiz.
Yaptıkları
için
teşekkür
ediyoruz”
dedi.
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de konuşmasında Kayseri’de devlet projesi
gibi görülen büyük projeleri hayata geçirmek için neden gayret gösterdiklerini açıkladı. Tak
amaçlarının Kayseri’nin gelişmesi olduğunu dile getiren Özhaseki, “Erciyes, Serbest Bölge,
Abdullah Gül Üniversitesi, Stat gibi büyük projelerin hepsi de risk taşıyordu. Müfettiş derdi,
dedikodusu, sıkıntısı bitmez bu projelerin. Ara ara söylediğim gibi stat projesi ömrümden 3-5
seneyi almıştır. Ancak bu projeler önemli. Eğer bu projeleri yaparsak Kayseri büyüyecek ve
gelişecek. Büyüyen ve gelişen şehirde de herkese ekmek kapısı, iş kapısı açılacak. Eğer şehir
büyümezse ve küçülürse kimseye ekmek kalmaz ve göç veririz. Esnaflarımız dükkanlarını
kapatmak zorunda kalır. Tersine, esnafın işi iyi olursa herkese sirayet eder. Önemli olan
Kayseri’de iş alanlarının açılması. Bundan da herkesin istifade etmesinin sağlanması” diye
konuştu.
Konuşmaların ardından Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, AK Parti
Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’ye Kayseri’ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı
teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13412.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Nasa'lı Astronot John Creighton Kayseri'de
NASA'lı astronot John Creighton öğrencilere söyleşi düzenlemek üzere Kayseri'ye geldi.
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NASA'lı astronot John Creighton, Bilfen Kayseri kampüsüne geldi. Burada öğrenciler ile
buluşan Creighton, uzayda yaşadıklarını öğrencilere anlattı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği
söyleşi de, uzay deneyimlerini anlatan Astronot Creighton, uzayı özlediğini söyledi.
Amerika'nın Mars'a yolculuk çalışmalarıyla ilgili konuşan Creighton, Mars'a yolculuk olursa
ilk olarak kendinin gideceğini belirtti. Astronot, Creighton, Mars'a gitmek isterim ancak,
henüz
teknolojimiz
Mars'a
gitmek
için
yetersiz"
ifadelerini
kullandı.
Söyleşinin sonunda öğrenciler uzayla ilgili merak ettiklerini John Creighton'a sordu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13413.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Osmanlı Eğitim Ocakları’ndan Mursi’nin idam
kararına tepki
Osmanlı Eğitim Ocakları, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için verilen idam kararına
tepki gösterdi.
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Osmanlı Eğitim Ocakları Genel Başkanı Halil Mustafa İmdat Cumhuriyet Meydanı’nda
yaptığı açıklamayla, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için verilen idam kararını
kınadıklarını söyledi. İmdat, 100 yıldır İslam coğrafyasında kan emici Siyonist güçlerin
irinlerini akıtmaya devam ettiğini söyleyerek, “31 Mart 1909’da harekat ordusuyla başlayan
dönemin Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Han’ı tahttan indiren, yine cumhuriyet dönemiyle
devam eden 27 Mayıs 1960 darbesiyle Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını idama götüren,
12 Eylül 1980 askeri darbesiyle sağ-sol tuzağına düşüren 28 Şubat postmodern darbe eylemi
yapan, batının uşağı cuntacı güçler, bir başka İslam coğrafyası Mısır’da Muhammed Mursi ve

dava arkadaşları için dişlerini yeniden göstermiştir. Darbe hukukunun aldığı karar görüş
alınması için Mısır Müftülüğü’ne gönderilmiştir. Mısır müftüsünün görev ve sorumluluğunun
gereğini yaparak, haktan ve adaletten şaşmamasını hukuksuz bu kararı reddederek idamların
yürürlüğe girmesini engellemesi gerekmektedir. Müftülüğün halkın yüzde 52 oyu ile seçilmiş
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için insanlığın vicdanı olmasını bekliyoruz” ifadelerini
kullandı.
Açıklamanın ardından ellerinde Mursi’ye destek afişleri taşıyan grup, olaysız şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13414.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Cenazesi sahipsiz, hesabı mahşere kaldı!
12 Eylül 1980’de yaptığı silahlı darbe ile bir dönem Türkiye’ye hükmeden eski genelkurmay
ve cumhurbaşkanlarından Kenan EVREN, 98 yaşında iken darbe yapma, katliam yapma
suçundan yargılanır iken müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve tüm rütbeleri sökülmüş biri
olarak öldü.

22 Mayıs 2015 Cuma 16:14

Yaptığı darbe ve kurduğu cunta ile anayasayı ortadan kaldırıp TBMM’yi fesheden, milletin
seçtiği hükümeti alaşağı edip partileri kapatan, kendi yaptırdığı anayasaya oy vermeyenleri
vatan haini ilan eden Kenan Evren yönetimindeki darbe cuntası yaptığı katliamlar,
oluşturduğu hukuk dışı kurullar, millete rağmen kabul ettirilerek uygulamaya koyduğu 1982
anayasası ve izleri hala devam eden zulüm ve işkenceleri ile anılır.
Kenan Evren’in cenazesine siyasi partiler, vatandaşlar ve bürokratlardan kimse katılıp sahip
çıkmadı. Görevli askerlerin omzunda devlet mezarlığına defnedildi. Türkiye’nin Ankara dahil
birçok ilinde yapılan gösterilerde farklı siyasi görüşten vatandaşlar Kenan Evren’e haklarını
helal etmediklerini dile getirdiler. Evren’in yaptırdığı anayasanın darbenin üzerinden 35 yıl
geçmesine rağmen Türkiye’de halen yürürlükte olmasından utanç duyduklarını bildirdiler.
Cenazesi sahipsiz kalan sade vatandaş Kenan Evren’in Türkiye’de devlete ve millete
hükmettiği dönemi şöyle özetlemek mümkün.
a) 517 İdam Kararından 50’si infaz edildi.
12 Eylül 1980’de gerçekleşen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin silahlı kuvvetlerinin yönetime 3.
kez el koyması olan darbenin kod adı ‘Bayrak’ idi. Bu süreçte 210 bin davada 230 bin kişi
yargılandı. 7 binden fazla insan için idam cezası istendi. 517’si için idam kararı verildi.
Bunlardan 50 kişi komuta konseyinin onayı ile asılarak idam edildi. ( 8’i sağcı, 18’i solcu, 23
adi suçlu, 1’i Asala militanı)
b) Denk olsun diye bir sağdan bir soldan asıldı.
CIA Ankara şefi Paul Henzen’in “Bizim çocuklar başardı” dediği 12 Eylül 1980 darbe
döneminde, darbenin lideri genelkurmay başkanı Kenan Evren “ Adaletli ve denk olsun diye
bir sağdan bir soldan astık” diye idamları savundu. Erdal Eren adlı genç yaşı büyültülerek

idam edildi. Yaklaşık 100 bin insan örgüt üyesi olmakla yargılandı, 30 bin insan sakıncalı
diye işten atıldı. 14 bin kişi de vatandaşlıktan çıkarıldı.
c)
YÖK ve Yüksek Askeri Mahkeme Kuruldu.
27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu, askeri
Yargıtay, Radyo Televizyon Üst Kurulu, 12 Mart 1971 askeri muhtırasından sonra Yüksek
Askeri Şura (YAŞ), 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra da Hakimler Savcılar Yüksek
Kurulu (HSYK), YÖK ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kuruldu.
d) Kanlı Darbenin Bilançosu
a) 650 bin kişi gözaltına alındı, 90 gün boyunca ağır işkencelere maruz kaldılar.
b) 1 milyon 683 bin kişi fişlendi.
c)
Açılan 210 bin davada 230 bin kişi sıkıyönetim mahkemelerinde yargılandı.
d) 7 bin kişi için idam cezası istendi
e) 517 kişiye idam cezası verildi.
f)
124 kişinin idam cezası askeri mahkemece onaylandı.
g)
Haklarında idam kararı verilen 50 kişi idam edildi. ( 8’i sağcı, 18’i solcu, 23 adi suçlu,
1’i Asala militanı)
h)
İdamı istenen 259 kişinin dosyası meclise gönderildi.
i)
71 bin 500 kişi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141, 142 ve 163. Maddelerinden
yargılandı.
j)
98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmakla yargılandı.
k) 388 kişiye pasaport verilmedi.
l)
18 bin 525 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı.
m) 30 bin kişi yurt dışına çıkmak zorunda kaldı.
n) 366 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.
o) 644 cezaevindeki toplam tutuklu sayısı 52 bin kişiye ulaştı.
1980 – 1985 yılları arasında
a) 22 bin 912 kişiye 1 yıla kadar hapis cezası verildi.
b) 10 bin 784 kişiye 1 ila 1,5 yıl arası hapis cezası verildi.
c)
6 bin 186 kişiye 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası verildi.
d) 2 bin 396 kişiye 10ila 20 yıl arasında hapis cezası verildi.
e) 8 bin 939 kişiye 20 yılın üzerinde hapis cezası verildi.
f)
630 kişiye müebbet hapis cezası verildi.
g) 517 kişiye idam cezası verildi.
1980 – 1984 yılları arasında
a) 214 kişi değişik cezaevlerinde öldürüldü.
b) 299 kişi cezaevlerinde öldü.
c)
Zulmün, işkencenin ayyuka çıktığı 12 Eylül 1980 döneminde 299 kişi cezaevlerinde
hayatını kaybetti. Ayrıca
d) 171 kişi işkenceden öldü.
e) 144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.
f)
14 kişi açlık grevinde öldü.
g) 16 kişi kaçarken vurularak öldürüldü.
h) 95 kişi çatışmada öldürüldü.
i)
73 kişiye doğal ölüm raporu verildi.
j)
43 kişinin intihar ettiği bildirildi.

