KAYSERİ HABER ARŞİVİ
19.10.2015–25.10.2015
Ertuğrul Özkök’e şok!
Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Fetullah Gülen’e yakınlığı ile
bilinen ve Kayseri’de faaliyet gösteren Melikşah Üniversitesi’nde okul gazetesinin
düzenlediği bir konferans verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen konferansta bir öğrencinin
sorusuna Özkök’ün verdiği cevap üzerine bir grup öğrenci tepki göstererek salonu terk etti.
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Özkök: “başörtülülerden özür dilemem”
Üniversite mütevelli heyetinin tam kadro katıldığı konferansın başında Hukuk son sınıf
öğrencisi Osman Altıntaş’ın sorduğu soru Ertuğrul Özkök’te şok etkisi yaptı. Altıntaş’ın;
“411 el kaosa kalktı manşeti atmıştınız. Ama buradakilerin çoğu gördüğünüz gibi başörtülü,
bu başörtülülerden özür dileyecek misiniz, siz bu manşetten utanç duyuyor musunuz?” sorusu
üzerine salonda alkış tufanı koptu.
Buna rağmen Ertuğrul Özkök, özür dilemeyeceğini ve attığı manşetten pişman olmadığını
söyleyerek “ben bu işin kanunlarla değil, toplum içinde kendi kendine çözülmesini istedim”
cevabını verdi. Bu cevabın ardından soruyu soran Altıntaş’ın salonu terk etmesi üzerine,
Özkök’ün arkasından bağırarak “kaçıyorsun ama” dediği öğrenildi.
Özkök’ün öğrencilerden gelen özellikle “Neden darbeleri desteklediniz?” gibi birçok soruya
“O zaman öyleydi, biz de şartlara göre ne gerekiyorsa yaptık” şeklinde cevap verdiği
öğrenildi.
Konuşmasında siyasi mesajlar da veren Özkök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı
nefret dili kullanmakla ve sert konuşmakla suçladığı bildirildi.
“Konferans sürerken bir grup öğrenci salonu terketti”
Ertuğrul Özkök’ün verdiği konferansın büyük bölümünde kendisini tanıtıcı videoların
öğrencilere izlettirildiği, soru cevap bölümünün kısa tutulduğu öğrenildi. Konferans boyunca
yaklaşık 900 öğrenciyle başlayan konferans devam ederken 50 kişilik bir öğrenci grubunun
Özkök’ü protesto amacıyla salonu terk ettiği öğrenildi. Konferans sonunda ise Melikşah
Üniversitesi Rektörü Mahmut Mat tarafından Özkök’e şilt verildi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15519.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Bir başkadır “Bizim Şehrin Halleri”
İletişim Fakültesi Genel Sekreteri yazar Yaşar Elden ile son kitabı “Bizim Şehrin
Halleri”nden yola çıkarak bir söyleşi yaptık.
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Söyleşi: Selda Avcı/M. Safa Asaroğlu
1961 Kayseri Tomarza doğumlu olan İletişim Fakültesi Genel Sekreteri yazar Yaşar Elden,
liseli yıllarından beri tutkusu olan yazı yazmadan vazgeçmek bilmedi. Gençlere verdiği
önemle de bilinen Elden ile hoş bir söyleşi gerçekleştirdik.
Sizi yazmaya teşvik eden nedir?
Yazı yazmamım sebeplerinden bir tanesi toplumdaki, başıboşluğun, ne olduğu belirsiz yaşam
tarzının her geçen gün katlanarak devam etmesiydi. Bu nedenle birilerinin sorumluluk alması
gerektiğini düşündüğümden dolayı yazı yazmaya başladım. Yazarak, ait olduğum toplumun
değerlerini, sıkıntılarını, problemlerini, kayıt altına almak ve diğer insanlarla paylaşmak en
geçerli yol olarak ortaya çıktı. Yazmam, bir fantezi, kendine meşguliyet aramak gibi değil, ait
olduğum toplumun, ekonomik, sosyal, kültürel platformundaki uyumsuzluklarını,
başıboşluklarını, göze, kulağa, yüreğe hoş gelmeyen unsurlarını onarmak ve daha kullanılır
hale getirmek ile alakalıdır.
Yazmaya nasıl başladınız?
Bizim toplumumuzda şiir, yazı sevdalıların ilk bu işe başladığı alanlardan bir tanesi. Ben de
şiirle başladım. Şiirle duygularımı, düşüncelerimi ve sahip olduğum değerleri harmanlamaya
çalıştım. Daha sonra baktım ki şiir kifayet etmiyor, şiirde çıkmazlar var. Türk şiirinin ve
şairinin çıkmaz sokaklarını gördüm. O sokakta kalmak istemediğim için hikâyeye yöneldim.
Uzun süre hikâye yazdım. Yazdığım şiirler ve hikayeler Erciyes dergisinde, Türk
Edebiyatında, Yeşilay v.b. kültür-sanat edebiyat dergilerinde yayınlandı.
Toplumumuz okumuyor. Ben zannediyordum ki şiir yazarsam meseleyi çözerim. Yazdım
mesele çözülmedi. Hikaye yazarsam meseleyi çözerim diyerek performansı artırıyorum.
Ardından bunları kitaplaştırarak çeşitli kitaplar çıkarttım. Fakat meselelerin yeniden
azalmadığını katlanarak arttığını gördüm. Sebebi ise; sadece biz yazıyoruz, biz okuyoruz.
Toplum okumuyor. Günümüz hayatında, çağdaş, medeni hayatı içerisinde ‘paraya sahip ol da
nasıl olursan ol. Para seni temsil etsin de nasıl ederse etsin’ diye bir algı oluştu. Hal böyle
olunca burada yazmanın, okumanın, şiirin, hikayenin, romanın pek bir ehemmiyeti kalmadı.
“Bizim Şehrin Halleri” kitabını çıkartmayı nasıl ve ne zaman düşündünüz?
Bizim Şehrin Halleri çıkarttığım 11. kitap ve son yayınladığım 4-5 çalışmanın devamı
niteliğinde. Ben belli bir döneme özellikle 1990’lı yılların sonuna geldikten sonra bu
kaygılarımı yazıya, kağıda ve kaleme bakış açımı kültürel platforma indirgedim. Yani
insanımızdaki eksen sapmalarına, varlık sebebine aykırı şekilde yaşam tarzındaki eksiklere
yönelmeye başladım.
Bu kitabınız hakkında bilgi verir misiniz?

Kayseri kültürünün geçmişten günümüze değişikliklerini, kaybettiklerini, kazandıklarını ayırt
etmeye çalıştım. ‘Bizim Şehrin Halleri’nde de yine bu çizgide 6 tane konu başlığı var. Birinci
konu başlığı, Kayseri’nin Şeker Hikayesi. Özellikle sanayi tipi şeker üretilmeden evvel bu
coğrafyada, bu şehirde yaşayan insanlar, mutfaklarında, tatlı ürünleri malzemelerinde
tatlandırıcı olarak neler kullanıyorlardı onları ele aldım. İkinci konu ise; Kayseri’de tarihi
pazar yerleri. Kayseri’de eski mahallelerde haftanın belli günlerinde kurulan ve artık kimsenin
bilmediği, alışverişin, ticaretin yoğun olarak yapıldığı pazar kültürünün yerlerini belirlemeye
çalıştım. Tarihi pazar yerlerinde Kayseri’nin çevresindeki ilçe, kasaba ve köylerde insanlar
neler yetiştiriyorlardı, neler üretiyorlardı, bunları nasıl pazara getiriyorlardı, nasıl alışveriş
yapılıyorlardı gibi bu konuları ele aldım. Üçüncü konu; Bir Talas destanı: Hekimbaşının
Hasan’dır. Mesela bu Hekimbaşı Hasan, Kayseri’de pek bilinen biri değil. 1900’lü yılların
başında Talas’ta yaşamış yiğit bir insanın yaşam macerasını ele aldım. Talas ve çevresine
hakim olan Ermenilere karşı yalnız başına göstermiş olduğu azmi ele aldım. Dördüncü konu
olarak unutulan kahramanımız Salih Avgın Paşa’yı anlattım. Salih Avgın Paşa, Kurtuluş
Savaşı’nda Atatürk’ün yanında mücadele etmiş önemli komutanlarımızdan biridir. Beşinci
konu başlığı; Tümülüslerden Kartal Şehitliğine… Kayseri’de Seyit Burhanettin mezarlığının
olduğu yerden Kartal şehitliğine kadar uzanan yere kadar 16 tane tarihi eser olduğunu tespit
ettik. Bu tarihi bölge Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarına
tekabül eden tarihi eserlerle doludur. Bu 16 tarihi eserin bulunduğu yerin trafikten
arındırılarak Kayseri’nin prestiji olarak insanlığı sunulması gerekiyor. Kitabın son
bölümünde, Kayserililerin bilmediği, bilenlerin çoğunun da yanlış olarak ifade ettiği,
Mataklar türküsünü ifade ettim. Türkünün sözlerini Kayserililere armağan etmiş oldum.
Son olarak okuyucularımıza mesajınızı alsak…
Giderek anlamakta ve ifade etmekte zorlandığımız yaşam tarzımızın içerisinde hayatımızı
güzelleştirmek için, güzel elbise giymek yetmiyor, güzel arabaya binmek yetmiyor, güzel
evde oturmak yetmiyor. Hayatı güzelleştirmenin temel yolu niçin dünyaya insan olarak
geldiğimizin bilinci içerisinde, merak etmekten, yazmaktan, okumaktan geçiyor.
Toplumumuzu meydana getiren insanların, insan olma onurunu ve erdemini
yakalayabilmeleri ve bunu yaşatarak Allah’ın huzuruna gitmeleri için mutlaka merak
etmelidirler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15520.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Ahmet Yenilmez‘den duygulandıran hareket
Ünlü tiyatrocu Ahmet Yenilmez, Şehir Tiyatrosu’nda sergilediği ‘Kınalı Kuzular’ oyununu
izlemeye gelen asker kardeşine çiçek vermesi salondakilere duygulu anlar yaşattı. Yenilmez
ile tiyatro oyunu öncesinde özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşimiz yarın sizlerle…
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Çanakkale Zaferi 100.Yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Kayseri’ye gelen ünlü Tiyatrocu
Ahmet Yenilmez ‘Kınalı Kuzular’ adlı oyununu şehir tiyatrosunda sahneledi. Geçtiğimiz
cumartesi günü sahnelenen oyuna Kayserililer yoğun ilgi gösterdi. Oturacak yer bulamayan
tiyatro severler oyunun sonuna doğru gözyaşlarını tutamadı. Oyun sonrasında Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Salih Öz Göncü, Yenilmez’e
çiçek hediye etti. Yenilmez ise araya girerek salonda bulunan ve abisi Ağrı’da görev yapan
asker kardeşi hanıma çiçeği hediye etti. Yenilmez’in bu jesti salondakileri gözyaşlarına
boğdu. Yenilmez, asker kardeşine, “bu çiçeği abini yatağına koy abin gelene kadar dursun
orada. Sakın söyleme, sürpriz olsun. Çiçeği görünce ona teşekkürlerimizi dualarımızı söyle.
Bu çiçekte ona hediyemiz olsun” diyerek ricada bulundu.
Ahmet Yenilmez Kayseri Gündeme konuştu!
Ahmet Yenilmez, oyun öncesinde gazetemize konuştu. Gerçekleştirdiğimiz söyleşide
gençlere tavsiyelerde bulunan Yenilmez, yeni hazırladığı oyunundan gazetemize bahsetti.
Ahmet yenilmez ile yaptığımız bu keyifli röportaj yarın sizlerle…
Haber/Fotoğraf: Veli Gögebakan-T. Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15521.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Kore Gazisi Taştan, hakka yürüdü
Kore Gazisi Burhan Taştan 87 Yaşında Hakk'a Yürüdü. Taştan’ın cenazesi bugün öğle
Namazını müteakiben Melikgazi’ye bağlı Turan mahallesine askeri törenle defnedilecek.
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Kore Savaşı ve Türkiye
Kore Savaşı (Güney Kore'de Hanguk-jeonjaeng (Han-Guk Savaşı) veya Yugio sabyeon yani
25 Haziran Olayı, Kuzey Kore'de Chogukhaebang chŏnjaeng yani Vatan Kurtuluş Savaşı),
1950-1953 yılları arasında yapılan, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaştır. Soğuk
Savaş'ın ilk sıcak çatışması olmuştur. Savaş, ABD ve Müttefiklerinin, daha sonra da Çin Halk
Cumhuriyeti'nin müdahalesiyle uluslararası bir boyut kazanmıştır.
Türkiye, benzer bir saldırıya uğrayabileceği varsayımı ve dünya barışının geleceği endişesi ile
TBMM'nin onayını almaksızın Kore'ye asker gönderdi. Geçerli hükümetin politikası gereği,
NATO'ya üye olabilmek için bir fırsat olarak görüldü.
Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Komutanı General Walton Walker, Türk Tugayı Komutanı
Tuğgeneral Tahsin Yazıcı'ya 'Gümüş Yıldız' madalyasını takarken Tuğgeneral Tahsin Yazıcı
komutasındaki 259 subay, 18 askeri memur, 4 sivil memur, 395 astsubay, 4414 erbaş ve er
olmak üzere 5090 kişilik 1. Türk tugayı, 17 Eylül 1950'de İskenderun limanından hareket
ederek 12 Ekim 1950'de öncü takım Pusan limanına ulaştı ve 17 Ekim'de ana birliği de
Pusan'dan karaya çıktı. Aynı gün Pusan'dan hareket ederek 20 Ekim'de Taeg'a varıp, süratle
kuzeye doğru ilerleyen Birleşmiş Milletler ordularına iştirak etti. 10 Kasım'da Taeg'dan
hareket ederek 21 Kasım'da Kunuri'ye vararak Amerikan 9. Kolordusu'nun sağ kanadında

konuşlandırıldı. 24 Kasım 1950 sabahı kuzeye Çin sınırına doğru ilerleme emrini alan tugay
Kunuri'den hareket ederek Kaechon, Sinnimni, Wawon boyunca Tokchon'a doğru yola çıktı.
Ancak Çin Halk Gönüllü birlikleri cephenin arkasına sızmaya başladı. Durumu farkeden
Amerika ve Güney Kore birlikleri ricat etmeye başladılar. Ancak Türk tugayına ricat emri geç
ulaştı. 1. Taburun etrafı kuşatılıp süngülü çatışmaya girmek zorunda kaldı. Ricat harekâtını
sağlamak için sonuna kadar direnen 3. Tabur 9. Bölük imha edildi. Geri kalan Türk birlikleri
ise Chongchon nehri boyunca geri çekildi.
Kore Savaşı sonunda Kore'nin bölünmüşlüğü korunmuş ve bugüne kadar gelen birçok sorun
miras kalmıştır. Savaş 1953 yılında fiilen bitmesine rağmen, 2007'de Güney Kore ve Kuzey
Kore arasında imzalanan ateşkes antlaşmasına kadar resmen devam etmiştir.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15522.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 1
Süper Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında 3 puanı, ilk
yarıda Robin Van Persie’nin serbest vuruştan attığı golle aldı.
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MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Hasan Ali’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen
Fenandao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
54. dakikada Sow’un pasında ceza sahasına giren Yakubu’nun zayıf şutunda top Volkan’da
kaldı.
77. dakikada Biseswar’ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Vanderley’in kafa
vuruşunda Volkan meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
78. dakikada Deniz’in kullandığı köşe atışında Vanderley’in vuruşunda top auta çıktı.
86. dakikada Ozan’ın ceza sahasının dışından çektiği sert şutta top auta çıktı.
88. dakikada Zeki'nin orta şut karışımı kaleye gönderdiği topu kaleci Volkan güçlükle kornere
çeldi.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Mete Kalkavan xx, Serkan Ok xx, Ceyhun Sesigüzel xx
KAYSERİSPOR: Kayacan x, Mabiala x, Deniz x, Mustafa x, Oğulcan x (Vanderley dk. 55
xx), Biseswar x, Sow xx, Yakubu x (Sinan dk. 71 x), Mijailoviç (Furkan dk. 17 x), Ömer
Bayram x, Zeki x
YEDEKLER: Abdulaziz, Berkan, Lopes, Simic
TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas
FENERBAHÇE: Volkan xxx, Hasan Ali xx, Ba xx, Kjaer xx (Alper dk. 64 x), Şener xx,
Mehmet Topal xx, Josef xx, Nani xx (Diego dk. 46 xx), Markoviç xx, Fernandao xx, Robin
Van Persie xx (Ozan dk. 79 x)

YEDEKLER: Fabiano, Ozan, Kadlec, Gökhan Gönül, Caner Erkin
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira
GOL: Robin Van Persie (dk. 29) (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Mustafa (dk. 83) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Yakubu, Furkan (Kayserispor), Şener, Josef, Ba, Vanpersie, Diego, Alper,
Volkan (Fenerbahçe)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15523.html
Erişim Tarihi: 19.10.2015

Kafkas: "Kalite farkı vardı"
Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı
değerlendirmede, “Kalite farkı vardı, kaliteli oyuncular ortaya çıktı” dedi.
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü
Tolunay Kafkas, "Oyun geneline baktığımız zaman belli limitin üzerinde oynamaya çalışan
bir Kayserispor vardı. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Hızlı oynamaya çalıştılar. Kalite
farkı vardı, kaliteli oyuncular ortaya çıktı. Güzel bir frikik golü atıldı. Fenerbahçe takımını
tebrik ediyorum" diye konuştu.
Hakem ile ilgili sorulan bir soru üzerine Kafkas, "Hakem ile ilgili bir şey söylemek
istemiyorum. Maçtan sonra bizim oyuncularımıza rakip oyunculara davrandığı gibi
davranacaksın. Onların da alın teri var. Bizim oyuncularımıza yapılanın karşılığını görürler.
Önce insanız sonra kimliklerimiz gelir. İnsan olarak doğru davransın. Ben bunu söyledim
kendisine" ifadelerini kullandı.
Kafkas, maçın son dakikasında yaşanan gerilimle ilgili olarak ise, "Ben de oyunculuğum
dönemimde zaman zaman hatalar yaptım. Volkan önemli bir oyuncu. Bu tip şeyleri çok
uzatmamak lazım" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15524.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Pereıra: "Oyun kalitesi adına memnun
değilim"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kayserispor karşılaşması sonrası, "Oyun kalitesi
adına memnun değilim ama 3 puan aldığımız için memnunum" dedi.

19 Ekim 2015 Pazartesi 15:02

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor
Pereira, "Son karşılaşmada kendi sahamızda beraberlikle ayrılmıştık. İki puan kaybı bizi son
derece üzdü. Liderliği de elimizden aldı. Güven kaybı olmuştu. Bu maç zorlu bir
karşılaşmaydı. Milli takımda oyuncular maça çıktı. Aramıza katıldılar ve tekrar maçta
oynadılar. Akılları hala milli takımdaydı. Birkaç gün içinde akıllarını değiştirip kendi
kulüplerine konsantre olmak zorundaydılar. Çok zorlu bir karşılaşmaydı. Zorlu rakibe karşı
oynadık. Bizim için kıymetli bir 3 puan. Rakibimiz için de önemliydi. Çok koştular, bizi
fazlasıyla zorladılar. Teknik açıdan değerlendirecek olursam iyi bir karşılaşma geçirmedik.
Bundan çok daha iyi oynadığımız karşılaşmalar olmuştu. Oyun kalitesi adına memnun
değilim ama 3 puan aldığımız için mutluyum" diye konuştu.
"TEKNİK ANLAMDA İYİ BİR OYUN ÇIKARAMADIK"
Van Persie’nin neden kendi yerinde oynamadığının sorulması üzerine Pereira, “Van Persie ilk
yarıda Fernandao ile bazen yan yana oynadı. Üçüncü bir orta saha gibi oynamasını istedik.
Topun bizde olmasını istedik, ofansif orta saha pozisyonunda oynamasını istedik. İlk yarıda
forvet gibi oynadı. İstediklerimizi yapamadık, oyunu kontrol etme konusunda zorluklar
yaşadık. Oyun git gelli bir oyuna dönmüştü. Hızlı bir şekilde kanatlardan topu ileriye
taşımaya çalışırken takımın mesafesinin büyümesini gördük. Savunma oyuncularımıza ve orta
saha oyuncularımıza hep birlikte hücuma çıkma ve hep birlikte savunma yapmayı istedik.
Daha sonra ikinci yarıda topun daha fazla bizde kalmasını sağladık. Van Persie daha çok
ortada oynadı. Buradaki amacımız topa daha fazla sahip olmaktı. Markovic de aynı şekilde iç
oyuncusu gibi oynadı. Zaman kazanabilmek için bunu yaptık. Sonra rakibimiz iki forvet ile
oynamaya başladı. O dakikalarda belki biraz dengemizi kaybettik. Yüksek bir zeminde
oynadık. Topu bu şekilde sürmenize zemin de izin vermiyor. Teknik anlamda iyi bir oyun
çıkaramadık. Harika bir maç çıkarsaydık maçı kazanamasaydık sorun olurdu. Şampiyonluğa
oynayan takımlar üç puan almak zorundadır” cevabını verdi.
"PERSIE İLE HİÇBİR PROBLEMİM YOK"
Portekizli teknik adam, Ajax ve Galatasaray maçı ile Van Persie’nin adının Barcelona ile
anılması hakkında ise, “Biz Beşiktaş’a karşı çok iyi oynadık ama puansız ayrıldık. Ligler bu
şekilde kazanılır. Kötü oynarken de kazanırsanız kazanılır. Van Persie ile hiçbir problemim
yok. 25 oyuncuyu yönetiyorum. Bu akşam karşılaşmanın Ajax karşılaşması ile alakası yok.
Rakibin oyun anlayışı farklı olacak. Daha kaliteli bir oyun ortaya koymak zorundayız. Bugün
3 puan bizim için çok önemliydi. Tekrar Van Persie ile ilgili konuya değinmek istiyorum.
Konuşuyoruz, onun fizik durumunu ve takımın dengelerini en iyi şekilde değerlendirmeye

