KAYSERİ HABER ARŞİVİ
21.09.2015–30.09.2015
Hüseyin Kalpar: kırılgan bir yapımız var
PTT 1. Lig’in 5. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında Kardemir Karabükspor’a 30 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.
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Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü
Mustafa Şimşek Özkeş, “Hem teknik hem oyun açısından analizi mümkün değil. Bizim
istediğimiz şekilde gidiyordu. Bizim istediğimiz şekilde pozisyonlar oluyordu. Bireysel
hatadan dolayı yenen gol sonrasında takım bir anda durdu. Daha önce söylemiştik. Kırılgan
bir yapımız var diye bu oyunda ortaya çıktı. İkinci yarıda gereksiz kırmızı kartlar gördük. Her
açıdan bunun bir analizi mümkün değil. Yapacak bir şey yok. Hafta başından beri iyi
çalışmıştık ama sporcularımızın istediğimiz seviyede maça konsantrasyon alamadığından
böyle bitti" dedi.
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise, iyi bir sonuç aldıklarını
belirterek, "Üç puanı üç gol ile aldık. İkinci yarıda daha net pozisyonlar bulduk. Bu
deplasman bizim için çok önemliydi. İki haftadır istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Hedefi
olan takımız. İçeride ve dışarıda kazanma arzusunu ortaya koymamız lazım. Geride kalan
maçlarda bunu gerçekleştiremedik. Buradan iyi bir sonuçla dönmek bizim için önemli bir
hedefti. Takımımı kutluyorum. Sadece bir maç kazandığımızı unutmamak gerekiyor” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15133.html
Erişim Tarihi: 28.09.2015

İHA Muhabiri Ali Göç'ün acı günü
İhlas Haber Ajansı'nın Kayseri muhabiri Ali Göç'ün babaannesi vefat etti.
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İhlas Haber Ajansı'nın Kayseri muhabirlerinden Ali Göç'ün 89 yaşındaki babaannesi Zülfiye
Göç, tedavi gördüğü Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden hayatını kaybetti.

Zülfiye Göç'ün cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazı sonrasında
İncesu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15134.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Kurban eti tüketirken bu kuralları önemseyin
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Kurban Bayramı’nda et tüketiminin artması ile birlikte, etin sağlıklı ve steril bir ortamda
hazırlanması, gıda güvenliği için doğru şekilde saklanması ve pişirilmesi gibi faktörler de
önem kazanıyor. Bu kurallara uymak, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların
önlenmesinin yanı sıra zararlı mikroorganizmalar nedeniyle oluşacak mide ve bağırsak
enfeksiyonlarından da koruyor. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet
Bölümü’nden Dyt. Hülya Tulgar, kurban etlerinin doğru şekilde saklanması ve pişirilmesi ile
ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Kurban eti hemen tüketilmemeli
Kurban kesiminin ardından etlerin bekletilmeden tüketilmesi önemli bir yanlıştır. Ette
bulunan mikroorganizmalar, ilk 24 saat içinde etin sert ve hazmı zor bir hale gelmesine neden
olur. Bu nedenle kurban etinin 1-2 gün soğuk bir ortamda bekletilmesi, mikroorganizmaların
etkisiz hale gelmesi açısından önemlidir. Büyükbaş hayvanların etlerinin 0 derecede bir süre
bekletilmesiyle ette yumuşama sağlanabilir. Özellikle mide ve bağırsak sorunu olan kişilerin
et tüketiminde dikkatli olması gerekir.
Pişirme yöntemi sağlıklı olmalı
Etin kalitesini, pişirme yöntemi belirlemektedir. Lezzet, koku ve besin değerleri pişirme
yöntemiyle doğrudan ilişkilidir. Mangalda ve kızartılıp, çok uzun süre ısıya maruz kalan etler
kanserojen etkinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca mangalda ya da barbeküde
yüksek ısıda ve kısa bir sürede pişirilen etlerin içleri de çiğ kalmaktadır. Çiğ olarak tüketilen
etler ise besin zehirlenmesine neden olabilmektedir. Kurban etiyle yapılan yemeklerde
tereyağı, kuyruk ve iç yağının kullanılması önerilmemektedir. Doymuş yağ içeriği yüksek
olan kırmızı etin bu yağlarla pişirildikten sonra yenmesi vücuttaki yağ dengesini bozmaktadır.