Bunların yanında
a) 932 film sakıncalı diye yasaklandı.
b) 23 bin 672 derneğin faaliyetleri durduruldu.
c)
3 bin 854 öğretmen, 124 öğretim görevlisi ve 47 hakim’in işine son verildl.
d) 31 gazeteci cezaevine girdi.
e) 300 gazeteci saldırıya uğradı.
f)
3 gazeteci silahla öldürüldü
g) 39 ton dergi ve gazete imha edildi.
12 Eylüle Müebbet
Darbecilerin cezası müebbet hapis ve rütbelerinin sökülmesi oldu
12 Eylül 1980 askeri darbesi silahlı kuvvetlerin emir komuta zinciri içinde yaptığı, millet
iradesine karşı yapılan kanlı bir darbedir.
27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 muhtırasının ardından Cumhuriyet tarihinde silahlı
kuvvetlerin 3. Darbesi olan 12 Eylül 1980 darbesi döneminde Süleyman Demirel’in başbakan
olduğu hükümet görevden alındı. Darbecilerin isteği ile yeni bir anayasa yapıldı, bu
anayasada darbe yapanların yargılanamayacağı maddesi ile o dönemde sivil siyaset yapan
parti başkanlarının ve idarecilerinin siyaset yapamayacağı hususu darbecilerin yaptırdığı ve
kabul ettirdiği 1982 anayasası ile güvence altına alındı.
12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasa referandumu ile 1980 darbesinin sorumluları için
yargı yolu açıldı, akabinde 12 Eylül 1980 darbesinin hayatta kalan sorumlularından Kenan
Evren ve Tahsin Şahinkaya, hakkında davalar açıldı, yargılamalar sonucunda Kenan Evren ve
Tahsin Şahinkaya’ya müebbed hapis cezası verildi, rütbeleri sökülerek vasıfsız vatandaş
haline geldiler.
Cenazesine ailesi ve görevli askerlerin dışında 12 Eylül mağdurlarının haklarını helal
etmedikleri, eski genelkurmay başkanı ve cumhurbaşkanı Kenan Evren’in cenazesi sahipsiz,
yaptıklarının hesabı mahşere, yaptırdığı darbe anayasası ise yürürlükte kaldı.
Kanlı darbecinin ölümü sebebiyle bunları hatırlatayım dedim
selam ve dua ile
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13415.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Esnafın desteği sürüyor
AK Parti adayı Ahmet Doğan, seçimlerde esnaf desteğinin çok önemli olduğunu hatırlatarak
“Esnafımız kimi tercih ederse o parti iktidara geliyor. Günlerdir sürdürdüğümüz dükkanmağaza, çarşı-pazar gezilerimizden edindiğimiz intibalar esnafımızın partimize olan
desteğinin sürdüğünü gösteriyor.” dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Milletvekili Adayı Ahmet Doğan kısa adı
ESDER olan Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Kayseri Şubesi'ni ziyaret ederek Şube Başkanı
Kemal Erçalık ve Başkan Yardımcısı Mehmet Sezgin'le görüştü.
Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu ve bazı yöneticilerin de katıldığı ziyaret samimi bir
havada geçti. ESDER Şube Başkanı Erçalık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek
iki adaya da seçimde başarılar diledi.
Erçalık’tan sonra konuşan İsmail Tamer, Türkiye’nin geleceği için 7 Haziran seçimlerinin çok
önemli olduğunu belirterek “9 kere seçim kazanan kadrolarımızın aynı başarıyı göstereceğine
inanıyorum” dedi.
Ahmet Doğan da konuşmasında esnafın genel sıkıntı ve sorunlarını bildiklerini hatırlatarak
“gerçekleştirdiğimiz esnaf gezilerine zaman zaman ESDER başkanımız Kemal bey de
katılarak talepleri yerinde gözlemliyor. İnşallah bu sorunların çözümü için işbirliği
yapacağız.” diye konuştu. Seçim sonrasında piyasanın rahatlayarak yeni bir ekonomik
canlanma dönemine girileceğini söyleyen Doğan, bazı sıkıntıların da bu süreçte rahatlıkla
halledilebileceğini söyledi. Esnafın tercihi iktidar oluyor
Doğan, seçimlerde esnaf desteğinin çok önemli olduğunu hatırlatarak konuşmasını şöyle
tamamladı:
“Esnafımız kimi tercih ederse o parti iktidara geliyor. Günlerdir sürdürdüğümüz dükkanmağaza, çarşı-pazar gezilerimizden edindiğimiz intibalar esnafımızın partimize olan
desteğinin sürdüğünü gösteriyor. İnşallah 7 Haziran’da toplumumuzun her kesiminin olduğu
gibi esnafımızın da dua ve desteğiyle yeniden iktidara gelmeyi hedefliyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13416.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Karayel Ve Tamer’den gazetemize ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili ve milletvekili adayları Yaşar Karayel ile İsmail Tamer,
gazetemizi ziyaret ederek seçim çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
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Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve milletvekili adayları
Yaşar Karayel ile İsmail Tamer gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Oğuz
Memiş, Genel Yayın Koordinatörü Ali Dursun ve İdari Sorumlu Faruk Aydemir ile bir süre
sohbet eden Karayel ve Tamer seçim çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Genel Yayın
Koordinatörümüz Ali Dursun, Karayel ve Tamer’e yakın bir zamanda çıkarmış olduğu ‘Sezai
Karakoç Kitabı'nı hediye etti.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13417.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Yenileceksiniz!
Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu, Mısır’ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
hakkında verilen idam kararını protesto etti. Protesto gösterisinde ‘Yenileceksiniz ve
Cehennemin dibine sürükleneceksiniz’ diye sloganlar atıldı.
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Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu (KAYKİP) üyeleri Mısır’ın meşru Cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi, İhvanı Müslimin’in yönetim kadrosu ve Dünya İslam Alimleri Birliği
Başkanı Yusuf El Kardavi hakkında Zalim Sisi ve avenesi tarafından verilen idam kararını
protesto etti.
Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu (KAYKİP) üyeleri Mısır’ın darbe ile alıkonulan eski
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve arkadaşları hakkında verilen idam kararını protesto
etmek için Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak protesto gösterisi ve basın açıklamasında
bulundu. Gösteriye AK Parti Milletvekilli adaylarından Ahmet Doğan, Aydın Kalkan, Saadet
Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri’de faaliyet gösteren birçok sivil toplum temsilcisi
ve üyesi katıldı.
“İdam kararları, yok hükmündedir”
Grup, Kurşunlu Camii’nde ikindi namazlarını kıldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı’nda
toplandı. Burada Ellerinde Mursi'nin posterleri olan grup üyeleri sık sık slogan attı. Eylemde
Iraklı bir çocuk Kur'an okudu, Mısırlı bir genç de Mısır direnişi ile özdeşleşen ‘Sen Özgürsün
Kardeşim’ ilahisini okudu. Muhammed Mursi posterlerinin ve çeşitli sloganların yazılı olduğu
dövizlerin taşındığı eylmede grup adına KAYKİP Sözcüsü Celalettin Sipahioğlu basın
açıklamasında bulundu. Sipahioğlu yaptığı basın açıklamasında: “Mısır'ın meşru iktidarının
temsilcileri olan Başta Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi olmak üzere, Dünya İslam âlimleri
birliği başkanı Yusuf el Kardavi, ihvanı Müslim'inin yönetim kadrosunu oluşturan
Muhammed Bedii, Muhammed Biltaci ve dava arkadaşlarına Darbeci Zalim SİSİ ve avenesi
tarafından İdam Karar, verilmiştir. Bu kararın yok hükmünde olduğunu haykırıyor ve o
zalimlere İbrahimlerin, Musaların ve Muhammed Mustafaların takipçilerinin yok olmadığın,
haykırıyoruz.”
“Hakkı haykıranlara selam olsun”
Sipahioğlu, ‘Selam olsun zalimlere karşı hakkı haykıran Müslümanlara’ diyerek sözlerine
şöyle devam etti: “Selam olsun Hz. Hamza'ya, Musab b. Umeyr'e, Ömer Muhtara, Şeyh
Ahmet Yasin'e, Seyyid Kutub'a, Abbas Musaviye, İskilipli Atıf Hocaya. Selam olsun Şeyh
Saide, Ali Şeriatiye. Halici El İslambuliye. Esma Biltaci'ye. Selam olsun Metin Yüksele.
Yasin Börü'ye, Furkan Doğan'a, Mavi Marmara şehitlerine. Doğu Türkistanlı yiğitlere,
Arakan'lı mazlumlara. Selam olsun günümüzün dünya coğrafyasında zalimlere karşı
mücadelesinde şehit düşenlere.
“Oyunlarınız artık Müslümanlara sökmüyor”
İkiyüzlü Batı’nın son günlerde Müslümanlardan gelen tepkiler üzerine yedikleri putlarının
arkasından demokrasi ve insan haklar, nutukları attığını kaydeden Sipahioğlu: ”Ey dünya artık
senin karşında örümceğin ağından daha zayıf zulüm düzenini kabullenmeyen müminler var.

Ey dünya sermayesinin kuklası devletçiklerin oluşturduğu adı cafcaflı B.M. ve NATO gibi
örgütlerin mensubu zavallılar, kralın çıplak olduğunu gördüğünüz ve bildiğiniz halde ne
zaman dile getireceksiniz. Ey büyük şeytan ve onun avenesi.
Artık oyunlarınız Müslümanlara sökmüyor, kendinizce Müslümanları kandırmak için yeni
oyunlar bulsanız dahi bunları Allah'ın izniyle yutmayacak bir İslam ümmeti geliyor. Ey İslam
dünyasının çıbanı İsrail!” Müslümanların arasına yerleştirdiğin fitne tohumlarını artık
çözmeye başladık, Müslümanların vahdeti için çabalayan müminlerin sayısı her geçen gün
artıyor. Müminlerin şuur deryasında boğulma günlerin yakın, sende bunun farkmdasın onun
için zulmünü artırıyorsun, Rabbimizin seni kendi zulüm okyanusunda boğacağı günler yakın”
dedi.
Grup basın açıklamasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne kadar sloganlar atarak
yürüdü. Burada Emekli Müftü Mehmet Göktaş’ın duasının ardından grup olaysız bir şekilde
dağıldı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13418.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Peygamber Sevgisi
**Sevgili Okuyucularımız; Bu günden itibaren Kayseri Gündem Gazetemizde her Cuma,
Kayseri İl Müftülüğünden değerli hocalarımın birbirinden kıymetli sohbet ve vaazlarını
sizlerle buluşturacağız ilk olarak Kayseri İl Müftü Vekili Saygıdeğer hocam Galip Koçer’in
Peygamber Sevgisi isimli sohbetiyle sizleri buluşturacağız. Bizi takibe devam edin…
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Peygamber sevgisi, Allah sevgisinden sonra gelen en büyük sevgidir. Öyle de olmalıdır.
Çünkü Allah'ı seven peygamberini de sever. Allah Teâlâ Kur'an da "Ey Habibim! Deki; Eğer
siz Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah’ta sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın". (Ali
İmran)
Peygamberimiz Allah'ı sıfatlarıyla bize öğretmiştir. Yoksa biz 99 sıfatıyla Allah'ı bilemezdik.
Yaratan, yaşatan, yediren, içiren, rızık veren, öldüren, dirilten, diriltince hesaba çeken, cennet
ve cehenneme koyan tek Allah olduğunu peygamber sayesinde öğrendik. Onu bize Allah'ı
öğrettiği için seviyoruz. Bize iman esaslarını öğreten odur. Ahirete imanı, cenneti cehennemi
akılla bilemezdik. Biz hangi ibadetleri yaparsak Allah bizden razı olur, bunları öğreten odur.
Biz aklımızla namazı, orucu, zekâtı, haccı, kurbanı, sadakayı bulamazdık.
Bize haramı, helali öğreten O dur. Allah'ın emir ve yasaklarını öğreten O dur. Bize güzel
ahlakı öğreten ve örnek olarak yaşantısıyla gösteren O dur. Onun için onu çok seviyoruz.
O ümmetini çok seviyordu. Doğarken ümmeti diyordu, son nefesinde ümmeti diyordu.