çalışıyoruz. Transferi ile ilgili olarak benim hiçbir bilgim yok. Basında çıkan basının bilmesi
gereken şey. Basın sıklıkla spekülasyon yapar. Aynı zamanda bu akşam attığı golden dolayı
mutluyum. Oyuncularım gol attığı zaman da mutlu olurum. Onlar gol attıkça alkış alırlar ve
takıma katkıda bulunurlar. O da takım için gol attı ve katkıda bulundu" şeklinde konuştu.
"BİZİ SIKINTIYA SOKUYOR..."
Oyuncuların milli takımlardan sakat dönmesinden yakınan Pereira, "Bu bizi sıkıntıya sokuyor.
Gökhan’ın iyileşme sürecine girmesini bekliyorduk. Sakatlığı uzadı. Bu dönem artık geride
kaldı. O da fırsat bulacak artık. Perşembe günü bir karşılaşma oynayacağız, pazar günü de
oynayacağız. Bu toparlanma süresinin bir gün daha az olması son derece önemlidir. Bu
yüzden biz yoğun bir fikstürden geçtiğimiz için bazen bir oyuncu oynuyor bazen biri oynuyor.
Böyle fikstürlerde bazı değişiklikler yapmak zorundasınız. Bundan sonra böyle yapacağız"
dedi.
Volkan’ın son dakikada yaşadığı olayın sorulması üzerine ise Periera, “Türkiye’de gördüğüm
bir şey var. Oyuncular aşırı duygusallar. Maç esnasında dengelerini kaybediyorlar. Gerçekten
kalpten oynama isteği ile birlikte farklı bir oyun ortaya koyuyorlar. Çok duygusal
davranıyorlar. Çok itiraz ve çok şikayet ediyorlar. Çok fazla düşüyorlar. Sanki bir kültürmüş
gibi görünüyor. Bu benim için bir sürpriz oldu. Bunu her maçta her takımda görüyorum.
Hazırlandığımız maçlarda konsantrasyonumuzu koruma anlamında olabildiğince duygusal
dengeyi korumaları gerektiğini söylüyorum. Bunu değiştirmek için ne yapılır bilmiyorum ama
kendi takımıma sadece maçlara odaklanmayı anlatmaya çalışıyorum. Bazen bu akşamki gibi
görüntüler ortaya çıkıyor. Buna takılıp kalmamak da önemli noktadır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15525.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Herkesi sandığa davet ediyoruz
Seçim Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayları İsmail Tamer, Hülya Nergis ve Avşar Aslan
seçim çalışmaları kapsamında Melikgazi ilçesinde esnafı ziyaret etti.
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Ak Parti Kayseri Milletvekili adayları İsmail Tamer, Hülya Nergis ve Avşar Aslan seçim
çalışmaları kapsamında Kayseri Melikgazi’ye bağlı Gürpınar, Gesi ve İldem’de esnaf
ziyaretinde bulundu vatandaşın sorunlarını dinledi. Seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda
bulunan Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Tamer 1 Kasım seçiminin önemini
vurgulayarak “Seçim çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Halkın büyük bir teveccühüyle
karşılandık. Allah hepsinden razı olsun. Ak Parti bundan önceki dönemlerde olduğu gibi yine
tek başına iktidara gelecek. Ülkenin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 1 Kasım seçimleri çok
önemli hem terör belasını ortadan kaldırmak adına hem de ülkemizin siyasi ve ekonomik
istikrarını bozmamak adına bir kasım seçiminin önemi büyük” dedi.
1 Kasım seçiminde Ak Parti’nin tek kadın adayı olan Hülya Nergis 1 Kasım seçiminde
herkesin sandığa gitmesi gerektiğini ifade ederek “Melikgazi İlçe Teşkilatımızla beraber

seçim çalışması yapmaktayız. Önemli bir dönemde arkadaşlarımızla beraber yürüyoruz.
Halkın çok büyük teveccühünü görüyoruz. Mutluyuz, heyecanlıyız. İnşallah 1 Kasım’da
büyük çoğunlukla sandıktan çıkacağız ve bu belirsizlik ortadan kalkacak. İri ve diri olacağız.
Ülkenin istikrarı için herkesi sandığa davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15526.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Öğrencilerden para talep edilmesi söz konusu
değil
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, YGS’ye hazırlık için açılan kurslarda
öğrencilerden para talep edilmediğini söyledi.
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İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, YGS’ye hazırlık kurslarına giden
öğrencilere, kurslar hakkında bilgiler verdi. Kursa katılan öğrencilerden para talep
edilmediğini söyleyen Çandıroğlu, “Kurslarda ücretle alakalı ya da parayla alakalı sadece
kurslarda bulunan mezun öğrencilerimiz ile alakalı değildir. İlimizde bizim kurslarımızda
öğrencilere yönelik kurslarla ilgili de hiçbir kişiden para talep edilmesi, para için zorlanılması
söz konusu değildir. Tabi ki bir hazırlık sürecinden bahsediyoruz. Burada çocuklarımız ve
velilerimiz bunlardan yararlanmak isterlerse bu kendi tercihleridir” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen yardımcı ders kitaplarının öğrenciler için yeterli
olduğunu söyleyen Çandıroğlu, şunları söyledi:
“Yardımcı ders kitapları ile alakalı bir takım duyumlarda kulağımıza geldi. Bunlarla alakalı
gerekli incelemeyi de biz başlattık. Kesinlikle zorlamayla, ‘alacaksınız’ demeyle bir süreç
kabul etmiyoruz. Bakanlığımızın da, bizim de böyle bir yaklaşımımız yok. Bakanlığımızın
öğrencilerimize dağıtmış olduğu ders kitapları, Milli Eğitim Bakanlığı’nda ki sürecin ardından
çocuklarımızın önüne geliyor. Bunların yeterliliğin tartışmak, ‘Yetiyor ve yetmiyor’ demek
hiç kimsenin haddi değildir. O kitapların çocuklarımıza yeterli olduğunu bakanlığımız
onaylamış durumdadır. Biz bu konularda çok hassasız. Biz hizmet etmek için bu süreçleri
başlatıyor ve yürütüyoruz. Hizmet noktasında da sonuçlanmasını istiyoruz. Hiçbir zaman
çocuklarımızı ve velilerimizi zor durumda bırakacak, onların eğitim ile alakalı algıları ile
oynayacak bir sürece müsaade etmeyiz. Bakanlığımızın da böyle bir yaklaşımı yok.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15527.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Ömer Bayram'dan taraftara teşekkür
Kayserispor'un başarılı sol kanat oyuncusu Ömer Bayram, Fenerbahçe maçında takıma destek
veren taraftarlara teşekkür etti.
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Dün akşam Kadir Has Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip,
Robin Van Persie'nin 29. dakikada serbest vuruştan attığı gol ile sahadan mağlup ayrılmıştı.
83. dakikada Mustafa'nın kırmızı kartla oyun dışında kalmasına rağmen, ataklarını sürdüren
Kayserispor, istediği golü bir türlü bulamamıştı.
Maçta sol kanatta 90 dakika boyunca büyük mücadele örneği sergileyen 38 sırt numaralı
formayı giyen Ömer Bayram, twitter hesabından "Ne yazık ki istediğimiz skoru alamadık
daha fazlasını hak ettik! Böyle oynarsak her şey daha güzel olacak!! Taraftarımıza teşekkür
ediyorum!" mesajı paylaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15528.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Kayseri Şeker ailesi bir arada
Şeker pancarı hasat günlerinde pancar çiftçisi, nakliyeci ve yöneticilerden oluşan büyük
Kayseri Şeker ailesi, pancar tarlalarında bir araya gelerek söküm günlerini bayram havasında
yaşıyor.
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Şarkışla’da pancar tarlasında eşi ile birlikte çalışarak pancar hasadı yapan Toy ailesini
ziyaretinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay;
Kadınların sadece tarlada çalışarak değil genel kurullara da damgasını vurmalarından
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 61. Mali Genel Kurulda Pancar çiftçisinin kadını ile
erkeği ile ekmeğine nasıl sahip çıktıklarını gördüklerini belirtti.
Başkan Akay, 10 bini aşkın çiftçinin yanında Genel Kurula katılan bin beş yüz kadın çiftçiden
birisinin de Yusuf Toy’un eşi ve Pancar ekicisi olan Gülay Toy olduğunu belirterek "Kayseri
Şeker olarak biz de kadın çiftçilerimize pancar söküm günleri vesilesi ile iade-i ziyarette
bulunuyoruz" dedi.

Pancar tarlasına kurulan yer sofrasında konuşan Başkan Akay, şeker pancarı üretiminde
uyarılara ve çağrılara en fazla dikkat edenlerin kadın çiftçiler olmasından onur duyduklarını
belirterek, "Pancar çiftçimiz Gülay Toy’a tüm kadın çiftçilerimiz adına bir kez daha teşekkür
ediyorum. Çiftçilerimiz bize bir adım gelsinler biz bin adım gitmeye hazırız. Çiftçimiz gönül
insanı sofrasında ekmeğini bizimle paylaşıyorlar. Bir taraftan pancar sökülüyor, bir taraftan
maus makinası ile yükleme yapılıyor. Kooperatif Başkanımız, nakliyecilerimiz, çiftçimiz hep
birlikte bu mutluluğu yaşamaktayız. Kayseri Şeker olarak hasat dönemini çiftçinin bayramı
olarak kabul ediyoruz. Pancar ekiminden başlayıp, çapa günleri, sulama günleri ve söküm
günleri dahil hepsini düğün ve festival havasında yapıyoruz. Bizler aile anlayışı içerisinde
bunları yapmaya devam edeceğiz.
İnsanlarımız pancarı geçimlerinin ana kaynağı olarak görmektedirler. Ürünü ne kadar fazla
kaldırır ne kadar iyi ve doğru değerlendirilirse o kadar mutlu oluyorlar. Ailesi ile birlikte
tarlalara emeğini veren alın terini döken, helalinden kazanan çiftçilerimiz binbir meşakkatle
elde ettikleri ürünlerinin değerlenmesinde insanlarımıza karınca kararınca bir katkımız bir
faydamız oluyorsa kendimizi görevini yapmış insanların mutluluğu içerisinde mutlu
hissederiz. Onun için de bizde elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz. Çiftçilerimizde bu
çabamızı görüp takdir ediyorlar" dedi.
Kadın pancar çiftçisi Gülay Toy, başkanın tarlada çalışırken kendilerini ziyaret edip
sofralarına oturmasından dolayı memnuniyeti dile getirirken 35 yıldan beri pancar çiftçisi
olduğunu belirten eşi Yusuf Toy ise 2015 yılındaki hasat döneminde 1300 -1500 ton arası
pancar teslim edebileceğini belirterek, "Pancar olmadan hiçbir işimiz yürümüyor. Senede 3-4
sefer avans, yanında ilaç ve gübremizi alıyoruz. Önceleri çiftçi para kazanamıyordu yetkililer
gelip ekim için bizleri ziyaret ediyordu şeker fabrikasına pancar lazım diyerek hatırlı çiftçilere
ekim yaptırılıyordu. Şimdi pancar çiftçinin tek para kazandığı ürün haline geldi herkes pancar
ekmek istiyor" diye konuştu.
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyesi Halis Lektemur da, bir zamanlar rica minnet
ekim yaptırılan bölgelerde şimdi memurların bile pancar ekmek istediklerine dikkat çekerek,
"Pancar herkesin gıpta ile baktığı sektör haline geldi" dedi.
Başkan Akay ve beraberindeki heyet Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan ve üyelerini de ziyaret
ederek hayırlı kazasız ve belasız bir kampanya dönemi dileklerini iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15529.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Özhaseki, Mamur ve Yıldırım’ın samimi sohbeti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayserispor
Kulübü Başkanı Recep Mamur ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Spor Toto
Süper Lig’de dün oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesi bir süre sohbet etti.
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Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe’yi konuk ederken,
maç öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki,
Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz
Yıldırım bir süre sohbet etti.
Özhaseki’nin haricinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Aziz Yıldırım’a ‘Hoş geldiniz’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15530.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Eski rektörlerinden Prof. Dr. Cengiz Utaş
kalbine yenildi
Erciyes Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Cengiz Utaş, geçirdiği kalp krizi sonrasında
hayatını kaybetti.
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Erciyes Üniversitesi eski rektörlerinden 56 yaşındaki Prof. Dr. Cengiz Utaş, İstanbul'da
geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Erciyes Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Cengiz Utaş 1959' da Kayseri'de doğdu.
Cumhuriyet İlkokulu'nda başladığı eğitimini, babasının görevi nedeniyle Ankara'da sürdürdü.
Kavaklıdere İlkokulu'ndan sonra ortaokulu ve liseyi burada tamamlayarak TED Ankara
Koleji'nden mezun oldu.
Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapan Cengiz Utaş, Tıp Fakültesini
bitirdikten sonra, mecburi hizmetini yerine getirmek üzere Karabük'e doktor olarak atandı.
Mecburi hizmetin ilk yılında, Tıp Fakültesi'ni birlikte okudukları Serap Hanımla hayatını
birleştirdi.
1991 yılında kısa dönem askerlik yapan Utaş, İhtisasını tamamladıktan sonra rotasyonla
Ankara Hacettepe'de görev yaptı ve daha sonra yurt dışına giderek ABD ve Manchester'de
çalıştı.
Erciyes Üniversitesi'nde kariyerini sürdüren Cengiz Utaş, doçentliğe yükseldikten sonra İç
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı devralarak, 5 yıla yakın Tıp Fakültesi Dekan
Yardımcılığı ve iki yıla yakında dekanlık yaptı. Daha sonra ayrılarak, Nefroloji Kliniğini
kurdu ve Anabilim Dalı Başkanlığına devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15531.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Tarihe yolculuk sürüyor
Büyükşehir Belediyesi Kayseri halkını Kültepe'de 4 bin yıl öncesine götürmeye devam
ediyor. Kültepe Kültür Turu bu hafta yaklaşık 300 kişinin katılımıyla yapıldı.
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Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale gelen Kültür Sanat Etkinliklerinden Kültepe Kültür
Turları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kültepe turuna bu hafta yaklaşık 300 kişi katıldı.
Kültepe'deki kazı bölgesini gezen katılımcılara Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu
tarafından bilgi verildi. Günümüzden 4 bin yıl önce Anadolu insanının Asurlu tüccarlar
sayesinde okuma yazmayı öğrendiklerini belirten Prof. Dr. Kulakoğlu, "Tüccarlar her türlü
ticari işlemi tabletler üzerine kaydetmişler. Bu şekilde Anadolu insanı yazı ile tanışmış. Hatta
Kültepe'de okuma yazma öğreten katip okulları açılmış" diye konuştu.
Kültepe turuna katılanlar kazı çalışmalarını sadece görmekle yetinmediler, bizzat kazı da
yaptılar. Geziye katılan çocuklara kazı çalışmaları uygulamalı olarak gösterildi.
Kültepe gezisinin en dikkat çekici bölümlerinden birisi de daha önceki uygulamalarda olduğu
gibi 4 bin yıl öncesinin canlandırılmasıydı. Asurlu tüccarlar tarafından yapılan ticaret ve o
günlerdeki Kaniş Krallığı Büyükşehir Belediye Konservatuvarı sanatçıları tarafından
canlandırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü Kültepe gezizine
yaklaşık 300 kişinin katıldığını ve ilginin büyük olduğunu söyledi. Kültepe'den çıkarılan
tabletlerin Kayseri'nin ticari zekasını gösterdiğini belirten Özgöncü, "Tabletlerin UNESCO
dünya belleğine alınması bizim için onur verici bir durum. Kültepe'yi tanıtmak ve geçmişi
canlandırmak için bu tür etkilikleri sürdüreceğiz" dedi.
Geziye katılan vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir etkinlik düzenlemesinden
memnuniyet duyduklarını belirttiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15532.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

AB müsteşarından Poupeau’dan Vali Düzgün’e
ziyaret
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delagasyonu Siyasi Müsteşarı
Vincent Guaillaume Poupeau ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
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Vali Düzgün, makamındaki kabulde, “AB ve Seçim” başlığıyla Kayseri’ye gelen AB
Delegasyonu Poupeau’yu Kayseri’de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
Kayseri’de seçimlerin huzur ve güvenli bir şekilde tamamlanacağına inandığını belirtti.
Vali Düzgün, Kayseri’de temsilcileri bulunan siyasi parti il başkanları ile 2 hafta önce bir
araya geldiklerini hatırlatarak, şunları söyledi;
“Kayseri’de siyasi parti il başkanlarımız ile sürekli bir araya geliyoruz. 2 hafta kadar önce
siyasi parti il başkanlarımızın tamamıyla aynı masa etrafında toplandık; karşılıklı anlayış ve
hoşgörü içerisinde, medeni bir şekilde seçim propaganda çalışmaları devam ediyor. Özellikle
miting meydanlarının tahsisi, seçim büroları ve miting alanlarının süslemeleri konusunda bir
sıkıntı olmadan çalışmalar devam ediyor.”
Vali Düzgün, ayrıca Kayseri’nin çok zengin bir tarihi geçmişe sahip olduğunu ve
günümüzden 6 bin yıl öncesine ait medeniyetin izlerinin bölgede bulunduğunu hatırlatarak,
Kayseri hakkında şu bilgileri verdi:
“Kayseri çok zengin bir tarihi geçmişe sahip, günümüzden 6 bin yıl öncesine ait medeniyetin
izleri bölgemizde yer alıyor. Kayseri mevcut haliyle Anadolu’da ticaret ve sanayinin geliştiği
kentler arasında ön sırada yer alıyor. Yaklaşık 4 milyar dolara yakın bir ticaret hacmi var.
Başlıca ihracat ürünlerimiz mobilya, çelik, elektronik ev eşyaları ve tekstildir. Kayseri’deki
ticaretin kökeni günümüzden 6 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Kültepe’deki arkeolojik
kazılarda o döneme ait tabletler bulundu. O tabletlerin çivi yazısıyla ticari sözleşmeler de yer
alıyor. Kültepe de yaklaşık 2 hafta kadar önce de UNESCO tarafından Dünya Belleği
Listesi’ne alındı.”
AB Delegasyonu Poupeau ise, yoğun programı arasında kendisini kabul eden Vali Düzgün’e
teşekkür ederek, Kayseri’de bulundukları sürede yapacakları ziyaretler hakkında bilgiler
verdi.
AB Delegasyonu Poupeau, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde olan bir ülke olduğunu ve
Türkiye’deki siyasi durumun iki tarafı da yakından ilgilendirdiğini belirterek, seçim öncesi
siyasi parti temsilcilerinin, halkın, Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve demokratik işleyişi
yakından takip etme amacıyla Türkiye’nin farklı bölgelerinde ziyaretler gerçekleştirdiklerini
ifade etti.
Vali Düzgün AB Delegasyonu Poupeau’ya ziyareti anısına Kültepe’de kazılarında çıkarılan
eserin replikasını hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15533.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Hacı Osman Çilsal ASM mimarisi ile dikkat
çekiyor
Kayserili 95 yaşındaki Hacı Osman Çilsal, Milli Eğitim camiasına kazandırdığı okulun
ardından bu kez İncesu ilçesine sağlık sektöründe hayır işleyerek Aile Sağlığı ve 112 Acil
Sağlık Hizmetleri binası kazandırdı. Hacı Osman Çilsal Aile Sağlığı Merkezi mimarisiyle de
dikkat çeken bir sağlık merkezi oldu.
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İncesu ilçesinde yapımı tamamlanan ve bünyesinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonu, İncesu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi’nin
bulunduğu binanın açılış törenine Vali Düzgün’ün yanı sıra Hayırsever Hacı Osman Çilsal,
oğulları Yaşar, Salih ve Veli Çilsal, 24. Dönem Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İncesu
Kaymakamı Tarık Bahadır, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İl Sağlık Müdürü Dr.
İsmail Kılıç, çok sayıda bürokrat ve vatandaşlar katıldı.
Vali Düzgün, açılış töreninde yaptığı konuşmada 2 yıl önce protokolünü imzaladıkları Sağlık
Merkezinin yapımını gerçekleştiren hayırsever Hacı Osman Çilsal ve ailesine teşekkür etti.
Vali Düzgün, Kayseri’de hayırseverlerin açılış ve temel atma törenlerinde bir sonraki hayır
işlerinin randevusunu aldıklarını ifade ederek, hayırseverlik konusunda Kayseri’nin
Türkiye’ye örnek bir şehir olduğunu ifade etti.
İnsanların geçici olduğunu, kalıcı olmanın hayırlı eserler bırakmak yoluyla olduğunu,
Kayseri'de Hunat Hatun Külliyesi, Gevher Nesibe Medresesi gibi hayır eserleri bırakanların
hayır defterlerinin yüzlerce yıl kapanmadığını ve isimlerinin yaşadığını ifade eden Vali
Düzgün, Çilsal ailesinin de bu sağlık merkezine her hasta girip çıktıkça hayır defterinin
kapanmayacağını söyledi.
İncesu’da açılışı gerçekleştirilen binanın da mimari ve estetik olarak da güzel bir bina
olduğunu dile getiren Vali Düzgün, yapılacak binaların fonksiyonel olmasının yanında estetik
açıdan da güzel olmasının önemine değinerek, şunları söyledi:
“Mimarlarımız ve müteahhitlerimizle buluştuğumuzda yapmış oldukları binaların fonksiyonel
olmasının yanında estetik bakımından da güzel olmasını talep ettiğimizi dile getiriyoruz.
Hastaneler öyle yerler ki günümüzden 20-30 yıl öncesinde hastanelere gittiğimizde
hastalarımızdan şikâyetler alırdık, ‘hastaneye sağlam girdik hasta çıktık’ diye. Bu tür güzel ve
ferah mekanların hastaların tıbbî tedavisiyle beraber hem hastalar için hem de çalışanlar için
moral ve motivasyon olacağını düşünüyorum. Sadece sağlık hizmetleri bakımından değil
güzel mimarisiyle de bu binanın İncesu’ya kazandırılmasında emekleri geçenlere teşekkür
ediyorum. Çilsal ailemizin bir başka hayrı da var. İncesu ilçemizde, eski lisemiz Sayın Bekir
Yazgan ve Yaşar Çilsal tarafından onarılarak sağlık meslek lisesi olarak dönüştürülmüş ve 5-6
yıl önce hizmete sunulmuştur. İnşallah o lisemizden mezun olan öğrencilerimizde sağlık
memuru, hemşire, tekniker ve doktor olarak burada hizmetlerine devam edeceklerdir.”
Vali Düzgün, sağlık hizmetlerinde ulaşılabilir ve hızlı olmanın da son derece önemli olduğunu
dile getirerek, Kayseri’de 122 acil hizmetlerinde ortalama 8 dakika içerisinde hastaya
ulaşıldığını söyledi.