Kurban eti ızgarada pişirilecekse vitamin değerlerinin yok olmaması ve kanserojen madde
oluşumunu engellemek için ateşten 15 santimetre uzağa yerleştirilmelidir. Kömür, kor halini
aldıktan sonra et ateş üzerine konulmalı, böylece pişme süresi uzun tutulmalıdır.
Saklama koşulları önemli
Kurban etleri uzun süre saklanacaksa, parçalara ayrıldıktan sonra steril saklama kaplarında 32 derecede dondurulmalıdır. Kurban etleri buzdolabında -18 derecede uzun süre bozulmadan
kalabilmektedir. Dış ortamda çözdürülen etlerin tekrar dondurulması ve daha sonra
tüketilmesi son derece tehlikelidir. Bu işlem sırasında insan vücuduna zarar veren
mikroorganizmalar kolayca üremektedir. Kurban etlerinin buzdolabının sıcaklığı daha düşük
bölümünde çözdürüldükten sonra tüketilmesi gerekmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15135.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Bu dolandırıcılığa dikkat: Şikayetçi bile
olamıyorsunuz!
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların ‘Jigolo olmak ister misin?’
reklamı ile başvuru yapanlardan bin TL ücret aldığını ve ardından ortadan kaybolduğunu
söyleyerek, “Bu yöntem çok fazla kişinin mağdur olduğu ancak şikayetçi olamadığı bir
yöntem” dedi.
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Tüketiciler Birliği dolandırıcılık yöntemleri konusundaki araştırmasını kamuoyuyla paylaştı.
Dernek genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı
Mahmut Şahin, hukukçulardan oluşan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptıkları çalışmayı
‘Kaç şekilde kandırılıyoruz’ başlığıyla duyurdu.
Sosyal medya başta olmak üzere görsel ve yazılı medyada dahi reklam ve tanıtımı yapılan
yaygın dolandırıcılık yöntemlerini sıralayan Şahin, “Bazı konularda tüketici dolandırıldığının
farkına bile varamıyor. Bazıları da farkına varıp şikayetçi oluyor ama bazı konularda
dolandırıldığını bilse bile şikayetçi olmuyor veya olamıyor ki en sıkıntılısı ve mağdur sayısı
belli olmayan yöntem de maalesef budur” dedi.
Tüketicilerin bazen maddi kazanç vaadiyle bazen polisiye yöntemlerle bazen de eğitim ve
sağlık konularında dolandırıldığını söyleyen Şahin, dolandırıcılık yöntemlerini şu şekilde
sıraladı:
“Kanserden ölen hasta yakınları aranıp ‘İlaç parası duruyor, icraya koymadan ödeyin’
deniyor. Telefonla ilk sene ücretsiz sağlık sigortası yapıldığı söylenip ikinci sene ücret talep
ediliyor. Sağlık Müdürlüğü’nden geldiklerini söyleyerek tüketicinin rahatsızlıklarından dolayı
kullanması gereken ilaçları para karşılığında satıyorlar.
Milli Eğitim’den geldiklerini söyleyerek çocukların eğitimi için ücretsiz ders verdiklerini
söylüyorlar ve bir kağıt imzalatarak tüketiciyi dolandırıyorlar.
Mesaj yoluyla veya kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırıyorlar.
Hediye kazanıldığını söyleyerek dolandırıcılık yapıyorlar.
Tüketici haklarını korumak ve bankalardan çekilen kredilerin masraflarını alacaklarını
söyleyerek, bedavaya verilen dosyaları 90 TL’ye satıyorlar.
