KAYSERİ HABER ARŞİVİ
20.04.2015–26.04.2015
350 TL ile geçinmeye çalışan anne yetkililerden
yardım bekliyor
Kayseri’de, oğluyla birlikte yaşayan Sibel Çoruk akrabalarının dışarıda kalmaması için
yaptığı bir odada oğluyla birlikte geçinmeye çalışıyor. Çoruk, maddi zorluklar çektiğini
belirterek yetkililerden yardım istedi.
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Kayseri’de, oğluyla birlikte yaşayan Sibel Çoruk akrabalarının dışarıda kalmaması için
yaptığı bir odada oğluyla birlikte geçinmeye çalışıyor. Çoruk, maddi zorluklar çektiğini
belirterek yetkililerden yardım istedi. Lise 1. sınıfa giden oğlu ile birlikte Battalgazi
mahallesinde yaşayan Sibel Çoruk maddi zorluklar içerisinde geçinmeye çalıştığını söyledi.
Akrabalarının kış mevsiminde dışarıda kalmaması için bir oturma odası ve mutfak yaptığı
evde yaşamaya çalıştıklarını söyleyen Sibel Çoruk, “Bu bir göz odada oğlum ile birlikte
yaşıyoruz. Ben böbrek hastasıyım, nakil oldum. O nedenle çalışamıyorum. Liseye giden
oğlum var. Maddi olarak geçinmeye çalışıyoruz. Vefat eden babamın sigortasından dolayı 350
TL bir para alıyoruz. Başka bir gelirimiz yok. Oğlumda rahatsız. Kendisinde kan eksikliği var.
Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12780.html
Erişim Tarihi: 21.04.2015

Kutlu doğum etkinliğine yoğun ilgi
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 'Hz.Peygamber ve
Birlikte Yaşama Ahlakı Temalı Kutlu Doğum Programı' isimli etkinlik, Kayserili
vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinliğin gerçekleştiği salonda yer kalmayınca, gelen
vatandaşları da programı izleyebilmesi için dev ekran kuruldu.
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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 'Hz.Peygamber ve
Birlikte Yaşama Ahlakı Temalı Kutlu Doğum Programı' isimli etkinlik, Kayserili
vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinliğin gerçekleştiği salonda yer kalmayınca, gelen
vatandaşları da programı izleyebilmesi için dev ekran kuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
konuşmacı olarak katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla
başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Gurup Mihman'ın ilahi dinletisinin
ardından, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 'Hz. Peygamber ve Ahlakı' konulu konferansını verdi.
Etkinliğe izleyici olarak katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel bu tür
etkinliklerin önemine vurgu yaparak,"Ümmeti olmaktan şeref duyduğumuz Peygamber
Efendimizin doğuşu münasebetiyle , Diyanet İşler Başkanlığımız ve Türkiye’deki sivil toplum
kuruluşlarımız, kutlu doğum günleri yapmaktadır. Programlar yapmaktadır. Çok şükür yeni
bir nesil yetişiyor. Hem ahlakına sahip çıkıyor, hem de Peygamberinin izinden yürümeye
çalışıyor. Bizlerde buralarda özellikle Kayseri’de bu tip programlar olmasını çok
önemsiyoruz. Kayseri’de bu programla birlikte, farklı ilçelerimizde kutlu doğum programları
yapacağız. Tüm Kayserili hemşehrilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.
İnşallah bu tip programlarla gelecek nesillerin ufku açılacaktır. Nesillerimizin iyi yetişmesi
için bu tip programları önemsiyoruz" dedi. Etkinliğin sorumluluğunu üstlenen Kayseri
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de,"Programa yoğun ilgiden dolayı çok
memnun kaldık. Efendimize ümmet olmak .Ona layık bir ümmet olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Gelecek nesillere daha iyi aktarabilmek adına bu tür programlar yapılıyor.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Resule ümmet olmak bizim için çok şereflidir. Onu
anlamak onun yolunda ilerlemek, onun ahlakını yaşamak bizim için büyük bir gurur kaynağı
sevgili peygamberimiz gençleri severdi, gençlere önem verirdi. Gençliğin her zaman
yanındaydı. Onun sahabeleri hep gençti bizde şu an ki genç nesillere aktarıyoruz. Allah
Resulü'nun sevgisini ve onun yolunda ilerlemeyi aktarmak adına bu tür programlar
yapıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12781.html
Erişim Tarihi: 21.04.2015

Başkan Çelik'in Erciyes turu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dolu dolu bir sezon geçiren Erciyes'ten
toplam 1 milyon 600 bin kişinin yararlandığını söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dolu dolu bir sezon geçiren Erciyes'ten
toplam 1 milyon 600 bin kişinin yararlandığını söyledi. Pazar günü Erciyes'e çıkarak
işletlemeleri gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çelik, Avrupa'da sezonu ilk açan
kayak merkezi olan Erciyes'in, nisan ayı sonu yaklaşmasına rağmen halen açık olduğuna
dikkat çekerek, "Erciyes Master Planı'nda 5 aylık bir sezon hedefliyorduk. Bu yıl bunu
gerçekleştirdik. Karlama üniteleri sayesinde, yalnızca ülkemizde değil Avrupa'da kayak
sezonunu ilk açan merkez biz olduk. Sonrasında yağışlı bir kış yaşandı ve bugün Nisan'ın
20'si oldu halen insanlar burada kayak yapabiliyor. Bu yıl 1 milyon 600 bin ziyaretçimiz oldu.
Bunun yaklaşık 600 bini il dışından gelenler. Bu da Kayseri ekonomisine direk olarak ciddi
bir katkı sağlayacak. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda il dışından gelenlerin sayısını daha da
artırmak" dedi. "SALT LAKE'DEN DAHA İYİYİZ" Erciyes'in mekanik tesis ve pistler
yönünden çok ileri seviyede olduğuna dikkat çeken Başkan Çelik, 2002 Kış Olimpiyatları'nın
yapıldığı ABD'deki Salt Lake City'nin Erciyes'in çok gerisinde olduğunu söyleyerek,
"Geçtiğimiz günlerde Salt Lake City'deki tesisleri gezdik, pistleri gördük. Gerçekten, ne
mekanik tesisler olarak ne de yol ve konaklama tesisleri olarak bizimkilerin onda biri bile
değil. Ama öyle bir yerde olimpiyatları yapmışlar. Bizim de hedefimiz önümüzdeki yıllarda
Erciyes'i uluslararası kayak sporlarının yapıldığı bir merkeze dönüştürmek" diye konuştu.
"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON İÇİN BİLETİNİ ALANLAR BİLE VAR" Erciyes'in önümüzdeki
yıllarda parlak bir gelecek beklediğine vurgu yapan Başkan Çelik, daha şimdiden önümüzdeki
yıl için Erciyes'te rezervasyon yaptıran grupların olduğunu ifade ederek, "Geçenlerde çok
uluslu bir şirketin Türkiye'deki yöneticilerini burada ağırladık. Bunlar AKUT'ta da yer alan
35-40 kişilik profesyonel kayakçılardan bir ekipti. Bize, 'Başkanım biz Türkiye'deki ve
dünyadaki tüm kayak merkezlerini biliyoruz. Önümüzdeki yıl için, ne kadar hafta sonu ve tatil
günü varsa hepsi için biletlerimizi aldık. Her hafta sonu İstanbul'dan Erciyes'e geleceğiz.
Çünkü burada 15 gün bile kalsanız hergün, her biri farklı zorluk derecesine sahip ayrı ayrı
pistlerde kayabiliyorsunuz' dediler. Bunu il dışından gelen, yurt dışını iyi bilen profesyonel
kayakçılar söylüyor. Bu da bizi heyecanlandırıyor ve Erciyes projesinin ne kadar doğru bir
proje olduğunu ortaya koyuyor" dedi. VATANDAŞLAR DA, İŞLETMECİLER DE
MEMNUN Erciyes'i gezen Başkan Çelik'e büyük ilgi gösteren vatandaşlar da yapılanlardan
çok memnun olduklarını ifade ederken, işletme sahipleri de dolu dolu bir sezon geçirdiklerini
ve kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne müteşekkir olduklarını
kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12782.html
Erişim Tarihi: 21.04.2015

Şeffaf ihale yarın
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediye ait 48 mesken
arsası, 1 dükkan, 5 işyeri, 7 sanayi arsası, 10 bağ ve sayfiye arsası ve 6 ticaret alanının ihale
ile satılacağını söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediye ait 48 mesken
arsası, 1 dükkan, 5 işyeri, 7 sanayi arsası, 10 bağ ve sayfiye arsası ve 6 ticaret alanının ihale
ile satılacağını söyledi. Hem sanal ortamda hem de yerinde görülebilir Kooperatif kurup da
ucuz arsa arayanların çok katlı arsaların satışların bir fırsat olduğunu ve piyasada bir
hareketlilik sağlanacağını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç“Belediye olarak mülkiyeti
belediyemize ait olan arsa ve işyerlerini satışa sunarak hem belediye yatırımlarına kaynak
oluşturuyoruz, hem de piyasadaki arsa darlığı hafifleterek ekonomiye hareketlilik
kazandırıyoruz“ dedi. 2015 yılı ilkbaharında 71 arsa satışı… İlçe sınırları içerisinde yer alan
ve 17 ayrı semtlerde bulunan toplam 71 arsanın 2015 yılı ilkbaharında satışa sunulacağını
ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, satılacak arsalar içerisinde küçük sanayi sitesi ile
İnecik Bölgesinde sanayi arsaları bulunduğu ve girişimciler için önemli olduğunu kaydetti.
Şeffaf ihale yarın 71 arsa satışı için Belediye Meclisinden yetki aldıklarını ve arsa satışlarının
İhalesinin 21 Nisan 2015 tarihinde yapacaklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
satışlarından elde edilecek gelir ile Melikgazi İlçesine spor alanları, park ve bahçeler, Kapalı
Semt Pazar yerleri, otoparklar ve sosyal konutlar inşa edileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12783.html
Erişim Tarihi: 21.04.2015

ANESİAD Kayseri şubesinden tanıtım
toplantısı
Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamı Derneği (ANESİAD) Kayseri Şubesinin tanıtım toplantısı
yapıldı.
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Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamı Derneği (ANESİAD) Kayseri Şubesinin tanıtım toplantısı
yapıldı. Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Anadolu
Esnaf Sanayici ve İşadamı Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Veysel Tüfekçi, “Ülke genelinde
kardeşlik, dostluk ve mücadele azminin sonucu olarak 30 yıldır faaliyetlerine devam eden
Anadolu Platformu sosyal sermayesiyle 2010 yılında çalışmalarına başlayan ANESİAD’ın
oluşum süreci 2013 yılında resmen dernek statüsüne kavuşmuştur. 2013 ve 2014 yıllarında
Anadolu’nun önemli şehirlerinde şubeleşmiştir. Bunlardan biri de Kayseri’dir. Şehrimizde 27
Mart 2015 tarihinde 50 üyeyle yapılan genel kurulla ANESİAD Kayseri Şubesi olarak küçük
ölçekli işletmelerden olan büyük ölçekli işletmelere kadar, en geniş ekonomik potansiyeli
elinde tutan esnaf, sanayici ve işadamlarımızın örgütlü ve organizeli teşekkülünü başlatmış
bulunuyoruz” diye konuştu. Tüfekçi ayrıca, “Küresel sermaye adım adım tüm Anadolu’yu
marka ve AVM’leriyle kuşatmış, yerel esnaf ve sanayici rekabet edemez duruma gelmiştir.
Esnaf ve sanayicinin faiz lobisinin vicdanına terk edildiği bir ortamda sürdürülebilir rekabet
her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Yeni Türkiye’nin yerel müteşebbislerin helal ve
bereketli ticaretlerine ne kadarlık bir manevra alanı açacağı ise merak konusudur. Siyasete
bakış açımız ilkeler üzerindedir. Yeni yönetim anlayışını istişare, ehliyet, liyakat ve adalet
çerçevesinde değerlendiriyoruz. Bu ilkelerin dışına çıkıldığında sorunlarımızın katlanarak
artacağını düşünmekteyiz” şeklinde konuştu. Yaşanan sorunları paylaşan Tüfekçi,
“KOBİ’lerimiz maliyetlendirme konusunda ciddi sıkıntılar çekmektedir. Bu konuya çözüm
üretilmelidir. Vergilendirme ve denetim anlamında yeterli bilince sahip olmayan esnaf ve
sanayici sorunlar yaşamaktadır. Yurtdışı pazarlar konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
İşletmelerimiz iş sağlığı ve işçi güvenliği konularında yeterli bilgi düzeyinde değildir.
ANESİAD Kayseri Şubesi olarak ifade etmiş olduğumuz sorunların ve daha birçoğunun
çözümü çerçevesinde üyelerimize katkı sağlamak için çalışmalar yapacağız” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12784.html
Erişim Tarihi: 21.04.2015

Öğrenciler turizm haftasında tarihi mekanları
gezdi
Turizm Haftası programı kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün organizesinde
hafta sonu lise ve üniversite öğrencileri gezisi yapıldı.
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Turizm Haftası programı kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün organizesinde
hafta sonu lise ve üniversite öğrencileri gezisi yapıldı. Cumartesi günü üniversite
öğrencilerinin katıldığı gezide Sarıoğlan İlçesinin tarihi ve doğal güzelliklerinden Sultan
Hanı, Şahruh Köprüsü, Ulu Camii ve Palas Tuzla Gölü ile Kültepe kazı alanı ziyaret edildi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız’ında eşlik ettiği gezide öğrencilere tarihi ve
kültürel miraslar tanıtıldı. Pazar günü ise öğrencilerin katıldığı Erciyes Kış Sporları Turizm
Merkezi gezisi yapıldı. Hacılar Kapısı ile başlayan gezide öğrencilere gondol gezisinden
sonra sucuk ekmek ikramı yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş gezilerin
sonunda yaptığı değerlendirmede “Kayseri Turizminin, ülke turizmi içindeki payını daha da
artırarak, sürdürülebilir bir gelişme içerisinde büyümesi gayreti içindeyiz. Hedefimiz kültür,
inanç, kış, doğa ve sağlık turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın
turizm hareketlerine katılımını sağlamaktır. Bu amaçla düzenlediğimiz programlar içinde Lise
ve Üniversite öğrencilerimize hafta sonu turizm gezileri düzenledik. İlimiz Kültür ve
Turizmini daha yakından tanıyan öğrencilerimiz böylece hem turizmin içinde yer alacak hem
de İlimizin tanıtımında yer alacaklardır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12785.html
Erişim Tarihi: 21.04.2015