Ümmetinin günahları onu üzüyor, "Size ne oluyor ki ben sizi cehennem ateşine düşmeyin
diye eteğinizden çekerken, siz kelebekler gibi ateşe düşmeye çalışıyorsunuz."(?) diyordu.
Hatta müşriklerin imana gelmemelerinden o kadar üzülüyordu ki; Allah Teâlâ bu kadar
üzülmemesi için Kur’an'da ikaz da bulunarak; "Bu kitaba inanmazlarsa (ve bu yüzden helak
olurlarsa) arkalarından neredeyse kendini helak edeceksin"(Kehf- 1 8/6) buyurdu. Çünkü o
rahmet peygamberi onların cehenneme gitmelerini istemiyordu.
O'nu çok seviyoruz çünkü O, cahiliye devrinin bütün kötülüklerini ortadan kaldırdı.
Kan davasını, adam öldürmeyi, onun bunun haksız yere canına malına kastetmeyi, kız
çocuklarını diri, diri toprağa gömmeyi ortadan kaldırdı. Allah Teâlâ Kur’an'da "Onlardan
birine kızın oldu diye müjdelendiğinde, öfkesinden yüzü kapkara kesilir, kendine verilen
müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu aşağılık duygusu içinde kalarak
yanında tutsun mu, yoksa toprağa mı gömsün ikilemi içinde kalırdı. Bakın ki onların bu
hükümleri ne kötü bir hükümdür." (Nahl 16/58-59) buyurarak, bu haldeki toplumu
Peygamberimiz eğitmiş "Cennet anaların ayakları altındadır" buyurarak aşağılanan, hor
görülen kadınları en yüksek seviyeye çıkarmıştır. .
Muhterem Kardeşlerim
Hz. Muhammed (S.A.V.) insanları da, ümmetini de seviyordu. Ümmeti de onu seviyor.
Ümmetinin de onu sevdiğine dair belki yüzlerce misal anlatmak mümkündür. Şair bir seher
vaktinde namazını kılmış dua ederken bir rüzgâr esmiş kıbleye doğru, işte bu rüzgârla
Peygamber Efendimize selam göndermiş, söyle söylemiş; "Ey bad-ı saba uğrarsa yolun semti
Haremeyn'e, Tazimimi arz eyle Resülüs-sekaleyne." "Ey sabah rüzgârı eğer yolun
Peygamberimize ve Mescid-i Harama uğrarsa insanların ve cinlerin peygamberi olan O
peygambere hürmetimi, saygımı arzet".
Yaman Dede Kayseri'nin Talas'tan bir Rum ailesinin çocuğu, ama onun peygamber sevgisi
öyle büyük ki, "Gönül hun oldu şevkinden boyandım Ya Resulallah, Bilmem bu hicrana nasıl
dayandım Ya Resulallah" kasidesi ona ait. "Arayı arayı bulsam izini, İzinin tozuna sürsem
yüzümü, Hak nasip eylese görsem yüzünü, Ya Muhammed canım arzular seni", "Canım
kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed, Gel şefaat eyle kemter kuluna,
adı güzel kendi güzel Muhammed" diyen Yunus'u, "Sakın terki edepten, kuy-ı mahbub-ı
hüdadır bu, nazargah-ı ilahidir, Makam-ı Mustafa'dır bu" diyen Nabiyi, "Dünya neye sahipse,
onun vergisidir hep, Medyun ona cemiyet, medyun ona fert, Medyundur o masuma bütün bir
beşeriyyet. Ya Rab! Bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Diyen Mehmet Akif ERSOY'u bu sevgi
seline birer örnek olarak zikredebiliriz.
Sohbeti yayına hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13419.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Çolakbayrakdar, "Ebiç'te 571 fidan diktik"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ebiç Mahallesi'ni ziyaret ederek hem
vatandaşlarla bir araya geldiklerini hem de ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 571 fidan
diktiklerini söyledi.
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Belediye yöneticileriyle birlikte sürekli mahalle ziyaretleri düzenleyerek vatandaşlarla
biraraya gelip fikir alış-verişinde bulunduklarını vurgulayan Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar,"Belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşların görüşlerini almak, onları
dinlemek, yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler hakkında bilgi vermek için mahalle
ziyaretlerini çok sık biçimde gerçekleştiriyoruz. Böylece hem vatandaşımızla birlikte sürekli
görüşerek isteklerini, beklentilerini öğreniyoruz hem de bire bir iletişim gerçekleştiriyoruz"
dedi.
Mevsim itibarıyla yeşil alan, çiçek dikimi ve ağaçlandırma çalışmalarına yoğunluk
verdiklerinin altını çizen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar," Keykubat, Kuşçu, Taşhan ve
Buğdaylı'da 4 farklı Kent Ormanı kurmak için çalışmalarımız yoğun biçimde devam ediyor.
Bu 4 Kent Ormanı yaklaşık 12 milyon metrekarelik çok geniş bir alanı kapsıyor.
Ağaçlandırma yapılabilecek her alana fidan dikiyoruz. Bugün de Ebiç de Kutlu Doğum
anısına Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin sembolü olarak 571 fidanı toprakla
buluşturduk. Ebiçli vatandaşlarımızla bir araya gelip hem sohbet ettik hem de çok yararlı bir
iş yaparak gelecek nesillerimiz için fidan diktik. Hayırlı uğurlu olsun" dileklerinde bulundu.
Ebiç Mahallesi Muhtarları Mehmet Yaşman, Celal Sağlam ve vatandaşlar da yaptıkları
açıklamada Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ın ziyaretinden çok memnun olduklarını,
isteklerini bizzat belediye başkanına iletebilmenin keyfini ve huzurunu yaşadıklarını ifade
ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13420.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Tekden Koleji Minik Basketbol Takımı Kayseri
Şampiyonu
Tekden Koleji Minik Basketbol Takımı, rakiplerini yenerek Kayseri şampiyonu oldu.
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Tekden İlkokulu Basketbol Takımı, rakipleri olan Özel Bahçeşehir Koleji, Özel Yelkenoğlu
Koleji, Özel Yılmaz Akansu Koleji ve Özel TED Koleji'ni yenerek Kayseri şampiyonu oldu.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;
Tekden İlkokulu Basketbol Takımı :61
Özel Bahçeşehir Koleji : 11
Tekden İlkokulu Basketbol Takımı :59
Özel Yelkenoğlu Koleji : 17
Tekden İlkokulu Basketbol Takımı :66
Özel Yılmaz Akansu Koleji : 17
Tekden İlkokulu Basketbol Takımı :57
Özel TED Koleji : 15
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13421.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Zonguldaklı Ressam Türkiye’deki 6. Sergisini
Kayseri’de Açtı
Zonguldaklı Ressam Erdoğan Mısırlı, Türkiye’deki 6. sergisini Kayseri’de açtı.
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Belçika’da yaşayan ve aslen Zonguldaklı olan ressam Erdoğan Mısırlı, Türkiye’deki 6.
sergisini Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde açtı. Açılışta konuşan Ressam Mısırlı
Belçika’dan Türkiye’ye sergi açmak için geldiğini söyleyerek, “Bu Türkiye’deki 6. Kişisel
sergim olacak. Kayseri’ye çok teşekkür ediyorum, inşallah beğenirsiniz” şeklinde konuştu.
Serginin açılışına katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş da Erdoğan Mısırlı’ya

teşekkürlerini ileterek, “Yurt dışından kalkıp ilimize, sanatsever ve öğrencilerimizi eserleriyle
buluşturduğu için. Özellikle çocuklara söylemek istediğim küçük yaşta sanatla tanışmanız,
ileride sizi sanata yöneltecektir ve sanata olan sevginizi artıracaktır. O nedenle sizlere de
teşekkür ediyorum, daha bu yaşta sergimize geldiğiniz için. Hayırlı olmasını diliyorum”
ifadelerini kullandı. Açılışın ardından serginin açılışı, Kültür ve Turizm Müdürü İsmet
Taymuş, Ressam Erdoğan Mısırlı ve sergiyi gezmek için gelen Yavuz Selim İlkokulu
öğretmen ve öğrencileri tarafından açıldı. Açılışın ardından öğretmen ve öğrenciler sergiyi
gezerek resimler hakkında bilgi aldı. Serginin bir hafta boyunca açık kalacağı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13422.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Çerkesler 'Çerkes' katliamını unutmadı
Kayseri'de Kafkas Dernekleri üyeleri, Rusya'nın 21 Mayıs 1864'te gerçekleştirdiğini Çerkes
soykırımını sessiz yürüyüşle andı. Anma törenine, 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı.
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Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde buluşan Kafkas Dernekleri üyeleri, hazırladıkları
pankartlar ile yürüyerek katliamda hayatını kaybeden çerkesleri andı. AK Parti Kayseri
Milletvekili ve Milletvekili Adayı Yaşar Karayel'in de katıldığı yürüyüşte konuşan Kafkas
Dernekleri Başkanı Mutlu Akkaya, 21 Mayıs 1894 dünyanın bugüne kadar görmüş olduğu en
büyük soykırım ve sürgünün sembol tarihidir. Dolayısıyla bugün burada 151, yılını anıyoruz.
Çerkesler, herhangi bir ciddi dış yardım almaksızın işgalci güçlere karşı inatla direndi. Çerkes
kabileleri ve köyleri birbiri ardına yerlerinden kopartıldı veya kitlesel olarak yok edildi.
Rusya'nın hükümdarlığını kabul etmeyenler Osmanlı topraklarına sürgün edilmek için deniz
kıyısına gönderildi. Çerkeslerin önemli bir kısmı dağlara ve ormanlara doğru çekildi fakat
binlerce
insan
soğuk,
hastalık
ve
açlıktan
hayatını
kaybetti"
dedi.
Akkaya ayrıca, "Eşitsizler arasında yüz yıllarca devam eden bu savaşı, 1864 21 Mayıs'ta
bugün ki adıyla Soçi'de Kbada Vadisi'nde gerçekleşen son çarpışmada Çerkes'ler kaybetti.
Rus orduları komutanı Batı Kafkasya'nın işgalinin tamamlandığını ve Kafkas Savaşı'nın sona
erdiğini resmi geçiş törenleriyle ilan etti. İşte bu nedenle 21 Mayıs, Çerkes soykırımı ve
sürgününün
sembolü
olarak
kabul
edilmektedir"
ifadelerini
kullandı.
Konuşmanın ardından yürüyüşe geçen grup, daha sonra Kadir Has Kongre Merkezi'nde
düzenlenen anma törenine geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13423.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Biz geldiğimiz zaman herkes kazandı
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP) nin desteklediği Milli İttifak Adayları
Yeşilhisar İlçesi Pazar yeri ve esnafını ziyaret etti. Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Adayı
Duran Soyuğur “Biz geldiğimiz zaman işçi, memur, bakurlu herkes kazandı. Bizim
zamanımızda çiftçiler 1 yılda traktör aldılar” dedi.
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Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisinin desteklediği Milli İttifak adayları seçim çalışmaları
kapsamında Yeşilhisar İlçesi Pazar yeri ve esnafını ziyaret etti. Pazarcı esnafının ve halk
esnafının sorunlarını dinleyen adaylar seçilmeleri durumunda işçinin, memurun, çiftçinin ve
bağkurlunun zamanında nasıl yüzünü güldürdüysek yine güldüreceğiz sözü verildi.
Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Duran Soyuğur “ İktidar partisi 298 Milyon
hazineden yardım alıyor. Bizde sizlerin ayağınıza geliyoruz. Başka çaremiz yok. Bu
bakımdan 2 dakika kendimizi anlatmamıza izin verin. Bildiğiniz gibi 2 hafta sonra Türkiye’de
bir seçim yapılacaktır. Bu seçimde sizin geleceğinizi tayin edecektir. Sizin ekonominizi ve
siyasetinizi yani sizin her şeyinizi belirleyecek bir seçimdir. Bu bakımdan oy vereceksiniz”
dedi.
Soyuğur “ Biz Erbakan Hocamızın partisi, Saadet Partisi olarak yanınıza geldik. Bizi hesaba
çekebilirsiniz fakat size söz verip de yapmayanları da hesaba çekin. Biz geldiğimizde esnaf
olsun, çiftçi olsun herkese kazandırdık. Kim yok diyorsa şimdi söylesin arkamızdan
konuşmayın. Allah rızası için söylüyorum 13 yıldır borçlu olmayan arkadaş var mı aranızda?
Size kaç sefer söz verdiler ve hangi sözleri yerine getirdiler. Allah aşkına bundan hesap
sorabileceğiniz yerler varsa bunlardan hesap sorun arkadaşlar. Biz geldiğimizde herkese
hizmet ettik. İşçiye, çiftçiye, memura, bağkurlusuna kadar hizmet ettik. Paralar bizim
zamanımızda kazanıldı. Bizim zamanımızda çiftçiler 1 yılda traktör aldılar” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13424.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Av tüfeği ile başından vurulan 1 kişi ağır
yaralandı
Kayseri’de iddiaya göre, tartıştığı kişi tarafından av tüfeği ile başından vurulan 1 kişi ağır
yaralandı. Olayın şüphelisi olarak vurulan kişinin kayınbabası olduğu öğrenilen 1 kişi
gözaltına alındı.