Son günlerde yaygın olan bir dolandırıcılık türü ise Jigololuk. Bu çok fazla kişinin
dolandırıldığı ama şikayetçi olamadığı bir dolandırıcılık yöntemi. ‘Ayda 5 bin TL kazanmak
ve dul bayanlarla birlikte olmak ister misin?’ sloganı ve reklamıyla başlayıp kayıt için hatırı
sayılır bir para alınıp, bir daha irtibat kurulamıyor. Bu dolandırıcılık türünde de vatandaş afişe
olmamak için şikayetçi olmuyor. Bu tür dolandırıcılık yöntemi de çok arttı ve bazı mağdurlar
vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi ve uyarılması için bize ulaştı.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15136.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Büyükşehir'de tatil yok
Bayram tatili olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi de, Başkan Mustafa Çelik de yoğun bir
şekilde çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin pek çok yerinde yapılan
asfalt ve yol çalışmalarından bazılarını yerinde inceledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, incelemelerine Buğdaylı-Kızık Yolu'nda yapılan
çalışmalarla başladı. Buğdaylı'daki yol çalışmalarının son durumu hakkında bürokratlarından
bilgiler alan Başkan Mustafa Çelik, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla da sohbet etti.
Buğdaylı'da namaz sonrası cemaat ile sıcak bir diyalog kuran Başkan Çelik, mahalledeki
çocuklarla da yakından ilgilendi ve onlara forma hediye etti.
Başkan Çelik, daha sonra Kocasinan İlçesi'nin doğu-batı hattındaki en önemli
güzergahlarından olan Orta Yol'daki çalışmaları takip etti. Buradan Karayolları Kavşağı'ndaki
katlı kavşak çalışmalarına geçen Başkan Mustafa Çelik, çalışmaların son durumuna ilişkin
bilgi aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Karayolları Kavşağı'ndan Hisarcık'a geçerek HisarcıkErciyes Yolu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Burada şehrin pek çok yerinde sürdürülen
asfalt ve yol çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, özellikle hafta sonları
yapılmakta olan projeleri yerinde takip ettiğini söyledi. Büyükşehir ekiplerinin yoğun bir
şekilde çalıştığını dile getiren Başkan Çelik, "Buğdaylı-Kızık Yolunu bitiriyoruz. Kocasinan
Bulvarı üzerindeki kavşaklarda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Karayolları
Kavşağı'nı kısa süre içinde trafiğe açacağız. Hisarcık-Erciyes Yolu'nda da son 400 metrelik
etaptayız. Arife günü bu etabı da bitirip açacağız. Burada yol çalışmalarının yanı sıra
KASKİ'nin altyapı çalışmaları da devam ediyor. Hacılar Yolu'nda ise Hacılar'dan geliş
istikametini tamamladık. Bayram sonrası gidiş istikametinin yapımına başlayacağız" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15137.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Başkan Çelik'ten Kurban Bayramı mesajı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik bayramın, zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde
bir olmaya, birlik olmaya ve kaynaşmaya vesile olmasını diledi.
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Kurban Bayramı vesilesi ile bir mesaj yayınlayan Başkan Çelik, bayramlarda yaşanan coşku
ve sevincin, toplumsal barışa da büyük katkılar sağladığına dikkat çekerek, "Cenab-ı Hakk'a
şükürler olsun ki, bir kurban bayramına daha ulaştık. İnsanların, kurban keserek Allah'a
yaklaşma gayretine büründükleri bu anlamlı günlerde yapılan ziyaretler de bir olmaya, birlik
olmaya, kaynaşmaya kapı aralamaktadır. Bu nedenle, terör belasının yüreğimizi yangın yerine
çevirdiği şu dönemde, bu bayramı toplumsal barışa ve huzura vesile olacak fırsat günleri
olarak görüyorum. Rabbim, huzur ve afiyet içerisinde bir bayram yaşamayı nasip etsin" dedi.