24. Dönem Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, Kayseri’nin hayırseverliği ile ön planda
olduğunu, sağlıkla ilgili yapılan hayır işlerinin çok daha önemli olduğunu dile getirerek,
İncesu’ya sağlık merkezini kazandıran Hacı Osman Çilsal ve çocuklarına teşekkür etti.
Hayırsever Hacı Osman Çilsal adına konuşan oğlu Veli Çilsal da, hayırseverlik konusunda
babalarının kendilerine hep örnek olduğunu, kardeşleri ile birlikte ömrünü hayırseverliğe
adayan babalarının yollarından yürüyerek hayır işlerine devam edeceklerini anlattı.
Konuşmaların ardından Vali Orhan Düzgün, yaptığı hayır işlerinden dolayı Hacı Osman
Çilsal’a teşekkür belgesi ve günün anısına işlemeli vazo hediye etti. Vali Düzgün, açılışı
yapılan merkezi gezerek yetkililerden bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15534.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Talas'ta kadınlara yönelik kurslar başladı
Talas Belediyesi'nin kadınların beceri ve mesleki eğitimlerine yönelik hazırladığı 12 farklı
branştaki kurslar açıldı.
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İlçenin dört farklı merkezinde açılan kurslarla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, kadınların kendilerini yetiştirip, geliştirmeleri için çalıştıklarını söyledi.
Kendini geliştiren kadının hem özgüvene sahip olacağını, hem de ürettiği ürünlerle aile
ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Başkan Palancıoğlu, "Bu kapsamda yoğunlaşan
çalışmalarımızla Mevlana Mahallesi'ndeki Fatma Bacı Baciyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi
ve Mavera Bilgi Evi, Ziraat Bankası karşısındaki Uluğbey Bilgi Evi ve Zincidere
Mahallesi'ndeki Sadıka Ana Kadın Kültür Merkezi'nde kurslar açtık" dedi.
Başkan Palancıoğlu, bu merkezlerde aşçı çırağı, şiş örgücülüğü, kurdele nakış, dikiş nakış, yaş
pasta, pastacı çırağı, bilgisayar, İngilizce, diksiyon, okuma yazma, işaret dili ve aile içi eğitim
konularında kurs verildiğini anlatarak, 236 kursiyerin eğitim almaya başladığını söyledi.
Başkan Palancıoğlu, kurslara katılmak isteyenlerin hafta sonuna kadar başvuruda
bulunabileceklerini anlatarak, kursiyerlere başarılı bir eğitim dönemi diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15535.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Kayseri’ye ateş düştü
Tunceli-Erzincan karayolunda teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan
26 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Onur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı.
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Baba Yakup Sönmez, al bayrağa sarılı oğlunun fotoğrafına bakarak, "Vay aslanım vay"
derken, diğer oğlu Yusuf Sönmez'i de 'Rahat ol oğlum' diyerek teselli etmeye çalıştı.
Şehit Onur Sönmez'in cenazesi ilk olarak Kocasinan ilçesine bağlı Erciyes Evler Mahallesi
Mazı Sokak'ta bulunan baba evine getirildi. Şehidin cenazesi baba evinden sonra cenaze
namazının kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirildi. Cenaze namazına AK Parti Kayseri
milletvekili adayı Taner Yıldız, Vali Orhan Düzgün, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail
Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehidin babası Yakup, kardeşi Yusuf
Sönmez ile çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Yakup Sönmez, al bayrağa sarılı yavrusunun
fotoğrafına bakarak, "Vay aslanım vay" diyerek iç geçirdi. Baba Yakup Sönmez, diğer oğlu
Yusuf'a dönerek, 'Rahat ol oğlum' diye seslendi. Şehidin 8 aylık eşi Bilge Sönmez ise, hayat
arkadaşını son yolculuğuna uğurlarken ayakta durmakta zorlandı.
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazı sonrasında şehit J.Asb.Kd.Çvş.
Onur Sönmez'in naaşı top arabasına konuldu. Şehidin cenazesi, Kartal Şehitliği'nde toprağa
verilmek üzere kortej eşliğinde götürüldü. Cenazeye katılan yüzlerce vatandaş, "Şehitler
ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15536.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Şehidin hamile hayat arkadaşından mezarına
toprak
Tunceli'de teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay
Kıdemli Çavuş Onur Sönmez'in 8 aylık hamile eşi Bilge Sönmez, hayat arkadaşını son
yolculuğuna mezarına toprak atarak uğurladı.
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Kayseri'de Kalem Kırdı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında kortej eşliğinde Kartal
Şehitliği'ne getirilen 26 yaşındaki Onur Sönmez'i, eşi Bilge Sönmez, annesi Şenyurt Sönmez,
baba Yakup Sönmez ve kardeşi Yusuf Sönmez son yolculuğuna uğurladı. Hayat arkadaşının
al bayrağa sarılı tabutunun başında duran Bilge Sönmez, karnındaki bebeğini okşayarak
acısını dindirmeye çalıştı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından şehit Onur Sönmez'in
naaşı tekbirler eşliğinde toprağa verildi. Şehidin 8 aylık hamile eşi Bilge Sönmez, hayat
arkadaşını mezarına toprak atarak son yolculuğuna uğurladı.
Şehit Onur Sönmez'in toprağa verilmesinden sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15537.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Kocasinan'dan gül gibi park
Hızını, çalışmalarını, gayretini daha da artıran Kocasinan Belediyesi Kayseri'ye çok farklı ve
fonksiyonel Gül gibi bir park açtı.
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Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan Gül Park düzenlenen törenle açıldı. Açılışa; Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve çok
sayıda davetli ve misafir katılırken özellikle çocukların yoğun ilgisi görülmeye değerdi.
Kayseri'de belediyelerin bir taraftan hayatı iyileştirirken, güzelleştirirken bir taraftan da
kalkınmanın adeta motoru olduklarını vurgulayan Özhaseki," Belediyemizin bu güzel
hizmetlerinin devamını sonuna kadar götüreceğine inanıyorum. Ahmet Çolakbayrakdar'a,
sonuna kadar kefiliz. Ankara'da siyasi gücümü sonuna kadar belediyelerimize yardım için
kullanacağım. Ben onların arkalarında olmaya hazırım onlar da size hizmet ederler, duanızı
alırlar İnşallah. Parkımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Gül Park'ın mis kokulu bahçelerin ilk örneği olduğunun altını çizen Başkan Çelik," Ahmet
Başkanımız ne gerekiyorsa, ziyadesiyle de yaparak projeyi bitirdi. Kendisine teşekkür
ediyorum. Bundan sonra Kayseri, planlı şekilde, fonksiyonel ve estetik işler yapmalı, bu
yönde kendisini geliştirmelidir. Bu proje vizyona çok uygun şekilde yapıldı. Hakikaten planı
ve projesi çok düzgün bir şekilde hazırlandı. O kadar estetik ki bundan sonra göreceksiniz
düğününü nikahını yapacak gençler gelip Gül Park'ta fotoğraflarını çektirecek" diye konuştu.
Başkan Çelik şöyle devam etti,"Asıl özelliği de fonksiyonel olmasıdır. Tek bir maksatla
yapılmış sadece park değil, yeşil alanların içerisinde çok kaliteli spor mekanları, iki ayrı
renkte 2 yürüyüş parkurunda, mis kokulu çiçeklerin, güllerin, sümbüllerin, kokuları arasında
sabah yürüyüşünüzü sporunuzu yapabileceksiniz. Her yaş grubunun kullanabileceği oyun
aletleri bu parkın içinde mevcut. Lezzetli kaliteli yiyecekler yapacak kafeteryası olacak. Biz
de Eczacılar Odası ve Eczacılık Fakültesi'yle birlikte Gül Park'ın devamında yöreye özgü
Endemik Bitkiler Müzesi ve Bahçesi kuracağız. Burada kekik de nane de yetiştirecek bunların
eczacılıkta nasıl kullanıldığı burada anlatılacak" şeklinde sözlerini bitirdi.

Kayseri'nin en işlevsel en büyük parkını açtıklarını vurgulayan Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar,"22 bin metrekare büyüklüğündeki parkımız vatandaşlarımızın birçok sosyal
ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde tasarlanmıştır. Yaklaşık 2,5 milyon liraya mal
olan parkımızda yediden yetmişe herkes için mekanlar planladık. Futbol, basketbol gibi spor
faaliyetleri yapılabilecek spor alanları, yürüyüş parkurları ve dinlenme alanları var. Parkımızı
çocuklarımızın gelip rahatlıkla, güven içerisinde oynayabileceği oyun aletleriyle donattık,
kaykay pistini bile unutmadık. Engelli kardeşlerimiz için özel tasarlanmış spor aletleri ve
oyun gruplarıyla spor yapılabilecekleri alanlar yaptık" dedi.
Gül Park'ı diğer parklardan ayıran önemli özelliklerden birisinin de adeta bir açık hava
stüdyosu olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar,"Kayseri'de ilk defa yetiştirilecek
olan adını yeni duyacağımız birçok bitki parkta şimdiden yerini aldı. Birbirinden farklı güller,
orijinal bitkiler, karanfiller, leylaklar ve güllerle donatılan parkımızın insanlarımızı şehir
stresinden bir nebze de olsun uzaklaştıracağına inanıyoruz. Kocasinan Belediye Başkanlığı
döneminde bu parkı projelendiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik'e,
parkın yapımında emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, hepsinin ellerine
emeklerine sağlık" şeklinde konuştu.
Kayseri'de kişi başına düşen yeşil alan miktarının standartların çok üzerinde olduğunun altını
çizen Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şöyle bitirdi," Kayseri'de yeşil alan miktarı 10 milyon
metrekarenin üzerinde bulunmaktadır. Bu konuma gelmesindeki katkılarından dolayı özellikle
eski dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye teşekkürü bir borç
biliyorum. Yeni hedefimiz; yeni parklar, yeni mesire alanları açarak kişi başına düşen yeşil
alan miktarını daha da artırarak dünya standartlarını aşmaktır. Hemen hemen bütün
mahallelerimizde çeşitli çalışmalar yürütüyor, yeni projeleri hayata geçirmeye gayret
ediyoruz. 156 bin hektar yüzölçümü 116 mahallesi olan Kocasinan'da yollar yapıyor,
kaldırımlar döşüyor, Semt Konakları, Kadın Gelişim Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Spor
Merkezleri inşa ediyoruz. Bir yandan da kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili yeni yaşam
alanları ve ticaret bölgeleri kuruyoruz. Yaşanabilir sosyal donatıları ve çevre hassasiyeti olan
yeni bölgeler oluşturuyoruz. Vatandaşımızla belediye arasındaki mesafeyi bir bilgisayar
ekranına getirecek interaktif mobil uygulamalar için teknolojik alt yapıları kuruyoruz. Çağdaş
dünyanın belediye hizmetleri için kullandığı ne tür araç-gereç ve ekipman varsa araç filomuza
dahil ediyoruz. Daha değerli, daha ferah, daha yaşanabilir bir Kocasinan için var gücümüzle
çalışıyoruz. Kocasinan’ı her köşesi birbirinden kıymetli cazibe merkezi haline getireceğiz.
Yeni Kayseri Kocasinan'da kurulacak, Kocasinan, Kayseri'nin Yeni Yüzü Olacak."
Açılış kurdelesinin kesimiyle birlikte Özhaseki, Çelik ve Çolakbayrakdar katılımcılarla
beraber parktaki futbol sahasında penaltı atışı yaptı, muhteşem basketbol şovunu, bisiklet
akrobasisini izledi. Misafirlere tatlı dağıtan, canlı müzik yapan gençleri ve çizgi film
karakterlerinden oluşan maskot bandoyu dinleyen Özhaseki, Çelik ve Çolakbayrakdar
karakalem resim çizen ressamın sürpriziyle karşılaştı. Engelli Parkı'nı ve spor grubunu da
gezdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15538.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Vali Düzgün şehit eşini teselli etti
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, dün Tunceli’de şehit olan Onur Sönmez’in cenazesinin toprağa
verilmesinin ardından şehidin 8 aylık hamile eşini, “Onur tebessüm ederek bu dünyadan
ayrılmış” diyerek teselli etti.
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Tunceli'de teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay
Kıdemli Çavuş Onur Sönmez'in toprağa verilmesinin ardından, şehidin 8 aylık hamile eşi
Bilge Sönmez’e Vali Orhan Düzgün tarafından Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafı verildi. Türk
Bayrağını öperek alnına koyan Vali Orhan Düzgün, “Onur tebessüm ederek bu dünyadan
ayrılmış” diyerek şehidin eşi Bilge Sönmez’i teselli etti
Onur’un nurunun hiç sönmeyeceğini söyleyen Vali Düzgün, “Onur’un nuru hiç sönmeyecek
inşallah. Onun evlatları bizim evlatlarımızdır. Onun kardeşleri bizim kardeşlerimizdir. Bu
dünya herkes için geçici ama babası da görmüş, siz de gördünüz mü bilmiyorum. O tebessüm
ederek bu dünyadan ayrılmış. Tebessüm ederek rütbelerin en yükseğine kavuştu. En
büyüğüne kavuştu. Allah sizlere sabır ve metanet versin. İnşallah günün birinde onunla tekrar
buluşacaksınız. İnşallah o sizi cennette karşılayacak” ifadelerini kullandı.
Şehidin 8 aylık hamile eşi Bilge Sönmez de, Türk bayrağını öperek Vali Düzgün’den teslim
aldı. Eşinin fotoğrafına bakan Bilge Sönmez, “Allah’ım sen sabır ver” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15539.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Yenilmez’den yeni tiyatro oyunu müjdesi
Ünlü Tiyatrocu Ahmet Yenilmez, Çanakkale şehitleri anısına yazmış olduğu ” Kınalı
Kuzular” adlı oyunu Kayseri Şehir Tiyatrosu’nda sahneledi. Oyunu öncesi gazetemize
açıklamalarda bulunan Yenilmez, yeni bir projenin müjdesini verdi.
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Ahmet Yenilmez “Kınalı Kuzular” adlı oyunu Kayseri'de sahneledi. Oyunun yazarı ve
oyuncusu Yenilmez, huzur şehri Kayseri'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyuna büyük

ilgi gösterildi. Kayseri'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenilmez,
Kayseri'yi çalışkan insanların diyarı ve huzur şehri olarak tanımladı.
Türkiye’nin önde gelen tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez, üniversite yıllarında tiyatroyla
ilgilenmeye başladı. Ahmet Yenilmez birçok oyunda rol aldı. Deli Yürek, Ekmek Teknesi,
Acı Hayat gibi dizilerde rol aldı. Ankara'da bulunan Yenilmez Sanat Merkezi'nin kurucusu
olan, Ahmet Yenilmez Kayserililere sunduğu “Kınalı kuzular” oyunu öncesi gazetemize
açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada yeni bir projenin müjdesini veren yenilmez
Kayseri’deki sanat çalışmalarını değerlendirdi. İşte o keyifli söyleşimiz…
Ahmet Yenilmez’den Safahat, Korkma dizisi, şimdi de ‘Kınalı Kuzular’ Tiyatrosu bu bir seri
midir?
Kınalı kuzular 2006 yılında TRT’de dizi olarak başladı. Çanakkale konusunda Türkiye’deki
ilk Sinema –dizi çalışmasıydı. Konu Çanakkale olunca hem dönem hem de duygu itibariyle
‘Akif’ oyunu peşine geldi Akif de bir ilkti… Ülkemizde ilk kez Mehmet Akif Ersoy sahneye
aktarıldı. Akif, yine bir ilk olarak 81 ili dolaştı. Aynı zamanda Akif drama belgeseli yaptık.
En son olarak da Çanakkale’nin 100.yılı sebebiyle Kınalı Kuzular... Farklı bir bakıştı. Ülke
gündemine yerleştirmek için farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bünyesinde farklı şeyler
barındırıyor. Mesela, Akif’in son nefesini verdiği dairenin müze yapılmak istenmesi gibi. O
dönem karışık bir dönem, bugünle örtüşen bir dönem. O dönemde çok şey kaybettik. Şimdi o
dönemden 100 yıl sonra o dönemin başka bir safhasını yaşıyoruz. O yüzden önceliğimiz
bunlar oldu.
Safahat, Korkma Dizisi, şimdide Kınalı Kuzular devamında bizi yeni bir proje bekliyor mu?
Evet olabilir. Şuan Çanakkale’de şehit düşen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaraylı
futbolcuları anlatan “Bitmeyen Maç” diye bir tiyatro oyunu hazırlıyoruz. Birkaç ay içerisinde
o da sahneye çıkacak. Dönemsel tabloyu farklı bir açıdan bakarak ayna tutmak istedik. İlerisi
için farklı projeler de var. Ancak o dönemden çok fazla uzaklaşamayacağız.
Kayseri’ye sürekli geliyorsunuz. Defalarca oyun oynadınız. Kayseri’deki tiyatro çalışmalarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kayseri, Türklerin ilk şehirlerinden biridir. Kayseri, şehirleşme sürecini çok güzel
sentezleyerek oluştu. Kültür, sanat ve özellikle tiyatro, şehirli insanların tükettiği bir
şey. Kayseri’de ilgi ve alaka çok güzel. Sanatın ve edebiyatın yaygınlaşması için devletin ve
zenginlerin destek çıkması lazım. Kayseri’de 4 başı mamur. Bir şehir tiyatrosunun açılmasını
ben yıllar önce dile getirmiştim. Buradan tekrarlıyorum: çok acil açılmalı! Yok olmaya yüz
tutmuş köy seyirliklerden Türk temaşa sanatlarından bir çoğunun yazarını her şeyini ortaya
çıkaracaktır. Bu aciliyet önümüzde durmaktadır. Umarım devletimiz, yerel yöneticiler
Kayseri’ye şehir tiyatroları açarlar.
Tiyatro denilince özellikle 80 darbesi sonrasında oluşan sol görüşün hâkimiyeti söz konusu.
Sürekli Çehov’dan, Shakespeare’den oyunlar hâkim. Siz ise tam tersi bir düşüncede hareket
ediyorsunuz. Bu durumda zorluk yaşıyor musunuz?
Bahsettiğiniz isimler dünya tiyatrosunun kabul ettiği isimler; Çehov, Shakespeare. Bu kişiler
büyük ve önemli kişiler. Ülkelerinde yerel yönetimlerin destekleri ortada. Her sokağın
köşesine bir tiyatro evi var. İnsanlar orada bütçesine bir kalemde tiyatroyu ekliyor. Türkiye
Cumhuriyet kurulurken hiçbir şeklide zorlanmadık ama kültürel anlamda bir dayatma ile
karşılaştık. Özellikle Türk tiyatrosunun hem eğitimi hem sahnesi Almanlar tarafından
yapılandırılması bugün karşımızda. Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili dünyanın her yerinde
bölüm olurken bizde dersi bile yok. Yeni yeni konulmasına yönelik çalışmalar var. Bu
duyarlılık gelişecek.
Kayseri’ye ilk geldiniz günle bugün arasında nasıl bir fark var?
Bu salonda kaç kez oyun oynadım hatırlamıyorum. Allah’a hamd olsun ilk geldiğim günler
gibi değil. O günler daha zor günlerdi. Daha önce öteleniyorduk. Çalacak kapı bulamıyorduk.

Keşke bu zamanı kıymetini bilsek. Hem yönetenler acısından hem ülke insanımız acısından
hem de sanatçılarımız acısından.
Yenilmez Kültür Sanat Merkezi hiç şüphe yok ki yeni Ahmet Yenilmez’lere gebe. Sizce
Yenilmez Kültür Sanat Merkezi yeterli mi?
Bu imkân meselesi. Biz birkaç kez Kayseri’ye bu konuda girişimde bulunalım diye geldik.
Ama gerçekleştiremedik. Biz bu kadarını taşıyabiliyoruz. Turneler yaparak Yenilmez kültür
Sanat Merkezi’ni besliyoruz. Bir taraftan da ailem var çevrem var. Biraz önce o cümleyi
özellikle kullandım; ‘Keşke bu zamanın kıymetini’ yönetenler, sanatçılar ve ülke olarak
bilebilseydik.
Sizin çizginizde giden amatör tiyatroculara neler tavsiye edersiniz?
Çalışmak, gözlemlemek, bakmak. Zaten yaptığımız iş farklı bakmak, farklı görmek, farklı
gördüğünü farklılaştırarak insanı insanlığa anlatma işi. Bunun teknik imkanları, anlatım
tarzları farklı olabilir ama ana eksen budur. Bu da okumakla dinlemekle seyretmekle ve
sohbet kültürü ile gelişir. Bunu ihmal etmemeli. Bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Dünyayı,
teknik imkânları takip etmelerini tavsiye ediyorum. Ve tabi ki çalışmak, işini sevmek meslek
ahlakına sahip olmak …
Söyleşi: Veli Gögebakan - Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15540.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

‘Ayın konuğu’ kaymakam candan oldu
Arif Molu Anadolu Meslek Lisesi tarafından düzenlenen ‘ayın konuğu’ etkinliğinin bu ayki
konuğu Kocasinan Kaymakamı Ali Candan oldu.
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Kaymakam Candan, öğrencilere kendi eğitim hayatından kesitler sunarak bilgi ve
deneyimlerini paylaştı. Sohbet havasından geçen söyleşide Kaymakam Candan öğrencilerin
sorunlarını da yanıtladı. Söyleşinin ardından okul müdürü Murat Altundağ tarafından
Kaymakam Candan’a tekstil teknolojisi öğrencilerinin hazırladığı tablo hediye edildi. Daha
sonra Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, okulu gezerek bölümlerde yapılan çalışmalar
hakkında bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15541.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

“Kitap fuarı Kayseri'nin kültür sanat merkezi
olduğunun göstergesidir"
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Kayseri 2. Kitap Fuarını gezerek yayın
evleri sahiplerinden bilgiler aldı ve kitap fuarını gezen kitap okur sevenlerle buluşarak
çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
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Ülke çapında yayın kuruluşu olan 65 yayınevinin iştirak eteği ve aynı zamanda araştırma
merkezlerin yer aldığı Kayseri 2. Kitap Fuarına yoğun ilgi gösterilmenin memnuniyet verici
olduğunu belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, imza günlerinin olması ve yazarların
okuyucuları ile buluşmasının çok anlamlı olduğunu kaydetti.
Kayserili Yazarların İmza Günleri…
Melikgazi Belediyesinin eğitim ve eğitimcinin dostu gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve
hizmetler ile kültür ve sanatın adeta merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç “Kayseri Kitap Fuarını gezerek hem yayın evleri sahipleri ile hem de ziyaretçiler
ile sohbet etme imkânı buldum. Bu kadar yoğun ilgi gösterilmesinin çok anlamlı olduğunu
düşünüyorum. Son yıllarda artık okumaya meraklı ve öğrenme hevesi dolu bir nesil yetişiyor.
Sorgulayan ve soran sonuç ta düşünen ve yorum yapan bir nesil toplum dinamiklerini ayakta
tutar. Bu açıdan Kayseri Bölge Şehir olarak önemli bir görevi üstenmiştir. Çünkü bu kadar
yayın evinin iştirak etmesi Kayseri için bir kazançtır. Kayseri halkı yanında komşu illerden
gelen yoğun bir okuyucu kitlesi ile karşılaştım” dedi.
Sürekliliği Önemli
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, bu tür etkinliklerin sürekli olması için
Kayseri belediyeleri olarak üzerlerine düşen görev var ise memnuniyetle yerine
getirebileceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15542.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

“2 bin 500 terörist etkisiz hale getirildi"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mehmet Özhaseki,
AK Parti Kayseri Milletvekili adayları Avşar Aslan, Kadir Can Gökalp Hacılar ilçesinde parti
teşkilatı ile biraraya gelerek, esnafı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özhaseki terörle mücadele
ile ilgili olarak son dönemde 2 bin 500'ün üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
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Hacılar ilçesine yapılan ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri
Milletvekili adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili adayları Avşar Aslan ve
Kadir Can Gökalp katıldı. Ziyarette ilk olarak AK Parti Hacılar ilçe teşkilatı ziyaret edildi.
Ziyarette konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı
Mehmet Özhaseki, “1 Kasım seçimlerine giriyoruz. Allah hayırlı etsin. Son seçimlerde
istediğimiz oranda oy tutturamayıp, iktidar olamayınca bizi bunu şöyle anladık; yanınıza bir
ortak alın. Baktığınız zaman HDP var onlarla konuşmaya bile gerek yok. CHP’ye
geldiğimizde 14 maddeyle geldiler. Dışarıda şirin gözükmeye çalıştılar ama 14 maddenin
içeriğine baktığımızda durum böyle değil. Aslında CHP ile biraraya gelemeyeceğimiz belli.
Dünya bakışlarımız farklı. MHP’ye geldiğimizde ‘alayınıza hayır’ dediler. Tek başına iktidara
gelemiyorsun niye particilik yapıyorsun ki. ‘Yok’ diyorlar. Böyle deyince yeniden seçimlere
gidiyoruz. İşler iyi gidiyor. Çalışıyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu anlatıyoruz.
İnşallah tek başımıza iktidar oluruz” diye konuştu.
Terörle mücadeleye de değinen Özhaseki, “Terörle mücadelede en iyi olduğumuz dönem bu
dönem. 2 bin 500’ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Yerli silahlarımızı kullanıyoruz.
İnşallah bu terör belası bitecek. Ayrıca seçimlerde sandık hırsızları çok meşhur. Onlara çok
dikkat edelim. Biz bunu çok yaşadık. Adam ne çaldı o kar. Hiç kimsenin oyu hiç kimseye
geçmesin. Güney Doğuda bunu yaptılar. O bölgedeki bir belediye başkanımız anlattı. Bir
köyde buradan ‘AK Partiye 5 oy çıksın 5 kişiyi vuracağız, 10 kişiye oy çıksın 10 kişiyi
vuracağız’ demişler. O yerlerde hiç iptal oyu çıkmadı” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından milletvekili adayları ile parti teşkilatı üyeleri Hacılar ilçesinde
bulunan esnafı ziyaret ederek, 1 Kasım seçimlerinde destek istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15543.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Beraberliğimizi pekiştireceğini ummuyorlardı.
Hacılar Sanayi Sitesi açılış töreni ve ‘Kültürün Enerjisi Güneşten’ projesinin tanıtım
toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Ankara’da yapılan
terör saldırısı ile ilgili olarak, “PKK’nın, DAEŞ’in ve bir kısım güçlerle birlikte
gerçekleştirilen bu saldırının aslında birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştireceğini
ummuyorlardı” dedi.
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Hacılar Kültür Merkezinde düzenlenen programa Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve
AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK
Parti Kayseri Milletvekili adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Avşar
Aslan, Kadir Can Gökalp, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, AK Parti Hacılar ilçe
teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski
Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Taner Yıldız, “Türkiye’de birliğin ve
beraberliğin engellenmesi yönünde geçtiğimiz hafta sonunda bir terör saldırısı olmuştu.
PKK’nın, DAEŞ’in ve bir kısım güçlerle birlikte gerçekleştirilen bu saldırının aslında
birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştireceğini ummuyorlardı. Hangi anlayıştan olursak olalım,
hangi partiye mensup olursak olalım 1 Kasım seçimleri öncesi partiler arası rekabetten öte
birlik ve beraberliğimizin bunun daha ötesinde olduğunu bilmemiz lazım. Türkiye birçok zor
zamanları güçlü bir şekilde atlattı. Bu zamanları inşallah güçlü bir şekilde atlatacağız” diye
konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mehmet Özhaseki
ise, “Hacılar ilçemizde güzel şeyler oluyor. Dillere destan olan ve bütün ilçelere örnek olarak
gösterebileceğimiz Hacılarlı hayırseverlerimizin yapmış oldukları güzel işlerle Hacılarımız
gittikçe güzelleşiyor, gelişiyor ve yaşanabilir bir hale geliyor. Benim Allah'tan dileğim bütün
ilçelerimizin Hacılar gibi olması. Eğer Türkiye'de bütün ilçelerimiz Hacılar gibi zor olur ama
Hacılar'a yaklaşırsa hiçbir problem kalmaz. Burada işler iyiye gidiyor, işadamlarımız
çalışıyor, kazanıyor helalinden vatanına zaten sahipler, bayrağına saygılılar, ezanına karşı
hürmetleri sonsuz ve kazandıklarının neticesinde de elbette refahımız artacaktır, lüksümüz
artacaktır. Bunlar insani şeylerdir, normaldir ama bir taraftan da toplumla paylaşmayı
biliyorlar” şeklinde konuştu.
Özhaseki ayrıca, “Büyümenin olmazsa olmaz iki ayağı vardır. Biri ekonomik büyüme diğeri
de güvendir. Eğer bir yerde kavga varsa, huzur yoksa oraya gider yatırım yapar mıyız?
Yapmayız. O zaman güçlü bir iktidarın kurulması lazım. İnşallah bu iktidarda 1 Kasım
seçimlerinden sonra kurulacak” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15544.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Tamer Yeni Sanayi esnafını ziyaret etti
Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Tamer seçim çalışmaları kapsamında Kocasinan
ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
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Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Tamer seçim çalışmaları kapsamında Kocasinan
Yeni Sanayi esnafını ziyaret etti. Oto Sanatkarları Odası’nı da ziyaret eden Tamer esnafın
sorunlarını dinledi. Tunceli-Erzincan karayolunda terör saldırısında şehit olan Kayserili
Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Onur Sönmez’in üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Tamer
“Bugün üzüntülü bir gündeyiz. Terör belasından dolayı bugün Kayserimize bir şehidimiz
daha geldi. Yüreklerimiz yandı. İnşallah en yakın zamanda bu terör belasını ortadan
kaldıracak ve PKK’yı ülkeden süreceğiz. Bunun kökünü kazıyacağız. Hiç kimsenin bundan
şüphesi olmasın. 30 yıldan beri gelen PKK belası son 1 ayda aldığı darbelerle bitecek noktaya
geldi. Bunu tüm halkımız böyle bilmeli. Allah’ın izniyle bu ülkenin bayrağını
indirtmeyeceğiz, ezanını dindirtmeyeceğiz” dedi.
Tamer Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrarının 1 Kasım’dan sonra da devam edeceğine
inandığını vurgulayarak “1 Kasım seçimleri bu hususta önemlidir. Suriye’de akan kanlar,
Irakta akan kanlar bizim ülkemizi de sıkıntıya sokabilecek pozisyonda. Bunun için
vatandaşlarımız sandığa gittiği zaman ve oy vereceği zaman hep bu tabloları gözlerinin
önünde olmalı. 3 ayda koalisyonlar kurulamadı, kabul edilmedi. Bunun sıkıntılarını bu ülke
çekiyor, insanlarımız çeliyor. 1 Kasım seçimlerinin ülkenin hem siyasi hem ekonomik
istikrarının zirveye çıkacağı bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Çalışmalarımız da bu
yönde” ifadesini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15545.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