24 Mayıs 2015 Pazar 14:31

Edinilen bilgiye göre, Ö.D. (27), Yeni Sanayi Mahallesi 25. Sokak’ta tartıştığı bir kişi
tarafından av tüfeği ile başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri,
Ö.D.’yi ilk müdahalenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Ö.D.’nin başında 2 kurşun yarası olduğu ve durumunun
ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda olayın
şüphelisi olarak Ö.D.’nin kayınbabası A.Ç.’nin gözaltına alındığı bildirildi. Ö.D. ile
kayınbabası A.Ç.’nin önceden aralarında husumet bulunduğu ve dün akşam saatlerinde de
tehdit konusundan dolayı polis merkezinde işlem yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma
devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13425.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Gül: Gerginlikler seçim sonrasını esir almamalı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 7 Haziran’da yapılacak genel seçimlerle ilgili, 1950
yılından beri yapılan seçimlerin hiç birine şaibe düşmediğini söyleyerek, “Seçim öncesinde
herhangi bir gerginlik, seçim sonrasını esir almaması lazım” dedi.
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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve açılışlara katılmak üzere memleketi Kayseri’ye gelen 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, “Bugün
Kayseri’de memleketimiz de olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Arkadaşlarımla
birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. İnşallah bundan sonra Kayseri’nin
sorumluluğunu devralıyorlar. Arkadaşlarımız en güzel şekilde Kayseri’yi temsil ettiler ve

bundan sonra yeni arkadaşlarımız en güzel şekilde devir alacaklar. Kayseri’yi en güzel şekilde
temsil edecekler. İnşallah çok hayırlı çalışmalar devam edecektir” dedi.
7 Haziran’da yapılacak olacak genel seçimlerle alakalı da konuşan Gül, şunları söyledi:
“Her seçimin bir heyecanı vardır. Heyecanın getirdiği gerginlik olabilir ama hepimizin dikkat
etmesi Türkiye olarak dikkat etmesi gerekir. Seçim öncesi herhangi bir gerginlik seçim
sonrasını esir almaması lazım. Türkiye seçimden sonra muhakkak kendi gündemine dönecek.
Tekrar gelişme, kalkınma ve temel meselelerine yoğunlaşacak. Şüphesiz ki o zaman Türkiye
Büyük Millet Meclisi bütün halkın birliğini, beraberliğini temsil eden yer olduğuna göre orada
ki çalışma ortamında en iyi şekilde sağlamak için seçim öncesi de herkesin tabi centilmenliğe
riayet etmesi gerekir. Muhakkak ki eleştiriler olacak, muhakkak ki farklı sesler demokrasinin
gereği, çoğulculuğun gereği aça bunlar ne kadar kırıcı olmazsa seçim sonrası hep beraber
Türkiye için çalışma ortamını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde daha kolaylaştırır. Eminim
ki bunlar olmayacaktır. Türkiye’de çok seçimler oldu. Çok şükür ki 1950’den beri yapılan
seçilerin hiç birine şaibe düşmedi. Eminim ki bu seçimde en güzel şekilde olacaktır. Zaten
aktif, şeffaf ve uluslar arası örgütlere her zaman açık. O açıdan herkesin sandığa gidip bu
vatandaşlık görevini en iyi şekilde yapacağından da eminim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13426.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kayserispor'un yeni başkanı Derinel oldu
Kayserispor'un Olağan Genel Kurulu'nda tek liste ile aday olan Hilmi Derinel'in yönetimi
seçilirken, Mehmet Özhaseki Onursal Başkanlık unvanını bıraktı. Yapılan oylamada Onursal
Başkan olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik seçildi.
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Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurula Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserispor Kulübü
Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor Kulübü Başkanı Bekir Yıldız ile Kayserispor
üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından
gündem maddelerine geçilmeden önce Mehmet Özhaseki gündeme Onursal Başkanlık
maddesi eklettirdi. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve ibrası oylandıktan
sonra kürsüye gelen Onursal Başkan Mehmet Özhaseki, "Görev aldığım süre içerisinde
üzerime düşeni hakkıyla yapmaya çalıştım. Kanunun emrettikleri de var ama kanun
emretmese bile üzerime, düşeni yapmaya çalıştım. Yıllardır Kayseri'nin imajına gölge
düşürecek bir harekette bulunmadım. Yıllarca onursal başkanlık yaptım, yaralara merhem
olmaya çalıştım, yerel yöneticilerin böyle bir görevi olmasa da hakkıyla yerine getirerek
yapmaya çalıştım. Kayserispor'un son döneminde Bekir ağabey sıkıntılı dönemde görev
alarak büyük bir özveri ile çalıştı" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mehmet
Özhaseki,"Bu konuların oyla bir ilgisi yok siyaseten bir çıkarı da yok. Bu işi memleket

meselesi olarak gördük. Yeni bir yola çıktım. Kayserinin projeleri ile ilgili yeni belediye
başkanımız çalışacak. Bundan sonra bu emanet Ankara ya giden birine değil de burada çalışan
insanın olmalı" diyerek Onursal Başkanlık görevi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'i
aday
olarak
gösterdi.
Divan tarafından yapılan oylamada Kayserispor Onursal Başkanı olarak seçilen Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Onurlu bir görev hep yanınızda olacağız, Kayseri'nin adına
layık
olacak
şekilde
çalışacağız"
diye
konuştu.
Yapılan yönetim kurulu seçimine tek liste ile giren Hilmi Derinel, yapılan seçim sonrasında
kürsüde yaptığı konuşmada, "Bu işe talip olurken bir memleket meselesi olarak bakıyoruz, bu
bir bayrak yarışı asıl olan takımın başarısıdır. 23 Mayıs tarihi Kayserispor için bir milat
olacaktır" dedi.
Kayserispor'un yeni yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:
SIRA NO KAYSERİSPOR YÖNETİM KURULU
1 HİLMİ DERİNEL YONPAŞ ORMAN ÜRÜNLERİ AŞ.
2 ALİ YILDIZ YILDIZ İNŞAAT
3 AHMET DEMİREL DEMİREL KERESTE
4 BÜLENT İNCİROĞLU İNCİROĞLU OTOMOTİV
5 DURAN GÜVEN ÖDÜL İNŞAAT
6 ERSİN KIRANATLI FORD ÜNALLAR
7 FATİH AKBEYAZ FATİH PLASTİK
8 HACI ÖMER OKUDUCU ÖZDANACI GIDA
9 HASAN AHMET ESKİCİ TEMASER AŞ.
10 HALİL BÜYÜKNALBANT MÜTAHHİT
11 HÜSEYİN BEYHAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
12 İSHAK FAZLIOĞLU ŞAHİN SUCUKLARI
13 KADİR SELİM SEPİCİ AĞAOĞLU
14 MEHMET DELİKAN DELİKAN PETROL
15 MEHMET MİRAT ELMACI ELMACI MADENCİLİK
16 MURAT SAÇMACI ÖDÜL MADENİ EŞYA
17 MUSTAFA DEMİR DEMİR GROUP
18 MUSTAFA USTAOĞLU SİMFER AŞ.
19 ÖZHAN İNCE MAGNET HASTANESİ
20 TAHİR KESKİNKILIÇ KILIÇKAYA HUKUK
21 TUFAN KOÇ TEKSTİL
22 VAHDİ ORHAN MÜTAHHİT
23 VEYSEL ÇİFTCİ İNŞAAT MALZEMELERİ
DENETİM KURULU
1 ALİ BEKARLAR
2 METİN SÖNMEZ
3 MEHMET ÇİFTLİKCİOĞLU
DİSİPLİN KURULU
1 OSMAN ERKÖSE
2 SALİH BALCI
3 YILMAZ BÜYÜKNALBANT
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13427.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