"İNSANLIĞA HUZUR GETİRSİN"
Mesajında, bulunduğumuz coğrafyanın barış ve huzur ortamına fazlasıyla ihtiyaç duyduğunu
kaydeden Başkan Çelik, her gün onlarca masum insanın can verdiği İslam dünyasının
sıkıntılarına dikkat çekerek, "Filistin'de, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, Doğu Türkistan'da ve
dünyanın değişik yerlerinde yaşayan müslüman kardeşlerimiz için huzur ortamına ihtiyaç var.
Bizler de dua ve niyazlarımızla bu ortamın oluşmasına katkı sağlamalıyız. Tüm dünyanın
huzur içerisinde geçireceği bayramlara ulaşmak temennisiyle bayramın şehrimiz, ülkemiz ve
tüm insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.
BAYRAMLAŞMA 2. GÜN
Bayramlaşma programı, 2. bayram günü (25 Eylül 2015 Cuma) saat 11.00'de Mimarsinan
Parkı'nda (Selçuklu Müzesi Önü) gerçekleştirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15138.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ten bayram
mesajı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, kurban bayramı mesajı
yayımladı.
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Başkan Övüç, "Toplum olarak millet olma irademizi diri tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik

duygularımızı pekiştiren, rahmet ve bereket dolu bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin
mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Bayramlar; toplumumuzu bir arada tutan en önemli yapı taşlarından biridir. Bayramlar;
toplumların fertlerinin birbirlerine sevgi ve saygı ile yaklaşma, yardımlaşma, birbirlerinin
gönlünü alma, mutluluk ve sevgiyi dolu dolu yaşama günleridir. Bayramların yarattığı manevi
hava sayesinde, yoksul ve muhtaç durumda olanlara yardım etmenin, sevinçleri paylaştığımız
gibi acıları da paylaşmanın önemini daha da derinden anlayacağız. Bayramların güzelliğini,
anlamını ve değerini sadece bayram günleriyle sınırlı tutmayıp yaşamımızın her anında ve
tüm insani ilişkilerimizde hatırlamalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Alemi’nin, hemşerilerimizin ve esnaf sanatkârlarımızın,
mübarek Kurban Bayramlarını kutluyor, saygılar sunuyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15139.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Şüpheli poşetten ekmek çıktı
Kayseri'de, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından yol kenarındaki çitlere asılan
şüpheli poşet paniğe yol açtı. Bomba imha uzmanının inceleme yaptığı şüpheli poşetten
ekmek çıktı.
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Edinilen bilgilere göre, İstasyon Caddesinde meydana gelen olayda, çitlere asılan şüpheli
poşet gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay
yerinde geniş güvenlikleri alarak, yolu trafiğe kapattı. Ardından olay yerine gelen bomba
imha uzmanı şüpheli poşette yaptığı inceleme yaptı. İncelemede poşetin içerisinden ekmek
çıktığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15140.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Buğdaylıspor-Argıncıkspor: 6-2
Birinci Amatör Küme B Grubu'nda lige iyi bir başlangıç yapan Buğdaylıspor, Argıncıkspor
ile oynadığı ikinci maçını da 6-2 kazanarak yoluna namağlup olarak devam etmiş oldu.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: H. Mehmet Ekmekyermez *** Salih Ulu *** Mehmet Koç ***
BUĞDAYLISPOR: İsmail Atalay *** Ali Rıza Demirayak *** Oğuzhan Kalem *** Beratcan
Yörenç *** Ubeydullah Gün *** Yakup Yalçınkaya *** Hamit Çetinkaya *** Şaban
Büyükçekiç ** (Dk.70 Oğuzhan Mete ***) Ali Rıza Sancak **** Fatih Kabukçu ** (Dk.50
Kubilay
Çeçen
**)
Abdulbaki
İnce
***
(Dk.84
Mustafa
***)
ARGINCIKSPOR: Kamil İbrahim Demirtaş * Serhat Özdemir *** Kaan Aşık * (Dk.65 Fatih
Çetinalp *) Yavuz Selim Kılıçaslan * Şeyh İsmail Orhan *** Gökhan Mete ** Menduh
Çökük * Osman Bıyık * (Dk.75 Ayhan *) Yusuf Karabacak * (Dk.75 Yakup **) Bahattin
Baydemir ** Ahmet Uzer **
GOLLER: Dk.15.24.55 Ali Rıza Sancak, Dk.61 Ali Rıza Demirayak, Dk.84 Oğuzhan Mete,
Dk.89 Mustafa (Buğdaylıspor) Dk.25 Şeyh İsmail Orhan, Dk.29 Ahmet Uzer (Argıncıkspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15141.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz beraat etti
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, eski Oda çalışanları tarafından açılan
davanın son duruşmasında beraat etti.