Kayseri Şeker pancar ekim günleri başladı
Kayseri Şeker tarafından geleneksek hale getirilen tarla günleri adı altında pancar ekimi ve
pancar çiftçileri ile yöneticilerin tarlada buluşma günlerine 2015 yılında Kocasinan İlçesi
Dadağı ve Gömeç köylerinden başlandı.
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Kayseri Şeker tarafından geleneksek hale getirilen tarla günleri adı altında pancar ekimi ve
pancar çiftçileri ile yöneticilerin tarlada buluşma günlerine 2015 yılında Kocasinan İlçesi
Dadağı ve Gömeç köylerinden başlandı. Pancar ekim programlarına; Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu,
Üyeler, Harun Halıcı, Nizamettin Çatak, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu
Üyelerinden Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel
Müdürü Levent Benli, Kayseri Şeker’in eski Yönetim Kurulu Başkanlarından Lütfi Yüksel,
Kooperatif Müdürü İsmet Aksoy, Ziraat Müdürleri , Bölge Müdürleri, muhtarları ve çiftçiler
iştirak etti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve 2015 yılındaki yağışların bereketi için yapılan dualar
sonrası pancar ekimlerine Dadağı Köyünde Hadi Bayram ve Gömeç Köyünde Adem Ceviz’in
tarlalarında pancar ekimi yapıldı. Pancar ekim törenlerinde konuşan Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Bu seneki yağışların bereketinden
dolayı kampanyamız geç başladı. Sezonun bereketli olmasını diliyoruz. Çiftçilerimiz Allah’ın
rahmetine inanarak tarlalarını ekiyorlar ve ailelerini geçindirmek için bu faaliyeti yapıyorlar.
Allah afet vermesin. Bu ekimlerin önemini öncelikle içimizde hissetmek ve topluma
hissettirmek için dua ile başlıyoruz. Pancarın önemini ifade etmek açısından bu törenleri
yapıyoruz. Tüm yöneticilerimizle buradayız önemine inandığımız için hep birlikte tarla
günlerine iştirak ediyoruz. Bizler Pancar işinde ne kadar başarılı olursak çiftçimize ve
ailelerine o derece katkı sağlamış olacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle geçmişten beri

çiftçimize katkı sağlayan samimiyetle ve çiftçiye hizmet amaçlı iş yapan herkesten Allah razı
olsun. Şeker pancarı bölgemiz için çok değerli hale geldi. Bunu korumak varlığını sürdürmek
yaşatmak hepimizin görevidir” dedi. Başkan Akay Gömeç arazisi ve toplulaştırma ile ilgili
olarak da şunları söyledi; “Kayserinin en nadide arazilerinden birisidir. Sulama kanalları
mevcut ama ihtiyacı karşılamıyor. Arazilerimize ürünün ihtiyacından fazla su verebiliyoruz.
Salma sulama sistemleri ile Ürünün ihtiyacından fazla ya da az su verilmesi sonucunda
arazinin çoraklaşmasına sebebiyet verebiliyoruz. Dünyada yeni sulama sistemleri geliştirildi.
Bu bölgenin de en acil ihtiyacı Basınçlı sulama sisteminin kurulmasıdır. Bu gerçekleştiğinde
daha verimli ürün alınır. Su israfı önlenir. Bu arazi kan ekseniz can bitecek arazidir. Ancak su
ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Devletimizin yatırımcı kuruluşlarının bu konuyu
gündemlerine alması lazım. Bu arazide toplulaştırma başladı ancak itirazlar nedeniyle
uygulama gecikiyor. Temenni ediyorum ki en kısa zamanda tamamlanırsa sulama sistemleri
ile beraber çok güzel bir arazi ortaya çıkmış olacak. Bu gelişmeler ülkemiz tarımı ve
çiftçimizin geleceği açısından güzel bir gelişme olacaktır” Kayseri Şeker Yönetim Kurulu
eski Başkanlarından Lütfi Yüksel, "Fabrikamız için ekimin hayırlı olmasını diliyorum. Niyet
iyi olduğu müddetçe Allah da yardım eder kulu da yardım eder. Bizim inancımız niyetinizin
doğru olduğuna şüphemiz yoktur. Bir dönem Fabrikamızın ismi kötüye çıktı. Şimdilerde
buradaki menfaat fitnelerinin bazılarının menfaatleri kesildi. Yararlananlar elbette o günleri
isteyeceklerdir. Fitnenin olmadığı dönem yok. Aradaki fitnelerden korkumuz ve çekincemiz
yok. Onlara kimse fırsat vermez. Çiftçi iyi niyetli, sabırlı ve yeri geldiğinde tokadını
vurduğunu kaldırmaz. Allah Yolunuzu açık etsin İşlerinizde başarılı etsin. Çiftçimize de Allah
Bereketini kesmesin. Allah Gökten rahmetini Yerden bereketini kesmesin. İyi niyetinizden
dolayı size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Çiftçinin duasını alıyorsunuz. Allah’tan
başarınızın devamını diliyorum" diye konuştu. Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Avni Hokkaömeroğlu ise, "2015 yılı ekimlerimiz başladı. Bu sene yağışlar bereketli
oldu. Allah afetten saklasın. İnşallah sezonumuz da bereketli geçer. Tarla günlerinde
Çiftçimizin dertlerini dinliyoruz. Bu uygulamadan Çiftçimiz de memnun oluyorlar.
Yöneticilerimiz de memnun kalıyor" ifadesinde bulundu. Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu
Üyelerinden Hurşit Dede, "2015 yılının Pancar ekimini çiftçilerimizle birlikte başlattık. Bu
etkinlikler sayesinde Toprak tohumla Fabrika çiftçi ile buluşuyor. Bereketli yıl olmasını
diliyorum. Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdulkadir Güneş; Sarımsaklı
ovasında cazibeli ve pompaj sulama sistemi bulunmaktadır. Kapalı sistem müracaatında
bulunduk. Ancak programa alınmadı. Masrafın %10 unun çiftçi ya da sulama birlikleri
ödeyeceğiz. Dönümünü 200 liraya suladığımız yerler var. Türkiye’nin hiçbir yerinde
Toplulaştırma yapılıp da toprak kanallardan sulanan başka bir ova yok. 2023’e kadar su
verilemeyeceği söyleniyor. Bu konuya Devletimiz ağırlığını koyar da kapalı sisteme geçeriz"
dedi. Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli de, "2015 yılı yağışlar ve iklim
değerlerimize bakıldığında tam pancar yılı olduğunu gösteriyor. Allah bereket versin.
Dualarla başlattığımız ekimlere gerektiğinde teknik destek de vererek çiftçimize yardımcı
oluyoruz. Bu etkinlikler sayesine çiftçimizle buluşuyor. Fabrikamızdaki çalışmalar ve
gelişmelerden haberdar ediyoruz. Çiftçilerimiz de sorunlarını dile getiriyor. Bu şekilde
İstişareler ederek ekimi de gerçekleştiriyoruz. Allah ekimimizi de hasadını da bereketli etsin"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12786.html
Erişim Tarihi: 21.04.2015

Talas'ta kutlu doğum coşkusu
Talas Belediyesi, İlçe Müftülüğü ile İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği tarafından
düzenlenen Kutlu Doğum Haftası programında Hz. Muhammed'in (sav) hayatı ve insanlığa
verdiği mesajlar anlatıldı.
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Talas Belediyesi, İlçe Müftülüğü ile İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği tarafından
düzenlenen Kutlu Doğum Haftası programında Hz. Muhammed'in (sav) hayatı ve insanlığa
verdiği mesajlar anlatıldı. Gezegen Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve eşi, İlçe Müftüsü Turgut Erhan, AK Parti Kayseri
Milletvekili adayları Ahmet Doğan, Kemal Tekden, Havva Talay Çalış, Halil Ergen, Avşar
Aslan, Aydın Kalkan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yoğun ilgi gören ve
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, belediye, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Kutlu Doğum
Haftası nedeniyle 41 farklı noktada program düzenlediklerini söyledi. Başkan Palancıoğlu,
Allah'ın verdiği en büyük nimetin Müslüman olarak dünyaya getirmesi olduğunu belirterek,
hayatında karşılaştığı bir olayı şöyle anlattı: "Yurt dışındayken yanımda bizzat Müslümanlığa
geçenler gördüm. O anlara şahitlik ettim ve kendi kendime üzüldüm. Çünkü biz Müslümanlığı
o kadar rahat bulmuşuz ki Müslüman bir ailenin çocuğu olarak doğmak bizim için dünyanın
belki de en büyük nimeti. Hıristiyanlıktan Müslümanlığa geçen arkadaşlara sordular;
'Aklınızda şüphe oluşur sonra tekrar dönme ihtimaliniz olur mu?' Verdikleri cevap çok
güzeldi. Dedi ki: 'Ben ateşten kurtuldum, çıktım. Allah bir daha o ateşe düşmeyi nasip
etmesin bana." Başkan Palancıoğlu, peygamber efendimizin hayatının bütün insanlığa örnek
olduğunu kaydederek, "Peygamber efendimizin hayatına baktığımızda ahlak, edep, dürüstlük,
doğruluk, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi bütün güzellikleri görüyoruz. Hayatımızın her
noktasında peygamber efendimiz bize örnektir. Bize kalan tek şey aslında O'nun hayatını
okumak, öğrenmek, anlamak, uygulamak ve gelecek nesillere örnek olmak." dedi. Erciyes
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şahin Güven ise Hz.
Muhammed'in (sav) hayatından kesitler anlattı. Konuşmaların ardından gece miniklerin
okuduğu şiirler ve yetişkinlerin söylediği ilahilerle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12787.html
Erişim Tarihi: 21.04.2015

Çay ocağını fotoğraf koleksiyonu yaptı
Kayseri’de çay ocağı işleten Şaban Salar, 11 yıldır askerlerle çekildiği fotoğraflardan
koleksiyon yaptı. Şaban Salar, "Fotoğrafların sayısını ben bile bilmiyorum" dedi.
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Kayseri’de çay ocağı işleten Şaban Salar, 11 yıldır askerlerle çekildiği fotoğraflardan
koleksiyon yaptı. Şaban Salar, "Fotoğrafların sayısını ben bile bilmiyorum" dedi. Komando
Çarşısında çay ocağı işleten Şaban Salar, iş yerine gelen askerlerle çekildiği fotoğrafları çay
ocağına astı. Çay ocağına astığı fotoğraflarla koleksiyon oluşturan Şaban Salar, iş yerini 11
yıldır işlettiğini belirterek, “11 yıl önce askerin birine hem maddi hem de manevi yardımcı
oldum. Asker giderken de bana çok teşekkür etti. Asker hatıra olarak da çay ocağına bir adet
fotoğrafını astı. O asker fotoğrafını astıktan sonra çay ocağına gelen askerler ‘fotoğraflarımızı
as’ dediler. Hatta bana fotoğraf asmak için ‘kaç para alıyorsun’ bile dediler. O günden bugüne
bütün askerlerin fotoğraflarını çekip çay ocağına asıyoruz” diye konuştu. Askerler için çay
ocağının buluşma mekanı olduğunu belirten Salar, “Askerlerin aileleri gelir burada buluşurlar.
Fotoğrafların sayısını ben de bilmiyorum. Hiç saymadım ama gördüğünüz gibi çay ocağının
tamamı fotoğraflarla dolu. Fotoğrafları görenler çok memnun oluyorlar” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12788.html
Erişim Tarihi: 21.04.2015

Belediye yatırım ve hizmetlerinin bir sonucu
fuarların şehri Kayseri
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu'nun merkezinde ve İpek Yolu
üzerinde yüzyıllardır ticaretin bir merkezi olan Kayseri şehrinin son yıllarda her ay kurulan
fuarların bir tesadüf olmadığını söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu’nun merkezinde ve İpek Yolu
üzerinde yüzyıllardır ticaretin bir merkezi olan Kayseri şehrinin son yıllarda her ay kurulan
fuarların bir tesadüf olmadığını söyledi. Tüketiciler, araba, tarım ve mobilya, iş makineleri
gibi çok çeşitli konularda sık sık fuar açılan Kayseri’de bu fuarların bir müşteri potansiyelinin
olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Kayseri bir ticaret, sağlık, tarım, spor, kış
sporları, eğlence, toptan gıda, mobilya, tarih şehridir çünkü bu üstünlük yüzyılların
birikiminin bir özelliğidir. Ancak son yıllarda ise birçok ürün hakkında fuar açılmaktadır. Bu
fuarların açılması Kayseri şehrinin bir ürün ve müşteri potansiyelinin olduğunu gösterir. Bu
gösterge de belediyelerin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetlerin
sonucudur. Çünkü Belediye yatırımları ile ticaret ve esnafa yatırım yapılmıştır. Bu
yatırımların bir birikimi sonucu artık Kayseri bir bölge şehridir“ dedi. 22-26 Nisan Tarihleri
arasında Kayseri’de açılacak olan Anadolu’nun en büyük mobilya Fuarı ile Kayseri’nin bir
mobilya üretim merkezi olduğunun tescillendiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, bu fuara 13 yabancı, 55 yerli şirketin iştirak edeceğini kaydetti. Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Kayseri şehrinde yapılacak olan her türlü fuar ve organizasyonlara
belediye olarak her türlü yardım ve hizmetin verildiğini ve verilmeye de devam edeceğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12789.html
Erişim Tarihi: 21.04.2015