“Erciyes’te sondaj vurma aşamasına geldik”
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Dağı’nda sıcak suyun
bulunması için gerekli çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, “Sondaj vurma aşamasına
geldik” dedi.
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Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda, kış turizminin yanı sıra
termal bir tesis kurulması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Devam eden çalışmalar
hakkında bilgiler veren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yakın bir
zamanda vatandaşlara müjdeli bir haber vereceklerini söyledi.
Maden Tetkik Arama (MTO) mühendislerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Cıngı,
“Halkımızın yakından takip ettiği gibi Maden Tetkik Arama Enstitüsü ile beraber geçen yıl bir
çalışma başlattık. Erciyes’teki sıcak su kaynaklarını ve rezervlerini çeşitli metotlarla tespit
etmeye çalıştık. Onların kendilerine mahsus çok teknolojik bir takım metotları var. Bunun
neticesinde MTA’nın hazırladığı raporlar doğrultusunda şuanda sondaj vurma aşamasına
geldik. MTA mühendisleri Erciyes Dağı’ndan çok ümitliler. Bizlerde çok ümitliyiz. Netice
itibariyle volkanik bir dağ olduğu için Erciyes Dağı’nın alt taraflarında sıcak suyun olduğunu
tahmin ediyoruz. Buradaki tek unsur şimdiye kadar Türkiye’de bir dağ üzerinde sondaj
çalışmasının yapılmamış olması. Bu yüzden her ne kadar biraz şüphe doğuruyor ise de genel
itibariyle uzmanların görüşleri de Erciyes Dağı’nda sıcak suyun olduğu yönünde” ifadelerini
kullandı.
‘Biz burada kış turizmi ile beraber termal turizmi geliştirip, Erciyes’i 4 mevsim otellerimizin
kullanma kapasitesini ful kullanabilecek bir seviyede tutma gayreti içerisindeyiz’ diyen Murat
Cahid Cıngı, “Teknik imkanlardan dolayı bu kış sezonu içerisine yetiştiremesek de baharla
beraber Erciyes’te sıcak su arama faaliyetlerine başlayacağız. Malum yerin altı sadece Allah
tarafından biliniyor. Ne kadar teknoloji kullansanız da bu teknoloji çağında yüzde 100 bir
garantili neticeye ulaşamayabiliyorsunuz. Ancak sondaj vurduktan sonra sıcak suyun veya
başka madenlerin olup olmadığını anlayabiliyoruz. Bizde bunu görmek için artık sondaj
vuracağız. Önümüzde ki bahardan itibaren halkımıza çok müjdeli haberler verebileceğiz diye
ümit ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15547.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Develi'de Sami Dedeoğlu'na büyük ilgi
Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı Sami Dedoğlu Develi'de Dereşim, Sarıkaya, Bakırdağ,
Künye köylerini ziyaret etti.
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Sami Dedoğlu'na köy ziyaretleri esnasında Ak Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan,
Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç ve birçok partili eşlik etti. Ziyaret
edilen köylerde Dedoğluna vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildi.
Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı Sami Dedoğlu, "Bende fakir bir ailenin çocuğuydum.
Üniversiteyi bitirdikten sonra bizden sonra gençlerimiz güzel okusunlar diye İstanbul'da 13
sene Develiler Dernek Başkanlığı yaptım. Bugüne kadar aşağı yukarı 3 bin öğrenciye burs

verdim. Bu öğrencilerden hiçbirini ayırt etmedim, nüfus cüzdanında Develi yazması bizim
için yeterliydi. Ayrıca Develi'ye Ziraat Fakültesini yaptık şu anda beşinci blok orası
Üniversite olacak. Bin öğrenci olur mu diye düşünürken şimdi 3 bin öğrenci var. 10 bin
öğrenci olursa bacasız bir fabrika olur. En büyük ideallerimden bir tanesi Develi'de Üniversite
olması. İkincisi ise Develimizdeki hastanemiz yetersiz. Büyük bir hastane olacak bölge
hastanesi, devletin imkanları olmazsa hayırsever hemşerilerimiz vasıtasıyla yaptırırız" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15548.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Kayseri Şeker’in depo çalışmaları hızlandı
2015 yılını yatırım yılı olarak belirleyen Kayseri Şeker tarafından 61. kampanya dönemi
başlangıcında temeli atılan Boğazlıyan ve Şarkışla’da yapımı devam eden lisanslı depoların
2016 hasat dönemine yetiştirilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.
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Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve yönetim kurulu
üyeleri çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan Kayseri Şeker
tarafından 12 bölgede randevulu söküm sistemine uygun söküm yapılarak randevu gününe
kadar pancarların tarla silolarda bekletilmesinin üretici tarafından benimsenmesinin olumlu
bir gelişme olduğuna dikkat çekilirken, Başkan Akay ve diğer yöneticiler pancar
kantarlarındaki pancar teslim alma ve nakliye çalışmalarını da yerinde inceledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15549.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

İşitme engelli güreşçi Avrupa şampiyonu oldu
Ermenistan'ın ev sahipliğinde yapılan İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk
Milli Takımı adına mücadele eden Kayseri Şeker Spor güreşçisi İlhan Çıtak serbest ve
grekoromen stilde 96 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.
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Kayseri Şeker Spor güreşçisi İlhan Çıtak dünyada çok az sporcu tarafından elde edilecek bir
başarı olan serbest stilde ve grekoromen dalında 96 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu. Kayseri
Şeker Spor İşitme Engelli güreşçisi İlhan Çıtak’ın 4 kez olimpiyat şampiyonluğu, 5 kez dünya
şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa şampiyonluğunu da 8’e çıkarmış bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15550.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Karayolları köprülü kavşağı açıldı
Büyükşehir Belediyesi'nin trafiği rahatlatmak için Kocasinan Bulvarı'ndaki dört kavşakta
yapmış olduğu köprülü kavşaklardan ilki törenle hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, ulaşımı rahatlatacak projelerin birbiri ardına yapılacağını belirterek, Başbakan
Ahmet Davutoğlu'ndan söz aldıkları metro projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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Karayolları Köprülü Kavşağı'nın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet
Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilleri Yaşar
Karayel ve Kemal Tekden, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, milletvekili adayları,
belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış
konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz
Tekinsoy, köprülü kavşakla ilgili teknik bilgiler verdi. 440 metre uzunluğundaki köprü
inşaatının ard germe sistemi ile yapıldığını belirten Tekinsoy, ard germe sisteminin en ince
kesitle, en zarif köprüyü, en son teknoloji ile inşa etmek olduğunu söyledi. Tekinsoy köprülü
kavşağın 14 milyon liraya mal olduğunu kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasına köprülü kavşağın şehrimize
hayırlı olmasını temenni ederek başladı. Göreve geldiğinde şehrin asıl sahipleri olarak dile
getirdiği halkla anketler yapıldığını ifade eden Başkan Çelik, "Bu anketlerdeki ana amacımız
bizden talep edilen halkımızın birinci önceliğini öğrenmekti. Birinci öncelik ulaşım, trafik ve
toplu taşıma çıktı. İşin ilginç yanı anketlerde halkımızın en beğendiği hizmet de ulaşım, trafik
ve toplu taşıma oldu. Halkımız ulaşımda geldiğimiz noktayı çok iyi olarak değerlendiriyor;
ama bu konuda çalışmaların devam etmesini istiyordu. Böylece çalışacağımız ana konu
ulaşım oldu. Öncelikle yeniden master plan yapmamız gerekiyordu. 2008'de master plan
yapılmıştı; ancak Bütünşehir Yasası ile hizmet alanımız 6 misli genişledi. Trafiğe çıkan araç
sayısı son on yılda 2 misline çıktı. Şu anda 328 bin araç aktif olarak trafikte. Nüfus artış hızı,
yeni açılan iskan alanları, yeni kurulan endüstri bölgeleri, Erciyes master planı,
üniversitelerimiz, yeni bölge hastanesi gibi insan yoğunluklu alanların ve bunlar arasındaki
hareketliliğin planlanması için yeni bir master plan gerekiyordu. Çalışmaları başlattık. Uzun
soluklu bir iş ama önümüzdeki 30-40 yılı planlamamız için elimizde bir gösterge olacak.
Master plan devam ederken kavşakları da bitirmek için çalıştık. Bu kavşaklarda İstanbul

Boğazına yapılan 3. köprü ve İzmit Körfez geçişinde kullanılan sistemi kullandık. İnşallah
kısa süre içinde diğer kavşakları da bitireceğiz. Bundan sonra da ulaşımla ilgili yeni
projelerimiz var. Şehrin ana çekirdeğine girişi azaltacak ring yolları oluşturmamız gerekiyor.
Önümüzdeki yıl güneydeki işleri yapacağız. Kartal Kavşağı'na da üç katlı bir köprülü kavşak
inşa edilecek. Bu kavşağın devamında Gültepe'den Tavlusun'a uzanan Sivas Caddesi'nden
daha güçlü bir aksı açacağız. Bu aksın istimlak çalışmaları tamamlanıyor Önümüzdeki bahar
aylarıyla inşaata başlarız. Bunların yanı sıra Orta Yol, Mimsin'de açacağımız yeni yol, TOKİ
bölgesindeki yollar ve Derevenk Viyadüğü'nün bağlantı yolları devam eden çalışmalarımız
olacak" dedi.
"METRO PROJEMİZİ BAŞBAKANIMIZ KABUL ETTİ"
Konuşmasında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Kayseri mitinginde dile getirdiği metro
projesinden de bahseden Başkan Mustafa Çelik, "Önümüzdeki günlerde en fazla mesai
vereceğimiz projemiz ise Sayın Başbakanımızın Kayseri mitinginde verdiği müjde olacak.
Belediyemiz sadece kendi öz kaynaklarıyla raylı sistemi başarıyla bitirdi. Trafiği rahatlatmak
için raylı sistemin ana omurgasının en azından bir bölümünün yer altına metro olarak alınması
gerekiyor. Sayın Başbakanımız ziyaretimize geldiğinde hazırladığımız projeyi sunduk. Takdir
etti ve kabul etti. 'Bu projeyi Ulaştırma Bakanlığı marifetiyle yapalım' dedi. Yapıldığında
eminim ki hepinizden dua alacağımız bir proje çıkacak" diye konuştu.
Törene katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız da Türkiye'nin büyüyüp
geliştiğini ama Kayseri'nin her alanda Türkiye'den daha hızlı büyüdüğünü dile getirdi. AK
Parti iktidarı döneminde her yıl 1 milyon civarında aracın trafikteki araçlara eklendiğini, adeta
her yıl nüfusa eklenen 1 milyon bebeğin arabalarıyla geldiğini ifade eden Yıldız, gelişmenin
ve araç sayısındaki artışın neden olacağı ulaşım probleminin önlemleri her yerde olduğu gibi
Kayseri'de de başkanlarımız vasıtasıyla alınıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"
dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki de
belediyeciliğin hem zor hem de güzel olduğunu belirterek, "Zor çünkü belediyecilikte
insanların beklentisi bitmez. Bu zorluklar içinde çalışılır ve böyle tesisler yapılınca da büyük
mutluluk verir. Arkadaşlarımız büyük bir şevkle çalışıyorlar. Allah onlara kolaylık versin.
Başkanımız Mustafa Çelik'ten yeni yeni hizmetler bekliyoruz. O iyi işler yaptıkça biz de,
çocuklarımız da rahat edecek ve hepimizin duasını alacak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan AK Parti
Milletvekili Adayı Kadir Can Gökalp ve katılımcılar tarafından Karayolları Köprülü Kavşağı
hizmete açıldı. Işık ve meşale gösterilerinin yapıldığı törende köprüden ilk olarak klasik
arabalar geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15551.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

AB müsteşarı Poupeau'dan Ak Parti'ye ziyaret
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guaillaume
Poupeau ve beraberindeki heyet, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'i makamında
ziyaret etti. Avrupa Birliği heyetini, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile AK Parti Merkez
Karar Yürütme Kurulu Üyesi (MKYK) ve Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel karşıladı.
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Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, "AB'nin diğer partilerle muhatap olmasına gerek bile yok. Çünkü
diğer partilerin AK parti gibi ortadaki sorunu çözmek gibi bir niyetleri yok. AK parti ortadaki
dertlerle ilgilendiği için biz bu davaya sahip çıkıyoruz" dedi.
Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi (MKYK) ve Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de,
Avrupa Birliği değerlerini önemsediklerini ve benimsediklerini belirterek, " 50 yıldan beri,
Türkiye AB normlarını yakalamak istiyor. Şimdiye kadar fasıllar bile açılamazken, son 13
yıllık AK Parti iktidarı ile birlikte, bir bütünleşme sağlandı. Bunun için AB'nin de Türkiye'ye
karşı sorumlulukları var. Türkiye'nin gelişmesi ve AB normlarının Türkiye'ye kazandırılması
konusunda, AB'nin önü açıcı olması lazım. Bizim şuanda öğrenci sayımız, Avrupa'daki çoğu
devletlerden çok daha kalabalık ve büyük. Bunların Avrupa normlarına göre yetişmesi için,
AB'nin Türkiye'ye karşı bakış açısını daha da yumuşatması ve kabul edilebilir bir hale
getirmesi gerekir. Yeni yetişen nesiller Avrupa değerleri ve bizim değerlerimizle bir arada
büyüdükleri zaman bunların kabulü daha kolay olur. AB Türkiye'yi önemsemeyerek,
Türkiye'nin AB'ne girmesini geciktirerek, AB bir şey kazanmaz. ama, Türkiye de bir şey
kaybetmez. Türkiye kendi imkanları ile kavrulan bir ülke.
Biz şu anda 2.5 milyon mülteciye bakıyoruz. Ama Avrupa 200 bin mülteciyi nasıl
dağıtacağını konuşuyor. Türkiye'nin ekonomik gücü, Avrupa'dan çok daha büyük değil.
Merkel'in ve Avrupa Birliği üyelerinin, ülkemize gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz ama,
bunlar yeterli değil. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin sınırları Türkiye güçlü olursa korunur.
Aksi taktirde, Türkiye'nin sıkıntıya girmesi ve terörle muhatap olması, bir müddet sonra
Avrupa'nın da sıkıntıya girmesi demektir. Türkiye, 35-40 yıldır bu PKK ve diğer terör
örgütleri ile mücadele ediyor. Avrupa Birliği'nin, Türkiye ye daha büyük destek vermesi
gerekir ki, kendilerine bu terör örgütlerinin sirayet etmemesi için. Bir taraftan Rusya, bir
taraftan terör faaliyetleri Suriye'deki göç dalgasını yeniden Türkiye'ye yönlendirirse, bu
Avrupa içinde çok büyük sıkıntı olur. Bu şartlar altında biz seçime gidiyoruz. Onun için
Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarını önemseyen bir AK Parti iktidarını tek başına
getirmek için gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guaillaume
Poupeau ise, Kayseri'de olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "
Değerlendirmelerinize bende katılıyorum. Hiç bir koşulda ve şartlarda Türkiye'yi dışlamak
gibi bir niyetimiz yok. Aslında Türkiye ile daha yoğun bir şekilde bir arada olmak istiyoruz.
Çünkü Türkiye'de meydana gelen bir olay anında, doğrudan Avrupa'yı da etkiliyor. Avrupa
Birliği her sene Türkiye-AB ilişkilerine dair bir ilerleme raporu belirliyor. Geçen seneki

raporla mukayese edildiğinde, bu sene ki raporda çok önemli hususlar var. Bu sene AB,
Türkiye ile yeni müzakere fasıllarını açmayı hazır olduğunu söyleyecek. Bu da Türkiye'nin
üyelik sürecini daha da kolaylaştırabilsin." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15552.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

“Taziye evi Türkiye’dir”
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Ankara'daki patlamalar sonrasında, HDP Eş Başkanı
Selahattin Demirtaş'ı arayarak taziye dileklerini iletmesi birçok kişi tarafından tepki ile
karşılanmıştı. Başbakan Davutoğlu da katıldığı canlı yayın programında Gül’ün bu
davranışını eleştirdi.
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Hepimizi araması gerekiyordu
Gül'ün hepimizi araması gerekirdi diyen Davutoğlu, 'Kendi takdiridir ama taziye evi
Başbakanlıktır. Burada taziye evi kim taziye kime verilir. Burada taziye evi bütün
Türkiye’dir. Sadece HDP’ye taziye dilemek bütün vatandaşlarımızı HDP ile özleştirmek
olurdu. Hepimizi araması lazımdı, tüm Türkiye’nin taziyesi bu. Demirtaş, bu taziyeyi kendine
Mâl edemez. Demirtaş’la bir görüşmem olmadı gerek de görmedim. Acı hepimizin acısı…'
dedi.
Gül’e bir tepki de Şamil Tayyar’dan…
Gül’e bir tepki de AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’dan geldi. Tayyar “Ankara’daki
bombalı eylemi önceden bilen iki kişi PKK’lı çıktı. Dünya Erdoğan’ı; Gül, katil devlet diyen
Demirtaş’ı aradı. Reise sevgimiz arttı” diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olan
sevgilerinin arttığını belirtirken, Gül’ü de “katil devlet diyen Demirtaş’ı aradı” diyerek
eleştirdi.
Abdullah Gül’den yanıt geldi
Gelen tepkiler üzerine ‘11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı’ndan açıklamada
bulunuldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “11. CB Gül, Ankara'daki terör
saldırısında mensuplarını yitiren CHP ve HDP ile DİSK ve KESK genel başkanlarına da
başsağlığı dilemiştir.”
Bir diğer paylaşımda ise; “Abdullah Gül, olay sonrası yaptığı ilk açıklamada, Türkiye
Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı olarak tüm milletimize başsağlığı dilemiştir”” ifadeleri
kullanıldı.
Davutoğlu’ Gül’ün baba evini ziyaret etmişti
Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz hafta sonu Kayseri’de düzenlenen mitinginin
ardından, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Alparslan Mahallesi'nde oturan annesi
Adeviye ve babası Ahmet Hamdi Gül’ü ziyaret etmişti.
Demirtaş: Allah Gül’den razı olsun

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kendisini
araması ile ilgili şunları söylemişti, “Üzerime bir borç olarak biliyorum, dün eski
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül beni arayarak taziye dileklerini iletti. Bu üzerime bir vazifedir
ben de acılı ailelere ileteyim dedim. Allah kendisinden de razı olsun.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15553.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Okullarımızdaki büyük tehlike!
Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel: “Sağlık bakanlığının verdiği
rakamlara göre neredeyse okullarımızda okuyan öğrencilerin yarısı sigara içiyor” dedi.
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Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel Enderun FM’de Bünyamin
Gültekin’inin hazırlayıp sunduğu ‘Misafir Odası’ programına konuk oldu. Adıgüzel, Yeşilay
Cemiyeti’nin Kayseri’deki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Madde bağımlılığı konusunda
Kayseri’deki tabloya dikkat çeken Adıgüzel; “Kayseri, 4 üniversitesi ve neredeyse 80 bin
öğrenci nüfusu olan bir şehrimiz. Bu üniversitemize şehir dışından gelenler olduğu gibi
şehrimizde daha önceden ikamet edenler de var. Bunlarla bire bir diyaloglarımız içerisinde
özellikle şehir dışından gelen öğrenci kardeşlerimizin biraz daha rahat hareket ettiklerini
gördük. Özellikle bu öğrenciler arasında sigara ve alkol daha ön planda oluyor” dedi.
Sigara bağımlılığı yüzde 45
Arkadaş ortamının zararlı alışkanlıkların kazanılmasında çok daha etkili olduğunu belirten
Adıgüzel; “Eğer aileler çocuklarını başıboş bırakıyorsa sigara zaten kaçınılmaz. Yani eğer
çocuğunuzun 3-4 arkadaşı sigara içiyor ve kendisi sigara içmiyorsa, çocuk dışlanmamak için
sigara içmeye başlıyor ve bağımlı hale geliyor. Eğer ev ortamındaysa ve o evin içerisinde bir
kutlama yapılacaksa o da arkadaşları arasında alkol alarak kendisini artık alkole bağımlı biri
haline getiriyor.
Öğrenciler arasında en yaygın olan zararlı alışkanlık ise sigara kullanımıdır. Okullarımızdaki
sigara kullanımı sağlık bakanlığının verildiği oranlara göre yüzde 45 civarında. Bu da çok
büyük bir rakam. Bu rakamlara göre neredeyse öğrencilerin yarısı sigara içiyor” ifadelerini
kullandı.
Haber/Fotoğraf: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15554.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Teröre bayraklı protesto
Kayserililer Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Onur Sönmez'e sahip çıkmak için her
yeri bayraklarla donattı.
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Kayseri halkı Tunceli'de şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Onur Sönmez'e sahip
çıktı. Kayserili vatandaşlar, şehidin cenazesinin ardından yapılan saldırıyı protesto etmek ve
şehit Onur Sönmez'e sahip çıkmak için her yeri bayraklarla donattı. Cumhuriyet
meydanındaki birçok esnaf işyerlerine Türk bayrakları astı. Birçok vatandaş da arabalarını
bayraklarla donattı.
Haber/Fotoğraf: Selda Avcı-T. Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15555.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Barak’a Furkan Doğan şoku
İsrail Eski Başbakanı Ehud Barak, Furkan Doğan davasından dolayı ABD’de jüri önünde
yargılanacak. Avukatlar tarafından Barak’a dava dosyasının tebliğ edildiği tarih şehit
Furkan’ın da 24. doğum gününe denk geldi.
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31 Mayıs 2010 tarihinde Mavi Marmara gemisine ve Filo’nun diğer gemilerine yapılan
saldırıda şehit olanlardan ABD vatandaşı Şehit Furkan Doğan’ın ailesi Gazze ablukasının
kararını veren ve bu uygulamayı başlatan İsrail eski Başbakanı Ehud Barak’a ABD’de dava
açtırmıştı.
İHH resmi sitesinde yayınlanan bilgilere göre Mavi Marmara avukatları ABD’de bulunan
Ehud Barak’a Mossad ajanlarının engelleme girişimlerine rağmen ulaşmayı başardı ve
önceden hazırladıkları dava dosyasını tebliğ etti. Bu tebligatın şokunu yaşayan Ehud Barak,
Furkan Doğan davasından dolayı ABD’de jüri önünde yargılanacak.
Şehit Furkan Doğan’ın ailesi adına açılan dava Kaliforniya Merkez Federal Mahkemesi’nde
görülecek. Furkan Doğan’ın doğum gününde gerçekleşen bu dava ile Ehud Barak, hem Mavi