KTO’nun 37. meslek komitesi toplantısı
gerçekleştirildi
Kayseri Ticaret Odası’nın Sigorta Acenteliği sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin
oluşturduğu 37. Meslek Komitesi toplantısı, VIP salonda geniş katılımla gerçekleştirildi.
Toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Komitenin Yönetim Kurulu
Temsilcisi Nedim Olgunharputlu ve Meclis Üyesi Mümtaz Beğen ile komite üyeleri katıldı.
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Toplantının açılışında konuşan Başkan Hiçyılmaz, Oda olarak düzenledikleri Gelecek
Kayseri’de temalı gece hakkında bilgi paylaştı. Hiçyılmaz, “Geçtiğimiz hafta Gelecek
Kayseri’de temalı ödül törenimizi düzenledik. Törenimize katılan TOBB Başkanı Sayın Rifat
Hisarcıklıoğlu’na sizlerden gelen taleplere ilişkin başlıkları iletme imkânımız oldu. Kendisi,
çalışmalarımızı yakından takip ettiğini ve özellikle meslek komitesi çalışmalarında Odamızı
oldukça başarılı bulduklarını ifade etmişlerdir” dedi. Üyelerin, Kayseri Ticaret Odası’ndan
azami şekilde istifade etmesini istediklerini de belirten Hiçyılmaz, “Üyelerimiz; kendi
mesleklerini geliştirme daha çok istihdam ve üretim sağlama gibi konularda, Odamızdan
istifade etsinler diye çalışıyoruz. Bu manada, yaptığımız meslek komitesi çalışmalarımızın
başarılı olması ve başarı grafiğimizin giderek yükseliyor olması bizi sevindirmektedir. Çünkü
Odamız üyelerine daha çok fayda sağlanması amacıyla sürekli çalışmamız ve kapımızın tüm
üyelerimize açık olması gerekmektedir” diye konuştu. 25-31 Mayıs tarihleri arasında
Sigortacılık haftasının kutlanacağını hatırlatan Hiçyılmaz, “37. Meslek Komitemiz üyelerinin
Sigortacılık Haftası’nı kutluyorum. Meslek komitesi çalışmaları kapsamında bu komitemizde
de önemli çalışmalar yapıyor ve sorunlara çözüm arıyoruz. Yönetim kurulumuz, sizlerden
gelen taleplere hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyor. Bu toplantımız da sizlerin önerileri
ve sorunlarını gündeme taşımak için düzenlenmiştir” ifadelerini kullandı.
Meslek komitesinin taleplerine ilişkin bir örnek veren Başkan Hiçyılmaz, “Kayseri’de
matbaacılık lisesi var fakat üniversitelerimizde ilgili bölüm olmadığı için gençlerimiz Kayseri
dışına gidiyordu. Erciyes Üniversitesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Matbaacılık
meslek Yüksekokulu’nun açılmıştır. Bankacılık ve Sigortacılık alanında bir meslek
yüksekokulu açılması konusunda da üniversitelerle irtibata geçerek talebimizi ileteceğiz.
Daha önce de, üniversitelerimizde gayrimenkul ve ağaç işleri bölümleri açılması için bu tür
başvurularda bulunmuştuk” şeklinde konuştu. Meslek komitesi toplantısı daha sonra üyelerin
mesleki sıkıntıları ve taleplerine ilişkin konuşmaları ile devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13428.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Dürüst siyaseti bilmeyenlerin vereceği bir şey
yok
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Yeşilhisar’da önce Kadın Kolları’nın
programına, ardından da Büyükşehir Belediyesi’nin açılış törenine katıldı. Her iki programda
da muhalefetin izlediği siyasete dikkat çeken Özhaseki, “Geçmişinde dürüstlük olmayanın,
namuslu siyaset yapmayı bilmeyen adamların Türkiye’ye vereceği hiçbir şey yok” dedi.
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AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Yeşilhisar girişinde İlçe Belediye Başkanı
Abdülkadir Akdeniz ve vatandaşlarca büyük bir ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılandı. Özhaseki
ilk olarak Yeşilhisar’da Kadın Kolları’nın düzenlediği programa katıldı. Yeşilhisarlı kadınlar
Özhaseki için coşkulu tezahüratlarda bulundu. Kadın Kolları’nın programına engelli çocuğu
ile katılan bir anne ile bir süre görüşen Özhaseki, çocukla yakından ilgilenerek sağlık durumu
ve aileyle ilgili bilgiler aldı.
“BAKMAYIN SİZ MANGALDA KÜL BIRAKMAYANLARA”
Burada yaptığı konuşmada bugün mangalda kül bırakmayan muhalefetin AK Parti iktidarı
öncesi ülkeyi batırarak kaçtıklarını hatırlatan AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki,
“Bakmayın siz uzun uzun nutuk attıklarına. Dün kaçanlar onlardı. Bu ülkeyi rezil edenler
onlardı. Onların yerine Lideri Recep Tayyip Erdoğan olan yepyeni bir iktidar geldi. İnançlı bir
kadro görev aldı ve Bismillah diyerek işe başladı. Batırılmış olan Türkiye 10 yıl içinde
bugünkü noktaya geldi. AK Parti’ye oyunu veren vermeyen herkes elini vicdanına koysun. O
günden bu tarafa işler iyiye mi gitti, kötüye mi gitti? Elhamdülillah her alanda iyiye gitti”
dedi.
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Kadın Kolları’nın programının ardından
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin
Yeşilhisar’daki bazı yatırımlarının açılış törenine katıldı.
“ADIMI DUYSA KILIÇDAROĞLU’NUN TÜYLERİ DİKEN DİKEN OLUYOR”
Yeşilhisar halkının büyük ilgi gösterdiği törende siyaset yapanların geçmişine bakılmasını
isteyen AK Parti Milletvekili Adayı Özhaseki, “Geçmişlerine bir bakın. Bu milletin ne zaman
işini görüp de duasını almışlar. Yıllardır milletvekilliği yapanlar var. Hangi gün gelmişler de
sofranıza diz kırıp oturarak derdinizi dinlemişler. Hangi derdinize merhem olmuşlar.
Kılıçdaroğlu’nun evvelini biliyoruz zaten. Geçmişinde bir SSK genel müdürlüğü var, o
dönemde de Tunceli’deki kendi sülalesi olan Karabulut sülalesini işe yerleştirmiş. Yaptığı tek
iş bu. Sonra her şeyi batırdı. Yaşadığım iftiralar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında
ihtisas yaptım. Onun ne olduğunu ben biliyorum. Dört gün evvel seçim öncesinde her gün
benim adımı kullanan adam şimdi adımı duysa tüyleri diken diken oluyor. Adamın ömrü
yalan. Düşünüyorum bazen adı Kemal mi diye. O da yalan olabilir büyük ihtimalle.
Geçmişinde dürüstlük olmayan, namuslu siyaset yapmayı bilmeyen adamların Türkiye’ye
vereceği hiçbir şey yok” diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’ye tören sırasında, üzerinde kendisi ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resimlerinin bulunduğu saat hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13429.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Abdullah Gül, Öğrenci Köyü'nün açılışına
katıldı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayırseverler tarafından restorasyonu yaptırılıp iç tefrişatı
düzenlenen Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Öğrenci Köyü'nün açılışını yaptı.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AGÜ Vakfı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından
üniversitenin Sümer yerleşkesine yaptırılan Öğrenci Köyü'nün açılışını gerçekleştirdi. Açılış
törenin de bir konuşma yapan Gül, siyaset ve devlet hayatında her zaman en iyi yatırımın
eğitime yapılan yatırım olduğunu söylediğini ve eğitimle de her zaman yakından ilgilendiğini
dile getirdi. Eğitime yapılan yatırımlar konusunda Kayseri'nin çok ayrı bir özellik taşıdığını
dile getiren Gül, "Dört üniversitesi olan Anadolu şehrimizdir. Bütün bunlar sadece şehrimize
değil Türkiye'ye hizmet edecek Türk çocuklarını en iyi şekilde hayata hazırlayacak eğitim
yuvalarıdır. Bunlar içinde son olarak kurulan da AGÜ'dür. AGÜ'nün kuruluşunda önce
bakanımız milletvekillerimiz belediye başkanlarımızın çok büyük hakkı vardır. Onlar aslında
düşünmüştür. Grup Başkan Vekilimiz Mustafa Bey kanunu vermiştir. Hepsine çok çok
teşekkür ediyorum tekrar. Belediye başkanlarımız bütün üniversiteleri sahiplendikleri gibi
AGÜ'yü de çok büyük bir sahiplenme içinde oldular. Mehmet Özhaseki, Bekir Yıldız
Memduh Büyükkılıç hepsi ellerinden gelen desteği verdiler. Neticede bu üniversitenin iyi
olması için Abdullah Gül Üniversitesi'ni Destekleme Vakfı'nı kurduk bu da Türkiye'de bir ilk
oldu" ifadelerini kullandı. Gül, "İşadamları kendi gönüllü olarak sadece bu üniversiteye değil
Erciyes Üniversitesi başta olmak üzere bütün üniversitelere diğer hayır işlerine destek
verdiler. İstanbul'da, Ankara'da her tarafta Diyarbakır'da Hakkari'de gittiği yerlerde hep
duymuşumdur hemşehrilerimden. Vakfa verdikleri destek benim için her zaman çok büyük
bir şükran vesilesi olmuştur. Burada öğrenci köyünde hem Kayseri'ye hem üniversiteye
kazandırıldı. Bunu kazandıran Ahmet Erciyes ve Hakime hanımefendileri her zaman çok
takdir ederim. Onların fedakarlıkları ve burayı hem vakıf içindeki destekleri ayrı ama buraya
da destek vermeleri bildiğimiz o mezbelelik yer bugün herkesin talebe olmasını arzu ettiği yer
haline getirdiler" diye konuştu. 11. Cumhurbaşkanı Gül ayrıca, "Artık burayı en iyi şekilde
kullanmak üniversiteye düşüyor. Rektör Bey elinden gelen her şeyi yapıyor. Öğrencilere
dünyanın en iyi üniversitelerinin yurtlarında hatta oralarda olmayan imkanlar hediye edilmiş
oluyor. Onlar da karşılığını çok çalışarak çok okuyarak çok başarılı olarak ödeyeceklerdir. Bu
vesileyle Mehmet Özhaseki başta olmak üzere diğer arkadaşlara başarılar diliyorum. Bundan
sonra bu hizmetleri Türkiye'nin her tarafına taşıyacaklar arkadaşlarımız sahada olacaklar.

Kayserili arkadaşlarımız da hemşehrilerini sahiplenecektir. Taner Yıldız Bey de vakfımızın
üyesi olmasının yanı sıra büyük projelere destek vermiştir. Teşekkür ediyoruz" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13430.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Abdullah Gül, yapımı devam eden Abdullah
Gül müzesini gezdi
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve açılışlara katılmak üzere Kayseri'de bulunan 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yapımı devam eden Abdullah Gül Müzesi'ni ziyaret etti.
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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kayseri'ye gelen 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden
Abdullah Gül Müzesi'ni ziyaret etti. Burada işçiler ile fotoğraf çekinen Gül, yetkililerden
yapımı
devam
eden
müze
hakkında
bilgiler
aldı.
11. Cumhurbaşkanı Gül'e, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Mehmet Özhaseki ve Yaşar Karayel,
AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13431.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Harb-İş Kayseri Şubesi'nde Özgür Özsoy
Güven tazeledi
Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, yapılan genel kurulda güven
tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
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Özgür Özsoy'un yeniden aday olduğu genel kurulda, Osman Çayırlı ve Ferrahi Bozkurt'da
başkanlık için aday oldu. Genel kurulda 160 delege başkanlık seçimi için oy kullandı.
Yeniden başkan seçilen Özgür Özsoy, "Seçimlerde 160 delegenin 100 oyunu bizim listemiz
aldı. Yeniden üyelerimize hizmet edecek olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13432.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Devlet Bahçeli, Kayseri'de konuştu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin Türkiye’ye vereceği bir şey kalmadığını
savunarak, “Milli hesaplaşmadan kaçamayacaksınız. Milliyetçi Hareket mazlumun, işsizin
hesabını sormak için 7 Haziran’ı bekliyor” dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde
halka hitap etti. Bahçeli, “Rahmetli Başbuğumuzun ata toprağında bulunmaktan onur
duyuyorum. Biz Kayseri’yi öteden beri onurlu, dik duruşlu, tuttuğunu koparan, işinin ehli,
uzağı gören insanlar olarak tanırız. Bu kanaatimizde hiçbir eksilme yoktur. Kayserili
kardeşlerimi suçlayan, alay eden ve çarpıtan gafilleri görünce geriliyor ve öfkeleniyoruz”
dedi.
Bahçeli, “17-25 Erdoğan’a anasını, babasını, kendisini ve çocuklarını kurban etmek için
beyanat veren iş adamı, rüşvet havuzunun içine çökmüş bir tortu Kayseri’ye hakaret etti.
Havuz medyasında köşe tutunmuş bu sonradan görme, maalesef ‘Karadenizliler bir şeye
inandılar mı sonuna kadar giderler, yanlış da olsa doğru da olsa giderler, Kayserililer para
olmazsa gitmezler’ dedi. Kayserili kardeşlerim bu çirkin sözlere layık değilsiniz. Bu sözleri
hak etmiyorsunuz. Kayserilileri çıkarcı olarak tanımlamak bu aziz şehre en ağır bühtandır. Biz
hayasız sözleri reddediyoruz. İğrenç benzetmeyi muhatabına iade ediyoruz. Kayserili
çalışkandır, yüreklidir. Bunu çıkarcılar anlayamaz. Kayserili şereflidir. Bunlardan nasibini
almayanların Kayseri’ye şaşı bakmaları bozuk fıtratlarına uygundur. AKP’ye oy veren
hemşerilerim
bunların
gerçek
yüzünü
tanıyın”
diye
konuştu.
“11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yapılan haksızlıkları fark edin” diyen Bahçeli, şunları
kaydetti:
“İster beğenelim ister etmeyelim. Sayın Gül Cumhurbaşkanlığı görevini yasaya bağlı olarak
yürütmüştür. Şeklen de olsa siyasi tarafsızlığını muhafaza etmek için çaba sarf etmiştir. Fakat
sayın Gül Cumhurbaşkanlığı makamının ağırlığını sabırla taşımayı bilmiştir. Kayseri’ye
hakaret edenleri yanında gezdiren, her türlü kanunsuzluktan fayda uman Erdoğan’a bakın, bir
de Sayın Gül’e bakın. Kardeşim dediği kişiye çalım atan, dirsek çeviren Erdoğan’ın vefası
mezara kadar değil, menfaati bitene kadardır. Erdoğan’ın gözünde Kayseri’nin hükmü yoktur.
Kayseriliyi kötüleyen havuzcular sizin hakkınızı çalarak köşeyi dönmektedir. 12 yıl
Türkiye’yi Başbakan olarak yöneten Erdoğan oy istiyor ve yeni yeni ünvanlar istiyor.”
“Kayseri’nin karamsar tablosunda istikrar yok, gelecek yok” diyen Bahçeli, “Erdoğan Merkez

Bankası ile kavga etti döviz çıktı, ceremesini vatandaş çekti. Erdoğan zenginleşti, Davutoğlu
el etek öptü, sizler borçlandınız. Bu gün Türkiye’de 44 milyon vatandaşımız iki günde bir kap
et yemeği yiyememektedir. 26 milyon insan kendine yeni bir elbise almaktan uzaktır.
Bu zihniyete göre bugüne kadar parlamenter sistem hep engel olmuştur. Davutoğlu şimdi
çıkmış ana yasa çoğunluğu çıkarsa tereddüt etmem koltuğu bırakırım demiş, bu söz millete
nankörlük, demokrasiye ihanettir. Başbakanlık koltuğundan zaten ineceksen niye meydan
meydan dolaşıyorsun. Ne hakla umutlarla oynuyor MHP’ye iftiralar atıyorsun? Davutoğlu
şunu kesinlikle kabul et ki hem kendini yaktın hem de senden beklentisi olanları yıktın. Gittin
Erdoğan’ın paryası oldun. Başbakanlığı esasen bırakmana gerek yok, sahip olmadığın
olamayacağın
koltukta
zaten
bulunmuyordun.
AKP hükümetinin Türkiye’ye vereceği bir şey kalmamıştır. Artık sonunuz geldi,
yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Milli hesaplaşmadan kaçamayacaksınız. Milliyetçi
Hareket mazlumun, işsizin hesabını sormak için 7 Haziran’ı bekliyor.”
Bahçeli konuşmasının sonunda MHP’nin seçim beyannamesini anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13433.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kayseri’de yaşayan Sivaslılar ‘Sivaslılar
Gecesi’nde buluştu
Kayseri’de yaşayan Sivaslılar, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu (KASİDEF) tarafından
düzenlenen Sivaslılar gecesinde bir araya geldi.