SP Genel Başkanı Kamalak ve BBP Genel
Başkanı Destici, Vali Orhan Düzgün'ü Ziyaret
Etti
'Milli İttifak' adı altında birleşen Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanları,
aday tanıtımı için geldikleri Kayseri'de ilk olarak Vali Orhan Düzgün'ü ziyaret etti.
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SP Genel Başkanı Kamalak ve BBP Genel Başkanı Destici, Vali Orhan Düzgün#039;ü
Ziyaret Etti 4 0 0 0 'Milli İttifak' adı altında birleşen Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin
genel başkanları, aday tanıtımı için geldikleri Kayseri'de ilk olarak Vali Orhan Düzgün'ü
ziyaret etti. Vali Orhan Düzgün ziyarette, "İnşallah Genel Seçimler ülkemiz için hayırlı olur.
Bizler de il başkanlarımızla daha önce görüştük. Kayseri'de 16 siyasi parti seçime giriyor. 9
Nisan günü aday listelerinin belli olmasından sonra bütün il başkanlarımızla görüştük. Pankart
asılacak yerler ve sesli propaganda, açık ve kapalı yer toplantıları ile bütün partilerimizin
centilmence bu seçim sürecini geçirmeleri için. Kayseri'de geçtiğimiz seçimlerde çok önemli
bir sıkıntı olmadı. Bu seçimde de olmasını beklemiyoruz" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa
Destici ise, genel seçimlerde ittifak kurduklarını hatırlatarak, "Kayseri'ye de aday tanıtımı için
geldik. Seçim çalışmalarımızı da birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Akşam da aday tanıtım

toplantımız var" diye konuştu. SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak ise, ziyaretin kısasının
makbul olduğunu söyledi. Daha sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12790.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Okçular yaylarını Türkiye Şampiyonası için
gerdi
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası
Minikler-Küçükler-Yıldızlar ve Gençler Okçuluk Kayseri Birinciliğinde madalyalar
sahiplerini buldu.
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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası
Minikler-Küçükler-Yıldızlar ve Gençler Okçuluk Kayseri Birinciliğinde madalyalar
sahiplerini buldu. 18 Nisan Cumartesi günü İl Müdürlüğü Okçuluk Sahasında yapılan ve 54
sporcunun mücadele ettiği Okçuluk Kayseri Birinciliği oldukça çekişmeli geçti. Klasik Yay
ve Makaralı Yay da Minikler-Küçükler-Yıldızlar ve Gençler kız ve erkek kategorilerinde
düzenlenen müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Antalya'da yapılacak Okçuluk
Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri'yi temsil edebilmek için genç okçuların kıyasıya mücadele
ettiği Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat
Eskici'nin kızı Ayça Eskici Klasik Yay Minik Bayanlar 20 metrede 1. olurken, Küçük
Bayanlar 25m de Reyhan Küçükberber, Küçük Erkekler 25m de Kamil Türkmen, Yıldız
Bayanlar 30m de Fatma Berra Dinçel, Yıldız Erkekler 30m de Mehmet Tükenmez, Genç
Bayanlar 60m de Simge Akkaya, Genç Erkekler 60m de Taha Görücü ve Makaralı Yay Genç
Bayanlar 60m de Büşra Gürlek ile Makaralı Yay Genç Erkekler 60m de Samet Yıldız Kayseri
birincisi oldu. Okullar arası Minikler-Küçükler-Yıldızlar ve Gençler Okçuluk Kayseri
Birinciliğinde sporcuları yine yalnız bırakmayan İl Müdürü Murat Eskici de müsabakaları
yakından takip ederek genç okçulara başarılar diledi ve dereceye giren sporculara ödüllerini
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12791.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

“Özhaseki’nin yeri başka”
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’nin esnaf ziyaretleri, Özhaseki ile vatandaşlar
arasında kuvvetli bir bağın olduğunu bir kez daha gösterdi. Gittiği her yerde büyük ilgiyle
karşılanan Özhaseki için “Onun yeri başka” yorumları yapıldı.
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AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’nin esnaf ziyaretleri, Özhaseki ile vatandaşlar
arasında kuvvetli bir bağın olduğunu bir kez daha gösterdi. Gittiği her yerde büyük ilgiyle
karşılanan Özhaseki için “Onun yeri başka” yorumları yapıldı. AK Parti Milletvekili Adayı
Mehmet Özhaseki esnaf ziyaretlerinde bulundu. Başkan Özhaseki’ye Milletvekili Adayı
Kemal Tekden, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi İlçe Başkanı
Sami Kadıoğlu da eşlik etti. Esnaf ziyaretine Hunat Camii yanındaki esnaflarla başlayan
Özhaseki, bir esnafın davetini kırmayarak esnaflarla birlikte kıymalı pide yedi. Hunat’tan
Yoğunburç istikametine yürüyerek vatandaşlarla selamlaşan ve esnaflara “Hayırlı İşler”
temennisinde bulunan Özhaseki, büyük ilgi gördü ve birçok esnaf tarafından davet aldı.
Özhaseki, bir gencin ısrarını kırmayarak güzergahında değişiklik yaparak çay ocağını ziyaret
etti. AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki ve Kemal Tekden ile beraberindekiler
Yoğunburç’taki Aşık Meydani Kültür Sanat Vakfını da ziyaret ederek Vakıfta bulunanlarla
bir süre sohbet ettiler. Konuklarını karşılayan Aşık Meydani Özhaseki’nin Kayseri’de çok
başarılı olduğunu belirterek “İnşallah hükümetimizde de başarılı olursunuz” dedi. Burada
vatandaşlarla sohbet eden Özhaseki’ye bir vatandaş Kılıçdaroğlu’nun vaadlerini hatırlattı.
Vaadlerin maliyetinin Maliye Bakanlığınca 149 katrilyon lira olarak hesaplandığını
vurgulayan Özhaseki, “Türkiye Cumhuriyetinin petrol ve doğalgaz kaynakları yok. Bir tek
gelirimiz vergi gelirleri. Yatırımlar da oradan yapılıyor, maaşlar da oradan veriliyor. Bu
yatırımlar durduğu anda yabancı sermaye çekilir. Böyle olursa mecburen para basmaya
başlarsınız. Enflasyon tırmanır ve bir kriz daha doğar. Sonra millet bir sabah uyanır, bakar ki
yine fakirleşmiş. Sadece bol keseden dağıtır, gelir namına bir şey söylemezseniz bu yoğurdun
bolluğu nerden derler adama. Gelirleri bulunmadan söylenen her söz seni rezil eder” dedi.
Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Mehmet Özhaseki’ye
güzergahındaki herkesin tek tek elini sıkarak hal hatır sordu. Özhaseki ile sohbet etmek ve
gönüllerince bir şeyler ısmarlamak isteyen esnaf ve vatandaşlar, Özhaseki’nin yerinin her
zaman başka olduğunu ve Ankara’da da çok başarılı olacağına inandıklarını belirttiler. AK
Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Kemal Tekden ve beraberindekiler
Yoğunburç’tan dönerek Sivas Caddesi’ne çıktılar ve esnaf ziyaretlerini sürdürdüler. Burada
da Özhaseki ve beraberindekilere döner ve tatlı ikram edildi. Özhaseki ziyaretleri sırasında
vatandaşlarla bol bol fotoğraf da çektirdi. Güzergahtaki balıkçıları da ziyaret eden Mehmet
Özhaseki ve beraberindekiler balıkçı esnafıyla da sohbet ettiler. Ziyaretler ve seçim
çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Özhaseki, “Halkımız bizim ne yaptığımızı
da biliyor, neler yapacaklarımızı da. Seçimler vesilesiyle bir kez daha onlarla bir araya
geliyoruz. Neler yapacaklarımızı sorduklarında da izah etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde de

vatandaşımızla bütünleşiyoruz. Kendimizi ve projelerimizi anlatıyoruz. Seçime kadar inşallah
bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12792.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Hazine arazilerinin satışında son fırsat günleri
Kayseri Defterdarlığı tarafından yapılan açıklamada hazine arazilerini doğrudan satın alma
hakkından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 27 Nisan 2015 olduğunu
duyurdu.
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Kayseri Defterdarlığı tarafından yapılan açıklamada hazine arazilerini doğrudan satın alma
hakkından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 27 Nisan 2015 olduğunu
duyurdu. Kayseri Defterdarlığı tarafından yapılan açıklamada ihale ile ilgili olarak şu bilgiler
verildi: "6292 sayılı Kanun kapsamında Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan
hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcıları, kirazları veya hissedarlarına doğrudan satışları
devam ediyor. Hazineye ait tarım arazilerinin satın alanlara indirim, taksitli ödeme gibi
avantajlar sağlanıyor. Doğrudan satın alma hakkından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın,
taşınmazın bulunduğu illerde Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) veya ilçelerde Mal
müdürlüklerine dilekçe ile başvurmaları gerekmekte olup müracaatlar 27 Nisan 2015
tarihinde sona erecektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12793.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Sultan Sazlığı ziyaretçi akınına uğradı
Sultan Sazlığı ziyaretçi akınına uğradı.
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Sultan Sazlığı ziyaretçi akınına uğradı. Kayseri'nin önemli turizm alanlarından biri olan
Sultan Sazlığına piknik yapmaya gelen ziyaretçiler ata binerek ve kayık turu yaparak kuş
cennetini gezme imkanı buluyor. Özellikle hafta sonları ziyaretçilerin akınına uğrayan Sultan
Sazlığı'nda ata binme keyfini de yaşayan vatandaşlar, "Burada doğa ile iç içe zaman
geçirmenin keyfini yaşıyoruz. Hem kayıklarla hem de atlarla tur atmak bir başka keyif
veriyor. Çocuklarımız da yemyeşil bir ortamda oyun oynamanın tadını çıkarıyor" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12794.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Tekden Eğitim Kurumlarından Hz.
Muhammed’i Anlama ve Birlikte Yaşama
Ahlakı Programı
Tekden Eğitim Kurumları tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla ‘Hz. Muhammed’i
anlama ve birlikte yaşama ahlakı’ programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim, şiir, ilahi
okundu ve semazen gösterileri sergilendi.
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Tekden Eğitim Kurumları tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla ‘Hz. Muhammed’i
anlama ve birlikte yaşama ahlakı’ programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim, şiir, ilahi
okundu ve semazen gösterileri sergilendi. Programa AK Parti Milletvekili adayı ve Tekden
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Dündar,
Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tacettin Turp ve öğrenci velileri katıldı. Programda
konuşan Kemal Tekden, “Alemlere rahmet olan bir insanı anmamız sebebiyle belki bugün
Cenab-ı Allah Kayserimize rahmet verdi. Bu bir tevafuktur. İnşallah hepimize güzellikler
verir” dedi. “ O yüce insanı Cenab-ı Allah anmamızı istediği için anıyoruz. Anmamızın
ötesinde anlamamızı istediği için anıyoruz” diyen Kemal Tekden, “Çünkü yaratılmışların en
yücesini Cenab-ı Allah alemlere rahmet olarak gönderdiğini buyuruyor . Onun ahlakını bir
Kur’an ahlakı olarak bize veriyor ve o büyük peygamber Veda Hutbesinde bize ben size iki
şey bıraktım biri Allah’ın kitabı Kur'an-ı Kerim ikincisi sünnetim diyerek seslenir. Bu
ikisinden şaşmazsanız sapıklığa asla düşmezsiniz der. Onun ahlakıyla ahlaklanmak, onu
anlamak, onu hissederek ona benzemeye çalışmak bütün insanlığı kurtaracaktır. Keşke onu
daha iyi anlatabilsek. Ama en azından çocuklarımıza anlatabilme imkanına sahibiz”
ifadelerini kullandı. Programda Kemal Tekden tarafından hadis yarışmasında dereceye
girenlere ödülleri verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12795.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

‘Milli İttifak’ milletvekili adaylarını tanıttı
‘Milli İttifak’ adı altında birleşen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile
Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın katılımlarıyla Kayseri milletvekili adayları
düzenlenen programla tanıtıldı.
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‘Milli İttifak’ adı altında birleşen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile
Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın katılımlarıyla Kayseri milletvekili adayları
düzenlenen programla tanıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salonu’nda
düzenlenen programda milletvekilleri adayları tanıtıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan programda konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ittifakın
sadece partililerin değil Türk İslam Coğrafyası’nın arzusu olduğunu kaydederek, “Ülkemiz
için, milletimiz için, inançlarımız için bir araya gelmemiz gerekiyordu bir araya geldik. Bizim
bu ittifakımız sadece Saadet Partililer için ya da sadece Büyük Birlik Partililerin arzusu
değildi. Bu büyük Müslüman Türk milletinin ve büyük Türk İslam coğrafyasındaki
kardeşlerimizin arzusuydu. Biz bu arzuyu yerine getirdik” dedi. 7 Haziran'da yapılacak
seçimlerin ardından iktidar olacaklarını söyleyen Destici, şöyle devam etti: “Şu anda bizi
avutmak için, direncimizi kırmak için ne diyorlar? ‘Korkmayın canım ülkeyi kimse bölemez.’
1911’lerde de bunu söylüyorlardı ama koskoca Balkanlar 10 yıl içinde elimizden çıktı. Kırım
nasıl kaybedildi? Trablusgarp, Cezayir, Tunus nasıl elden çıktı? Bütün bunları unutmamamız
lazım. Bunlardan ders almamız lazım. Onun için her şeye ve herkese rağmen içerideki ve
dışarıdaki bölücülere rağmen birlik diyeceğiz, beraberlik diyeceğiz, kardeşlik diyeceğiz, sevgi
ve barışta birleştik diyeceğiz. Hiç şüphesiz olmasın hem barajları yıkacağız hem iktidar
olacağız Allah’ın izniyle. Bugün içerisinde bulunduğumuz sorunların hiçbirisi çözülmüş
değil. 13 yıllık bir iktidar var, 13 yıllık da bir muhalefet var, meclis muhalefeti. İktidar da
değişmedi, muhalefet de değişmedi. Aslında muhalefet gibi görünenler de iktidarın gizli
ortağı olduklarını yaptıklarıyla açık ve net ortaya koyuyorlar. Onlar durumlarından memnun,
iktidar durumlarından memnun. Yaptıkları yalandan yere kayıkçı kavgası. Milletin dertleriyle
dertlendikleri, çözüm aradıkları yok. Şayet öyle olmasaydı 13 yıldır aynı tablo devam edebilir
miydi? Şimdi, parlamenter sistem bu gömlek, bu ülkeye dar geliyormuş. Neden? İki başlılık
varmış, yetki karmaşası varmış. Çok kolay, cumhurbaşkanının yetkilerini azaltırsın, özel
demokrasideki yetkileri indirirsin her şey biter." “ASKERİN OPERASYON YAPMASI NE
ZAMANDAN BERİ PROVOKASYON” Ağrı'da yaşanan olaya da değinen Destici, "Ülkemiz
30 yıldan fazla bir süredir PKK terörü ile mücadele ediyor. Eğer isteselerdi bu 33 yılda 33
kere PKK’yı bitirirlerdi. Ama bu son Ağrı hadisesinde de görüyorsunuz pis kokular geliyor.
Devleti yönetenler net açıklamalarda bulunamıyor. PKK’nın siyasi sözcüleri kadar
konuşamıyor. Neden konuşamıyorlar? Birisi çıkıyor, ‘Efendim orada provokasyon var.’ Kim
yaptı provokasyonu? Mutlaka o provokasyonu kim yaptıysa ortaya çıkaracaksın. Şunu
soruyorum buradan. Askerin operasyon yapması ne zamandan beri provokasyon oluyor? Yani
PKK’lı teröristler silahlarıyla benim ülkemin dağında, ovasında gezecek sen de sesini
çıkarmayacaksın, asker müdahale edince provokasyon olacak öyle mi? Müdahale etmezse suç