Marmara’da işlediği suçlardan dolayı yargılanacak hem de bu nedenle tazminat ödemek
durumunda kalacak. Davaya diğer mağdurlar ve şehit aileleri de dahil olabilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15556.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Diriliş Postası’ndan şehit Furkan’a özel gazete
Gazeteci Hakan Albayrak’ın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı günlük siyasi gazete Diriliş
Postası’nın 20 Ekim 2015 tarihli nüshası “Şehit Furkan Doğan’ın Gazetesi” başlığıyla çıktı.
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Şehit Furkan Doğan’ın doğum günü vesilesiyle verilen yayında ‘Furkan Doğan 24 yaşında’
alt başlığı ile şu ifadeler kullanıldı:
“20 Ekim 1991’de dünyaya gelen Furkan Doğan, 31 Mayıs 2010’da, Akdeniz’in ortasında bir
yerde, Mavi Marmara gemisinde, Allah yolunda katledildi. Yaşıyor. Bugün doğum günü. Yaşı
24 oldu. Allah Azze ve Celle, şehadetini kabul buyursun. Bu vesile ile Furkan’ın ailesini,
akrabalarını ve Mavi Marmara Camiasını yürekten selamlıyoruz.”
Diriliş Postası’nın bu nüshasını kişisel Facebook sayfasından paylaşan Şehit Furkan Doğan’ın
babası Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan Bakara Suresi 154. ayet ile birlikte şunları paylaştı:
“Bugün Furkan’ımızın doğum günü...
Diriliş Postası bugün 24 yaşına giren Furkan Doğan gazetesi olarak çıktı.
Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin, bilakis onlar diridirler, lâkin siz
anlayamazsınız (Bakara-154).”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15557.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Mühendislik öğrencilerinden kantin protestosu
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, sosyal medya
örgütlenerek fakülte kantinindeki yüksek fiyatlı satışları protesto ediyor.

aracılığıyla
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Erciyes Üniversitesi öğrencileri, Mühendislik Fakültesi kantinindeki yüksek fiyatlara tepki
gösterdi. Sosyal medyada yer alan “ERÜ Mühendislik Dayanışması” isimli Facebook sayfası
üzerinden örgütlenen öğrenciler, “fakülte öğrencilerine kantinden alışveriş yapmayın”
çağrısında bulundu. Sosyal medyada oluşturdukları platform ile gelişmeleri takipçiler ile
paylaşan öğrenciler diğer fakülte kantinleri ile görüştüklerini ve fiyatların diğer kantinlere
göre daha yüksek olduğunu belirtti.
Dekan şok oldu!
Öğrenciler sosyal medyadan yaptıkları açıklamada Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Kenan Danışman ve Prof. Dr. Recai Kılıç ile görüştüklerini bildirdi. Öğrenciler, “Durumu
dekanımıza anlattığımızda yüz ifadesini görmeniz lazımdı. Gözleme 4 TL deyince şok oldu
resmen. Menü 6 TL hocam dediğimizde, İnanmakta zorluk çekti. Arkadaşlar, şunu belirteyim
hocalarımız ve dekanımız sonuna kadar arkamızda.” İfadelerini kullandılar.
Oluşturdukları platformda farklı protesto yöntemlerini konuşan öğrenciler, kantinde para
toplayıp ücretsiz kaşar, salam, sandviç dağıtma gibi konuların üzerinde yoğunlaşıyor.
Öte yandan sandviç içinden çıkan ip paylaşımı “fiyatların yanı sıra temizlik konuları da
denetlenmeli” şeklinde yorumlara neden oldu.
Haber: Bünyamin Gültekin - Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15558.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Hukuk gazetemizi haklı buldu
FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) Lideri Fethullah Gülen’in sağ kolu olan Prof. Dr. Şerif Ali
Tekalan’ın yayınladığımız bir haberle ilgili düzeltme ve cevap yazısı talebi mahkeme
tarafından reddedildi.
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Gazetemizin 12 Ağustos 2015 tarihli nüshasında manşetten yayınladığımız “Kayseri-Şam
Hattı/Paralelden kirli ilişkiler” başlıklı haberimiz için yayınlanması istenen düzeltme ve cevap
yazısına Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği gerek görmedi.
Halen yurtdışında olan ve bir dönem Kayseri’de öğretim üyesi olarak görev yapan FETÖ’nün
sağ kolu Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan’ın bu haberimizle ilgili olarak
vekili Av. Yüksel Çora aracılığıyla yaptığı talep mahkeme tarafından haklı bulunmadı.
Kararın gerekçesinde “haberin kişisel eleştiri, düşünce açıklaması ve yorum serbestisi
kapsamında ele alındığı” belirtilerek “düzeltme ve cevap yazısına gerek olmadığı” görüşlerine
yer verildi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15559.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Fitnenin ‘Taraf’ı
Taraf Gazetesi’nin “Abdullah Gül, AK Parti içindeki yeni oluşuma destek veriyor” iddialarına
jet yalanlama geldi.
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Taraf gazetesi, dün manşetten verdiği haberde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında
ilginç iddialar ortaya attı.
Taraf, yaptığı haberde; “1 Kasım seçimlerine 11 gün kala AK Parti içindeki yeni oluşumun
çalışmaları hızlandı. Gül’ün şimdilik örtülü destek verdiği oluşum, yeni bir partinin çatısı
altında siyaset yapılmasının daha doğru olacağı görüşünde birleşti. Bu kararda AKP’nin
birçok yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla yıpranmış olması etkili oldu. Bu konudaki
endişelerini yakın çevresine aktaran Gül’ün ‘bu pislik kolay kolay temizlenmez” İfadelerine
yer verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15560.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

İskep'te sona yaklaşıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, dezavantajlı bireylerin istihdamının önündeki engelleri
kaldırarak işgücü piyasasına erişimlerini artırmak amacıyla yürüttüğü İstihdam İçin
Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP) kapsamında İşgücü Analizleri Çalıştayı yapıldı.
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Çalıştayın açılışında proje hakkında bilgiler veren İSKEP Sosyal Hizmet Koordinatörü Yusuf
Koçak engellilerin ve dezavantajlı bireylerin istihdamına yönelik yürütülen projenin sonuna
yaklaştıklarını belirterek, "Bugün burada dezavantajlı gruplarla Organize Sanayi Bölgesi'nden
fabrika temsilcilerini biraraya getiriyoruz. Karşılıklı görüş alışverişleri neticesinde en uygun iş
ortamını sağlayıp dezavantajlı bireyleri iş sahibi yapma hedefindeyiz" dedi.
Programda daha sonra İSKEP Ankara sorumlusu İstihdam Uzmanı Nurgül Öğüt tarafından
konuyla ilgili bir sunum yapıldı. Ayrıca üniversiteler ve İşkur'dan temsilciler de konuya
ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15561.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Kazada ölen arkadaşını terliklerinden tanıdı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Aynı iş yerinde çalışan
kadın, kazada hayatını kaybeden arkadaşını yola savrulan terliklerinden tanıdı.
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Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Caddesi Yeni Sanayi mevkiinde meydana gelen
kazada, iş yerine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan F.O.'ya (44) M.S.
yönetimindeki 06 FE 2827 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan F.O.,
feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana
geldiği caddede güvenlik önlemi alırken, trafiği de tek şeride düşürdü. Meraklı vatandaşları
kaza yerinden uzaklaştıran ekipler, otomobil sürücüsü M.S.'yi de gözaltına aldı.
Bu sırada F.O. ile aynı iş yerinde çalışan ve isminin Gülsüm olduğu öğrenilen kadın, kazayı
görünce olay yerine geldi. Meraklı gözlerle kazaya bakan Gülsüm, kazada kaybeden

arkadaşını yola savrulan terliklerinden tanıdı. Çevredekilerin sakinleştirmesi üzerine Gülsüm,
iş yerine götürüldü.
F.O.'nun cenaze otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna
kaldırılırken, F.O.'ya çarpan 06 FE 2827 plakalı otomobil de kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15562.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Mehmet Emin Özcan Kayseri Şeker'i Ziyaret
Etti
Türkiye’de Bankacılık sektörü denilince ilk akla gelen isimlerden ve halen Vakıf Bank
Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görev yapmakta olan Mehmet Emin Özcan Kayseri
Şeker’i ziyaret etti.
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M. Emin Özcan Kayseri Şeker’in 4.5 yıl önceki durumu ile şu andaki geldiği nokta
bakımından izlenen yol ve başarılı çalışmaları hakkında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’dan bilgi aldı.
Özcan; Kayseri Şeker de olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kayseri Şeker emin
ellerde. İnşallah bu kadroyla daha iyi daha güzel yerlere taşıyacaktır.
Başkan Akay ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vakıfbank bizim ülkemizde
özellikte vakıflarla ilgili bir kuruluş olması nedeniyle ayrı bir yeri olan ayrı bir özelliği olan
büyük bir kuruluş. Dolayısıyla böyle büyük bir kuruluşla ortak bir iş yapmayı bizde arzu
ediyoruz dedi.
Ziyarette Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ve Vakıfbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Mustafa
Kaya ve diğer yetkililer de hazır bulundular.
M. Emin Özcan
1960 yılında Şırnak-Beytüşşebap’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına, 01.01.1983 yılında Türkiye İş
Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Özcan, daha sonra Albaraka Türk
Katılım Bankası A.Ş.’de yönetici olarak değişik sorumluluklar üstlendi.Mart 2003 - Nisan
2005 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği yaptı.
Aynı zamanda Institute of International Finance (IIF) nezdinde Banka temsilcisi, Demir-Halk
Bank/ Hollanda, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Finansal Kiralama A.Ş.’de
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
Nisan 2005 - Mayıs 2010 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yaptı.

Ayrıca T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin muhtelif iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ile
Halk Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yaptı.29.03.2013 tarihinde
VakıfBank Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Emin Özcan, VakıfBank Yönetim Kurulu
Başkanvekili olarak görev yapmaktadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15563.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Ak Parti Kayseri Milletvekili adayları
Tomarza’da
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ve milletvekili adayları Tomarza ilçesinde
açılışlara katılarak çeşitli temaslarda bulundu
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, milletvekili adayları İsmail Emrah Karayel,
İsmail Tamer, Avşar Aslan Tomarza ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. İlçe girişinde AK
Parti İlçe Teşkilatı tarafından karşılanan milletvekili adayları Tomarza Sanayi Sitesi’ni gezdi.
Buradan Büyükşehir Belediyesi Atık Su Tesisleri Temel Atma Töreni’ne katılan adaylar daha
sonra Pazar esnafını ziyaret eden etti. Çarşı merkezindeki esnafları da gezen milletvekili
adayları Avşar Aslan, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel onlarla sohbet etti. İlçedeki
temasların ardından Dadaloğlu Beldesi’ne geçen AK Parti heyeti burada düğün salonu ve
taziye yeri açılışlarına katıldı. Belde halkı tarafından coşkuyla karşılanan adaylar burada
vatandaşlara seslendi. AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel yaptığı konuşmada, “AK
Parti milletvekilleri ve adayları olarak sizleri ziyarete geldik. Değerli belediye başkanımızın
yaptırmış olduğu düğün salonu ve taziye yerinin sizlerle birlikte açılışını yapmak için
buradayız. İnşallah bu güzel tesisler burada yaşayan insanlarımıza hayırlı günlerde hizmet
eder. Biz 13 yıldan beri AK Parti iktidarı olarak buraları yakinen tanıyoruz. İnşallah hep
birlikte ülkemize, devletimize, milletimize, Dadaloğlu’na ve Tomarza’ya hep birlikte hizmet
edeceğiz. Bundan önceki dönemlerde hiç hizmeti olmayan insanlara bizim kadar oy çıktı.
Evet, buralarda birbirinizle olan yarışlarınız var ama bu seçimler artık yarış işi değil devlet işi,
millet işi. Devletimize, milletimize, vatan toprağımıza sahip çıkacağız. Buna sahip çıkmak da
ancak sandığa sahip çıkmakla oluyor. Demokrasinin esası sandıktan çıkan oya bağlı. Onun
için AK Parti 13 yıldan bu yana yapmış olduğu hizmetleri inşallah bundan sonra da daha
fazlasıyla yapacak” dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Avşar Aslan 7 Haziran
seçimlerinde halkın AK Parti’nin notunu kırdığını ancak bu seçimlerde derslerine iyi
çalıştıklarını ifade ederek, “Milletimiz bizim notumuzu kırdı. AK Parti’de bir eksiklik gördü
notumuzu kırdınız. İnşallah 1 Kasım seçimlerinde bu not kırıklığını artırmak için dersimize
iyi çalıştık” şeklinde konuştu. Bir diğer Milletvekili Adayı İsmail Tamer ise vatandaşlara
seslenerek, “Dadaloğlu’nun insanı merttir. Onlar, en iyi şekilde yakışanı yapacaklardır.
Bundan önceki dönemlerde gereğini yaptığınız 7 Haziran seçimleri hariç. İnşallah hep birlikte

bu ülkenin geleceği için, terör belasının ülkemizden defi için, tüm dünya coğrafyası
üzerindeki Müslümanların bu ülkeye ihtiyacı olduğu için 1 Kasım seçimlerinde AK Parti’nin
tek başına iktidara gelmesi lazım” ifadelerini kullandı.
Milletvekili adaylarına Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık ve AK Parti Tomarza İlçe
Teşkilatı da eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15564.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Yıldız esnaf buluşmasına katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Kocasinan Belediyesi ile Meyveciler ve
Sebzeciler Odası tarafından düzenlenen esnaf buluşmasına katıldı.
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Perşembe Pazarı’nda düzenlenen esnaf buluşmasına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı
Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meyveciler ve Sebzeciler
Odası Başkanı Zekeriya Kaya ve Pazar esnafı katıldı.
Burada bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Şüphesiz
sizin çalışmalarınız ve gayretleriniz bizim için önelidir. Sizin alacağınız hizmetler için alt yapı
yaparak desteklemek zorundayız. Sizi memnun etmeyecek bir şeyi zorlamayız. Kapalı semt
pazarları ile ilgili yanlış bir proje çıkmışsa bundan geri döneriz. Bizim bölgemizde olan esnaf
grubu ile bir araya gelerek ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyorum. Sizin ihtiyaçlarınız ile ilgili
oda başkanımızla bir araya gelerek sorunları dinliyorum” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız da, “Türkiye’de özellikle artık
seçimlerden ziyade Türkiye’nin geleceği ile alakalı 1 Kasım seçimlerini tamamlayacağız. Bu
mahallenin ayrı bir özelliği var. 1 Kasım’da rahmetli olan muhtarımızın yerine seçilecek olan
muhtarlık seçimi var. Seçim beyannamesinde Başbakanımız esnafımıza dönük bir kısım
açıklama yaptı. 30 bin TL’ye kadar olan kredinin faizsiz olacağını belirtti. Türkiye’de birliğin
ve beraberliğin bozulmasını isteyenler var. Türkiye’de Kürt, Türk’e Türk’te Kürt’e
zimmetlidir. Edirne’den Kars’a kadar bunu böyle gördük. Ayrımcılık yapmak isteyenlere
müsaade etmeyeceğiz. Bizler bunu canlarımız ile ödüyoruz. Türkiye’nin en büyük kamburu
olan PKK’nın da sonunu beraber hazırlayacağız. Türkiye’de özellikle güvenlik güçleri ile
alakalı karşılıklı silah bırakacakmış. Hayır, bu böyle olmaz. Tek yanlı silah bırakacaklardır.
Çünkü terör örgütü olan PKK’dır. İnşallah 1 Kasım seçimlerini huzur içerisinde yaptığımız
bir Türkiye ama bir bu kadar da önemi olan sandıklara gidip oyumuzu kullanmaktır. 2019
seçimine kadar herkes vatandaşlık görevlerini yapmak için sandıklara gidecektir. Birbirimizi
uyaralım, teşvik edelim ve sandıklara gidelim” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15565.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

İntihar etmek isteyen genci çekip kurtardılar
Kayseri’de intihar etmek isteyen genç, polis ve itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.
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Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesinde bir alışveriş merkezinin terasında meydana
geldi. Sevgilisinden ayrılan ve bunalıma girdiği öğrenilen 25 yaşındaki M.T., terasın
korkuluklarına çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri genci ikna etmeye çalıştı.
Bu sırada itfaiye ekipleri de M.T.'nin atlama ihtimaline karşılık önlem almaya çalıştı. Polis
ekiplerinin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren M.T., kendini boşluğa bırakmak istedi.
Dalgınlığından yararlanan polis ekipleri, M.T.'yi yakalayarak yukarıya çekmeye çalıştı.
Kendisini kurtarmak isteyen ekiplere çırpınarak direnmesine rağmen 7 kişi genci yukarı
çekerek kurtardı. İntihar girişiminden son anda kurtarılan M.T., olay yerindeki ambulansla
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15566.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Belçikalılar OSB'ye hayran oldu
Belkiça Ticaret Ateşesi Sabih Akay ve Belçika Lüksemburg Yatırım Fonu Bakan Yardımcısı
Eric Calqulette Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nursaçan’ı ziyaret etti. Akay,
Brüksel Ticaret Odası ve OSB işbirliği ile Ocak ayı içinde Kayseri Tanıtım Günleri
düzenleneceğini söyledi.
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Belçika-Lüksemburg Yatırım Fonu Başkan Yardımcısı Eric Calqulette, Kaseri Organize
Sanayi Bölgesi’ne hayran oldu ve övgüler yağdırarak, “Avrupa’da bile böyle organize sanayi
bölgesi yapılanması yok. Kayserililer müthiş iş yapmış.” dedi.
Belçika-Lüksemburg Yatırım Fonu Başkan Yardımcısı Eric Calqulette Türkiye’yi güvenli
ekonomik liman olarak değerlendirdiklerini kaydederek, “ yatırım geliştirme ve proje finans

destekleri veriyoruz. Ve bunun için Türkiye çok güvenli bir ülke. Hele seçimden sonra bu
ortamın daha da stabil ve güvenilir hale geleceğine inanıyoruz. “dedi.
Ay sonunda emekliye ayrılacak olan Belçika Ticaret Ataşesi Sabih Akay, BelçikaLüksemburg Yatırım Fonu Başkan yardımcısı Eric Calqulette ve Alvey Otomasyon Sistemleri
Türkiye temsilcisi Gül Şahin Akay Kayseir’de çeşitli temaslarda bulundular.
Belçika-Lüksemburg yatırım fonu başkan yardımcısı Eric Calqulette, Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan’ı makamında ziyaret ederek,gözlemlerini aktardı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin müthiş bir planlama ve organizasyon işi olduğuna
dikkat çeken Calqulette, “ gerçekten Avrupa’nın tüm ülkelerini ve dünyadaki pekçok yeri
gezmiş olan biri olarak söylüyorum. Böyle bir sanayi kompleksi görmedim. Ve burası
gördüklerim arasında birinci sırada yer alıyor. Çevreye de müthiş duyarlı hareket edilmiş. Çok
etkilendim Kayserililer müthiş bir iş yapmış. Şimdi daha iyi anlaşılıyor Kayseri’nin neden
ticarette ve sanayide öncü ve gelişmiş olduğu.” dedi.
Eric Calqulette,Kayserili yatırımcılara çok uygun şartlarda finans destekleri vermeye hazır
olduklarını ifade ederek, “ İşini geliştirmek isteyen ya da iş kurmak isteyen sanayicilere
yatırımcılara çok uygun şartlarda finans desteği vermeye hazırız” dedi.
Sabih Akay da, Belçika’nın Türkiye’ye ve özellikle de Anadolu’da Kayseri’ye özel ilgi
gösterdiğini hatırlatarak, “ Bu sebeple OSB Başkanı Sayın Nursaçan ile de ortak karara
vardık. Ocak ayı başında ya da ortalarında Brüksel Ticaret Odası ile de işbirliği yaparak
Brüksel’de Kayseri Günleri diye bir organizasyon yapacağız. Bir tarafta sanayinin ürettiği
ürünlerin tanıtım standlarının yer aldığı fuar ve ikili görüşmeler ve işbirliği temasları olacak
diğer tarafta da, Kayseri turizminin tanıtımının yapıldığı, gelenek ve göreneklerinin anlatıldığı
yemek kültürden örneklerin verildiği tanıtımlar yapılacak” diye konuştu.
Belçika - Lüksemburg Yatırım Fonu başkan yardımcısı Eric Calqulette Kayseri’de görüştüğü
bazı yatırımcı şirketlerin proje hazırlayarak hemen başvuru yaptıklarını ve bu başvuraların da
en geç bir ay içinde neticelendirileceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15568.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

MGV kitap standı ile yeniden faaliyette
Milli Gençlik Vakfı’nın haklarının hukuk yoluyla geri alınması ile birlikte MGV faaliyetleri
başladı.
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Öncelikle vefa gecesi ile çalışmaya başlayan kuruluş şimdi de kitap fuarında yayınevi ile
hizmete başladı.
Yoğun ilgi gören 2. Kayseri Kitap Fuarı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. MGV
Yayınları, Anadolu Gençlik işbirliği ile kitap satışlarına başladı. Stand açılışında
açıklamalarda bulunan Anadolu Gençlik Derneği Melikgazi ilçe sorumlusu Mehmet Kumru
iyi bir tanıtım gerçekleştirdiklerini belirterek “Kayserimizde okumayı seven gençler az sayıda.