24 Mayıs 2015 Pazar 14:57

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen geceye, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayı ve KASİDEF Başkanı İsmail Tamer, Sivas Belediye Başkanı Sami
Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
“Türkiye’de biz sizin gayretleriniz ile iktidara geldik. Birçok algı operasyonu yapılır ama biz
gerçek hizmetler gerçekleştiriyoruz. Yürüteceğimiz hizmetler var ve Türkiye büyümeye
devam edecek. Aklımızı karıştırmaya çalışıyorlar. Hayır. Bunların hiçbirine müsaade
etmeyeceğiz. Biz 12 yıldan bu yana bir yere gömümü bulduk? Hayır. Biz en önemli
kaynaklarımızı bulduk. İnsan kaynağımızı bulduk. Bununla beraber Allah bereketini verdi.
Alevi, suni demedik. Türkiye vatandaşı olan bütün kardeşlerimiz kalkınmaya katkı koyacak
dedik. Yıllardan beri Kürt-Türk ayrımı yapmaya çalıştılar. Türkiye büyümesine ve
kalkınmasına devam edecek” ifadelerini kullandı. “Biz başkaları gibi yoku paylaşmıyoruz”
diyen Bakan Yıldız, “Ekonomi de yapacaklarımız var. Biz başkaları gibi yoku paylaşmıyoruz.
Biz ümitlerle oynamıyoruz. Biz dürüst olacağız. Ne varsa açık ve şeffaf olarak paylaşacağız.
Hala yapacağımız işler var. 13 yıl önce siz bizi alnı ak olarak gönderdiniz. Şimdi bayrak

yarışında bayrağı düşürmeden bir başka arkadaşımıza teslim edeceğiz. İnşallah biz ülkeye
hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı ve KASİDEF
Başkanı İsmail Tamer ise, “Sivaslı olmaktan her zaman gurur duydum ve Sivaslı olduğumu
hiçbir zaman inkar etmedim. Milletimizin kararı ile milletvekili oldum ve sizler Ankara’da
alnımın akı ile temsil ediyorum. Şimdi de milletvekili adayıyım. Sizlerin yüzünü kara
çıkaracak hiçbir hareketim olmadı. Sizler ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ben sizi her zaman ve
her yerde gururla temsil ettim” dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki
ise, “Ben şehrimize yıllarca hizmet ettim. Genel merkezimizin isteği üzerine aday olarak
ayrıldım. Allah’a şükürler olsun başım dik, alnım ak olarak geldiğim makamdan alnım açık
bir şekilde bıraktım. Gece gündüz demeden ne söz verdiysem yerine getirdim. 3 aydan beri
seçim meydanında geziyorum. Hiçbir hemşerim ‘sen söz vermiştin ama sözünü yerine
getirmedin’ diyen olmadı. Kimseyi ırkından ve partisinden dolayı ayırt etmedim” ifadelerini
kullandı.
Özhaseki, “Bu seçim hepsinden daha önemlidir. Türkiye’de seçimler önemli olmuştur ama bu
seçim daha önemlidir. Türkiye’de öyle insanlar var ki yönetime geliyorlar ve rezil edip
gidiyorlar ama başka bir iktidar geliyor ve ülkeyi şaha kaldırıyor” diye konuştu.
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise, “Bugün Türkiye’nin hangi şehrine gitsem orada
yoğun bir Sivaslının olduğunu görüyorum. Elbette doğduğumuz yeri hiçbir zaman isteyerek
terk etmeyiz ama maalesef ülkemiz o kadar kötü yönetimlerle karşılaştı ki adeta Anadolu
boşalmak zorunda kaldı. Artık Anadolu şehirleri bir yıldız gibi parlıyor. Kayseri buna önemli
bir örnek. Sivas’ta bu yolda hızla ilerleyen bir örnek olacak” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13434.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Erciyes'te atlı cirit gösterisi izleyenleri hayran
bıraktı
Erciyes A.Ş nin Hacılar Kapıda düzenlediği Fetih 1 Programında Sultan Sazlığı Sindelhöyük
Atlı Spor Kulübü ciritcileri atlı cirit gösterisi yaptı. Ciritcilerin yaptığı hareketler izleyicileri
hayra bıraktı, cirit gösterisinden sonra bir çok vatandaş ata bindi.
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Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç, "Bu anlamlı
organizasyona bizi davet eden Erciyes A.Ş yönetimine ve bizi Erciyes'te layıkıyla temsil eden
ciritcilerimize teşekkür ediyorum" dedi Erciyes A.Ş Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, "Atlı
Cirit Gösterisi Fetih 1 programına renk kattı, Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü
genç ciritcilerden kurulu bir ekip, gençlerimizin bu kadar güzel ata binmesi bizleri mutlu etti.
Genclerimizin önünün açılması gerektiğini düşünüyorum bu konuda biz üzerimize düşeni
yapmaya hazırız" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13435.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Adaletin yeniden dirilişi için geri sayım başladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, MHP’nin iktidara
yürüyüş mitingine katılımın MHP’ye olan sevginin, ihtiyacın ve umudun göstergesi olduğunu
söyledi. Korkmaz, “13 yıldır milleti aldatan, kandıran, oyalayan, ağlayan, istismar eden AKP
iktidarından kurtuluşa az kaldı. Ülkenin, milletin, adaletin yeniden dirilişi için geri sayım
başladı” dedi.
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Cumartesi günü gerçekleştirdikleri Cumhuriyet Meydanı mitingine vatandaşların gösterdiği
ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren MHP Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz,
“Vatandaşın bu ilgisi, sevgisi ve coşkusu MHP’yi daha güçlendirmiştir” şeklinde konuştu.
Korkmaz, “Ortaya çıkan tabloda milletin artık MHP iktidarını beklediğinin göstergesidir. Bu
muhteşem görüntü ve kalabalık bizlere daha çok çalışma azmi ve kararlılık verdi. Son
dakikaya kadar haramzadelerin saltanatını yıkmak için çalışmaya devam edeceğiz. Az kaldı,
hasret bitiyor. Milli ve manevi değerlerine bağlı, herkesi kucaklayacak, birliğimizi,
bütünlüğümüzü sağlayacak olan iktidarımıza sayılı gün kaldı. 7 Haziran günü sandıkta MHP
patlama yapacak ve Türkiye 8 Haziran günü MHP iktidarı ile güne uyanacak” dedi.
Cumhuriyet Meydanı mitingine vatandaşın gönüllü katıldığını ve ülkesine, ülke meselelerine
sahip çıktığını ifade eden Korkmaz, “Bizim mitingimiz gönül mitingi. AKP gibi taşımalı
miting yapmıyoruz. Kamu kaynaklarını kullanarak kalabalık toplamıyoruz. Tramvaylar,
belediye
otobüsleri
taşımalı
mitingler
yapmıyoruz”
diye
konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mitingde ülke meselelerine yönelik olarak önemli
açıklamalar yaptığını ve bunun yanı sıra da ülkenin sorunlarına yönelikte MHP’nin projelerini
bir kez daha detaylarıyla açıkladığını dile getiren Korkmaz, şunları söyledi: “Binlerce
vatandaşımız, mitingimize gelerek ülkesine ve değerlerine sahip çıkmıştır. Liderimiz sayın
Devlet Bahçeli, mitingde önemli açıklamalar yapmıştır. Ülkenin içinde bulunduğu karanlık
tabloyu gözler önüne sermiştir. AKP iktidarının ülkeyi nasıl bir bataklığa götürdüğünü,
başkanlık sevdası ile ülkenin tüm değerlerinin nasıl alt üst edildiğini gözler önüne sermiştir.
Ülkenin MHP’ye ihtiyacının olduğunu vurgulayan Liderimiz Devlet Bahçeli, aynı zamanda
millete dönük projelerimizin detaylarını da anlatmıştır. MHP ülkenin sorunlarını çözmek için
hazır. Bu nedenle 13 yıldır aldatan, kandıran, oyalayan, ağlayan, sürekli mazeretlere sığınan,
millete yeni bir şeyler söyleyecek gücü dahi kalmayan AKP iktidarından hesap sormanın
zamanı yaklaşmıştır. Hırsızlıkların, yolsuzlukların, adaletsizliklerin hesabını soracağız. Bu
hesapları MHP kapatmayacak. MHP iktidarında çalan, çırpan, milletin hakkını gasp edenler
adalete, millete hesap verecek. Ülkenin, milletin, adaletin yeniden dirilişi için geri sayım
başladı.”
Diğer yandan Korkmaz, mitinge katılan vatandaşlara da teşekkür ederek, şöyle konuştu:
“Dosta, düşmana MHP’nin nasıl yükselişe geçtiğini, halkın MHP’ye nasıl ihtiyacının