işlemiş olur. Bu mesele çözülmeyecek bir mesele değil. Yeter ki doğru adımlar atılsın. Terörle
pazarlık olmaz, teröristle müzakere olmaz mücadele olur. Çözüm süreci adı altında PKK’yı
meşrulaştırdılar, PKK’yı hadsizleştirdiler. Onun için devlete racon kesiyorlar. Biz iktidar
olalım da kessinler o raconu” şeklinde konuştu. “BARAJLAR 7 NİSAN’DA YIKILDI ŞİMDİ
‘MİLLİ İKTİDAR’A DOĞRU KOŞUYORUZ” Destici’nin ardından konuşan Saadet Partisi
Genel Başkanı Mustafa Kamalak ise partiden ayrılanlara seslenerek, “Milli görüş yolunu
bırakıp giden kardeşlerime sesleniyorum. Kardeşlerim bizden ne gibi yanlışlık gördünüz ki
başka başka yollara gittiniz. 4 sefer partimiz kapatılmıştı, sizin davanızı savunduğumuz için
kapatıldı yanlış yaptığımız için değil” sözlerini kullandı. İktidara geldiklerinde işsizlere iş
imkanı sağlayacaklarını dile getiren Kamalak, “Dava arkadaşlarım, barajlar 7 Nisan’da yıkıldı
şimdi ‘Milli İktidar’a doğru koşuyoruz. Biz Anadolu’nun 81 iline binlerce gencin
çalışabileceği fabrikalar inşa edeceğiz. Bugün 11 milyonun üzerindeki işsize, biz iktidara
gelince iş vereceğiz, fabrikalar açacağız. Bana diyorlar ‘Parayı nereden bulacaksın?’ Bizim
icra ettiğimiz yaptığımız konulara emin olun bir çoğunun hayali bile erişemez” diye konuştu.
Programda, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Yaşar Soğman ile Saadet Partisi İl Başkanı
Mahmut Arıkan da hazır bulunurken, programın sonunda Destici ile Kamalak, milletvekili
adaylarıyla birlikte el ele toplu fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12796.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Kayserigaz apartman ve site yöneticilerini
bilgilendirdi
Kayserigaz’ın da katkılarıyla Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı tarafından
düzenlenen “Apartman ve Site Yöneticilerini Bilgilendirme Paneli”nde Kayserigaz, hava
kirliliği ve doğalgaz kullanımı hakkında bilgiler verdi.
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Kayserigaz’ın da katkılarıyla Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı tarafından
düzenlenen “Apartman ve Site Yöneticilerini Bilgilendirme Paneli”nde Kayserigaz, hava
kirliliği ve doğalgaz kullanımı hakkında bilgiler verdi. Sağlıklı yaşam ve temiz bir çevre için
çalışmalarını sürdüren Kayserigaz, apartman ve site yöneticileri için düzenlenen panelde
katılımcı olarak yer aldı. Kayserigaz adına, Kayserigaz İç Tesisat Birimi Sorumlusu Onur
Aydın, Kayseri’de yaşanan hava kirliliği hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, doğalgazın
etkin kullanımı hakkında da açıklamalar yaptı. Kayserigaz İç Tesisat Sorumlusu Onur Aydın,
doğalgazın diğer yakıtlara göre daha zahmetsiz ve ekonomik olduğunu vurgulayarak, uygun
yalıtım ve etkin kullanım ile diğer yakıtlara göre %70 tasarruf yapılabileceğinin altını çizdi.

Tasarruf yollarını ve acil durumlarda yapılması gerekenleri de sıralayan Aydın, yeni abone
olacakların tesisatlarını mutlaka yetkili firmalarca yaptırmaları gerektiğinin uyarısını yaparak,
cihaz bakımı ve periyodik kontrollerin de düzenli olarak mutlaka yapılması gerektiğini
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12797.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Cenevre'de Kingsmans AB Şeker Konferansına
Kayseri Şeker, üst düzeyde katılım sağlayıp
Türk seker sektörü ile ilgili tebliğ sundu
Avrupa şeker endüstrisinin kalp atışı konumunda 10 yılı aşkın bir süredir etkinliğini sürdüren
ve Cenevre’de düzenlenen Kingsman Konferanslarına Kayseri Şeker üst düzeyde katılımla
Türkiye’de ve Kayseri’de Şeker Sektörü hakkında sunum yapılmasını sağladı.
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Avrupa şeker endüstrisinin kalp atışı konumunda 10 yılı aşkın bir süredir etkinliğini sürdüren
ve Cenevre’de düzenlenen Kingsman Konferanslarına Kayseri Şeker üst düzeyde katılımla
Türkiye’de ve Kayseri’de Şeker Sektörü hakkında sunum yapılmasını sağladı. Şeker
sektöründe üretici, satıcı ve alıcı 230 kişi ve kurumun davet edildiği konferansta Avrupa
Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Başkanı Martin van Driel, Avrupa Şeker Rafinerileri
Birliği İcra Direktörü Laura Girol, Uluslararası Şeker Örgütü İcra Direktörü Jose Orive,
Fransız Pancar Yetiştiricileri Derneği İcra Kurulu Başkanı Alain Jeanroy, ProSunergy
Kurucusu Patrick Chatenay, DENREES AB Ticaret Müdürü Cyril Moine ve Martin Todd,
Robert Guichard, Patrick Dekan, Valerie Vercammen, Jonathan Kingsman, David Elward,
Maxime Puget, Tim Worledge gibi Avrupa’da şeker hakkında söz sahibi olan Kurum ve
Kuruluşlardan 15 temsilci tebliğ sundu. Konferansa Ülkemiz adına davet edilen ve tebliğ
sunan tek kuruluş Kayseri Şeker oldu. İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Kingsmans
AB Şeker Konferansına, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası
Genel Müdürü Levent Benli, Genel Müdür yardımcıları Tayfun Öner, Bilal Karaköse ve Prof.
Dr. Mahmut Özdevecioğlu katıldı. Konferansta, ayrıca 2017 yılında beklenen AB pazarı
serbestleşme ışığında AB'nin kesinlikle reform sonrası bir dünya oyuncusu olarak öneminin
artacağına dikkat çekilirken, dünya pazarının AB kota kaldırılmasına etkisi, Dünya pazarında
rekabetin nasıl olacağı, AB şeker üretimindeki kararlılık, şeker şirketlerin verimliliğini
artırmak için yapılan yatırımlar ve yaklaşan 2017 trendinin etkileri konularında sunumlar
yapıldı. Şeker Konferansına Kayseri Şeker adına katılan Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kayseri Pancar Kooperatifi Denetleme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu tarafından “Türkiye’de ve Kayseri’de şeker sektörü” konulu
tebliğ sunuldu. Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu sunumunda; Türkiye'de şeker politikası,

Türkiye'de şeker üretimi ve kotalar, şeker sektörünün tarihsel gelişimi, Şeker pancarı üretimi,
Türkiye'de şeker ve şeker pancarı fiyatları, 2017 AB şeker kotalarının kalkmasının Türkiye'ye
etkileri ve yapılması gerekenler, Türkiye'de şeker fabrikalarının özelleştirilmesi süreci ve
gerekliliği, Kayseri şeker sektörü ve potansiyeli, Kayseri şeker fabrikasının üretimi ve satışı
konularına yer verdi. Konferansta Oldukça ilgi çeken sunumla AB ülkeleri, Türkiye şeker
sektörü hakkında detaylı bir bilgi sahibi oldu. Kayseri Şeker üst yönetimi dünyada şeker
sektöründe söz sahibi çok sayıda üretici ve satıcı ile de fikir teatisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12798.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Balkon demiri koptu 1 yaralı
Kayseri’de 2. kattaki evinin balkon demirinin kopması sonucunda düşen genç kadın yaralandı.
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Kayseri’de 2. kattaki evinin balkon demirinin kopması sonucunda düşen genç kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesine bağlı Yenişehir mahallesinde bir apartmanın 2.
katında oturan 25 yaşındaki C.E., balkon trabzanının kopması nedeniyle düştü. C.E.’ye ilk
müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekibi tarafından yapıldı. Kayseri Eğitim Ve
Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan C.E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12799.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Ülkenin problemlerinin çözümü için bir araya
geldik
Milletvekili adaylarını tanıtmak için Kayseri’ye gelen Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı
Mustafa Kamalak ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici basın
toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Kamalak, “Ülkemiz tarihinde olmadığı kadar
coğrafyasında yapayalnız duruma düşürülmüştür” dedi. Destici ise, “Bizim ittifakımızın özü
sevgi, barış, kardeşlik” ifadelerini kullandı.
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Milletvekili adaylarını tanıtmak için Kayseri’ye gelen Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı
Mustafa Kamalak ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici basın
toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Kamalak, “Ülkemiz tarihinde olmadığı kadar
coğrafyasında yapayalnız duruma düşürülmüştür” dedi. Destici ise, “Bizim ittifakımızın özü
sevgi, barış, kardeşlik” ifadelerini kullandı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Saadet
Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, "Niçin ittifak? Kime karşı ittifak diye soruyorlar. Biz
kimseye karşı, falan şahsa, falan partiye karşı bir araya gelmiş değiliz. Biz ülkenin
problemlerinin çözümü, milletin sıkıntılarını giderebilmek için bir araya geldik. Gerçekten
Türkiye'miz tarihinde olmadığı kadar dış borç yüküyle karşı karşıya kalmıştır. Ülkemiz
tarihinde olmadığı kadar coğrafyasında yapayalnız duruma düşürülmüştür. Türkiye'miz
tarihinde olmadığı kadar batı tarafından en ağır şekilde itham edilmiştir. Girmeye çalıştığımız
AB parlamentosu karış karış Türkiye'yi soykırımla itham etmiştir. İşte bu problemi çözmek,
emeklilerimizin, işçilerimizin, çalışanlarımızın mağduriyetini gidermek için, 11 milyon
civarındaki gencimize iş bulabilmek, ekonomiyi içinde bulunduğu dar boğazdan, sıkıntılı
durumdan kurtarabilmek için bir araya geldik" diye konuştu. Kamalak ayrıca, "Aziz
milletimizin desteğiyle bu problemleri çözüp ülkemizin karşı karşıya kaldığı sıkıntıları
çözeceğiz. Şundan herkes emin olsun, Türkiye'nin çözemeyeceği, halledemeyeceği hiçbir
problemi yoktur. Yeter ki ehil kadrolar problemleri çözmek için el ele versin, iş başına
gelsinler. Biz şimdi milli ittifakı oluşturduk bundan sonraki mücadelemiz milli iktidar için
olacak" şeklinde konuştu. Gittikleri her yerde insanların kendilerine milli, manevi değerlere
bağlı olanların bu değerler uğruna siyaset yapmasını istediğini dile getiren Destici, "Siyaseti
kendi çıkarları, parti çıkarları için değil, ülkesi ve milleti, mazlum ve mağdur Türk İslam
coğrafyası için yapmamızı isteyenlerin arzusunu yerine getirdik. Milletin, tarihin, insanımızın
ve coğrafyamızın bize yüklediği sorumluluktan kaçamazdık ve kaçmadık. Bu ittifakın, bu
işbirliğinin daha geniş olmasını arzu ettik ve bu konuda da üzerimize düşen her şeyi yaptık.
Hiçbir şart koşmadık, hiçbir talepte bulunmadık. Çünkü ülkemizin, coğrafyamızın içinde
bulunduğu şartlar bizi buna itti ve mecbur bıraktı" ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren
Destici, "Netice olarak geçmişi tertemiz ve pırıl pırıl kadrolara sahip gerçekten ülkemizin ve
coğrafyamızın tüm problemlerini çözecek kadrolara sahip bu iki partimizin mensupları,
kadroları bir araya geldi ve milli ittifakı oluşturdu. Bizim ittifakımızın özü sevgi, barış,
kardeşlik. Ülkemiz, milletimiz, gelecek nesillerimiz, insanımız için burada birleştik" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12800.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Esnaftan sıcak karşılama
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki esnaf ziyaretlerini Yeraltı Çarşısı ve Sahabiye
Medresesi’nde sürdürdü. Esnafın sıcak ilgisiyle karşılanan Özhaseki, Yeraltı Çarşısı
Derneğini ziyaretinde çarşı ile ilgili projeden de bahsetti.
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AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki esnaf ziyaretlerini Yeraltı Çarşısı ve Sahabiye
Medresesi’nde sürdürdü. Esnafın sıcak ilgisiyle karşılanan Özhaseki, Yeraltı Çarşısı
Derneğini ziyaretinde çarşı ile ilgili projeden de bahsetti. AK Parti Milletvekili Adayı
Mehmet Özhaseki’nin Yeraltı Çarşısı ziyaretine Milletvekili Adayları Kemal Tekden ve
Havva Talay Çalış ile AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç da katıldı. Ziyaretine
Yeraltı Çarşısı Derneği ile başlayan Özhaseki, Dernek Başkanı Salih Gülay ile bir süre sohbet
etti. Dernek Başkanı Gülay, Özhaseki’nin Ankara’da önemli bir görev üstlenerek Kayseri ve
Türkiye’ye büyük hizmetler yapacağına inandığını dile getirdi. Sohbet sırasında bir soru
üzerine Yeraltı Çarşısı ile ilgili projeden bahseden Özhaseki, Sahabiye Projesi ile eş zamanlı
şekilde valilik binasının geri çekilerek Eski Adliye altına iki katlı, 3 bin araçlık yer altı
otoparkı yapılacağını söyledi ve otoparkın çarşı ile bağlantılı olacağını belirtti. Özhaseki,
gelişen alışveriş kültürüne uygun olarak çarşı içinde yenileme çalışması yapılabileceğini de
kaydetti. Dernek ziyaretinin ardından Özhaseki ve beraberindekiler gruplar halinde Yeraltı
Çarşısı’ndaki tüm esnafları ziyaret ederek “Hayırlı işler” temennisinde bulundular. Girdiği her
iş yerinde esnafın sıcak ilgisine maruz kalan Mehmet Özhaseki, “Allah yardımcınız olsun”,
“Hayırlı olsun”, “Yolunuz açık olsun”, “Kayseri’nin markası oldunuz, darısı Ankara’ya” gibi
temennilerle karşılaştı. Israrlar üzerine bazı iş yerlerine girerek bir süre sohbet eden Özhaseki,
bugüne kadar insanlara iyi hizmet ederek, onların duasını almaktan başka gayretinin
olmadığını söyledi. AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Milletvekili Adayları
Kemal Tekden ve Havva Talay Çalış ile birlikte Yeraltı Çarşısı’nın ardından Sahabiye
Medresesi’ni ziyaret etti. Özhaseki, medresedeki işyerlerine tek tek girerek esnafla ve
alışveriş eden vatandaşlarla görüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12801.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Milli İttifak'ın milletvekili adaylarından
Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret
Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Milli İttifakının milletvekili adayları
Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
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Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Milli İttifakının milletvekili adayları
Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Kayseri Gazeteciler Cemiyetine yapılan ziyarete
SP-BBP ittifakının milletvekili adayları Duran Soyuğur, Mehmet Aydın, Mükremin Çuhadar,
Aysel Büyükbaş ve İsmail Çelebi katıldı. Yapılan ziyarette konuşan milletvekili adayı Duran
Soyuğur, "7 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin çalışmaları başladı. Bizde bununla ilgili
çalışmalar yapıyoruz. Bu milletin adil bir yönetime ihtiyacı var. İktidar 13 yıldır ülkenin