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Kayseri 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta Cuma günü gerçekleştirilen, KTO
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile eski Başkan Yardımcısı Ferhat Akmermer’in ‘Kişiler
Arasında Ayrımcılık Yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı davanın son duruşmasında önemli
bir karar çıktı.
Sayın Mahkeme tarafından açıklanan kararda; “kişiler arasında ayrımcılık yapmak suçundan
TCK’nun 122/1.a, 43 ve 53 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle kamu
davası açılmış ise de; CMK 223/2-a maddesi gereğince ayrı ayrı beraatlarına” ifadeleri yer
aldı. Davada, Yargıtay’da temyize gidilmesi için de süre verildi.
Dava sonucuna ilişkin açıklamada bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, Oda yönetimi olarak hukuka uygun ve kişilerin haklarına saygılı bir anlayış içinde
çalıştıklarını vurguladı ve davadan berat etmelerinin de bunun göstergesi olduğunu belirtti.
Başkan Hiçyılmaz, söz konusu davanın görüldüğü süreçte bazı basın yayın kuruluşlarında
yapılan haberlerde sanki kendilerinin kesin suçlu gibi gösterilmeye çalışıldığını, ancak
adaletin tecelli ettiğini kaydetti. Hiçyılmaz, söz konusu yayınlarla şahsının ve Kayseri Ticaret
Odası’nın zan altında bırakılmaya çalışılmasını basın meslek ilkeleri ile bağdaşmayacak
davranışlar olarak gördüklerini ve bu tür yayıncılık anlayışını kınadıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15142.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

AK Parti Kayseri Adayları, Ankara'da
görücüye çıktı
AK Parti Kayseri 26. Dönem Milletvekili Adayları, Ankara'da yapılan 'Aday Tanıtım
Toplantısı'da tanıtıldı.
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1 Kasım'da yapılacak milletvekili genel seçiminde AK Parti'den aday olan 550 milletvekili
adayı Ankara'da yapılan 'Aday Tanıtım Toplantısı'nda tanıtılıdı. AK Parti Kayseri adayları
Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Hülya Nergis, İsmail Emrah
Karayel, Sami Dedeoğlu, Avşar Aslan Kadir Can Gökalp ve İl Başkanı Cahit Özden
de tanıtım toplantısında hazır bulundu. Tanıtım sırası Kayseri'ye geldiğinde AK Parti Kayseri
adayları platforma çıkarak Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte toplu fotoğraf çektirdiler.