Bizde kitaplarımızın tanıtımını yaparak gençlerimizi okumaya teşvik etmeye gayret ediyoruz.
İnanıyoruz ki iyi ve güvenilir bir gençlik kitap okuyarak gelecektir. Zengin kültür dünyamızı
tanıtmak ve gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz. Gençlerimize çok önem veriyoruz
çünkü geleceğimizin onlar olduğunun bilincindeyiz. Ve onların geleceğe donanımlı bireyler
olarak hazırlanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hayatın önemini, gençliğin kıymetini
bilmelerini istiyoruz. Amacımız ticaret değil, nesil yetişmesidir.” dedi.
Mehmet Kumru, “Kitap fuarı, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında
onlara tasarruf ederek kitap alma alışkanlığını da kazandırmayı hedefliyor. Bugüne kadar
biriktirilen paralar burada faydalı bir amaç için harcanıyor. Bu sevindirici bir durum. Çok
yönlü bir gelişim için cebinden harcayarak kitap alarak okumak önemli bir aktivitedir.”
ifadelerini kullandı. Kumru “Bize düşen görev; yavrularımızı geleceğe fikri ve bedensel
olarak en donanımlı şekilde hazırlayabilmek, geleceğin ruhunu, bugünden hazırlamaktır.”
şeklinde konuştu.
Gelen alıcılarla birebir ilgilenen Anadolu Gençlik Derneği temsilcisi, gençlerle hizmet
etmenin önemini anlatırken özel indirimli kitapların tanıtımını da yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15569.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Bin 194 engelli işe yerleştirildi
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Orhan Düzgün başkanlığında toplandı.
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Kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı
toplantıda 2014 yılı ile 2015 yılının ilk 9 ayının genel bir değerlendirmesini yapan Vali
Düzgün, toplantının vatandaşlara, iş arayanlara ve işverenlere hayırlı ve verimli olması
temennisinde bulundu. 2015 yılının 9 aylık döneminde 31 bin kişinin işe yerleştirme
başvurusunda bulunduğunu belirten Vali Düzgün, 2014 yılında ise işe yerleştirme başvuru
sayısının 36 bin olduğunu söyledi.
Kayseri'nin istihdam oranlarının artırılması için yapılması gerekenler ile mesleki eğitim
çalışmalarının önemine vurgu yapan ve 2015 yılında da işçi arayan işveren ile işsizler
arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmaların etkin bir şekilde sürdürülmesi
gerektiğini kaydeden Vali Düzgün, şu bilgileri verdi; “2014 yılında açık iş konusunda da yine
27 bin 900 iş var, 2015 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 23 bin 144 açık iş var. Bunların
ağırlıkla olarak özel sektöre ait olduğunu görüyoruz. 2015 yılında açık iş olan 23 bin 144 işten
48’i kamuya ait 23 bin 66’sı özel sektöre ait. 2015 yılında işverene 132 bin takdim yapılmış,
11 bin 700 yerleştirme yapılmış, kayıtlı iş gücü rakamımız bu dönemde yaklaşık 90 bin kişi
kayıtlı işsiz sayımızda 49 bin kişi. Engeliler bakımından da yine geçen yılla
karşılaştırdığımızda 2014 yılı içerisinde bin 646 engelli vatandaşımız işe yerleştirildiğini
görüyoruz. 2015 ilk 9 aylık döneminde ise bin 194 engelli vatandaşımız işe yerleştirilmiştir.”

İŞKUR bünyesinde oluşturulan İş ve Meslek Danışmanlığı Uzmanlığı ile yürütülen işveren ile
işçiyi buluşturma faaliyetleri ve meslek edindirme kurslarının önemine dikkat çeken Vali
Düzgün, şu şekilde devam etti; “İş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerinden de yaklaşık 55 bin
vatandaşımız faydalanmıştır. Vatandaşlarımızın istihdamına uygun iş gücü yetiştirme
kurslarının açılması amacıyla da 2015 yılında 2014 yılına göre ciddi bir artış olduğunu
görüyoruz. Geçtiğimiz aylardaki toplantılarda da bu kursların açılması, iş arayan
vatandaşlarımızın daha nitelikli hale getirilmesi konusunda tavsiye kararlarımız olmuştu.
2014 yılında 114 kurs açılmışken 2015 yılında açılan kurs sayısı 846, kurslardan faydalanan
vatandaşlarımız da 3 bin 609 kişi. Çalışma ilişkileri servisi faaliyetleri olarak ta özellikle iş
yerlerinin denetimi, iş sağlığı ve güvenliği denetimi işverenlerin buna uyup uymadığı
konusunu da 2015 yılında 263 iş yerimiz denetlenmiş yaklaşık 3 milyon 862 bin lira tutarında,
kurallara uymayan iş yerlerine ceza uygulanmıştır.”
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin
ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15570.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Pınarbaşı Kaymakamı Çelik'ten Kayseri
Şeker'e Ziyaret
Pınarbaşı Kaymakamı Mehmet Haşim Çelik, Kayseri Şeker Fabrikasını ziyaret etti.
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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Pınarbaşı
Kaymakamı Mehmet Haşim Çelik'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
Çelik'e Kayseri Şeker’in yatırımları ve Pınarbaşı bölgesinde pancar tarımı ile ilgili bilgiler
verdi. Ziyarette Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Kayseri
Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli de hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15571.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Kayseri’de kokain operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda, 8.20 gram kokain maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan çalışmalarda E.A., M.A. ve Y.S.’nin yakalanarak gözaltına alındığı
öğrenildi. M.A.’nın yapılan üst aramasında 2.88 gram gelen kokain ele geçirildiği bildirildi.
Şahısların Kayseri’de uyuşturucu ticareti yaptıkları otomobilin içinde yapılan aramalarda ise
8.20 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15572.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Memduh Büyükkılıç Yenimahalle halkı ile
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel dönüşümün başarı ile
gerçekleştirildiği Gültepe Mahallesi ile Erciyes Üniversitesi arasında kalan Yenimahalle
bölgesinde yol yenileme çalışması yaptıklarını yerinde inceleyerek bölge halkı ve esnafı ile
sohbet etti.
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Yenimahalle semtinde bulunan esnafları gezerek belediye çalışmalarını yerinde denetleyen
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Yenimahalle semtlerinde halk ve esnaf ile sohbet ederek
yapımı tamamlanan yol yenileme ve asfaltlama çalışması gerçekleştirilen cadde ve sokakları
gezdi.
Melikgazili olmanın farkını yaşıyorlar.
Başkan Büyükkılıç ” Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem
de bölge halkı ile sohbet etme imkânı buluyorum. Bugün Yenimahalle mahallesini gezerek
esnaf ile sohbet ettik. Yenimahalle semti Kentsel Dönüşümün Başarı ile uygulandığı
mahallelerimizdendir. Gecekondu semti 10 yılda modern, sağlıklı ve her türlü sosyal donatımı
olan alanlara dönüşmüştür. Bu bölgede 4 cadde ve 23 sokak da asfaltlama çalışması

gerçekleştirdiktir. Belediyemizce yapılan yatırımlar ile şehir merkezine yakışır hale
getireceğiz. Şimdi de otopark olarak kullanılan alanı kapalı semt pazaryeri haline getireceğiz.
Pazaryerinin nasıl ve hangi proje olacağını semt halkı karar verecek. Mahallemiz
Melikgazi’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi Melikgazili olmanın farkını yaşıyor olacaktır. ”
dedi.
Yenimahalle semt pazaryeri inşa edilecek
Mahalle halkı ve esnafları ile sohbet eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç’’a gerçekleştirilen
çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler, Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara ve
esnaflara kapalı semt pazaryeri yapılacağını müjdesi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15573.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

İstihdama Melikgazi katkısı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi ile İş-Kur ile
ortak gerçekleştirilen çalışma ile belediyede 40 kişinin geçici olarak istidam edildiğini
söyledi.
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TYP yani Toplum Yararına Program kapsamında İş-Kur ile yapılan anlaşma gereği 40 kişiye
belediyeden iş verildiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “ Belediyelerin kuruluş
amaçlarından biride sosyal belediyecilik ilkesidir. Toplumda birlik ve beraberliği, barış ve
huzurun sağlanması, toplumda sosyal dengenin oluşturulması amacı ile belediyelere yasa
tarafından yetki verilmiştir. Bu amaç İş-Kur ile ortak çalışma gerçekleştirerek istihdama katkı
sağlıyoruz. 9 ay süre ile 40 işçi belediyemizde istihdam edilecektir. Bu 40 işçinin 15’i park ve
bahçeler Müdürlüğünde, 15’i Temizlik İşleri Müdürlüğünde, 10 kişi ise çevre koruma kontrol
müdürlüğü emrinde görevlendirilmiştir. İstihdam alanı belediye olmaktadır. Ancak bu
işçilerin maaşları İş-Kur tarafından verilmektedir. Bu proje her yıl uygulanmakta olup,
belediyemiz bir nebze de olsa istihdama katkı sağlamaktadır“ dedi.
İstihdama Belediye Katkısı
İş-Kur ile her yıl gerçekleştiren bu çalışmanın son derece faydası olduğunu hatırlatan Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye de istihdam edilen bu çalışanların şehrin hizmetine fayda
sağladıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15574.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz'ın acı günü
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın dayısı İzzet Yükselen (81)
geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Yükselen, kılınan cenaze namazının ardından
son yolculuğuna uğurlandı.

22 Ekim 2015 Perşembe 15:22

Cami Kebir'de kılınan cenaze namazına Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vefat eden İzzet Yükselen'in yakınları ve çok
sayıda vatandaş katıldı. KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın dayısı olan İzzet Yükselen
kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15575.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Mustafa Kilaborucu’nun acı günü
Kayseri Valiliği personellerinden Mustafa Kilaborucu’nun annesi Ümmü Kilaborucu son
yolculuğuna uğurlandı.
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Geçtiğimiz gün 86 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Kilaborucu’nun annesi Ümmü
Kilaborucu için Hisarcık Merkez Cami’nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakiben
kılınan cenaze namazının ardından Kilaborucu, Hisarcık Mezarlğı’nda toprağa verildi.
Cenazeye Kayseri Valisi Orhan Düzgün, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15576.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Bünyan Belediyesi’nden dar gelirliye ev sahibi
olma imkanı
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Bünyan’da yapılacak olan yeni TOKİ konutları
için resmi başvuruların başladığını söyledi.

22 Ekim 2015 Perşembe 15:32

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Bünyan’da yapılacak olan yeni TOKİ konutları
için resmi başvuruların başladığını söyledi.
Bünyan Belediyesi tarafından daha önce çalışmaları başlatılan yeni TOKİ konutları için resmi
başvuru işlemleri başladı. Bünyan’da yapılacak olan TOKİ konutlarından ev sahibi olmak
isteyen vatandaşlar 11 Aralık 2015 tarihine kadar 2+1 daireler için 4 bin TL, 3+1 daireler için
6 bin TL peşinat bedelini Ziraat Bankası Bünyan Şubesi’ne açılan hesaplara yatırarak başvuru
yapabilecekler. Konuyla ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu
şunları kaydetti; “Hepinizin malumu olduğu üzere TOKİ vasıtasıyla bir toplu konut projemiz
olduğunu zaman içinde sizlere duyurmuştuk. Bu gün varılan noktada bu projemiz artık daha
da somut hale geldi ve yapmış olduğumuz proje Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından
kabul edildi. Bu çerçevede şimdilik 118 tane 2+1 118 tane de 3+1 şeklinde konut planlaması
yapılmıştır. Tabi bu rakamlar gelen talebe göre değişiklik gösterebilecek. Ayrıca talebin fazla
olması durumunda ödenen parasal miktarda da bir düşüş olacak. Süreç hakkında bilgi verecek
olursak Toplu Konut İdaresi tarafından gönderilen bazı evraklar var. Başvuru yapacak olan
vatandaşlarımız bu evrakları belediyemizden temin edebilirler ve bu çerçevede gerekli bilgi
ve aydınlatma belediyemizde oluşturulan ekip tarafından vatandaşlarımıza verilecektir. Bu
evraklarla birlikte 2+1 konut alacak olanlar 4 bin TL, 3+1 konut alacak olanların da 6 bin TL
peşinat ücretini Ziraat Bankası’nda TOKİ adına açılan hesaplara yatırmak suretiyle müracaat
yapabilecekler. Bu çalışma yapıldıktan sonra başvuruların Toplu Konut İdaresi’ne sevki
yapılacak. Yapılan müracaat arz dilmesi düşünülen konut sayısından daha fazla ise yeniden
planlama yapılarak konut sayısı artırılacaktır. Dar gelirli vatandaşlarımız bu projeyle 180
aydan başlayarak 240 aya kadar uzayan vadeler ile 2+1 konut sahibi olabilirken, 3+1 konut
sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız 120 aydan 180 aya kadar uzayan vadeler ile ev sahibi
olabilecekler. Vatandaşlarımız bu süreçle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri belediyemiz
bünyesinde oluşturulan müracaat ofisi ve görevlendirilen personelimizden alabilirler. Modern
konut üretme adına atılan bu önemli adım Bünyan’da başlatılan değişim ve dönüşüm atağının
bir ayağıdır. Köyden kente göçüşü önleyecek ve dar gelirli vatandaşlarımızın uygun ödeme
planlarıyla kira öder gibi ev sahibi olmasına olanak sağlayacak bu proje ilçemizin yeniden bir
cazibe merkezi haline gelmesi noktasında önemli projelerden biri. Yeriyle ilgili bir bilgi
verecek olursak bildiğiniz üzere TOKİ arsa katkı payının vatandaşlara yük olmaması için
hazine arazileri üzerinde çalışma yapıyor. Bizde bu çerçevede 3 farklı nokta gösterdik mevcut
TOKİ konutları bölgesinde buluna bir arazimiz vardı ki bu arazinin bu çalışma için uygun
olmadığı hepimiz tarafından biliniyor. Alternatif olarak gösterdiğimiz diğer iki noktada
gerekli fizibilite çalışmalarını yaparak Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne teslim ettik.

Burada anahtar vatandaşlarımızın talebiyle ilişkilidir. Bünyan’ımıza ve Bünyanlı
hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum.”
Başkan Gülcüoğlu yapılacak olan projede 2+1 konutların yaklaşık 90 bin liraya 3+1
konutların ise 140 bin liraya mal olacağını belirtti. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların
belirlenen ödeme planına göre 2+1 konutlar için yaklaşık 318 liradan başlayan, 3+1 konutlar
için ise yaklaşık 622 liradan başlayan taksitler ile ödeme yapacaklarını ve peşin ödemelerde
yüzde 12 gibi bir indirim imkanına sahip olacaklarını ifade eden Başkan Gülcüoğlu; projeyle
dar gelirli vatandaşların ağır faiz yükü altına girmeden uygun taksitlerle kira öder gibi ev
sahibi olabileceklerine dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15577.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Sosyal medya fotoğraf yarışması
Yapmış olduğu çalışmalar ve yeniliklerle adından sıkça söz ettiren Talas Belediyesi, ‘Sosyal
Medya Fotoğraf Yarışması’ başlatıyor. Yarışmada dereceye girenleri fotoğraf makinesi, tablet
ve telefon gibi hediyeler bekliyor.

22 Ekim 2015 Perşembe 15:34

Yarışmada, cep telefonu ile çekilen ‘Talas’ta gülümseten kareler’ konulu fotoğraflar kabul
edilecek. Fotoğraf yarışmasına katılacakların çektikleri fotoğrafları talas.bel.tr/yarisma
adresine göndermeleri ve Talas Belediyesi sosyal medya sayfalarını beğenmesi/takip etmesi
yeterli olacak. Bugün başlayan yarışmanın son başvuru tarihi 3 Kasım 2015 Pazartesi günü
olarak belirlenirken, sonuçlar 9 Kasım Pazartesi günü açıklanacak. ‘Talas’ta gülümseten
kareler’ fotoğraf yarışmasının birincisine fotoğraf makinesi, ikincisine cep telefonu,
üçüncüsüne ise tablet verilecek. Dereceye giren ve en çok beğeni alan fotoğraflar için sergi
düzenlenecek.
Öte yandan yarışmada dereceye giren 10 kişiye mansiyon ödülü olarak özçekim çubuğu ve
yarışmaya katılan herkese katılım sertifikası verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15578.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

"Şehrimiz için çalışıyoruz"
Her hafta Büyükşehir Belediyesi'nin bir birimini ziyaret ederek personelle bir araya gelen
Başkan Mustafa Çelik, bu hafta Gürpınar'daki Konkasör Tesisleri'ne gitti. Yılda 1 milyon ton
altyapı malzemesinin üretildiği tesislerde incelemelerde bulunan Başkan Çelik, "Ekiplerimiz
tüm güçleriyle şehrimiz ve halkımız için çalışarak hizmet üretiyor" dedi.

22 Ekim 2015 Perşembe 15:42

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gürpınar Konkasör Tesisleri'nde çalışan
personelle bir araya geldi. Başkan Çelik, tesisler hakkında Fen İşleri Daire Başkanı Ali
Hasdal'dan bilgi aldı. Yılda 1 milyon ton yol altyapı malzemesi ile asfalt agregası üretilen
tesislerde personelle öğle yemeği yiyen Başkan Çelik, personelden belediye çalışmaları ve
Kayseri ile ilgili tavsiye ve fikirlerini sordu.
Başkan Mustafa Çelik, personelle sohbet ettikten sonra tesisleri gezdi. Laboratuvar
ortamındaki incelemesinin ardından seri üretimin yapıldığı tesislerde tüm birimleri gezen
Başkan Çelik, daha sonra tepeye çıkarak hem kuşbakışı tesisleri ve yapılan çalışmaları takip
etti hem de hammadde olarak kullanılan taşları inceledi.
Her hafta Perşembe günü belediyenin bir birimindeki çalışanlarla bir araya geldiğini ifade
eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Bu haftaki durağımız Gürpınar'daki
konkasör tesislerimiz oldu. Bu alan 2006 yılında Enerji Bakanlığımız tarafından belediyemize
tahsis edildi. Şehrimizdeki yolların altyapı ve asfalt malzemelerini bu tesisten temin ediyoruz.
Tesisimizde 100 kişiden fazla çalışan var. Personelimizle bir araya gelerek çalışanlarımızın
şehrimizle ilgili tavsiyelerini aldık. Şehri iyi yönetmek istiyorsanız öncelikle personelinizin
görüş ve tavsiyelerini dikkate almanız gerekiyor. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Önümüzdeki
yıllarda bu tesisimizdeki malzemelere daha da fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Ekibimiz var
güçleriyle şehrimiz için halkımız için çalışıp hizmet üretiyor" dedi.
Başkan Mustafa Çelik, personelle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kolaylıklar dileyerek
Konkasör Tesisleri'nden ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15579.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Veterinerlik Fakültesinde önlük giydirme töreni
Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri için
önlük giydirme töreni düzenlendi.

23 Ekim 2015 Cuma 13:49

Sabancı Kültür Sitesi konferans salonda düzenlenen önlük giydirme törenine Erciyes
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Yetim, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. İhsan Keleş, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Önlük giydirme
töreninde konuşan Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Keleş,
öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Keleş, öğrencilere mesleklerinin zorluklarını
anlattı. Keleş ayrıca, "Bu eğitimi başarı ile tamamlamanız için çok çalışmanız gerekir.
Öğretim üyelerimizin, sizlerin öncelikle kendinize, ailenize, memleketinize ve tüm insanlığa
faydalı olabilmeniz adına gerekli donanımı aktarmak için elinden gelen çabayı sarf
edeceğinden hiç kuşkum yoktur. Giyeceğiniz önlükler temizliği, dürüstlüğü ve fedakarlığı
temsil etmektedir. Bu vasıflara sahip öğrenciler olacağınızı ümit ediyorum” dedi.
Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Yetim de, öğrencilere derslerinde başarılar
diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15580.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Sümer ortaokulu Avrupa yolunda
Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajansı bünyesinde ve İtalya-Romanya-Bulgaristan-Polonya
ve Kayseri İli Kocasinan İlçesi Sümer Ortaokulu ortaklığı ile yürütülen Erasmus + Projesi
başlangıç toplantısı Ankara Anadolu Downtawn Otelde gerçekleştirildi.

23 Ekim 2015 Cuma 13:56

Ülke genelinde projesi kabul edilen çeşitli illerden gelen kurumların katılımıyla gerçekleşen
toplantıya Sümer Ortaokulu adına Okul Müdürü Mahmut Sami Çalışkan ve Proje Sorumlusu
İngilizce Öğretmeni Nergiz Uca katıldı. Toplantı sonrası imzalanacak sözleşme ile Avrupa'ya
gitmeye hazırlanan Sümer Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin ilk durağı İtalya’nın turizmi

ile ünlü adası Sardunya Adaları olacak. Daha sonra Romanya, Polonya ve Bulgaristan
toplantılarıyla 2015-2017 tarihleri arasında proje devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15581.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Kayseri Şeker'den bir destek de pancar
tarlalarının ilaçlanmasına geldi
Kayseri Şeker tarafından 2016-2017 pancar kampanya ekim dönemindeki ilaçlamanın fabrika
tarafından yapılacağı müjdesi geldi.

23 Ekim 2015 Cuma 14:00

Pancar hasat günleri münasebetiyle Akçatepe köyündeki söküm günlerinde çiftçilerle bir
araya gelen Başkan Akay 2016-2017 Pancar kampanya ekim döneminde Kayseri Şeker için
sözleşmeli pancar ekimi yapılan alanlardaki tarımsal ilaçlamanın da fabrika tarafından
yapılacağı müjdesini verdi.
Tarlasında pancar hasadı yapılan Kocasinan İlçesi Akçatepe Köyü Çiftçisi Halit Yılmaz; 50
yıldan beri pancar ekicisi olduğunu belirterek, "Önceleri pancarımızın parasını
alamadığımızdan, kar edemediğimizden dolayı pancar ekimini bırakmak durumunda
kalmıştık. Başkan bizim elimizden tuttu. Pancar tarımında talebin artmasını sağladı. Şimdi bu
sorunlar ortadan kalktığı için çiftçi pancar ekmek istiyor. Çiftçinin en önemli gelir kaynağı
şeker pancarı durumuna geldi" dedi.
Akçatepe köyü çiftçileri de, Kayseri Şeker’in Şeker Pancarı ürünü dışındaki tarımını
yaptıkları ürünlerin de değerini bulması için Kayseri şeker tarafından yapımına başlanan
lisanslı depolarda ürünlerinin saklanması yanı sıra daneli ürünlerin Kayseri Şeker tarafından
alınarak değerlendirilmesi taleplerini de iletmeleri üzerine açıklama yapan Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Yapımına başlanılan lisanslı
depolarımız ile çiftçilerimizin gelirlerine katkı sağlamak istiyoruz. Asıl olan Çiftçinin bütün
faaliyetlerine katkı sağlamaktır. Bizim çiftçimizin yüzü gülsün diye gayret gösteriyoruz. Bu
nedenle her vesile ile onlarla sizlerle birlikte oluyor ve sorunları yerinde dinleyip çözümler
üretiyoruz" diye konuştu.
Ülkedeki şeker pancarı şeker oranları hakkında sorulan bir soru üzerine de Başkan Akay, şu
anda Türkiye’de şeker oranı en iyi çıkan bölgelerin başında Kayseri Şeker’in geldiğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15582.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Destici, Kayseri’de miting yapacak
Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Yaşar Bekir Soğman, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı
Mustafa Destici’nin yarın saat 15.00’de miting düzenleyeceklerini söyledi.

23 Ekim 2015 Cuma 14:03

Yaşanan terör olaylarında şehit verdiğimiz güvenlik güçlerimize rahmet dileyerek sözlerine
başlayan Soğman, “Büyük Birlik hareketi olarak biz 23 yıldır hepimiz aynı kilimin
desenleriyiz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun izinden devam ediyoruz. Bu ülkede yıllardır
Alevi, Sünni, laik, anti solcu, sağcı diye milleti birbiriyle konuşamaz ayrımcı ön yargılarla
doldurmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.
“İdam geri gelmeli”
Konuşmasında AK Parti’yi eleştiren Soğman, seçimden sonra idam cezasının tekrar geri
gelmesi gerektiğini söyledi. Soğman, “İdam geri gelmez ise PKK'ya yardım yataklık
yapanların mal varlığına el konup sınır dışı edilmezse, para kaynaklarını kurutmazsan, dış
ülkelerle olan bağlantılarını bürokrasiyle yok etmezsen, bu yapılan sadece havada uçan sineğe
ilaç sıkmaya benzer.
BBP’nin sloganı olan “Safını Belirle” söylemini tekrar eden Soğman, seçim vaatlerinden
bahsetti. Ayrıca Soğman, Mustafa Destici'nin de katılacağı bir miting yapacaklarını belitti.
Vatandaşları mitinge çağıran Soğman, mitingin yarın saat 15.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda
olacağını söyledi.
Haber-Foto: Veli Göğebakan –Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15583.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Yazarları gözüyle Kitap Fuarı
Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve bu sene 16 Ekim’de yinelenen Kayseri Kitap Fuarı’nı
gezerek yazarlarımızla görüştük.