yüzde 50'sine hükmediyor diye diğer yüzde 50'yi dışladılar. Milli ittifak sadece parlamentoya
girmek için değil, ülkeyi yönetmeye talip. Biz gücümüzün yettiği kadar çaba sarf edeceğiz"
diye konuştu. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise, "Tabi ki bizlere
düşen sükunetin teminidir. Gazeteciler olarak her partiye eşit mesafede davranmamız gerekir.
İnşallah üzerimize düşen görevleri yapacağız. Çıktığınız bu yolda sizlere de başarılar
diliyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12802.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Ülkücü şehitler ve Taş Medreseli Ülkücüler
unutulmadı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Teşkilatı ve Taş Medreseli Ülkücüler tarafından,
1980 öncesi hain saldırılar sonucu hayatını kaybeden ülkücü şehitleri ve ülkücülük davasında
yargılanan Taş Medreseli Ülkücüleri anma programı düzenlendi.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Teşkilatı ve Taş Medreseli Ülkücüler tarafından,
1980 öncesi hain saldırılar sonucu hayatını kaybeden ülkücü şehitleri ve ülkücülük davasında
yargılanan Taş Medreseli Ülkücüleri anma programı düzenlendi. Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) İl Başkanı Baki Ersoy, Taş Medreseli Ülkücüler Genel Başkanı Naim Yanık, Kayseri
Taş Medreseli Ülkücüler Temsilcisi Gazi Gülmez, İlçe Başkanları, çok sayıda ülkücü şehit
ailesi ve Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri 25. Dönem Milletvekili Adayları katıldı. Anma
programında bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy, Taş
Medreseli Ülkücüler’den tek başına iktidar yolunda destek istedi. Ersoy, konuşmasında
şunları söyledi: "Değerli Dava arkadaşlarım, bu anlamlı gece de aranızda olmaktan çok mutlu
olduğumu ifade etmek isterim. Sözlerime Atsız’ın şiirinden bir bölümle başlamak istiyorum ;
Ey ekmeği alınanlar! Selam sizlere! Ey rütbesi çalınanlar! Selam sizlere! Kardeş yahut
arkadaştır diye evleri, Ocakları dağıtılan ülkü devleri Selam size! Üstünüzde bütün bakışlar,
Bir gün olur, tarih sizi elbet alkışlar! Bu güzel ülkenin geleceği uğruna,vatan uğruna,bayrak
uğruna,din uğruna devlet uğruna, inandığı ülküsü imanı uğruna, gözünü kırpmadan,sesini
titretmeden bedel ödeyenler selam sizlere !!! Çok kıymetli dava arkadaşlarım,böylesi
gecelerin anlam ve ağırlığı çok yüksektir,biliyoruz ki ilk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran’dan son
şehidimiz Fırat Çakıroğlu’ na kadar ruhları bizimledir. Ve omuzlarımızda onların mukaddes
vasiyetleri vardır. Yükümüz ağır yolumuz çetin davamız haktır ve evvel Allah’ın izni ile
üstünde güneş batmayan bu hareket başarıya ulaşacaktır. Dünya tarihi bir gün Türkiye de ki
siyasal olayları yazarken 1970 ile 80 arasında, dış güçlerin ve onun içerideki yerli
işbirlikçilerinin tüm oyun ve karıştırmalarına rağmen Türkiye’nin düşmediğini yazacaktır.

Bayrağın inmemesini, ezanın dinmemesini sağlayanlar bugün burada bu salonda aramızda
oturmaktadır. Bu ülkü devleridir, bayrağı indirtmeyen-ezanı dindirtmeyen! O yüzden
gönlümüzden kopan en kuvvetli alkışlar onlaradır" Konuşmanın ardından Ülkücü Şehit
Ailelerine plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12803.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Başkan Çelik, Pınarbaşı muhtarlarıyla buluştu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Pınarbaşı ilçesindeki mahalle
muhtarları ile bir araya geldi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Pınarbaşı ilçesindeki mahalle
muhtarları ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi önceki başkanı ve AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla gerçekleşen buluşmada konuşan
Başkan Çelik, muhtarların kendilerinin sinir uçları olduğunu söyledi. Konuşmasında, halkın
sözcüsü konumunda olan muhtarların kendilerine ulaştıracakları bilgilerle hizmetlere yön
vereceğine dikkat çeken Başkan Çelik, "Bütünşehir Yasası olarak bilinen yasa ile Büyükşehir
Belediyesi'nin sınırları tüm il sınırlarına kapsar hale geldi. Yani merkezin dışında kalan 11
ilçe daha bize bağlandı. Bu ilçelerimize ve onlara bağlı mahallelere yatırım ve hizmet
götürmek için gayret sarfediyoruz. Bunu yaparken de muhtarlarımızla işbirliği içerisinde
olmak zorundayız. Sizler bizim sinir uçlarımızsınız. Beyin, sinir uçlarından aldığı uyarılarla iş
yapar. Biz de öyle yapacağız, sahada olan, sıkıntıları bilen kişiler olarak sizler bize doğru
bilgileri göndereceksiniz biz de ona göre hizmetleri ve yatırımları planlayacağız. Bugün de
burada hem sizlerle birlikte olalım istedik hem de talep ve isteklerinizi birinci elden
dinleyelim istedik. Belediyemizin yatırımcı daire başkanları ve üst düzey yöneticileri ile
birlikte buradayız, sizi dinlemeye geldik" dedi. "İLÇELERE GÜÇLÜ ORTAK GELDİ"
Başkan Çelik'ten sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediyesi önceki başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de Bütünşehir Yasası'nın getirilerinden
bahsederek, "Bundan birkaç yıl önce o zamanki Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın
daveti üzerine Ankara'da bazı büyükşehir belediye başkanları ile birlikte konuyu masaya
yatırdık. Yeni bir yasa ile bütün ilçelerin ve bağlı mahallelerin büyükşehir belediyesine
bağlanmasının yararlı olacağını söyledik. Asli vazifesi yol yapmak, kanal yapmak, park
yapmak olan belediyelerin, oralara hizmet götürmesi, valiliklerden daha kolay ve verimli olur
dedik. Buna istinaden de kanun çıktı ve bir yıl önce yürürlüğe girdi. Böylece ilçelere güçlü bir
ortak geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılki 500 milyon liralık yatırım bütçesinden ilçelere
ayrılan pay 250 milyon lira. Şehirde yaşayan 1 milyon 100 bin nüfusa da 250 milyon lira,
ilçelerde yaşayan 200 bin nüfusa da 250 milyon lira.

Olsun, çünkü ilçelerin buna ihtiyacı var, aradaki farkın kapanması için bunun yapılması lazım.
İlçelerimiz, iyi organizasyonlarla, bu bütçeden paylarını alıp yatırıma dönüştürebilirler" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12804.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

AK Parti milletvekili adayları ilçe ziyaretlerini
sürdürüyor
AK Parti Kayseri teşkilatı tarafından seçim startının verilmesi ile birlikte, milletvekilleri
adayları çalışmalarına hız verdi.
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AK Parti Kayseri teşkilatı tarafından seçim startının verilmesi ile birlikte, milletvekilleri
adayları çalışmalarına hız verdi. AK Parti Kayseri milletvekili adayları İsmail Tamer, Avşar
Aslan ve Aydın Kalkan, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerinde esnaf ziyareti yaparak, çeşitli
toplantılara katıldılar. İlk olarak Sarıoğlan ilçe binasında teşkilat mensupları ile bir araya
gelen milletvekili adayları 7 Haziran seçimlerinin önemine değindiler. Toplantıda konuşan
AK Parti Kayseri 7. sıra milletvekili adayı İsmail Tamer, Kutlu Doğum Haftası ile kutlu bir
yola çıkarak, seçim startını verdiklerini belirterek şunları söyledi; "Türkiye'nin atlattığı
badirelere bakacak olursak, 7 Haziran seçimlerinin ne kadar önem taşıdığını anlamış oluruz.
13 yıllık iktidarımız döneminde pek çok vesayetleri ortadan kaldırdık. Mecliste grubu bulunan
diğer üç parti ise, memlekete faydalı olacak tüm yasaları veto etmek ve kaşı çıkmaktan başka
iş yapmadı. Dışarıda vatan, millet Sakarya diyenlere bakmayın. Çünkü bu insanlar meclis
çatısı altına geldikleri zaman, ne kadar faydalı işler ve yasalar varsa hepsine karşı çıkmak için
ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bizim tüm engellemeleri ve oynanan oyunları bir kenara
bırakarak, 7 Haziran seçimlerinde 400 milletvekili sayısını yakalayıp, başkanlık sistemi için
gerekli adımları atmalıyız." AK Parti Kayseri 8. sıra milletvekili adayı Avşar Aslan da,
milletvekili seçildiği taktirde Kayseri'ye hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağını
belirterek, "Bu işe soyunurken, unumu eleyip, eleğimi duvara astım. Kayseri'yi mecliste en
güzel şekilde temsi edecek, bir birinden değerli 9 tane milletvekili adayımız var. Bizler
memleketin hizmetkarı olmaya talibiz. Birileri gibi el öptürmeye değil, el öpmeye talibiz. Biz
laf üretmeye değil, hizmet ve proje üretmeye talibiz. Özellikle ilçelerimizdeki göçü önlemek
için, yapılması gereken ne varsa, yapmaya çalışacağız" diye konuştu. AK Parti Kayseri 9. sıra
milletvekili adayı Aydın Kalkan da, Kayseri'de hedeflerinin 9-0 olduğuna dikkat çekerek, "7
Haziran seçimleri çok önemli. Sadece ülkemiz için değil, Doğu Türkistan, Gazze, Filistin,
Mısır, Suriye, İran, Irak için de bu seçimler çok önemli. Başkanlık sistemine geçilmesi için de
milletvekili sayısında, belli bir sayıyı yakalamamız gerekiyor" dedi. İlçe teşkilatındaki

programlarının ardından ilçede çarşı ve pazar esnafını ziyaret eden milletvekilleri son olarak
da Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu'nu ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12805.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Çocuk Evleri’ Çocuklarından ‘Kutlu Doğum’
Programı
Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi
Müdürlüğü tarafından ‘Kutlu Doğum Programı’ düzenlendi.
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Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi
Müdürlüğü tarafından ‘Kutlu Doğum Programı’ düzenlendi. Gültepe Kültür Merkezi’nde
düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Senegalli öğrencinin Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını yapan
İl Müdür Vekili Havva Meltem Sözer, Kayseri’deki ‘Çocuk Evleri’ hakkında bilgi vererek,
“Müdürlüğümüz bünyesinde ‘kız evi’ ve ‘erkek evi’ olmak üzere Kayseri’nin değişik
semtlerinde 18 çocuk evimiz bulunmaktadır. Bu çocuk evlerimizde 97 çocuğumuz koruma ve
bakım altındadır. Bu çocuk evlerimizde kalmakta olan çocuklarımızın yüreklerindeki
peygamber sevgisiyle hazırlamış oldukları bu programa teşriflerinizden dolayı hepinize
teşekkürlerimi arz ederim” dedi. Programda konuşma yapan Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Peygamberimizin örnek ahlakını gençler ve vatandaşlara aktarılmasında Kutlu Doğum
Haftası’nın önemli bir rolü olduğunu belirterek, “Peygamberimizin teşriflerinin miladi yıl
dönümünde her yıl Nisan ayının üçüncü haftasında ‘Kutlu Doğum Haftası’nı kutluyoruz.
Kutlu Doğum Haftası’nın kutlanması peygamberimizin örnek ahlakının, onun yaşayış
şekillerini gençlerimize, yetişkinlerimize aktarılmasında, onlara yaşayış tarzının
benimsetilmesinde çok önemli bir fonksiyon ifa ettiğini söyleyebilirim. Bu yılki Kutlu Doğum
Haftası konusu da ‘Birlikte Yaşama Hukuku’. Hangi renk, ırk, cinsten olursa olsun insanların
bir arada yaşaması konusunda peygamberimizin bizlere göstermiş olduğu, bizlere ışık tuttuğu
birlikte yaşama ile ilgili onun prensiplerinin aktarılması, bu konuda gerekli bilgiyi
kültürümüzde yaşayan güzel örneklerin vatandaşlarımıza ve gençlerimize aktarılmasında da
bu yılki Kutlu Doğum Haftası’nın temasını önemli görev fonksiyonu ifa ettiğini
düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından program, ilahi, slayt gösterisi,
skeç gösterileriyle devam etti. Programda ayrıca ‘Efendimize (SAV) Mektup Yarışması’
isimli yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12806.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