Kayseri adaylarından Milletvekili adaylarından Hülya Nergis'in kolunun sargı içerisinde
olması dikkat çekti. Bu durum Ahmet Davutoğlu'nun da dikkatinden kaçmadı. Davutoğlu,
Nergis'e bu durumun sebebini sorarken geçmiş olsun
dileklerini iletti.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15143.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Ermetsan Esentepe-Yerköyspor: 2-0
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda sezona şampiyonluk parolası ile başlayan
Ermetsan Esentepespor, güçlü rakibi Yerköyspor'u ikinci yarıda attığı goller ile mağlup
ederek ligde ilk galibiyetini aldı.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı
HAKEMLER: Erdem Sarıaslan *** Güven Bülbül *** Mehmet Selvi ***
ESENTEPESPOR: Fevzi Ufuk *** Burak Kefkir *** Fatih Ülker *** Oğuzhan Sinopluoğlu
*** Emre Burak Muti *** İlker Angıt ** Arif Berk *** Ali Çağlıöksüz ** (Dk. 55 Aytaç **)
Metehan Dinçer ** Tarık Öztürk ** (Dk. 62 Murat Tanrıkulu **) Furkan Aslantaş **
YERKÖYSPOR: İlhan Bayer ** Ali Benli ** Ergün Koç * (Dk. 79 Enes Seyis *) H.Hasan
Özkan ** Erdal Kantemir * (Dk. 46 Fahri Çinici *) Ahmet Yaman * (Dk. 55 İbrahim Lale *)

Volkan Kemal Sarıgül ** Soner Özkan ** Raşit Keskinkılıç * Mustafa Özkan ** Yusuf
Beyazıt **
GOLLER: Dk. 59 Metehan Dinçer, Dk. 75 (p) Arif Berk (Esentepespor)
KAÇAN PENALTI: Dk. 54 Furkan Aslantaş (Esentepe)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15144.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

İl Müftüsü Güven: Kurban’ı ihtiyaç sahiplerine
dağıtın
Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara
seslenerek, “Kurban etlerini sucuk yapmak yerine ihtiyaç sahipleri kardeşlerimize ulaştıralım”
dedi.
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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, vatandaşları
bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Kurban kesmenin dini bir görev olduğunu
kaydeden Güven, “Kurban ibadeti, Kur’an-ı Kerim’de ilahi simge ve dini sembollerden biri
olarak ifade edilmekte, kurban kesme işlemi başlı başına bir kulluk davranışı olarak
öngörülmektedir. Bu bakımdan Kurban Bayramı’nda; bayram namazından sonra kurban
kesmek, dini bir görevdir. Mukim ve zengin olan her Müslüman Allah’a yakın olmak ve
Onun sevgisini kazanmak niyetiyle kurban kesmelidir. Kurban özelliği taşıyan hayvanların
Kurban Bayramı'nın ilk üç günü içerisinde kesilmesi gerekir. Kurban kesilmeden bedelinin
verilmesi ile kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Bayramlar, sevinçlerin paylaşıldığı,
kalplerin yumuşadığı, akraba ve komşuların ziyaret edildiği, yetimlerin sevindirildiği,
misafirlerin ağırlandığı mutluluk, sevinç ve ibadet günleridir. Bu nedenle; geliniz hep birlikte
sevgi, yardımlaşma ve dayanışma günü olan bu Kurban Bayram günlerinde; ana-babalarımızı,
akrabalarımızı, yaşlıları, kimsesizleri, eş, dost ve komşularımızı ziyaret edip bayramlarını
tebrik edelim. Varsa aramızdaki dargınlıklara, küskünlüklere son verelim. Kendi
çocuklarımızı sevindirirken, boynu bükük yetimleri, çocuklarına bayram hediyesi alamayan
yoksulları, hatta ekmek parası bile bulamayan fakirleri unutmayalım. Keseceğimiz
kurbanların etlerinden fakir ve yetimlere dağıtmayı da ihmal etmeyelim” dedi. Müftü Güven,
bayram
namazının
Kayseri’de
07.06’da
kılınacağını
da
sözlerine
ekledi.
“KURBAN DERİLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLMEK ÜZERE HİBE
EDİLEBİLİR”
Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Müftü Şahin Güven, kurban
derilerinin satılarak maddi gelir elde edilemeyeceğini söyledi. Güven, “İhtiyaç sahiplerine
verilmek üzere hibe edebiliriz. Neticede kurban derilerinin de bir kurban olduğunu ve bu
kurban derilerinin satılamayacağını hemşehrilerimize bildirmiş olalım” ifadelerini kullandı.