23 Ekim 2015 Cuma 14:09

Şenlikoğlu, okurlarını kitap fuarına davet etti

Tanınmış yazarlarımızdan Emine Şenlikoğlu, Kayseri 2. Kitap Fuarı’ndaki Mektup Yayınları
standında yer aldı.
Dünya Ticaret Merkezi’nde açılan ve 25 Ekim’e kadar sürecek olan Kitap Fuarı’nda
görüştüğümüz Şenlikoğlu, didaktik tarzda yazdığını hatırlatarak “Bir kitapta okuyucuya ne
verebilirim? En çok buna dikkat ederim. Bilgi vermiyorsam kitap yazmam. Benim gayem
bilgi vermek.” dedi.
En çok emek verdiği eserlerinin 4 ciltlik “Kılavuz”, 16 ciltlik “Nesillerin Öyküsü” ve “Sorma
Nasılsa Cevabı Yok” olduğunu söyleyen Şenlikoğlu, genç yazarlara ve yazar adaylarına da
öncelikle bol bol okumalarını tavsiye etti.
Emine Şenlikoğlu, görüşmemizde son olarak şunları söyledi:
“İslam, emeksiz öğrenilmez. Mutlaka emek vermemiz lazım. Kur’ân’a zaman ayırmamız
lazım.”
Kayserili Yazar Ali Özkanlı fuarı değerlendirdi
Kayserili yazar Ali Özkanlı da fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Geçen yıl açılmasıyla
birlikte büyük bir eksikliği giderdi. Bu fuar, Kayseri için büyük bir ihtiyaçtı. İlgi açısından
geçen yıl çok daha yoğun bir ilgi vardı. Ekonomik boyuttan ise, normal kitapçılarda 10 liraya
aldığınız bir kitabı buradan 5 liraya alabiliyorsunuz. Bir Kayserili yazar olarak çok
memnunum” dedi. Ali Özkanlı, genç yazar adaylarına çok okumalarını, sabırlı olmalarını,
kalemlerinin olgunlaşmasını beklemelerini ve hiç yılmamalarını tavsiye etti.
Bülent Akyürek, fuardan oldukça memnun
Kitap Fuarı’nın ikinci senesi olmasına rağmen başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten
tanınmış yazar Bülent Akyürek de “Durduk yere, boşu boşuna kitap yazdığımı
hatırlamıyorum. Eğer bir problemi çözmeyecekse, o kitabı yazmam. İkincisi; kendim korkak
bir adam olsam bile yazarken cesur olmaya gayret ediyorum” şeklinde konuştu.
Son olarak, yazar adaylarına çok okumalarını tavsiye eden Bülent Akyürek, “daha uyanık
olsunlar ki, güzel kitaplar yazabilsinler. Çok okuyup az yazmakta fayda var; o zaman kalite de
olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.
Haber/Fotoğraf: Selda Avcı/Sedanur Yiğit
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15584.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Kayserili tiyatrocu Canat Anıldı
Kayserili merhum şair, yazar ve tiyatro sanatçısı Hasan Nail Canat vefatının onbirinci,
doğumunun da 72. yıldönümünde anılıyor. 25 Ekim 1943 tarihinde Kayseri’de doğan, 21
Ekim 2004’de İstanbul’da vefat eden Canat için torunu Hasan Canat öncülüğünde İstanbul’da
bir anma toplantısı gerçekleştirildi.

23 Ekim 2015 Cuma 14:20

Bağcılar Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi'nde sunuculuğunu ve oturum
başkanlığını spiker ve eğitimci-yazar Sırrı Er'in yaptığı anma programına karikatürist Yalçın

Turgut Balaban, şair ve yazar Ahmet Mercan, gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş ve gazeteciyazar Demet Tezcan konuşmacı olarak katılarak merhum Canat’la ilgili değerlendirmelerde
bulundular.
Kalabalık bir davetli topluluğunun ilgiyle izlediği programda merhum Canat’la ilgili
sinevizyon gösterisi de yapıldı ve hatıralar paylaşıldı. Programda merhumun yazdığı “Erik
Ağacı Destanı” şiiri de Sırrı Er tarafından okundu.
Programın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Canat'ın
camianın nadir yetiştirdiği sanatçılardan birisi olduğunun altını çizdi. Çağırıcı, "Sanatçılar
aynı zamanda bir ülkenin her yönüyle gelişmesine vesile olmaktadırlar. Ülkemizin büyük bir
değeri olan Hasan Nail Canat'ın adını programı düzenlediğimiz bu salona verdik. Onun adını
Bilgi Evi ve Kültür Merkezi'nde yaşatacağız" şeklinde konuştu.
Gazeteci-Yazar Demet Tezcan, 1930 ile 1980 yılları arasındaki yazılan ve oynanan tiyatro
oyunlarının Fransa'dan alındığını söyledi. Müslüman camianın değer yargılarının bu
oyunlarda yok sayıldığını ve alay edildiğini vurgulayan Tezcan, Canat'ın buna karşın bir
misyon çizdiğini söyledi.
İlaç adıyla izin
Şair-Yazar Ahmet Mercan da Canat ile ilgili hatıralarını paylaştı. Önceki yıllarda yaşadığı
ilginç bir hatırasını paylaşan Mercan, bir tiyatro oyununu sergilenmesi için emniyetten izin
alınmasını şu sözlerle anlattı:
"Her tiyatro oyunu öncesinde emniyetten izin alınıyordu. Bir oyun öncesi emniyetten izin
alınması gerekiyordu. Kendilerine bir yazı sunuldu. Kağıdın üzerinde tesadüfen bir ilacın adı
yazıyordu. Yazıyı okuyan yetkili, o ilacın adını söyleyerek, 'bu oyunun oynanmasında bir
mahsur yoktur' demişti. O sıkıntılı yıllarda böyle ilginç olaylar da yaşadık."
Canat'ın, 'deli olmayan tiyatrocu olamaz', sözüne atıf yapan Mercan, Canat'ın oyunlarını zor
şartlarda oynadıklarını söyledi. Mercan, "Sahne insanın egosunu en çok gösterme imkanı
bulduğu yerdir. O, şeytanın karargahını basmaya gidip orada hak sözünü söylemek isteyen
kişiydi" dedi.
Karikatürist Yalçın Turgut Balaban da,Büyük Doğu'nun İslam'ın emir subaylığını yapan
aksiyon hareketi olduğunu anlattı. Balaban, "Hasan Nail de çok iyi bir Büyük Doğu'cuydu. O,
Büyük Doğu'nun bir neferiydi. Her şeyiyle kendine biçilen rolü oynamanın cehdi içindeydi"
diye konuştu.
Dizilerdeki bizden biri
Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş da Canat'ın tüm meselesinin inandığı değer verdiği şeyleri
uygun dille bu ülkenin insanına öncelikle gençlerine anlatmak olduğunu kaydetti.
Romanlarında çocukları ve gençleri hedef alıp çalışmalarını bu yönde geliştirdiğini belirten
Kızıltaş, şöyle konuştu:
"Son 50-60 yılda sinema, tiyatro, televizyon bize çok şeyler kaybettirdi. Oturup düşünürsek
bu sahada yanlış yaptığımızı anlarız. Rahmetlinin babası, 'soytarımı olacaksın' diyerek onun
oyuncu olmasına karşı çıkmasının ardından, müftülükle bağlantılı bir derneğin salonunda
sergilediği oyununu görünce, 'evladım bundan sonra yanındayım.' diyor. 50'li yıllardan
itibaren Türkiye sinema ve tiyatroda 90 sonrası da TV kanallarının çıkmasıyla içki, kumar
gibi zararlı alışkanlıklar normal sıradan şeyler gibi anlatıldı. Bize bu oyunlar ve diziler çok
şey kaybettirdi" dedi.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ulvi Alacakaptan da Canat ile yaşadıkları hatıralarını ve
düşüncelerini paylaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15585.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Katillere Mavi Marmara “abluka”sı
Mavi Marmara’ dava dosyasının kendisine tebliğ edileceği korkusuyla Avrupa’ya gidemeyen
Ehud Barak ve suçlu komutanlar, ABD’de yaşadıkları şokun ardından adeta ‘abluka’ hayatı
yaşamaya başladılar. “Hukuk muhasarası” altındaki katiller İsrail’den dışarı çıkamayacak
duruma geldiler.

23 Ekim 2015 Cuma 14:24

Tebliğ, MOSSAD ajanları atlatılarak yapıldı
31 Mayıs 2010 tarihinde Mavi Marmara Gemisi'ne ve filonun diğer gemilerine yapılan
saldırıda İsrail askerleri tarafından şehit edilen ABD vatandaşı Furkan Doğan'ın babası Yrd.
Doç. Dr. Ahmet Doğan, olay sonrasında Gazze'ye abluka kararını veren İsrail eski Başbakanı
ve Savunma Bakanı Ehud Barak hakkında dava açtıklarını hatırlattı. Gazetemize bir demeç
veren Ahmet Doğan, Mavi Marmara avukatlarının ABD'de bulunan Barak'a, MOSSAD
ajanlarını atlatarak dava dosyasını tebliğ etmeyi başardığını söyledi.
Dava dosyasının tebliğ tarihinin Furkan Doğan'ın 24. doğum gününe denk geldiğinin altını
çizen Ahmet Doğan, "Mavi Marmara’da katliam yapıldıktan sonra biz hangi merci, alan,
ülkelerde dava açabiliriz diye araştırdık” dedi. Türkiye ve Uluslararası Ceza Mahkemesi
Lahey’de bir davalarının yürüdüğünü hatırlatan Doğan; “Furkan da Amerikan vatandaşı
olduğu için Amerika’da da dava açmak istedik. Ama öncelikle Amerikan Hükümetinin
Amerikan vatandaşının haklarını koruması için bir araştırma, soruşturma açmasını istedik.
Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmadan önce Amerika’ya gitmiş ve Barack
Obama’ya bu konuyla ilgili taleplerimi ileten bir mektup vermişti. Furkan’ın Amerikan
vatandaşı olması nedeniyle haklarının soruşturulmasını istemiştik. Ancak bize gelen cevapta
bu soruşturmanın açılamayacağı yönünde olumsuz bir cevap gelmişti. Biz bu aşamadan sonra
Amerika’dan şahıs olarak yani Furkan’ın ailesi olarak bir dava açabilir miyiz diye bunun
araştırmasını yapmıştık ve bu suçluların Amerika’ya gelmesi durumunda bunlarla ilgili dava
açılabileceği anlaşılmıştı" ifadelerini kullandı.
Diğer mağdurlar da tazminat talep edebilecek
Doğan, Amerikan hukuk sisteminde davanın açılabilmesi için karşı tarafa tebligatın
yapılmasının yeterli olacağını belirterek konu ile ilgili açıklamalarına şöyle devam etti;
“Biz Ehud Barak’a dava açtık ama tebligat yapılmadığı için dava başlamamıştı. Bu yüzden
Ehud Barak’ın tam da Furkan’ın doğum günü olan 20 Ekim'de Amerika’da bir konferans için
Kaliforniya’ya geleceğini öğrenince tebligatı burada yapma kararı aldık ve avukatlarımız
aracılığıyla tüm engellemelere rağmen bu tebligat kendisine yapıldı. Bu aşamadan itibaren
davamız açılmış oldu" diye konuştu.
İsrail eski Başbakanı Ehud Barak'ın uluslararası terörizm, kasten adan öldürme, işkence
suçlarından da yargılanacağını söyleyen Ahmet Doğan, "Bu dava tazminat davasına da
dönüşerek diğer Mavi Marmara şehitleri, mağdurları da bu davanın müştekisi olarak tazminat
davası da talep edebileceklerdir. Tebliğden sonra dava resmen başladı. Bundan sonrasında
avukatlarımız yargıda bunu takip edeceklerdir" dedi.
Bu tarihi bir dava

Tebligatın yapılış şekli ile ayrıntılı bilgiler veren Doğan, "Barak veya İsrailli bir üst yönetici
Amerika’ya geldiği zaman kendisine böyle bir tebligat yapılması aslında çok zordu. Çünkü
etrafındaki korumalar ve MOSSAD tarafından engelleniyordu. Ancak Amerika’daki
avukatlarımızın ve özellikle de yargı mensubu olarak oradaki görevlinin dirayeti sayesinde bu
tebligatı yapabildik. Çünkü bu tebliğ çok önemliydi. Bundan sonra artık davanın bir şekilde
engellenmesi mümkün değildir. Ehud Barak Amerika’dan gitse de, tekrar gelmese de bu dava
devam edecektir. Aslında bu tarihi bir davadır. Bir İsrailli üst düzey yönetici ilk defa
Amerika’da yargılanmış ve jüri önüne çıkmış olacaktır."
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15586.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Oğuz Memiş, Arakan'ı anlatacak
Gazetemizin kurucusu ve imtiyaz sahibi Oğuz Memiş, Bangladeş ve Arakan izlenimlerini
anlatacak. TYB Kayseri Şubesi’nce organize edilen program bu akşam saat 19:00’da
Yoğunburç Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek.

23 Ekim 2015 Cuma 18:39

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’nin geleneksel “Kalem Sohbetleri “programının
11.’sinde izleyicilerle buluşacak olan Memiş, bu kardeş ülkelerle ilgili bilgi vererek seyahat
anılarını aktaracak.Yazar Selim Tunçbilek’in yöneteceği programda ayrıca Celil Tekcan
“Kudüs”, Kadir Karaman da “Tataristan“ izlenimlerini anlatacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15587.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Sıradışı yazar Bülent Akyürek ile başbaşa

23 Ekim 2015 Cuma 18:43

“’Kayseri Kitap Fuarı’ Fikrinin Öncülerindenim ”
“İçinizdeki Öküze Oha Deyin”, “Yılgın Türkler”, “Öğle Namazına Nasıl Kalkılır?” ve
“Felsefeden Acil Çıkış” kitaplarıyla çok konuşulan ve tartışılan yazar Bülent Akyürek ile

Kayseri’de bu sene ikincisi düzenlenen kitap fuarında bir araya gelerek fuar ve kitaplar
üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
Kayseri’de kitap fuarı kültürünün oluşmasında katkılarınızın olduğunu görüyoruz. Bize bu
süreçten bahsedebilir misiniz?
Kayseri’de kadim dostlarım var. Daha önce burada ciddi bir kitap fuarı olmamış. Hatta
insanlar burada olmaz gibi durum yaşıyorlardı. Ben de Kayseri’ye gelip gitmelerim esnasında
‘burada fuar yapmamız lazım!’ diye düşündüm. Bu fikri ortaya attığımda Kayseri’de kitap
fuarı düzenleneceğine benden başka inanan yoktu. İşi ciddiye alıp Eylül Fuarcılığa gidip
görüşen, bu işi yapalım diye fısıldayan, üstüne giden adamlardan birisiyim. Nitekim haklı
çıktım. Geçen sene burada inanılmaz bir fuar oldu. Türkiye’nin belki de ilk beşteki
fuarlarından bir tanesiydi. Herkes memnun kaldı. Bu sene ikincisi daha büyük oldu. İnşallah
devamı da gelecek. Ben de bu güzel organizasyonda 10 gün boyunca C4 kitap standında okur
severlerle ile birlikteyim.
En son çıkan “Felsefeden Acil Çıkış” adlı kitabınız oldukça yankı uyandırdı. Bunun en büyük
etkilerinden bir tanesi kitabın belli bir sayfasından sonrasının boş olması. Neden böyle bir
yöntem seçtiniz? Bu kitabınız ve yapılan yorumlar hakkında neler söylemek istersiniz?
Kitap bir felsefe eleştirisidir. 120 sayfa ve içi boş bir kitap. 5 baskısı bitti. Kitabın üzerinde
çok konuşuldu tartışıldı. Kitabın konusu, anormal bir yazarın bu çağda bir sitemi diyebiliriz.
Şu an dolu konuşan adamlar dinlenmiyor, iyi filim izlenmiyor, kitap okunmuyor, iyi yazarın
arkasından gidilmiyor ama boş teneke bir şey olduğu zaman milyonlar, yığınlar o insanın
arkasından gidiyor. İnsanlar boşluğun arkasından gitmeyi çok seviyor. Bu kitap belki de böyle
bir eleştiriydi. ‘Madem alem böyle olmuş, ben de bir boş kitap yapıyayım n’oluyor bakalım’
dedim. Tabi inanmadılar. ‘Boş kitap basılır mı, basılmaz mı, bu bir eser mi, satılır mı,
satılmaz mı? gibi sorular oldu. Satış çok önemli bu konuda, eğer satış olmazsa seni başarısız
sayıyorlar. Ama satış olduğu vakit kitap ciddiye alınacaktır. Ve sen bu bahane ile bu boş kitap
üzerinden konuşmalar yapacaksın. Nitekim 300 tane konuşma yapmışımdır. Boş bir kitap
hakkında bir konferans vermişimdir. Çağrılmadığım kadar televizyona çağrılarak 2-3 yıl bu
boş kitabı konuşmuşumdur. Bu espriyi bazı insanlar anladı ama bazıları hala anlamadı.
Bazıları çok ucuz tarafından baktı. Adam diyor boş kitap yazdı parayı buldu, evde ne güzel
oturuyor. Ya kitaptan para mı kazanılır? Dolusunda da olmaz, boşunda da olmaz. Kitaptan
kim hayat kurabilir? Bunu bilenler bilir. Kitabın esprileri üzerinde gidilseydi ya da kitabın
esas mesajı olan felsefe eleştirisi üzerinde gidilseydi, ‘doğu toplumlarında felsefe var mı, yok
mu?’ ‘hikmet nedir?, felsefe nedir?’ gibi konular tartışılsaydı, o boşluğun içi o kadar güzel
dolardı ki ama maalesef yarışma, yemek, evlendirme programları izleyen bir toplum ve
aydınlar bazı konularda kafayı yormak istemiyorlar.
Biraz da yeni çıkacak kitaplarınızdan bahsetseniz… Okurlarınıza bu konuda müjdeleriniz var
mı?
Çok projem var. İnanın bilgisayarımda başlayıp bitiremediğim 20’ye yakın kitabım var. Ama
sağlık problemlerimden ötürü her şey yarım-yamalak gidiyor. Bütün bunların yanı sıra
yazılacak o kadar çok şey var ki tam bir kitaba başlıyorum bitirmek üzereyim, toplumda bir
olay meydana geliyor. Ve bu olay canımı sıkıyor kitabı yarıda bırakmama neden oluyor.
Mesela ben Mavi Marmara Risalesi kitabını planlamamıştım. O sene başka bir kitap
çıkartacaktım. Ben orada bir stop dedim. Bütün planı bozdum, Mavi Marmara’yı yazdım.
O yüzden Mavi Marmara kitabı çıktı. Şimdi hazırladığım kitaplar var ama olur ya sabah
dünyada, Türkiye’de yeni olaylar cereyan eder ve araya başka kitaplar girer.
Teşekkür ederim.
Haber/Fotoğraf; Veli Gögebakan/M.Safa Asaroğlu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15589.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Vali Düzgün İl Müftüsü Şahin Güven’i ziyaret
etti
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kayseri’ye İl Müftüsü
olarak atanan ve göreve başladığı tarihte kendisini ziyaret eden İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin
Güven’e iade-i ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

25 Ekim 2015 Pazar 12:56

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kayseri ile ilgili projelerini Vali Düzgün ile paylaştı. Vali
Düzgün, Kayseri’de görev yapacağı süre içerisinde İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in
görevini en iyi şekilde yürüteceğine inandığını belirtti.
Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Güven, Vali
Düzgün’e bu nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15590.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

AGÜ’de Erasmus+Yükseköğretimde gelen
öğrenciler" konulu toplantı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal,
uluslararası üniversite olmakla, uluslararasılaşmanın birbirine karıştırılmaması gerektiğini
belirterek, “185 üniversitenin hepsinin de uluslararası olması için YÖK’ün bir beklentisi yok”
dedi.

25 Ekim 2015 Pazar 13:02

Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,
Yükseköğretim Koordinatörlüğü ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından ortaklaşa
düzenlenen “Erasmus+ Yükseköğretimde Gelen Öğrenciler” konulu tematik toplantı AGÜ
Sümer Kampüsü Rektörlük Salonunda yapıldı.
Üniversitelerde uluslararasılaşma faaliyetleri ile öğrenci değişim programları konularının ele
alındığı toplantının açılışında konuşan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal,

her üniversitenin uluslararası olma gibi bir zorunluluğunun olmadığını, bazı üniversitelerin
bölgesel olabileceğini söyledi.
Prof. Dr. Mandal, “Uluslararası üniversite olmakla, uluslararasılaşmayı birbirine
karıştırmamamız gerekiyor. Her üniversitenin uluslararasılaşma çabası olması lazım, ama her
üniversite illa ki uluslararası üniversite olmak zorunda değil. Bazı üniversitelerimizin bölgesel
ve şehir odaklı olması, şehre daha fazla hizmet veriyor olması, ikinci sınıf üniversite olduğu
anlamına gelmemeli. Şehrinde gelişmesi için o üniversitelerimize ihtiyaçları var. Her
üniversite uluslararasılaşma çabası içinde olmalı ama 185 üniversitenin hepsinin de
uluslararası olması için YÖK’ün böyle bir beklentisi yok” diye konuştu.
AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da konuşmasında, son yıllarda üniversitelerin
toplumdan uzaklaştığını belirterek, dünyada üniversiteler arasında bir kırılım yaşanmakta
olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Üniversitelerin toplumdan, fakültelerin ve bölümlerin birbirinden
uzaklaştığını, ayrıştığını görüyoruz. Bu noktada, dünyada üniversiteler arasında da bir kırılım
yaşanıyor. Biz bu kırılımı ve yeni akımları da çok yakından takip ederek, üniversiteyi, özgün
bir takım değerler üzerine kurmaya gayret gösteriyoruz” dedi.
AGÜ’nün uluslararası büyük hedefleri olduğuna işaret eden Rektör Sabuncuoğlu, şöyle
devam etti:
“Biz yeni bir üniversiteyiz ve uluslararası büyük hedefleri olan bir üniversite olarak
şekilleniyoruz dolayısıyla uluslararasılaşma ve kalite AGÜ’nün en önemli değerlerinden
birisi.
Bizim en önemli değerimiz kalite. Çünkü niteliğe önem veren bir bakış açımız var. 10 yıllık
bir kalite planımız var. Bu planımızı hayata geçirmek istediğimizde de uluslararasılaşmanın
çok önemli bir olgu olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bununla ilgili de oldukça kapsamlı
ve realistik hazırlanmış stratejimiz var. Bu strateji doğrultusunda hareket ediyoruz”.
Uluslararası öğrenci değişim programları hakkında bilgi veren Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı
Mesut Kamiloğlu ise uluslararası öğrenci değişim programlarına son zamanlarda ilginin
arttığını ifade etti.
Kamiloğlu, “Günümüzde hepimizin malumu yükseköğretimde uluslararasılaşma, dünyada
yükseköğretimin temel bir unsuru olarak, eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası
öğrenci değişim programına baktığımızda tüm dünyada artış olduğu gibi, Türkiye’de de
ülkemize gelen ve ülkemizden yurt dışına giden öğrenci sayılarında ciddi bir artış olduğunu
görmekteyiz” şeklinde konuştu.
Toplantıda daha sonra, Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Koordinatörü Hür Güldü,
“Türkiye’nin gelen öğrenci durumu genel değerlendirmesi” konulu sunum yaptı.
AGÜ Gençlik Fabrikası Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç de “Abdullah Gül
Üniversitesi uygulamaları” konulu sunumunda, üniversitenin gençlere yönelik düzenlediği
uluslararası faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Toplantı, “Gelen öğrenci konusunda mevcut durum ve yaşanılan sıkıntılar” ile “İyi uygulama
örnekleri” konulu panellerle devam etti.
Panellerin ardından toplantıya katılanlar, günün anısına , AGÜ Öğrenci Köyü’ne ağaç dikti.
Gün boyu süren toplantıya çeşitli üniversitelerden çok sayıda akademisyen ile çeşitli
üniversitelerin Erasmus Koordinatörleri katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15591.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Dikkatsiz sürücülerin yaptıkları kazalar mobese
kameralarına takıldı
Kayseri'de dikkatsiz sürücülerin yaptıkları hatalar ve kazalar MOBESE kameraları tarafından
saniye saniye görüntülendi.
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Kayseri'nin en işlek yerlerine kurulan MOBESE kameraları, kural ihlali yapan ve kaza
yapmaktan kaçamayan sürücüleri kaydetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünde meydana
gelen ilk kazada, viraja hızlı giren bir otomobil hızını alamayarak refüje çıktı. Sürücü tam
araçtan ineceği zaman arkadan gelen minibüsün sürücüsü de virajı alamayarak ön taraftaki
araca çarptı. Sürücü şans eseri kazayı ucuz atlattı.
Sivas Caddesi'nde meydana gelen bir diğer kazada ise, otomobilin sürücüsü sağa dönmek için
sinyal verdi. Otomobilin verdiği sinyali özel halk otobüsünün şoförü göremeyince kaza
kaçınılmaz oldu ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Erkiyet Bulvarı yeni adliye önünde meydana gelen bir diğer kazada da dikkatsiz sürücüler
kaza yapmaktan kaçamadı.
Melikgazi Kaymakamlığı kavşağındaki kazada ise, siyah otomobilin sürücüsü dikkatsiz bir
şekilde sola dönüş yaptı. Ancak sağ taraftan gelen araçlara yeşil ışık yandığını göremeyen
sürücü, kaza yapmaktan kaçamayınca otomobillerde maddi hasar meydana geldi.
Melikgazi ilçesine bağlı Tuna Caddesi kavşağındaki kazada ise aşırı sürat ve dikkatsizlik
önemli rol oynadı. Sivas Caddesi istikametinden gelen aşırı hızlı otomobil, kavşaktan
dönmeye çalışan araca çarpmamak için direksiyonu kırsa da başarılı olamadı. Meydana gelen
çarpışmanın gürültüsü, kaldırımda yürüyen vatandaşların da korkmasına neden oldu.
Talas Kız Yurdu Kavşağı'ndaki kazada ise kırmızı ışıkta geçmenin faturasının ne kadar ağır
olduğu MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Kırmızı ışığa aldırış sürücü kazaya adeta
davetiye çıkardı. Otomobil kavşağı geçer geçmez, diğer bir otomobilin çarpmasıyla savruldu.
Bu kaza da maddi hasarlı olarak atlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15592.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Taner Yıldız, şairler ile bir araya geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi
tarafından düzenlenen programda, Kayseri'nin yöresel yazar ve şairleri ile bir araya geldi.
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Öğretmen Evi'nde düzenlenen programda yazar ve şairlerin sorunlarını dinleyen Enerji ve
Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, "Üretmeye, yazmaya ve kendimizi geliştirmeye
devam edelim. Bir Norveçli, Türkiye'de yaşayan bir insanın okuduğunun 300 katını, Fransalı
ise 75 katını okuyor. Portekiz ve İspanya kültürde kaybettiği için, İngiltere silahlı güçlerini
kaybettiği için dünya lideri olamadılar. Sanat ve kültür bir bütündür. Buna hep beraber
bulunduğumuz yerlerde katkı koyacağız" dedi.
Yıldız, "Doğru şeyler söyleyip, doğru yerlerde bulunmak zorundayız. İnsanlar doğru işler
yaptıkları zaman güçlenirler. Bu sadece siyasetçiler için değil, herkes için geçerlidir. Bizler
arz edersek talep olur. Okuma dünyası böyle bir dünyadır. Okuyan insanlar anlatabilirler.
Azerbaycan'da 100 bin adet kitap basılıyor ve Azerbaycan nüfusu bizim nüfusumuzdan azdır"
ifadelerine kullandı.
Vatandaşların 1 Kasım seçimlerinde muhakkak sandığa gitmeleri gerektiğini söyleyen Yıldız,
"Vatandaşın oylarına kıymet veren 1 Kasım seçimleri yaklaştı. Sandığa gidilsin diyoruz,
hangi partiye oy verilirse verilsin sandığa gidilsin diyoruz. Kimse bizim kaşımıza gözümüze
oy vermez. Vermemesi de lazım. Vatandaş icraata oy verir" şeklinde konuştu.
Her zaman yazar ve şairlerin yanlarında olduklarını dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar
Eski Bakanı Taner Yıldız, "Kayseri'de çok fazla değer üreten insanımız var. Hangi zemin
istiyorsanız, o zemini biz size hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15593.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Taner Yıldız Sahabiye esnafını gezdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Sahabiye Mahallesi esnafını gezdi.
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1 Kasım seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski
Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Taner Yıldız, çalışmalar kapsamında Sahabiye
Mahallesi esnaflarını gezdi. Gezi sırasında esnaflarla sohbet eden Yıldız, onların sorunlarını
da dinledi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Yıldız, fotoğraf isteklerini de geri
çevirmedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15594.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Otomobil ile tramvay çarpıştı
Kayseri’de otomobil ile tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı’na yakın Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde Y. B.
(18) idaresindeki 38 NC 648 plakalı otomobil ile tramvay çarpıştı. Kaza sonrası sürücü ile
otomobilde bulunan D. Ç. (17) yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15595.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