‘Müftü Maraşlıgil'den veda ziyareti
Emekliye ayrılan Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'e veda ziyaretinde bulundu.
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Emekliye ayrılan Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'e veda ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik'ten helallik isteyen Müftü Maraşlıgil, görevde
olduğu süre içerisinde kendisine gösterdiği ilgi ve destekten dolayı Başkan Çelik'e teşekkür
etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de emeklerinden dolayı Müftü Maraşlıgil'e
teşekkür etti ve bundan sonraki yaşamında huzurlu günler ve afiyet diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12807.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Hasyüncü'den Çelik'e 'Hayırlı Olsun' ziyareti
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin her
zaman sanayici ve işadamlarının yanında olduğuna dikkat çeken OSB Başkanı Hasyüncü,
odaya girdiklerinde gördükleri OSB girişindeki araç yoğunluğunun giderilmesine yönelik
kavşak çalışmasının da bunun bir göstergesi olduğuna vurgu yaptı. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek OSB Başkanı
Hasyüncü ve beraberindekilere teşekkür etti. Belediyelerin her zaman sanayici ve
işadamlarının yanında olmak zorunda olduğunu söyleyen Başkan Çelik, "Belediyeler elbetteki
sanayicilerin ve işadamlarının yanında olmalı. Sizlerin ürettiği istihdamla biz halkımızı daha
mutlu seviyeye getiriyoruz. Sizin verdiğiniz vergilerle biz bu şehre daha iyi hizmet
getiriyoruz. Onun için mutlaka hizmetleri sanayicinin, işadamının ayağına götürmek
zorundayız" diye konuştu. Başkan Çelik, OSB'ye ulaşım ve giriş konusunda alternatif
çalışmalarının olduğunu da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12808.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Kadın çiftçilere sertifikaları verildi
Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Türk Anneler Derneği tarafından koordine edilen
'Yemliha Hazırlanıyor Yarınlara' Projesi kapsamında patlıcan yetiştiriciliği eğitimi alan 70
kadın çiftçiye sertirfikaları verildi.
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Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Türk Anneler Derneği tarafından koordine edilen
'Yemliha Hazırlanıyor Yarınlara' Projesi kapsamında patlıcan yetiştiriciliği eğitimi alan 70
kadın çiftçiye sertirfikaları verildi. ERÜ İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans
Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem
Kayaaslan, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yetim, Türk Anneler Derneği Başkanı
Fikriye Merdan, proje sorumlusu Prof. Dr. Asuman Gölgeli ve sertifika almaya hak kazanan
kursiyerler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından
açılış konuşması yapan Yemliha Hazırlanıyor Yarınlara Proje sorumlusu Prof. Dr. Asuman
Gölgeli, "Türk Anneler Derneği adına verdiğimiz bu proje, BM Kadınların İnsan Haklarının
Geliştirilmesi Ortak Programı içerisinde Sabancı Vakfı’nın hibesi ile hibe almaya hak
kazanan bir projeydi. Bugüne kadar Türk Anneler Derneği’nin birçok projesi oldu. Türk
Anneler Derneği birçok projeye önderlik etti ancak bu proje ilk kez maddi bir kaynağı olan
projeydi. Bu proje ile birlikte derneğe de yenilikler geldi. Bu projeler derneklerin
güçlenmesini ve kurumsallaşmasını sağlıyor" dedi. Türk Anneler Derneği Başkanı Fikriye
Merdan ise, "Türk Anneler Derneği olarak amacımız anne olan kadının her konuda
bilinçlendirilerek, aydınlatılarak onların çocuklarını geleceğe en iyi şekilde hazırlayan bilinçli,
yaratıcı ve üretici evlatlar yetiştirmesini sağlamaktır. Hepimizin amacı budur. Bizde dernek
olarak buna çok değer vererek çalıştık. Her gittiğimiz yerde bize gelen tüm kadınlarımızın
duyarlılığını ve isteklerini gereken ilgili kurumlara bildirdik. Bu projede böyle doğdu"
ifadelerini kullandı. Patlıcan yetiştiricisi Sultan Toktemur ise, aldıkları eğitimin kendileri için
çok faydalı olduğunu söyleyerek, "Eğitimlerimiz çok iyi geçti. Hocalarımız bizi yönlendirdi.
Bizlere bilmediğimiz şeyleri anlattılar. Eğitimler ile beraber bildiğimiz şeyleri pekiştirdik"
şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından proje kapsamında kurs gören 70 kadın çiftçiye
sertifikaları verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12809.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Asmayı kesen oğlunu jandarmaya şikâyet etti
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bir kişi, asmayı kesen oğlunu jandarmaya şikayet etti.
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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bir kişi, asmayı kesen oğlunu jandarmaya şikayet etti. Edinilen
bilgiye göre Felahiye ilçesine bağlı Büyüktoraman Mahallesi'nde meydana gelen olayda
R.K.'nın, asma ağacını kesen oğlu H.K. hakkında jandarmaya başvurarak şikayetçi olduğu
bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12810.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Elektrik akımına kapılan iki hayvan telef oldu
Kayseri'de elektrik akımına kapılan iki hayvan telef oldu.
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Kayseri'de elektrik akımına kapılan iki hayvan telef oldu. Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesine
bağlı Tekneli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalle mezarlığı önünde bulunan trafoda
elektrik kaçağı olduğu, M.D.'ye ait iki adet büyük baş hayvanın akıma kapılarak telef olduğu
öğrenildi. hayvanları telef olan M.D.'nin şikayeti sonrasında olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12811.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Valilikten zirai don uyarısı
Kayseri Valiliği zirai don için vatandaşları uyardı.
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Kayseri Valiliği, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, 23 Nisan
Perşembe günü ile 25 Nisan Cumartesi günleri arasında gece ve sabah saatlerinde hafif
şekilde, yüksek kesimlerde ise orta kuvvette zirai don riski olduğunu belirterek, zirai
faaliyette bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması duyurusunda bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12812.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

23 Nisan coşkusu Kayserigaz’da yaşandı
Her yıl binlerce çocuğa ulaşan Kayserigaz Dolgi Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla kapılarını minik yüreklere açtı.

22 Nisan 2015 Çarşamba 11:23

Her yıl binlerce çocuğa ulaşan Kayserigaz Dolgi Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla kapılarını minik yüreklere açtı. “Sektöre ve
Paydaşlarına İlham Veren Marka Olmak” vizyonuyla hareket eden Kayserigaz, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dolgi Çocuk Tiyatrosu ile minik
izleyicilerinin önüne çıktı. Organizasyondan sorumlu olan Kayserigaz Kurumsal İletişim
Birimi, konuyla ilgili olarak şu bilgileri aktardı: “Kayserigaz olarak, sosyal sorumluluk
projelerine verdiğimiz önemi her platformda vurguluyoruz. Bu kapsamda, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası için her yıl gerçekleştirdiğimiz Kayserigaz Dolgi Çocuk
Tiyatrosu etkinliği ile bir kez daha minik yüreklerle buluştuk. Her geçen gün enerji
kaynaklarının azaldığı, yaşam şartlarının gittikçe insanların aleyhine işlediği dünyamızda,
çocuklarımızda çevre bilinci oluşturmak, sosyal mesajlar vererek onların çevreye ve topluma
olan duyarlılıklarını artırmak adına ilkini 2009 yılında başlattığımız Dolgi Çocuk Tiyatromuz,
bugün tüm coşkusuyla devam etmekte. Kayserigaz olarak, yarının köklerinin bugünün
parlayan yıldızı çocuklar olduğunun farkındayız. Geleceğin parlayan yıldızlarını eğitmek,
anne-baba ve öğretmenlerin başlıca görevleri olduğu kadar biz topluma hizmet sunan kurum
ve kuruluşların da temel misyonları arasında. Bu amaçla, minik öğrencilerimizde çevre
duyarlılığını artırmak, doğaya dost olan doğalgazın faydalarının yanı sıra çevreye ve topluma
saygı çerçevesinde yapılması ve yapılmaması gereken davranışları çocuklara eğlenceli bir
şekilde sunarak onların doğaya olan bilinçlerini artırmak vazifelerimiz arasındadır. Biliyoruz
ki, çocuklarımıza verdiğimiz eğitim üzerinde ne kadar çok gayret gösterir, onların
yaşadığımız dünyaya saygılı, bilinçli ve iyi bir vatandaş olmaları için ne kadar çok çaba sarf
edersek, işte o vakit üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmiş olabiliriz. Nihai olarak, bu
gibi proje ve çalışmaların yaygınlaşmasını, çocuklara yapılan yatırımın geleceğe olan yatırım
olarak düşünülmesini temenni ediyoruz.” Yaklaşık 35 dakika süren tiyatroda çocuklar
interaktif bir şekilde katılım gösterirken, profesyonel tiyatro ekibi sayesinde de sosyal
konulardaki mesajları neşe ve eğlence içerisinde öğrendiler. Tiyatro sonunda, Kayserigaz’ın
ikramı olarak öğrencilere Dolgi tarafından sürpriz hediyeler dağıtılırken, katılım gösteren okul
öğretmenleri Kayserigaz’a teşekkürlerini sundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12813.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Adres değişikliklerini bildirin
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Emlak ve Gelir Müdürlüğü’nde emlak,
reklam ve çevre temizlik vergi mükelleflerinin beyanlarında güncelleme yaptıklarını söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Emlak ve Gelir Müdürlüğü’nde emlak,
reklam ve çevre temizlik vergi mükelleflerinin beyanlarında güncelleme yaptıklarını söyledi.
Adres Değişikliği Önemli … Mükelleflerin verdikleri beyanlarda yeni düzenlemeleri
belirtmedikleri ve eksik bilgi verdiklerini bunun sonucu olarak bir takım sıkıntı yaşadıklarını
belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi Emlak ve Gelir
Müdürlüğümüz mükelleflerde sürekli olarak güncelleme çalışması yapmaktadır. Yapılan
çalışmalarda birçok mükellefin adres değişikliklerini bildirmedikleri tespit edilmektedir.
Belediye açısından büyük sorun olmamakla birlikte okul kaydı, araçlarda plaka alımı ve
benzeri birçok işlemde adres değişikliği ortaya çıkınca, mükellefler para cezası
ödemektedirler. Bunun için adres değişikliklerinizi mutlaka hem belediyelere hem de Nüfus
Müdürlüğü’ne bildiriniz.” dedi. Süresi İçerisinde veya Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak
Suç Süresi içerisinde beyanda bulunmamak veya gerçeğe aykırı adres beyanında bulunmanın
suç olduğunu ifade Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, aynı binada, ayrı bir daireye
taşınılmasında dahi adres değişikliği olduğunu kaydetti. 20 gün içerisinde… Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, adres değişikliğinin 20 gün içerisinde yapılması gerektiğini ve adres
değişikliği yapmayanların idari para cezası ödeme zorunluluğunda olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12814.html
Erişim Tarihi: 22.04.2015

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu,:
‘’Çocuklarımız Umut Işığımızdır’’
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nın 95. yıl dönümünü münasebetiyle kutlamam mesajı yayınladı.

22 Nisan 2015 Çarşamba 14:30

Başkan Şinasi Gülcüoğlu;''Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve milli
egemenliğimizin bütün dünyaya ilan edilişinin 95. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla idrak
etmenin mutluluğunu yaşıyoruz'' dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın,
aydınlık geleceğimizi omuzlarında taşıyan çocuklarımıza armağan edilen tek bayram
olduğuna vurgu yapan Gülcüoğlu;'' milletimizin umut ışığı olan çocuklarımız çok yakın bir
gelecekte önemli görevlere gelecekler, elde edecekleri başarılarla ülkemizin hedeflerini
yakalamasında belirleyici roller oynayacaklardır. Bu nedenle çocuklarımızın donanımlı ve
nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesi milletçe ortak gayemiz olmalıdır. Bu duygu ve
düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz milletimize hizmette
bulunan ve ebediyete intikal eden Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarını rahmet ve
minnetle yâd ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dünya
çocuklarına ve bütün insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini diliyorum. ” şeklinde
konuştu.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12815.html
Erişim Tarihi: 24.04.2015

“Vatan Partisi” Kirletiyor
Büyükşehir Belediyenin çevre kirliliğini önlemek amacıyla koyduğu gelişi güzel tabela asma
yasağına rağmen Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığının, parti binalarına astığı büyük tabelalar
ile oluşturdukları nahoş görüntü dikkatleri üzerine çekti.