olduğunu gösterdik. Bu kapsamda genel başkanımıza, mitinge gelerek gücümüze güç katan,
vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. MHP emin adımlarla iktidara yürüyor. Bir kez
daha, bizimle yürü Türkiye, bizimle yürü Kayseri diyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13436.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Ahmet Doğan’dan örnek davranış
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ahmet Doğan, gittiği ilçe ve mahallelerde karşılaştığı
diğer partilerin seçim bürolarına mutlaka uğrayarak başarılar diliyor.
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Kayseri’de seçim yarışı giderek hızlanırken partilerin ve adayların birbirlerine karşı olan
saygılı tutumları dikkat çekiyor. Vatandaşlar, takdir ettikleri bu atmosferin seçime kadar
sürmesini ve kampanyaların centilmence geçmesini bekliyorlar.
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ahmet Doğan da bu konuda örnek gösterilebilecek
siyasilerden birisi. Gittiği ilçe ve mahallelerde karşılaştığı diğer partilerin seçim bürolarına
mutlaka uğrayarak başarılar dileyen Doğan, Eski Sanayi gezisi sırasında da kendisi gibi
bölgede kampanya yürüten SP-BBP (İttifak) adaylarıyla bir mobilya mağazasında karşılaştı.
Onlarla sıcak bir diyaloğa giren Doğan, 7 Haziran seçiminde başarılar diledi. Samimi bir
havada geçen görüşme sırasında onlardan da benzeri yaklaşım gören Ahmet Doğan
mağazadan memnun ayrıldı.
Ahmet Doğan, daha sonra yine aynı bölgede karşılaştığı SP-BBP anons arabasındaki yaşlı
amcanın da elini sıkarak hatırını sordu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13437.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Uluslararası Öğrenciler Mevlana'yı ziyaret etti
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve
Medeniyetin Burçları Derneği tarafından birlikte düzenlenen Uluslararası Öğrenciler
Akademisi kapsamında düzenlenen geziler tüm hızıyla devam ediyor.
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Son olarak akademi kapsamında düzenlenen gezilere bir yenisi daha eklendi. Yaklaşık 3
otobüs ve 120'ye yakın öğrenci Konya gezisine katıldılar. Sabah saatlerinde Kayseri'den
başlayan yolculukta ilk önce Konya sınırları içerisinde bulunan ve dünyanın en büyük
çöküntü çukurları arasında yer alan Obruk ziyaret edildi. Bu ziyaretin ardından Konya'ya
geçildi. Burada Konya Alaaddin Tepesi, Şemsi Tebrizi Türbesi ve çeşitli tarihi eserlerin
ziyaret edilmesinin ardından ise Anadolu'nun manevi mimarlarından olan Mevlana
Celaleddin-i Rumi'nin türbesi ziyaret edildi. Burada Mevlana Müzesi gezildi. Mevlana
müzesinde Mevlana Hazretleri ile ilgili çeşitli bilgiler alma imkanı bulan öğrenciler daha
sonra Konya'nın önemli yeşil alanlarından birisi olan Meram ilçesini gezdi. Buradaki mesire
alanında yapılan gezintinin ardından Kayseri'ye hareket ettiler.
ANTİKA HALI TAMİRİ KONUSUNDA SULTANHANI BİR NUMARA
Akademi öğrencileri, dönüş yolunda Aksaray sınırları içerisinde bulunan Sultan Hanı
Kervansarayını da gezdiler. Bura Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak tarafından
kervansaray ile ilgili çeşitli bilgiler aldılar. Belediye Başkanı daha önce çok harabe bir
durumda olan kervansarayın restore ettirilerek turizme kazandırıldığını belirtti. Ayrıca
Kervansarayın öne çıkan özellikleri ile ilgili de öğrencilere bilgi verdi. Özellikle tarih
içerisinde bu kervansarayın önemli bir kavşak noktasında bulunmasından dolayı diğer
benzerlerine göre daha farklı ve önemli özelliklere de sahip olduğunun altını çizdi.
Ayrıca Belediye Başkanı Fahri Solak dünyaca üne sahip halı tamir atölyesini de gezdirerek
burada yapılan işlerle ilgili bilgiler verdi. Dünyanın birçok yerinden antika halıların
kendilerine tamir için gönderildiğini, İngiliz Kraliyet ailesinden başlamak üzere birçok ünlü
kişinin bu anlamda işini yaptıklarını tek tek örnekleri ile anlattı. Dünyada bu işi yapan sayılı
yerlerin bulunduğunu ve Sultanhanındaki bu atölyesinin de bu anlamda çok önemli bir
merkez olarak tercih edilen bir yer olduğunu belirtti. Çeşitli yerlerden bu anlamda sipariş
aldıklarını hatta İngiliz Kraliyet ailesinin sarayındaki halıların bazılarının kendilerine
gönderilerek tamir ettirildiğini bu konuda İngiltere Prensi Charls'tan çalışmalarından dolayı
tebrik aldıklarını belirtti. Birçok devlet adamının da Sultanhanı ziyaretlerinde atölyelerine
uğrayarak bilgi aldığını ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.
Burada, halıların tamiri, bakımı ve yeniden eski hallerine getirilmesi konusunda bilgiler alan
Uluslararası Öğrenciler Akademisi öğrencileri daha sonra Kayseri'ye hareket ettiler.
BU HAFTA SONU ŞENLİK VAR
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve
Medeniyetin Burçları Derneği tarafından birlikte düzenlenen Uluslararası Öğrenciler
Akademisi kapsamında düzenlenen bu haftaki önemli etkinlik ise Şeker Fabrikası içerisinde
bulunan gölün kenarında düzenlenecek olan 1. Uluslararası Öğrenci Şenliği olacak. Sabah
saatlerinde başlayacak olan şenlikte öğrenciler çeşitli etkinliklerle eğlenme ve stres atma

imkanı bulacaklar. Uçurtma Şenliğinin yanısıra yeşil alanda piknik yapma imkanı bulacaklar.
Bunun yanısıra Mehteran gösterisi, şiirler, seminerler, taekwondo gösterileri, çeşitli hediyeler
programda yer alan diğer etkinlikler olacak. Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak olan
şenliğin akşama kadar çeşitli etkinliklerle devam etmesi bekleniyor.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13438.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

ASKON’dan Mursi hakkındaki idam kararına
tepki
Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin
idama mahkum edilmesi ASKON Kayseri şubesi tarafından protesto edildi.
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Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin
idam kararına bir tepki de ASKON Kayseri Şubesi’nden geldi. ASKON Kayseri Şubesi adına
yazılı bir açıklama yayınlayan ASKON Kayseri Şubesi Dışilişkiler Başkanı Hüseyin Okandan
açıklamasında şunlara yer verdi: “Mısır'da yaşananların, Firavun'un torunları ile
Hazreti Musa'nın torunları arasındaki mücadele olduğu aşikar. Mursi dahil tüm İhvan
tutuklularının serbest bırakılması, devrik cumhurbaşkanının göreve iade edilmesi, darbenin
asker ya da sivil tüm aktörlerinin yargılanması gerekmektedir.
Mısır'daki olayların benzeri Türkiye'de de Gezi olayları ve17 ve 25 Aralık olayları
yaşatılmaya çalışıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Ahmet
Davutoğlu, bu dönemde dik duruş sergiledi. Özellikle demokrasi düşmanlarına karşı çok
ciddi mücadele verdi. Verdikleri bu mücadele sayesinde bizim ülkemiz bir Mısır, Suriye,
Irak olmadı. Şu anda bir istikrar adası olarak yoluna devam eden bir ülke konumundayız.
Son kararı verecek olan Müftü'ye sesleniyoruz, hukuki, insani, ahlaki ve vicdani olmayan bu
kararı onaylama, darbecilerin suçuna ortak olma, zulme geçit verme. Aksi halde vicdan
azabından kurtulamayacaksınız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13439.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Dr. Kemal Tekden’den karanfil jesti
Siyasi çalışmalarına mahalle, ev ve bina toplantıları ile devam eden Milletvekili Adayı Dr.
Kemal Tekden Fatih, Sahabiye ve Serçeönü Mahallesi ziyareti sırasında hanımlara karanfil
takdim etti.
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Yaklaşan 7 Haziran seçimlerine doğru hummalı bir çalışma ile partilerine destek isteyen
milletvekili adayları halk ile bir araya gelmeye devam ediyor. Kayseri milletvekili
adaylarından olan Dr. Kemal Tekden ise çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu hafta
yirminin üzerinde mahalle ziyareti ve akşamları ev toplantıları gerçekleştiren Dr. Tekden,
halkın şikâyetlerini, taleplerini dinliyor, partisinin seçim beyannamesinden bahsediyor. Bunun
yanı sıra hedeflenen 2023 yılı Büyük Türkiye hedefinden ve kendisinin de sürekli vurgusunun
yaptığı ve devlet politikası haline getirmeyi düşündüğü “Üstün Zekalı Dahi Çocuklar” ile
ilgili yapacak olduğu çalışmalardan bahseden Dr. Tekden 7 Haziran seçimlerinin yeni
Türkiye’nin anahtarı olduğunu ifade ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13440.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

MAZLUMDER, huzurevi sakinleriyle buluştu
MAZLUMDER Kayseri Şubesi üye ve gönüllüleri Suriyeli öğrencilerle birlikte huzurevini
ziyaret etti. Kayseri’de ki okullarda eğitim gören Suriyeli ilkokul öğrencilerinin de bulunduğu
MAZLUMDER üyeleri huzurevi sakinleriyle hoşça vakit geçirdiler.
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MAZLUMDER üyesi M. Fatih Okut’un okuduğu Kur’an-ı Kerim’in ardından Suriyeli
çocukların oluşturduğu koro Mehter Marşı, İstiklal Marşı ve Suriye Özgürlük Marşını
okuyarak ziyaretçilere ve huzurevi sakinlerine bir ziyafet sundular.
Huzurevi yöneticileri MAZLUMDER gibi diğer sivil kurumlarında yaptıkları ziyaretlerin
huzurevi sakinlerini çok memnun ettiğini yalnızlık duygusundan arınmışlık hissi verdiklerini
bildirerek ziyaret için MAZLUMDER heyetine teşekkür ettiler.

MAZLUMDER Şube Başkanı Ahmet Taş, yönetim kurulu ve üyelerin katılımıyla yapılan
ziyaretin kendileri için anlamlı olduğu, buradaki sakinlerle yılda bir defada olsa bir araya
gelip hediyeleşip, güzel vakit geçirmenin kendileri için tefekkür olduğunu bildirerek ziyarete
katılanlar ve Mehmet Alemdar’ın şahsında huzurevi yönetimine, buraya verdikleri destek için
de Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13441.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Ahmet Paşa İlköğretim Okulu’ndan gıda
kermesi ve resim sergisi
Ahmet Paşa İlköğretim Okulu velileri kaynaştırmak amacı ile gıda kermesi ve resim sergisi
düzenledi. Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlik eğlenceli anların yaşanmasına neden
oldu.
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Ahmet Paşa İlköğretim Okulu 2014–2015 yılı kermesi, teknoloji ve tasarım, görsel sanatlar
ve ana sınıfı sergileri büyük bir coşkuyla açıldı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Ekrem Kayasalan, Şube Müdürleri Osman Şekerci, Ali Erdoğan, Kocasinan İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürleri Adnan Göllüoğlu, Erol Türkmen, Mustafa Çifçi, Kadir Özdoğan, okul
müdürleri, okul aile birliği yöneticileri ve üyeleri ile çok sayıda öğrenci ve öğrenci velileri
katıldı.
kermeste ev yapımı baklavalar, börekler, çörekler, gözlemeler, tatlı çeşitleri, yaprak sarması,
mısır, meyve, dondurma, içecekler ve çeşit çeşit yiyecekler misafirler tarafında afiyetle
yenildi.
Haber/Fotoğraf: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13442.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Ev yapımı simit
Merhaba damak tadına önem veren takipçilerimiz bugün sizlerle ev yapımı hem lezzetli, hem
de yapımı çok kolay olan ‘’simit’’ tarifini paylaşacağım. Şimdiden hepinize kolay gelsin.
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Selda’nın Mutfağı Selda Avcı









1 su bardağı ılık su
1 su bardağından bir parmak eksik ılık süt
1 paket yaş maya
Yarım çay bardağından bir parmak fazla sıvı yağ
2 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Aldığı kadar un
İsteğe göre mahlep

Üzerine;