MÜSİAD'dan Büyükşehir’e ziyaret
Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde
bulunuldu.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Genç MÜSİAD'ın ziyaretinde Kayseri'nin
ticaret ve sanayi şehri olduğunu ve bu özelliğini de tarihinden aldığını söyledi. Ziyaret
sırasında MÜSİAD'ın Kayseri'de şubeleşmesiyle ilgili bir anekdot paylaşan Başkan Çelik,

"MÜSİAD kurulduktan sonra şubeleşmeye Kayseri'den başlansın diye düşünülmüş. Çünkü
Kayseri'de tutarsa her yerde tutar denilmiş" şeklinde konuştu.
Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu da yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Genç MÜSİAD olarak 44 şubeye ulaştıklarını ifade eden Fettahoğlu, "Kanada, Katar gibi
dünyanın farklı ülkeleri de dahil yurt dışında 18 şubemiz oldu. Tüm dünyaya yayılmış
durumdayız. 4 bine yakın üyemiz var. Bayrağı daha yukarı çekmek için çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15596.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Otomobil tamirhanesinde yangın
Kayseri'de otomobil tamir eden bir dükkanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Çıkan yangında, dükkanın içerisinde bulunan 2 otomobil kullanılmaz hale gelirken, 1 kişi
yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi Gazali Caddesi 65. Sokak'ta bulunan otomobil
tamirhanesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde
büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada 2 katlı dükkanın alt katında
çıkan yangın, üst katta bulunan madeni yağlara da sıçrayınca patlamalar meydana geldi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Bu sırada toplanan
meraklı vatandaşlarda polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.
Yangında hafif şekilde yaralanan E.A. (15) olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15597.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

İmza gününe büyük ilgi
Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri Ünlü Yazar Kahraman Tazeoğlu'nun
imza günü ile devam etti. İmza gününe özellikle gençler büyük ilgi gösterdi.
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Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'ye gelen Ünlü Yazar
Kahraman Tazeoğlu, Hunat Kültür Sanat Merkezi'nde okurlarıyla buluştu. Özellikle gençlerin
büyük ilgisiyle karşılaşan Ünlü Yazar saatlerce kitaplarını imzaladı. Kahraman Tazeoğlu
okurları yazarla görüşmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında her ay ünlü bir yazar Kayseri'ye
gelecek. Yazarlar hem imza günü ile okurlarıyla buluşacak hem de gittikleri yerlerde
Kayseri'yi anlatacak. Kasım ayında ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından Yazarlık Okulu
başlayacak. Edebiyata ilgi duyan ve yazarlığa hevesli olan gençler Yazarlık Okulu'na
katılarak kendilerini geliştirebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15598.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

AK Parti seçim çalışmalarına devam ediyor
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel seçim
çalışmaları kapsamında alışveriş merkezinde esnafları ziyaret etti.
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AK Parti Kayseri Milletvekili adayları İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Melikgazi İlçe
Başkanı Sami Kadıoğlu, ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte, seçim çalışmaları
kapsamında alış veriş merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Alışveriş merkezindeki tüm esnafları tek tek dolaşarak onların sıkıntılarını dinleyen ve 1
Kasım seçimleri için oy isteyen milletvekili adaylarından İsmail Tamer, MHP Kayseri
Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na 'çöpçatan' ifadesinde
bulunmasını sert bir şekilde eleştirdi.
MHP Milletvekilinin bu sözlerine gülerek geçtiğini belirten Tamer, şunları söyledi:
"Ülkemiz için bu güne kadar hiç proje ortaya koyamayan, hiç bir şekilde taşın altına elini bile
koyamayan insanların bu tür açıklamalarını gülünç karşılıyorum. Çok fazla bir demeyeceğim.
Kendilerinin bir projeleri olmadığı için ancak bu şekilde eleştirmeye çalışıyorlar. Bundan
öncede şehitler üzerinden oy devşirmeye çalıştılar. Sanıyorum ki onu da halk çok iyi gördü.
Artık başka şeyler üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar. 7 Haziran seçimlerinde halk bizi
uyardı. Mesajımızı aldık. Dersimize de çok iyi çalıştık. Ama MHP terör belasının ortadan
kaldırılması ile ilgili en ufak bir çalışma dahi yapmadılar. 7 Haziran seçimlerinden bu yana
her şeye hayır diyen Devlet Bahçeli, Ankara'daki terör olayları sonrasında, Başbakanımızın
görüşme talebine de hayır yanıtını verdi. Hayırlarla hiç bir yere varılmaz. Bir HDP ile ortak
hareket eden ve iş birliği yapan, MHP ve CHP'yi bir arada görüyoruz. MHP milletvekilinin bu
çöpçatanlık lafını çok yanlış ve iğrenç buluyorum. Şunu iyi bilsinler ki, bir şey yapmak
istiyorlarsa proje üretsinler. Laf üretmesinler. Evlenemeyen gençlerimize ev kurmak, onları
yuva sahibi yapmak çöp çatanlık ise, evet çöpçatanlık yapıyoruz. Yine emekli ve asgari
ücretlerimizin sıkıntıları konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Bunların çok daha iyi olması

için, seçim beyannamemizde açıkladık. Eğer bir şeyler yapmak istiyorlarsa, seçim
beyannamemizi okuyup öğrenebilirler."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15599.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Oylarınıza sahip çıkın
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Kayseri’de düzenlediği mitingde
konuştu.
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BBP Kayseri İl Teşkilatı’nın düzenlediği mitingde vatandaşlara seslenen BBP Genel Başkanı
Mustafa Destici, hükümetin politikalarını eleştirdi. PKK terör örgütü ile müzakere değil
mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Destici, çözüm sürecinde terör örgütünün daha da
güçlendiğini ve her gün şehit haberlerinin geldiğini söyledi. 30 sene içerisinde PKK’nın 30
kere ortadan kaldırılabileceğini ifade eden Destici, çözüm sürecine devam edildiği takdirde
daha kötü sonuçların ortaya çıkacağını sözlerine ekledi. İktidar olduklarında yapacakları
projelerden de bahseden Destici, vatandaşları oylarına sahip çıkmaları konusunda uyardı.
Milletvekili adayları ile vatandaşları selamlayan BBP Lideri Mustafa Destici mitingin
ardından kentten ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15600.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

SP'den ASKON'a ziyaret
Saadet Partisi (SP) Kayseri Milletvekili adayı Mahmut Arıkan ve Gençlik Kolları Genel
Başkanı Fatih Aydın Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri Şubesini (ASKON)
ziyaret etti.
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Saadet Partisi (SP) Kayseri Milletvekili adayı Mahmut Arıkan ve Gençlik Kolları Genel
Başkanı Fatih Aydın Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi’ni (ASKON)
ziyaret etti. Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Gençlik

Kolları Genel Başkanı Fatih Aydın İle birlikte, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği
Kayseri Şube Üyeleri İle Kahvaltıda buluştu. Kahvaltıda konuşan Arıkan, Kayseri'de yakın
zamanda faaliyete geçen ASKON yönetimini tebrik etti. Arıkan, "Kayseri'de en güzel
hizmetleri yapacağınıza inanıyoruz. Rabbim, inşallah güzel Kayserimize güzel hizmetler
yapmanızı nasip eder. Bu noktada Rabbim sizlere yardımcı olacaktır inşallah" dedi.
Arıkan, "Her kesimden insanın ortak paydası olduklarını vurgulayarak, "Bugün Ak Parti’den,
Milliyetçi Hareket Partisi’nden her kesimden insanların gönlünde Saadet Partisi yatıyor.
Gittiğimiz esnaf, sanayici ve vatandaşlarımız bizi bağırlarına basıyor. Bütün partilerin ortak
paydasının Saadet Partisi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
ASKON Kayseri Şubesi üyelerinin seçim işbirliği üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Saadet
Partisi Gençlik Kolları Başkanı Fatih Aydın ittifak görüşmeleri için masaya oturduklarını
ancak AK Parti tarafından yaklaşım görmediklerini belirtti. Aydın, "Maalesef bu durumu
basına sayı meselesi olarak aktardılar. Oysa mesele sayı değil, niyetti. 1 milyon oy almış bir
partiye 2 milletvekili teklif edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15601.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Herkes düşünecek, Kayseri büyüyecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri için önemli bir projeyi hayata geçirdi.
Katılımcı yönetim anlayışını benimseyen ve herkesi Kayseri için düşünmeye davet eden
Başkan Çelik, bir anlamda beyin fırtınasının estirileceği yuvarlak masa toplantılarını başlattı.
1. Yuvarlak Masa Çalıştayı basın mensuplarının katılımıyla yapıldı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'de yeni bir dönem başlattı ve yeni
dönemde toplumun her kesiminden yararlanmak istediğini belirtti. Kayseri için fikir
yürütüleceği toplantılara Yuvarlak Masa Toplantısı adı verildi ve bu toplantının ilki basın
mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Harikalar Diyarı'nda yapılan toplantıda Kayseri
için neler yapılması gerektiğine ilişkin bir yol haritası çıkardıklarını ifade eden Başkan
Mustafa Çelik, belirledikleri yol haritasıyla ilgili gazetecilerden görüş istedi.
Toplantıyı Kayseri ile ilgili genel bir değerlendirme yaparak açan Başkan Mustafa Çelik,
göreve geldikten sonra bir taraftan mevcut yatırımları tamamlamak için çalıştıklarını bir
taraftan da Kayseri'nin gelecek yıllarını planladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin
devam eden yatırımları ile önümüzdeki günlerde başlayacak projeler hakkında da bilgi veren
Başkan Çelik, ilçelere yapılan yatırımları anlatırken Türkiye'de ilçelerine bu kadar yatırım
yapan bir başka belediyenin olmadığını belirtti.
"YENİ DÖNEMDE İZ BIRAKACAK İŞLER YAPILACAK"
Büyükşehir Belediyesi olarak başlanılan projeleri bitireceklerini; ancak yeni bir dönem
başladığını ve yeni dönemde gelecek yıllara iz bırakacak işler yapılacağını vurgulayan Başkan

Mustafa Çelik, "Gelecek yıllara ilişkin projeleri hayata geçirmek için öncelikle şu soruları
yanıtlamamız lazım: Gelecek 10, 20, 50 yılda nüfus ne olacak? Şehir nereye doğru gelişecek?
Şehir gelişirken ticaret, sanayi, yaşam alanları nereler olacak? Tüm bunlar ve bunlar
arasındaki ulaşım planlanmalı. Şehir gelişirken hareketliliğin de planlanması lazım. Bunlar
yapılırken kaynaklara da dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.
"HERKESİ DİNLEYECEĞİZ, HER GÖRÜŞE SAYGI DUYACAĞIZ"
Şehrin geleceğini planlarken tek başlarına hareket etmeyeceklerini vurgulayan Büyükşehir
Belediye Başkanı Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kentte yaşayan herkesin
söyleyeceklerini dikkate almamız gerekiyor. Bu maksatla yuvarlak masa toplantıları
çalıştayını başlatıyoruz. Bu toplantılara arama konferansı ya da beyin fırtınası da diyebiliriz.
Herkesin aklına ihtiyacımız var. Ben yaptım oldu tarzı bizim tarzımız değil, olmayacak da.
Her görüşe saygı duyacağız. Katılımcı bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Şehrimizin
yönetiminde söz sahibi olanlarla ve sivil inisiyatifle her hafta bir araya geleceğiz. Bu
toplantılarımıza medya mensupları ile başladık. Meclis üyeleri, akademik çevre, iş dünyası
odaları, sanayici ve iş adamları dernekleri, adliye ve yargı camiası, güvenlik bürokrasisi, STK
ve gönüllü kültür teşekküllerinin temsilcileri, bireysel meslek odaları, mimar ve mühendis
odaları, sendika yöneticileri, bakanlıkların bölge ve il müdürleri ve milletvekillerimizle
yuvarlak masa toplantılarını sürdüreceğiz. Tüm bu grupların tavsiyelerini dinleyeceğiz ve
şehrimiz için dile getirilen projelerin uygulanabilir olanlarını ekibimizle değerlendireceğiz.
Tüm bu toplantıların sonucunu da kamuoyu ile paylaşacağız."
GAZETECİLER ŞEHİR İÇİN TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİLER
Başkan Mustafa Çelik'in açıklamalarının ardından gazeteciler tek tek söz alarak Kayseri için
görüş, öneri ve tavsiyelerini dile getirdiler. Gazetecilerin; şehrin ulaşımından planlamasına,
ağaçlandırılmasından sosyal hayatına, eğitiminden sporun gelişmesine kadar farklı alanlardaki
tespit ve önerilerini dikkatle dinleyen Başkan Mustafa Çelik, bu önerileri tek tek not aldı.
Gazetecilerle üç saati aşkın Kayseri'yi konuşan Başkan Mustafa Çelik gecenin sonunda bu
toplantıların bir anlamda ucunun açık olduğunu belirterek, Kayseri için fikri olanları her
zaman dinleyebileceğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15602.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

29 Ekim provası yapıldı
Perşembe günü gerçekleştirilecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamasının
provası yapıldı.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasının provası için Cumhuriyet Meydanı araç trafiğine
kapatıldı. Sivas Caddesi'nde Türk Silahlı Kuvvetler personeli ile öğrencilerden oluşan kortej
hazır bulundu. Vatandaşlar, sabah saatlerinde gerçekleştirilen provalarda Türk Silahlı
Kuvvetler'in personellerine büyük ilgi gösterdi.

Provalar çerçevesinde öğrencilerden ve Türk Silahlı Kuvvetler personelinden oluşan kortejin
selamlama yapmasının ardından prova sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15603.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Minibüs uçuruma yuvarlandı
Kayseri'de minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'nda meydana gelen kazada Fatih K.
(34) idaresindeki 38 BC 381 plakalı minibüs dağ yolundan inerken sürücüsünün direksiyon
hakimiyetinin kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Minibüsün uçuruma yuvarlandığını
gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112, itfaiye ve AFAD ekipleri
yönlendirildi. Akşam saat 21.00'de meydana gelen kazada, ekipler alanın kayalık olması ve
karanlıkolması nedeniyle çalışmalarda büyük sıkıntı çekti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar
neticesinde minibüsün sürücüsü Fatih K. ile Yakup Ş.'nin cansız bedeni güçlükle çıkarılarak
morga kaldırıldı.
Sabah devam eden çalışmalarda ise kimliği belirsiz bir kişinin cesedi minibüsün biraz
ilerisinde bulundu. Ceset, otopsi ve kimlik tespitinin yapılması için Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15604.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Kayseri’de cinayet şüphelisi şahıs yakalandı
Kayseri'de, İ.Y. isimli şahsı başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla 1 kişi yakalanarak
gözaltına altına alındı.
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Edinilen bilgilere göre, Cuma günü Kazım Karabekir mahallesi Toros Caddesi üzerinde
meydana gelen olayda İ. Y. isimli şahsı başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı
Ş.Ç. gözaltına alındı. Zanlı Ş.Ç. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardından Adli
Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden sonra zanlı Ş.Ç.
adliyeye götürülerek nöbetçi mahkemeye çıkartıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15605.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Sms reklamcılığına ilk ceza
Kayseri'de 7 firmaya, vatandaşa izinsiz SMS gönderildiği gerekçesiyle para cezası verildi. Bu
ceza Türkiye’de bir ilk oldu.
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Türkiye'de ilk kez "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında
Kayseri'de 7 firmaya vatandaşlara izinsiz cep telefonu mesajı gönderdiği gerekçesiyle idari
para cezası uygulandı.
İzin almadan tüketiciye kısa mesaj ve e-posta gönderen şirketlere yönelik, 1 Mayıs'ta
yürürlüğe giren 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu kapsamında 15
Temmuz 2015'te uygulamaya konulan "Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında
Yönetmelik “in Türkiye'deki ilk ceza uygulaması, Kayseri'de gerçekleşti. Kayseri Ticaret İl
Müdürlüğü, 7 firmaya 12 kez ceza işlemi uygulandı. Çoğunluğunu cinsel içerikli
reklamlardan oluşan mesajların içeriğine göre kesilen ceza miktarı değişiyor.
7 firmaya ceza
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunan şikayet formunun doldurulması
yoluyla gelen şikayeti değerlendiren Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü, 7 firmaya 12 kez ceza
işlemi uygulandı. Cezai işlem uyguladığı firmalar içerinde mobilyadan turizm sektörüne kadar
birçok sektör yer alıyor. Şikâyet sayısının artmasıyla firmanın aldığı ceza doğru oranda
katlanacak. İzinsiz reklam içerikli SMS gönderilmesi konusunda bin 657 şikâyetin iletildiği
Kayseri'de, 1 firmaya 6 kez biner lira, 5 firmaya biner lira ve bir firmaya 2 bin lira para cezası
verildi. Halen Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonda soruşturması
devam eden firmalar olduğu edinilen bilgiler arasında.
Kanun ne diyor?
Elektronik ticaretin düzenlenmesine yönelik kanun 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe girdi. Bu
tarihten sonra müşteriye gönderide bulunmak isteyen markaların önceden yazılı izin almış
olması gerekecek. Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayan firmalara 1.000 TL ile 50 bin
TL arasında değişen idari para cezaları uygulanacak
Cezalar 1.000 liradan başlıyor

Her iletide iletişim kimin adına yapılıyorsa ona ilişkin bilgiler yer alacak. Cezası 1.00010.000 TL İndirim ve promosyonlar, katılım ve faydalanma şartları net ve anlaşılır olacak.
Cezası 2.000-15.000
Ticari elektronik ileti göndermek için mutlaka geçerli izin alınacak. Cezası 1.000-5.000 TL.
(Birden çok kişiye gönderilirse 10 kat)
Alıcıdan alınan onaya uygun olmayan içeriğin cezası 1.000-5.000 TL.
Alıcı istediği zaman gerekçe göstermeden ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. İleti
durdurulmazsa cezası 2.000-15.000 TL.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15606.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

'Mutlu Yuva' 4.baskıya ulaştı
Sevilen ilahiyatçı-yazar Mustafa Akgül’ün ‘Mutlu Yuva’ isimli kitabının Kutup Yıldızı
Yayınları tarafından 4. baskısı yapıldı.

25 Ekim 2015 Pazar 14:38

Günümüz koşularında artık mutlu bir yuva görmek oldukça zorlaştı. İş, güç derken eşler,
aileler arasında huzursuzluklar, problemler gittikçe artmaya başladı. Mutlu ve huzurlu bir
ailenin nasıl oluşturulabileceği hakkında donanımlı olan ilahiyatçı-yazar Mustafa Akgül
tecrübelerini kitaplaştırdı.
Kitabın içeriğinde mutlu bir yuvanın nasıl olacağı ve hangi temeller üzerine oturtulması
gerektiğine değinen yazar kitabın önsözünde ise şöyle diyor: “Asrımızın 1 numaralı meselesi
olan mutlu yuvaya sahip olma konusundaki tecrübelerimi önce konferanslar olarak 170-180
yerde arz ettim. Bu yerler doğuda Hindistan, Avusturalya batıda Avrupa, Amerika’ya kadar
uzandı. Bu arada gerçek hayatta problem yaşayan yüzlerce aileye bildiğim kadar rehberlik
yaptım. Bunun üzerine bu tespit ve tavsiyeleri kitaplaştırmaya karar verdik.”
Mustafa Akgül kimdir
1950 yılında Kayseri’de doğan yazar ilk, orta ve yüksek tahsilini Kayseri’de yaptı. Mesleğe
imam-hatip olarak başladı. Daha sonra Kayseri Müftü yardımcılığı ve Keşan müftülüğü yaptı.
Dünya’da bir ilk olan Din Görevlileri Sendikası’nın kurucuları arasında yer alan yazar, ayrıca
Türkiye’de bir ilke imza atarak camilerde slayt gösterili vaazlar vermeye başladı. Akgül halen
TRT 1’deki ‘İyi Fikir’ programının Perşembe günkü konukları arasında.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15607.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