23 Nisan 2015 Perşembe 18:41

Büyükşehir Belediyenin çevre kirliliğini önlemek amacıyla koyduğu gelişi güzel tabela asma
yasağına rağmen Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığının, parti binalarına astığı büyük tabelalar
ile oluşturdukları nahoş görüntü dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde Saadet
Partililere saldırmasıyla gündeme gelen Vatan Partisi Kayseri örgütü, binalarının dış yüzünde
kendilerine ayrılan tabela yeri ile yetinmeyerek binalarına büyük tabelalar astı. Kayseri Şehir
meydanına yakın bir noktada yer alan parti binalarının İstasyon Caddesi ve Cumhuriyet
Meydanı’na bakan yönlerine Partilerinin büyük tabelalarını asan partililer belediyenin
koyduğu yasağı delerek görüntü kirliliğine yol açtı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından
başta Cumhuriyet Meydanı ve ona çıkan yollar üzerindeki binalara estetik görünüm
kazandırmak ve önlerindeki tarihi eserleri ön plana çıkarmak amacıyla hazırlanan proje
kapsamında cephe düzenlemeleri yapıldı. Proje kapsamında bina yüzlerinde ki tabelalar
indirildi, tek tip bir tabela modeli uygulandı. Binalar Meydan'ın tarihi dokusuna uygun olarak
yeniden kaplandı. Dükkân katlarının Kayseri taşı ile üst katların ise özel bir kaplama
malzemesi ile kaplanmasıyla görüntü kirliliğin ortadan kalkması hedeflenmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12816.html
Erişim Tarihi: 24.04.2015

“Erivan Türk Şehridir”
Azerbaycan’da faaliyet gösteren Vatandaşların Sosyal Refahı Namına İçtimai Birlik Vakfı
Başkanı İrade Rızazade, Kayseri Hunat Kültür Merkezi’nde “Erivan Türk Şehridir” isimli
fotoğraf sergisi açtı.
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Azerbaycan’da faaliyet gösteren Vatandaşların Sosyal Refahı Namına İçtimai Birlik Vakfı
Başkanı İrade Rızazade, Kayseri Hunat Kültür Merkezi’nde “Erivan Türk Şehridir” isimli
fotoğraf sergisi açtı. Kayseri Alperen Ocakları ev sahipliğinde Hunat Kültür Merkezinde
düzenlenen sergide İrade Hanım; “Erivan Türk şehridir, sergilemiş olduğum fotoğraflarla da
bunu ispatlıyorum” dedi. Erivan’ın günümüzde Ermeni şehri olarak bilindiğini söyleyen
Rızazade, “ Benim atalarım bugün Ermenistan’ın başkenti olan Erivan’da yaşıyordular. Bende
orada doğdum ve çocukluğum orada geçti. Bugün bize gerçek tarihimizi anlatan çok fazla
kimse yok ama ben Erivan’da yaşadım. Oranın Türk şehri olduğuna bizzat şahit oldum.
Babam elimden tutar ve beni Erivan’da gezdirirdi” ifadelerini kullandı. Bu soykırım değil de
nedir ?” Fotoğraflarla Erivan’ın Türk şehri olduğunu anlatmaya çalıştığını belirten Rızazade
Hanım Erivan’da Cami, hamam, mezarlık, türbe, mahalle, sokak, han, köprü gibi çok sayıda
Türk eserinin bulunduğunu fakat bunların hepsinin Ermeniler tarafından yıkılarak yok
edildiğini söyledi. Ermeniler tarafından yıkılan eserlerin fotoğraflarını bularak, sergilerle
Erivan’ı anlatan Rızazade hanım şöyle konuştu; “ Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını
iddia ediyorlar. Bu iddiada bulunanlar aslında Türklerin Ermenilere değil, Ermenilerin
Türklere soykırım yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Fotoğraf sergisinde bulunan fotoğrafların
hepsi Erivan’da bulunan Türk eserleridir. Günümüzde ise bunların kalıntısı dahi yoktur. Hepsi
Ermeniler tarafından yok edildi. Bu soykırım değil de nedir ?” Erivan’ın Türk şehri olduğunu
ispatlamak için arşivlerden ve yaşlılardan tek tek fotoğraf topladığını ve gittiği yerlerde bu
fotoğrafları sergilediğini söyleyen Rızazade Hanım; “Fotoğraflarda, Erivan’da yaşamış
atalarımızın izleri yer alıyor. Bu fotoğraflar Erivan’ın bizim olduğuna dair en büyük
delilimizdir. Bu fotoğrafları ne kadar çok kişi görürse o kadar başarılı olacağız. Sergi
sayesinde insanların gerçekleri görmesini istiyorum” dedi. Sergiyi gezenlere fotoğraflar
hakkında bilgiler veren Rızazade Hanım, insanların sergiyi gezerken çok şaşırdıklarını ve
birçok insanın Erivan’daki Türk izlerini ilk defa gördüğünü söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12817.html
Erişim Tarihi: 24.04.2015

Park halindeki araç ile elektrikli motor yandı
Kayseri’de park halinde bulunan otomobil ile elektrikli motor yandı.

26 Nisan 2015 Pazar 11:41

Kayseri’de park halinde bulunan otomobil ile elektrikli motor yandı. Edinilen bilgiye göre
Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir binanın bahçesindeki 38
SY 184 plakalı otomobil ile yanında bulunan elektrikli motor yandı. Durumu fark eden
vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede
kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları tamamlanmasının ardından elektrikli
motor tamamen yandığı, otomobilde ise maddi hasar oluştuğu belirlendi. Polis ekipleri,
yangının kaynağını belirlemek için inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12818.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

SP-BBP milletvekili adayları ziyaretlerini
sürdürüyor
Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi milli ittifak milletvekili adayları seçim ziyaretleri
kapsamında DSİ Bölge Müdürlüğü ve Hacılar kaymakamlığına ziyarette bulundu.
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Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi milli ittifak milletvekili adayları seçim ziyaretleri
kapsamında DSİ Bölge Müdürlüğü ve Hacılar kaymakamlığına ziyarette bulundu. Saadet
Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisinin (BBP)oluşturduğu milli ittifak milletvekili adayları
seçim çalışmaları kapsamında DSİ 12. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkuna nezaket ziyaretinde
bulundu. Yapılan ziyaretten memnuniyetini belirten DSİ 12. Bölge Müdürü Hayrullah
Coşkun, “ Saadet Partisi vekil adaylarına başarılar diliyorum. Tekrardan hoşgeldiniz. Nasip
kısmet neyse cenabı Allah hakkınızda onu nasip etsin. DSİ Bölge Müdür olarak da hepinize
ve tüm ekibe seçimlerde başarılar diliyorum. Allah hayırlı işler yapmayı kısmet etsin” dedi.
Saadet Partisi 2. Sıra Milletvekili Adayı Duran Soyuğur ise, "Bizde müdür beye teşekkürler
ediyoruz. Randevumuzu kabul etti. Seçim münasebetiyle adaylar belirlendikten sonra hızlı bir
biçimde çalışma temposuna girdik. Ülkemize yatırım yapan ve ülkemizin gelişmesine katkı
sağlayan bölümleri öne aldık. Bu bakımdan sizleri öncelikle seçtik. İnşallah sizin söylediğiniz

şekilde hayırlara vesile etsin diyorum. Bu ülke hepimizin, bu ülke ne kadar gelişir ve
güzelleşirse hepimizin gururu okşanacaktır. Bu nedenle layık olanın seçilmesi için bir seçim
yapılıyor. Türkiye'yi yönetecek insanlar vatandaşlarımız tarafından seçilecektir. İnşallah
hayırlara vesile olur diliyorum” diye konuştu. Milli ittifak adayları daha sonra seçim
çalışmaları kapsamında Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ’ı ziyaret etti. Yapılan ziyaretten
dolayı teşekkürlerini sunan Kaymakam Tikdağ, “Ziyaretlerinizden dolayı sizlere teşekkür
ediyorum. Nezaket gösterdiniz ve geldiniz. Tabi önümüzde bir seçim var. Seçimin de
memleketimize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu. Saadet
Partisi 2. Sıra Milletvekili Adayı Duran Soyuğur da, "Ziyaretimize Hacılar Kaymakamlığı ile
devam ediyoruz. Hacılar'da ki ziyaretleri bugün tamamlayacağız. Milletvekili adayları olarak
ilçelere ziyaretlerde bulunuyoruz. En azından nasıl bir yerde yaşadığımızı yetkili ağızlardan
almak için buradayız. Teşekkür ediyorum. Bizleri kabul ettiniz. Seçim inşallah rahat ve güzel
bir şekilde geçer” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12820.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Önce çarpıştı sonra yan yattı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobillerden
biri yan yattı.
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Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobillerden
biri yan yattı. Edinilen bilgiye göre, Köşk Mahallesi Köşk Caddesi üzerine meydana gelen
trafik kazasında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 VA 114 plakalı otomobil ile 38 SP 690
plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, yaralanan olmazken çarpışmanın etkisi ile 38 VA 114
plakalı otomobil yan yattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana
gelen cadde üzerine olası bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemi aldı. Kazaya
karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12821.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Paralel yapı operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri'de, Van merkezli 9 ilde yürütülen paralel yapı operasyonu kapsamında 2 polis
gözaltına alındı.
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Kayseri'de, Van merkezli 9 ilde yürütülen paralel yapı operasyonu kapsamında 2 polis
gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Yahyalı ilçesinde görev yapan 4. sınıf emniyet
müdürü İ.H.Y. ile Tomarza ilçesinde görevli komiser E.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan
polis memurlarının, işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Van'a gönderildiği
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12822.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Gana Dışişleri Bakanı Tetteh'den Vali
Düzgün’e ziyaret
Gana Dış İşleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Hannah Tetteh ve Gana Ankara Büyükelçisi
İbrahim Abass Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret etti.
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Gana Dış İşleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Hannah Tetteh ve Gana Ankara Büyükelçisi
İbrahim Abass Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette Kayseri’deki
ticaret geçmişinin köklü yıllara dayandığını ifade eden Vali Orhan Düzgün, “Bu ticari kültüre
bugün Kayserililerde sahip çıkmaktadır. Kayseri Anadolu’da ticaretin en çok olduğu
şehirlerin başında gelmektedir. Sizin bu ziyaretinizle sanayi, turizm ve dört üniversitesi olan
şehrimizde ilişkileri geliştirmeyi düşünüyoruz” dedi. 'Kayseri’de yaklaşık binin üzerinde
fabrika bulunmaktadır' diyen Orhan Düzgün, "Bunlar yurtdışına da ihraç yapmaktadırlar. Tabi
Gana’nın da çok zengin bir ülke olduğunu biliyoruz. Özellikle gıda, enerji bu alanlarda da iş
birliğini geliştirmek isteriz. Bu ziyaretin iki ülke arasında ve ilimiz için de hayırlı olmasını

diliyorum” şeklinde konuştu. Gana Dış İşleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Hannah Tetteh
ise, “Benim Kayseri’ye gelmemin sebebi Çanakkale’nin 100. Yıl kutlamasıydı fakat
Büyükelçilikten Kayseri’ye gelmemin faydası olacağını söylediler. Burada Kayseri'nin bize
sağladığı faydalar ve imkanlar bizi çok memnun etti. Türkiye’nin çok fazla stratejik bir
konumda olduğunu, Türkiye’nin Avrupa ve Asya’nın köprüsü olduğunu biliyorum" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12823.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

İnşaatta göçük: 2 yaralı
Kayseri'de, bir inşaatta beton mikserinin beton attığı sırada göçük meydana gelirken, göçük
nedeniyle yaralanan 2 kişi ambulans tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kayseri'de, bir inşaatta beton mikserinin beton attığı sırada göçük meydana gelirken, göçük
nedeniyle yaralanan 2 kişi ambulans tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatta beton
mikserinin beton attığı sırada göçük meydana geldi. Göçüğün olduğu alanda bulunan iki işçi
de yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi
olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12824.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Protokol eşleri sevgi evleri çocuklarıyla buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, Vali Orhan Düzgün'ün eşi Gül
Düzgün ile birlikte sevgi evlerinde kalan çocuklar ve genç KAYMEK öğrencileriyle
kahvaltıda buluştu.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, Vali Orhan Düzgün'ün eşi Gül
Düzgün ile birlikte sevgi evlerinde kalan çocuklar ve genç KAYMEK öğrencileriyle
kahvaltıda buluştu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma
Çolakbayrakdar ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar'ın da katılımıyla
TOKİ Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programın ardından tesisi gezen protokol eşleri,
ebru yaparak bu alandaki yeteneklerini ortaya koydu. Programda yaptığı konuşmada,
çocukların mutluluğu sözkonusu ise hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaması gerektiğini
vurgulayan İkbal Çelik, "Yüzünde hüzün gördüğümüz çocuk hangimizin yüreğini dağlamaz.
Ya da gülümseyen bir çocuk hangimizi ferahlatmaz. Bir çocuğun masum isteklerini
karşılamak işlerin en huzurlusudur. Bugün mutluyuz, çünkü sevgi evlerindeki ve genç
KAYMEK'te ki çocuklarımızla birlikteyiz" dedi. Sevgi evlerinin devletin korumasındaki
çocuklara aile ortamının sağlanması amacıyla hizmet verdiğini belirten İkbal Çelik, Kayseri
Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik çok önemli çalışmalara imza attığına dikkat
çekerek, "Sevgi evlerinin yaygınlaşması için ve çocuklarımıza sahip çıkıp sevgi verebilmek
adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genç KAYMEK'te ise çocuklarımıza, özel okuldakilere
benzer son teknolojiye sahip imkanlar sunuluyor. Bu hususta elimizden gelen gayreti
göstermeye ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamaya devam edeceğiz. Her yıl çocuk
bayramını kutluyoruz. Çocuklar, kendi bayramlarında mutlu oluyorlar. Ya dünyadaki tüm
diğer çocuklar mutlu olabiliyor mu? Filistin'de, Suriye'de, Arakan'da kan ağlayan
kardeşlerimiz de var. Onlar için de dualarımızı eksik etmeyelim" diye konuştu. Konuşmaların
ardından Çanakkale konulu sunum ve gösteriler yapıldı ve çocuklara hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12825.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nden Vali
Düzgün’e ziyaret
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Medeniyet Burçları tarafından
ortaklaşa düzenlenen 'Uluslararası Öğrenciler Akademisi' seminerlerinin 11. hafta programı
kapsamında Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi Liderlik Atölyesi öğrencileri Vali
Orhan Düzgün’ü ziyaret etti.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Medeniyet Burçları tarafından
ortaklaşa düzenlenen 'Uluslararası Öğrenciler Akademisi' seminerlerinin 11. hafta programı
kapsamında Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi Liderlik Atölyesi öğrencileri Vali
Orhan Düzgün’ü ziyaret etti. Orhan Düzgün’ü ziyaret eden öğrenciler arasında Somali,