Pekmez
Pekmezi açmak için su
Kavrulmuş susam

Bir kaba ılık su, ılık süt, şeker, yağ, tuz ve maya alın mayayı çözün. Unu yavaş yavaş ilave
ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin çok fazla un kullanmamaya dikkat edin
üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın. Hamurdan ikişer tane parçalar koparıp yuvarlayın
uzunlamasına rulo yapın ve burup birleştirin. Önce pekmezli suya sonra kavrulmuş susama
bulayın. Yağlı kâğıt serili tepsiye dizin 20 dakika da tepside mayalandırın. Önceden ısıtılmış
200 derecede altı üstü kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin. Afiyet olsun…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13443.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Kayserispor’da bir devir kapandı!
Kayserispor'un efsane menajeri Süleyman Hurma, adına düzenlenen veda yemeği ile takımına
ve Kayseri’ye veda etti. Düzenlenen etkinlikle konuşan Hurma, geçtiğimiz sezon Kayserispor
ligden düştükten sonra taraftarlardan aldığı tepkiyi, gözleri yaşlı anlattı.
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Önümüzdeki sezon Süper Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Kayserispor'un menajeri
Süleyman Hurma, şampiyonluğun ardından takımına veda etti. Kendi adına düzenlenen veda
yemeğinde teknik ekip, kulüp yönetimi ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Süleyman
Hurma, geçtiğimiz sezon Kayserispor küme düştüğünde, kulüp önüne gelen taraftarlar
tarafından istifaya çağrıldığı o anları anlattı. Hurma o günleri anlatırken gözleri doldu.
Kendisini istifaya çağıran taraftarlar karşısında çok zor anlar yaşadığını söyleyen Süleyman
Hurma, "Kulübün etrafına insanlar geldi, çok ağır küfürler ettiler, çok dramatik anlardı. Zaten
kendi acımız içimizde ağır bir yara gibiydi. Oradan birisi bağırıyor. Birileri küfür ediyor.
Emniyet Müdürü'nün arabasıyla havaalanına gitmek zorunda kaldım. Onurlu bir insan için
çok zor bir durum tabi ki. Geçmişte neler yaptığınızı biliyorsunuz ve Emniyet Müdürü'nün
arabasıyla havaalanına gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bu pek kaldırılabilir bir şey değil. Bütün
dostlarım ve ailem bana 'bırak' dedi. Ben de başkanın karşısına çıkarak, 'Koşullar ne olursa
olsun. Bizim suçumuz var veya yok, biz küme düştük. Eğer bütün şehir bu taşın altına elini
sokacaksa biz de kafamızı sokalım bu takımı buradan çıkartalım' dedim. Futbolcu
arkadaşlarımızın çoğu zaman paralarını eksik verdik. Ama onlar bizimle beraber bütün
sıkıntılara
göğüs
gerdi.
Yüz
asıklığı
yapmadan
oynadılar”
dedi.
“ÇOK MUTLUYUM, VİCDANIM RAHAT”
10 yılı aşkın sürede takımı çok iyi yerlere getirdiklerini söyleyen Süleyman Hurma, "10 yılın
vedası tabi ki zor bir iş. Vedalar içinde hüzün barındırır. Hüznün olduğu her yerde kayıtsız
şartsız vicdan vardır. O yüzden o kadar mutluyum ki vicdanım çok rahat. Tam 10 yıl bu
kulübe elimden gelenin en iyisini tüm arkadaşlarımla beraber yapmaya gayret ettim. Çok zor
günlerimiz oldu. Güzel günlerimizi dostlarımıza verdik. Kötü günleri biz aldık. Şükürler olsun
ki vicdanım kulübü satmama, dostlarımı satmama engel oluyor. Bu yüzden sizler önünde veda
ederken ağlamaktan korkmuyorum. Korktuğum şey ağlayamayacak kadar onursuzca buradan
gitmekti. Kayserispor Anadolu futbolunun en seçkin markası olmuştur. Ülkemizin en güzel
tesislerine sahip kulübüdür. Tesislerimiz Barcelona ve Milan’ın tesislerinden de iyidir.
Ülkemizde UEFA kriterlerine uygun bir kulüp olduk. 9 yıl bu lisansı aldık. 3 oyuncumuz aynı
anda milli takımda oynadı. Milli takımlara oyuncular verdik. Türkiye Kupası kazandık. 2 defa
Avrupa kupalarına gittik. İnter Toto’dan Avrupa kupalarına katılan ilk takım olduk. Süper
Kupa finali oynadık. Sonra geçtiğimiz sezon bir hüzün yaşadık bu da bizim için ağır oldu.
kaldırılabilir bir şey değildi. 30 milyon Euro’ya hayır dedik, oyuncularımızı vermedik. 8
oyuncumuz sakatlandı. 16 gol yedik ofsayttan, 5 golümüz ofsayt gerekçesiyle verilmedi.
Aleyhine en fazla penaltı verilen, en fazla penaltısı verilmeyen, en fazla sarı ve kırmızı kart
gören bir takım olmayı becerdik ve küme düştük" diye konuştu.

SEVENLERİ COŞKUYLA UĞURLADI
Kayserispor’a ve Kayseri’ye veda eden Hurma, havaalanından taraftarlar ve sevenleri
tarafından coşkuyla uğurlandı. Hurmayı 2004 yılında tanıdığını söyleyen Kayserispor eski
Başkanı Recep Mamur, "Benim gönlümde bir yer etti. Hiçbir yerde karşılaşmamıştım. Hiç
merhabamız bile yoktu. Kendisine telefon ettim ve tanışmak istediğimi söyledim. Gönlümde
bir yer ettiğini söyledim. Tanışalım diye bir sohbetim oldu. Bu şekilde bir araya gelerek
tanıştık. Kendisiyle çok güzel anılarımız var. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim"
dedi.
Süleyman Hurma’nın Kayserispor’un son 10 yılına damga vurduğunu söyleyen Kayseri
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı da, "Ayrılıklar hayatın tadıdır.
Olmazsa olmazıdır. Ayrılıklar olacak ki yaşamın anlamı olacak. Başkanlarım çok güzel sözler
söylediler. Kayserispor’un son 10 yılına, Süleyman Hurma, Recep Mamur ve Bekir Yıldız
damgasını vurmuştur” açıklamasını yaptı.
10 yılın sonunda üzücü bir ayrılık yaşadığını ifade eden Kayserispor’un eski Başkanı Bekir
Yıldız ise, "Standart cümle kurarak Süleyman Hurma’ya bundan sonraki hayatında başarılar
diliyorum. Zaten sürekli bulunduğu yere bir şey katacak adamların problemi fazla yoktur.
Etrafın zaten böyle adamlara ihtiyacı vardır" şeklinde konuştu.
Sevenlerine veda eden Süleyman Hurma, havayoluyla Kayseri’den ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13444.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Bünyan’da yol yapım çalışmaları aralıksız
devam ediyor
İlçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, bu yıl 200 bin metrekareye yakın yol yapım çalışması yapacaklarını çalışmaların
aralıksız olarak sürdüğünü söyledi.
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Bünyan merkez başta olmak üzere bütün mahalleri kapsayan ve yaklaşık olarak 200 bin
metrekareyi bulacak olan çalışmaları yerinde inceleyen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, çalışanlarla çay içip sohbet etti. Çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken
Başkan Gülcüoğlu, Yeni başlatılan yol yapım ve alt yapı çalışmalarıyla alakalı olarak tek
seferde 200 bin metrekareye yakın bir yol çalışmasının Bünyan için bir ilk olduğunu
belirterek,’’ Merkezde başlatılan çalışmaların yanı sıra, Büyük Tuzhisar, Burhaniye, Dagardı,
Ekinciler, Elbaşı, Emirören, Girveli, Güllüce, Hazarşah, İğdecik, Karacaören, Karahıdırlı,
Karakaya, Kardeşler, Koyunabdal, Sultanhanı, Sıvgın, Yağmurbeyli, Yenisüksün,
Ağcalı,Köprübaşı, Samağır, Karadayı, Kösehacılı, Akmescit, ve Yünören mahallemizde

olmak üzere birçoğuna başlamış olmakla birlikte bütün mahallerimizde havaların tam
anlamıyla ısınmasıyla birlikte kilitli parke çalışmalarına başlanacak. Yapılan hizmetler
tamamlandığında toplamda 200 bin metrekareye yakın yeni yolu vatandaşlarımızın hizmetine
sunmuş olacağız’’ şeklinde konuştu. 1 kamyon asfalt dahi bulunamayan, alamayan bir
belediye devraldıklarını ancak kısa sürede belediyeyi geçmişe dönük yüklerinden kurtararak
‘Marka Belediyecilik’ yolunda ilerleyen bir belediye haline geldiklerini ifade eden Başkan
Şinasi Gülcüoğlu, günü kurtarmaya yönelik çalışmalar ve planlamalar yapmadıklarının
vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13445.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Altınkaya ve Kara ailesinin mutlu günü
KayGrup Genel Yayın Yönetmeni Veli Altınkaya’nın oğlu Mustafa Taha, Ayşe Kara ile
hayatlarını birleştirdiler. Düğün töreninde siyaset ve iş dünyası bir araya gelirken, genç çift
sonsuza kadar evet dediler.
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Düğün törenine başta Vali Orhan Düzgün olmak üzere Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa
Elitaş, MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, Yargıtay 1. Ceza dairesi üyesi Ali
Altınkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayrakdar, Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Ak Parti İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden, Ak Parti Kayseri Milletvekili adayı Havva Talay Çalış, MHP il
Başkanı Baki Ersoy, ilçe belediye başkanları gazeteciler Altınkaya ve Kara ailelerinin
yakınları iştirak etti. Genç çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
kıyarken, nikah şahitliklerini Vali Orhan Düzgün, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,
MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, Yargıtay 1. Ceza dairesi üyesi Ali Altınkaya, ve
Mustafa Kara yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, nikah öncesi yaptığı
konuşmada, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek nikahlarını kıydı.
Nikah töreninin ardından Vali Orhan Düzgün Mustafa Taha ve Ayşe Kara Çiftine bir ömür
boyu mutluluklar dileyerek, “İkisi birbirine çok yakışmış. İnşallah mutlulukları ömür boyu
devam eder" diye konuştu. Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkan
vekili Yusuf Halaçoğlu ile birlikte diğer şahitlerde genç çifte nasihatlerde bulunarak bir ömür
boyu mutluluklar dilediler. Nikahın ardından genç çift ilk danslarını yaparken, gecede
davetlilerde TRT sanatçılarından Alp Arslan’ın şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13446.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Anadolu Harikalar Diyarı'nda yavru ceylan
sevinci
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde 2 hafta önce
dünyaya gelen 2 yavru ceylan ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
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2 Hafta önce Hayvanat Bahçesi'nde ikiz olarak dünyaya gelen ceylan yavruları, yeni doğan
bakımlarının yapılmasıyla ceylan kafesine bırakıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu ceylanlar,
doğumdan bu yana 2 kilodan 5 kiloya ulaştı. Ceylanların artık anneleriyle birlikte olacağını
söyleyen Anadolu Harikalar Diyarı Direktörü Erdal Gülek, "Ayrıca şu hususu da paylaşmak
isterim. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Afrika ve Asya bölgelerinde yaşayan, ceylanlarımızdan
bir çift ceylanımız oldu. İkiz ceylanlarımızın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Gülek ayrıca, "5 aylık gebelik sürecinden sonra başarılı bir şekilde veteriner hekimler
kontrolünde doğumları gerçekleşen ceylanlarımız şu anda annesiyle beraber birlikte
sahadalar. Sağlığı da gayet yerinde. Stabil durumdalar ikiside. Annesini emiyor. Başarılı bir
doğum gerçekleşti. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgisini görüyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13447.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Patates’in fiyatı vatandaşı sevindirdi
Kış aylarında kilogram fiyatı 4 TL'den aşağı düşmeyen Patates’in kilogram fiyatı 1.75 Türk
Lirası’na düştü. Patates ile birlikte diğer domates, salatalık, yeşillik ürünlerinde de yaz
tarifesine geçildi.
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Kış aylarında pahalı fiyatıyla dikkat çeken sofraların vazgeçilmezi Patates’in fiyatı vatandaşın
yüzünü güldürdü. Yaz sıcaklarının etkisini arttırmasıyla, tarla Patatesi'nin fiyatı, Kayseri Halk
Pazarı'nda 1.75 Türk Lirası'ndan fiyat buldu. Sebze fiyatlarının düşüşe geçtiğini söyleyen
Pazar esnafı Oktay Doğan,"Sebze fiyatları geçmişe göre baya düştü. Örneğin papates fiyatları
1.75 Türk Lirası’na düştü. Diğer küçük patates 1, 50 Türk Lirası’na düştü. Fiyatlar baya

düştü. Genel anlamda yaz aylarına girmemizle birlikte patates fiyatları sebze meyve fiyatları
düştü" dedi. Geçen seneye göre, fiyatların yine de biraz pahalı olduğunu ifade eden Bülent
Kalbazan ise,"Pazar fiyatları mevsim normallerinin bir tık üstünde. O da kış aylarının sert
geçmesinden dolayı böyle bir durum var. Ama yine de geçen seneye bakacak olursak normal
yani. Piyasanın canlanması için seçim dönemini atlatmamız lazım. Şu anda kara lahanayla,
havucun fiyatı yüksek, diğerleri düşüşte, yeşillik türü düşüşte. Ramazandan beklentimiz
yüksek , gözümüz ramazanda. Fiyatlar Kayseri’de değişmez" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13448.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