Cezayir, Moğolistan, Irak, Bulgaristan, Singapur, Endonezya, Azerbaycan, Nijerya, Çad ve
Afganistan’dan öğrenciler yer aldı. Ziyarette konuşan Düzgün, “Değişik ülkelerden değişik
milletlerden gençlerin bu gençlik çağlarında yani dünyayı tanıma kişiliklerinin oluşması
çağında birbirlerini tanıması birbirleriyle ilgili ön yargılarının kırılması son derece önemlidir.
Bazen değişik ülkelerdeki milletlerle ilgili onları tanımadan önce aslında ne kadar ön yargılı
davrandığınızı fark etmiş oluyorsunuz ama onlarla belirli bir diyaloğa girince kardeşçe
ilişkiler arasına girince fikirlerinizde ki yanlışlığı görüyorsunuz” dedi. Osmanlı toprakları
üzerinde yüzlerce yıl aynı bayrak altında pek çok milletin bir arada yaşadığını vurgulayan
Düzgün, “Sadece Müslüman unsurlar değil Gayrimüslim unsurlar da aynı bayrak altında
yaşamışlardır. Milletler zaman zaman değişik unsur ve politikaların kışkırtmalarıyla insanlar
birbirlerine düşman olabilmektedir. Sizleri bir arada görmek bizim için gerçekten memnuniyet
ve gurur vericidir. Sizler de burada okuduğunuz bölümleri bitirince, mezun olunca,
doktorlarınızı bitirince dünyanın dört bir tarafına dağılacak ve insanlığın gelişimi, kalkınması
için büyük gayretler göstereceksiniz. Bu süre zarfında da inşallah Türkiye’den güzel
hatıralarla ayrılacağınız ümit ediyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12826.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Son günlerde yağan yağmur yamula barajı
seviyesini yüzde 70’lere getirdi
Kayseri’ye son günlerde yağan yağmurun ardından Yamula Barajı yüzde 70’lere varan
doluluk oranına ulaştı.
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Kayseri’ye son günlerde yağan yağmurun ardından Yamula Barajı yüzde 70’lere varan
doluluk oranına ulaştı. Kocasinan ilçesi Kuşçu mahallesinde bulunan Yamula Barajı son
günlerde yağan yağmurun ardından su seviyesi arttı. Yamula Barajının doluluk oranları ile
ilgili bilgiler veren Kuşçu mahallesi muhtarı Ali Osman Uslu, “20 yılı aşkın zamandır burada
belediye başkanlığı yaptım. Şimdi de burada muhtarım. Yamula Barajının yapılışından beri
burayı metre metre bilirim. Türkiye’de bu kadar yağan yağmura rağmen barajdaki doluluk
oranı yüzde 60-70’ler seviyesinde. Geçen yıllarda kuraklıklar vardı bu nedenle barajdaki su
seviyesi çok düşmüştü. Bu doluluk oranından dolayı sebze, meyve bahçelerimizi su alıp
götürdü. Burada göçler başladı. Kayseri merkeze çoğunlukla göç var” diye konuştu. Uslu
ayrıca, “Yağmurlar bu şekilde yağarsa doluluk oranları daha da artabilir. Ben şahsen barajın
tamamen dolacağına inanmıyorum” dedi. Yamula Barajının birkaç ay önce çekilen görüntü ile
yağmurların yağmasının ardından çekilen görüntü arasındaki farklılık dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12827.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Tekvandocu genç TEOG'dan da 1 yanlış çıkardı
Kayseri'de, spor kulübünün bahçesinde takla atarken keşfedilen 14 yaşındaki Burak Serdar,
tekvando Doğu Grupları Türkiye Şampiyonasında 1'inci oldu. Antrenmanları ile beraber
derslerine de çalışan Serdar, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavından da 1
yanlış çıkardı.
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Kayseri'de, spor kulübünün bahçesinde takla atarken keşfedilen 14 yaşındaki Burak Serdar,
tekvando Doğu Grupları Türkiye Şampiyonasında 1'inci oldu. Antrenmanları ile beraber
derslerine de çalışan Serdar, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavından da 1
yanlış çıkardı. Kayseri'de yaşayan 14 yaşındaki Burak Serdar'ın tekvando ile tanışma
hikayesi, duyanları şaşırtıyor. Yedi yaşında arkadaşları ile beraber bir spor kulübünün
bahçesinde oyun oynarken keşfedilen Burak Serdar, bugünlerde girdiği şampiyonalardan
derecelerle ayrılıyor. Geçen günlerde Kayseri'de düzenlenen Doğu Grubu Türkiye
Şampiyonasında 1'incilik elde eden Serdar, bunun yanında girdiği TEOG sınavında sadece 1
yanlış çıkardı. Tekvandoya başlama hikayesini anlatan Serdar, "Ben 7 yaşındayken eski milli
takım antrenörü Aziz hocanın beni keşfi ile tekvando hayatım başladı. Olimpik Spor
Kulübü’nün önünde takla atarken, arkadaşlarım ile oyun oynarken beni görmüş. Gördükten
sonra da aileme söylemiş. ‘Bu çocukta yetenek var, bize gönderin’ demiş. Tekvando hayatım
böylelikle başladı. Sonra antrenmanlara gitmeye başladım ve ilerledim. Kırmızı ve siyah
kuşağa kadar geldim. Sonra Aslan hocanın destekleri ile buraya kadar geldim. Birlikte bir
sürü şampiyonalara katıldık. 7 senedir sürekli tekvando yapıyorum ve yapmaya da devam
edeceğim. Sevdiğim bir spor. Bu süre içerisinde bir sürü şampiyonaya katıldım ve Kayseri
şampiyonlukları elde ettim. Doğu Grupları Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon oldum" dedi.
Eğitimi ile beraber antrenmanlara gittiğini ve sporun eğitimine olumlu katkı sağladığını
anlatan Burak Serdar, şunları söyledi: "Antrenmanlarımın yanında dershaneye gidiyorum.
Dershaneden antrenmanlara geçiyorum. İkisini de yürütmeye çalışıyorum. TEOG sınavından
da bir yanlış çıkardım. Oda İngilizce branşından bir yanlış çıkardım ve birçok rakibimin
önüne geçtim. TEOG sınavının 2’incisi de var ve ona da hazırlanıyorum. Antrenmanlarıma da
gidiyorum. Çalışmalarım sürüyor. Şuan ikisi birlikte çok güzel gidiyor." Gönlünde milli
takımın yattığını söyleyen başarılı sporcu, "İnşallah Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiğim
dereceler ile beni görürlerse milli takıma gitmeyi çok istiyorum. Oradan da Avrupa
Şampiyonalarında ülkemi temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu. "BURAK ÖRNEK
OLDU" Burak'ın antrenörü Aslan Şahin, de, Burak ile 2008 yılında tanıştıklarını anlatarak
sözlerini şöyle tamamladı: "Aziz hocamın Burak’ı keşfetmesi ile beraber çalışmaya başladık.
Bir dönem sonra sadece Burak ile ben ilgilenmeye başladım. Beraber çalışmamız 5 yılı
geçtikten sonra Burak maça çıkmaya hazır hale geldi ve maçlara girmeye başladık. Burak çok
hırslı ve istikrarlı bir sporcu.

Burak’ın sporla beraber sosyal ve ailevi ilişkileri de çok düzenli gidiyor. Burak’ın en son
yapılan Doğu Grupları Türkiye Şampiyonasında 1’inci olması ve bununla beraber TEOG
sınavında da bizim için gurur verici bir başarıya imza atması bütün ailelere örnek oldu."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12828.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

İki uyuşturucu taciri gözaltına alındı
Kayseri'de Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada iki uyuşturucu taciri
yakalanarak gözaltına alındı.
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Kayseri'de Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada iki uyuşturucu taciri
yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık
ve Organize Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan
çalışmalarda, M.S ve A.B.'nin esrar maddeleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındıkları
öğrenildi. Yakalanarak gözaltına alınan M.S. ve A.B.'nin haklarında başlatılan soruşturmanın
sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12829.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Başkanlara sevgi seli
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile bir önceki Belediye Başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili adayı Mehmet Özhaseki, Harikalar Diyarı'nda vatandaşlara çiçek dağıttı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile bir önceki Belediye Başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili adayı Mehmet Özhaseki, Harikalar Diyarı'nda vatandaşlara çiçek dağıttı.
Her gittikleri yerde ilgi ve sevgiyle karşılanan başkanlara Harikalar Diyarı'nı gezen

vatandaşların da ilgisi büyüktü. Vatandaşlara gül ve karanfil dağıtan eski ve yeni başkanlar,
istek üzerine de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12830.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Başkan Büyükkılıç, Küçük Bürüngüz halkı İle
kucaklaştı…
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Küçük Bürüngüz Mahallesi’nde
düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliğine katıldı. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda
gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinleri ile hem sohbet etti, hem de
mahalleli hanımların hazırladığı etli bulgur pilavını vatandaşlara ikram etti.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Küçük Bürüngüz Mahallesi’nde
düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliğine katıldı. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda
gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinleri ile hem sohbet etti, hem de
mahalleli hanımların hazırladığı etli bulgur pilavını vatandaşlara ikram etti. Her yıl geleneksel
olarak Küçük Bürüngüz Camii’nde gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
mahalle sakinleri ve bölge muhtarları iştirak etti. Kur'an-ı Kerim Tilaveti başlayan ve Mevlidi Şerif’in okunması ile devam eden programda, Başkan Büyükkılıç ve mahalleliler tarafından
kurulan sofrada etkinlik için mahalleli hanımların hazırladığı etli bulgur pilavından yediler.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada “Kutlu Doğum Haftası
Etkinlikleri vesilesi ile Küçük Bürüngüz Mahallemizin gönlü zengin, her zaman bizlere sahip
çıkarak destek olan, kadirşinas halkının davetlisi olarak Küçük Bürüngüz mahallemizdeyiz.
Gerek Küçük Bürüngüz mahallemiz, gerekse civarda bulunan mahallelerimizde yaşayan
kardeşlerimizin Kutlu Doğum Haftalarını tebrik ediyorum. Huzur içerisinde nice böyle güzel
günlere hep birlikte erişmeyi diliyorum. Bayrağımıza, devletimize, milletimize ve vatanımıza
sahip çıkma duygusu ile bu özel ve mübarek günlerin birliğimize, beraberliğimize,
kardeşliğimize de vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi. Ağırnas Mahallesinde
Vatandaşlar İle Sıcak Sohbet… Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Küçük
Bürüngüz mahallesinin ardından Ağırnas Mahallesi’ne geçerek, vatandaşlarla sohbet edip,
Melikgazi Belediyesince geçtiğimiz yıl projelendirilen ve bu zamana kadar çok hızlı yol
alınarak, yakın zamanda açılması planlanan Koramaz Vadisi Meslek Yüksek Okulu ile
yapılması düşünülen diğer projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12831.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

"Ortak akıl'a önem veriyoruz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, mahallelerde yapılacak hizmet ve yatırımları,
vatandaşla iç içe olan, her derdini bilen muhtarlarla birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, mahallelerde yapılacak hizmet ve yatırımları,
vatandaşla iç içe olan, her derdini bilen muhtarlarla birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi önceki başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki'nin yanısıra belediyede görev yapan bürokratlarla birlikte Bünyün ve Yeşilhisar'dan
gelen muhtarlarla biraraya gelen Başkan Çelik, ortak akıl ile hareket ettiklerini belirterek, "Bir
yıl önce çıkan 'Bütünşehir Belediyesi' kanunu ile Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları tüm
ilçelerimizi kapsar hale geldi. Bu yasa çıkmadan önce ihtiyaçları yerinde tespit ettik, ardından
projeleri geliştirip ihaleye çıkarak yatırımları hayata geçirmeye başladık. Halkın içinde olan,
istek ve taleplerini dinleyen, mahallenin ihtiyaçlarını yakından bilen kişiler olarak sizin
tavsiyeleriniz ve görüşleriniz bizim için önem arzediyor. Eskiden beri 'Ortak Akıl' kültürüyle
hareket ediyoruz. Şu anda belediyemizde görev yapan tüm ilgili daire başkanı ve üstdüzey
yöneticilerle birlikte buradayız. Sizleri dinlemeye geldik. Daha sonra da biz size geleceğiz ve
ihtiyaçları yerinde tespit edip gidermenin yolları arayacağız" dedi.
BÜTÇENİN YARISI, NÜFUSUN %20'SİNE
Başkan Çelik'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediyesi önceki başkanı
ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de Büyükşehir Belediyesi'nin
ilçelere yatırım konusunda dersine iyi çalıştığına vurgu yaparak, "Kamuda proje üretmek
zordur, özellikle büyük projelerde bütün safhalarını tamamlayıp temelini atmak bir hayli
zaman alır. Oysa Büyükşehir Belediyesi, ilçelere yatırım konusunda çok iyi bir performans
ortaya koydu. Çok hızlı bir şekilde projeleri geliştirdi, yatırımların temelini atıp yapımına
başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılki 500 milyon liralık yatırım bütçesinden ilçelere
ayrılan pay 250 milyon lira. Şehirde yaşayan 1 milyon 100 bin nüfusa da 250 milyon lira,
ilçelerde yaşayan 200 bin nüfusa da 250 milyon lira. Yani nüfusun %20'sine bütçenin yarısı
ayrılmış durumda. Olsun, çünkü ilçelerin buna ihtiyacı var, aradaki farkın kapanması için, acil
ihtiyaçların karşılanması için bunun yapılması lazım" diye konuştu.
21 yıllık belediye başkanlığı döneminde söz verip de yapamadığı hiçbirşeyin olmadığına
dikkat çeken AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, başı dik, alnı açık
şekilde belediyeden ayrıldığını söyleyerek, "Siyasiler gelir, konuşur gider' anlayışı yok artık.
Siyeset bizim için insanlara hizmet etme yoludur. Dürüstçe yapılırsa, herkes istifade eder. 21
yıl boyunca gece gündüz demeden çalıştım. Bu süre zarfında söz verip de yapamadığım hiçbir
iş olmadı. Bunun sonucunda da başım dik, alnım açık olarak belediyeden ayrıldım. Şimdi
benim için yeni bir dönem başlıyor. Allah, burada da yine iyi işler yapmayı nasip etsin" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12832.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