Kayserili vatandaşlara seslenen İl Müftüsü Güven, kurban etlerini sucuk yapmak yerine

ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmesinin daha uygun olacağını söyledi. Güven, “Kayseri’de
Kurban Bayramı’nda özellikle aileler ikram ettikleri etlerin dışında kalan etleri bir yıl boyna
tüketmek için sucuk yapmaktalar. Eğer kurban kesen kardeşimiz gerçekten maddi durumu
yerinde değil de bir yıl boyunca ailesinin geçiminde ‘Bu da bir katkı olsun’ diye düşünüyorsa
bu konuda her hangi bir engel yok. Ancak ben Kayserili hemşehrilerimize burada hatırlatmak
istiyorum. Birincisi Peygamberimiz kurban etlerini hem kendisi hem de sahabesine üçe
bölmesini, üçte birini hane halkına, üçte birini eş, dost, akraba ya da hanemize ziyarete
gelenlere ikram edilmesini, diğer üçte birinin de fakirin hakkı olduğunu fakirlere götürülüp
verilmesini tavsiye buyurmuştur. Buradan hareketle bizler eğer kurban etlerini üçe bölersek
iyi olur. Kardeşlerimizin evlerinde kurban etlerini sucuk yapmak yerine bu kardeşlerimize
ikram etmelerinin hem Rabbimizin hoşuna gideceğini hem de bizi mutlu ve huzurlu edeceğini
hatırlatmak istiyorum. Bu sebeple hemşehrilerim gelin bu yıl kurban etlerimizi sucuk, sucuk
içi yapmayalım. Bunları ihtiyaç sahipleri kardeşlerimize bir an önce ulaştıralım” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15145.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Bünyan’da parola ‘Sürekli Kesintisiz Hizmet’
Bünyan Belediyesi’ne bağlı ekipler bayram tatili olmasına rağmen hizmetin kesintiye
uğramaması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.
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Bünyan’ın dört bir tarafında farklı hizmetleri Bünyanlılarla buluşturmaya devam eden Bünyan
Belediyesi, Bayram sonrası gerçekleştireceği açılışlar için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bünyan
Belediyesi’ne bağlı ekipler hizmetlerin kesintiye uğramaması için bayram tatilini de çalışarak
geçiriyor.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyanlıların rahat bir bayram geçirmeleri ve
hizmetlerin kesintiye uğramaması için yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ettiklerini
belirterek: "Farklı mahallelerimizde kısmetse bayramdan sonra açılışını gerçekleştireceğimiz
bazı yatırımlarımız var. Bizim kaybedecek çok vaktimiz yok bu yüzden özlenen hizmetlerin
biran önce hemşehrilerimize ulaşması için hafta sonu bayram tatili demeden çalışmaya devam
ediyoruz” dedi. Başkan Gülcüoğlu; devam eden hizmetler hakkında bilgi vererek: "Güllüce
mahallemizde devasa bir spor ve park alanı inşa ediyoruz. Bu tesisin son aşamasına geldik.
İçinde futbol ve basketbol sahası olan, fitness alanının yer aldığı, çocuk oyun alanlarının
bulunduğu, nezih ve modern bir tesis daha ilçemize kazandırıyoruz. Burada artık son
dokunuşlar yapılıyor. İnşallah bayram sonuna açılışını gerçekleştireceğiz. Elbaşı
mahallemizde meydan düzenlemesine bağlı olarak kaldırılan ve eskimiş zarar görmüş olan
Atatürk büstü de belediyemizce yenileniyor, bunun inşaatı da devam ediyor. Belediye Evler

mevkiinde spor alanı, yürüyüş yolu ve basketbol sahası inşaatımız sürerken burada bulunan
parkımızda peyzaj çalışmaları devam ediyor. Yine Karakaya Mahallemiz'de halı saha ve park
inşaatımızla birlikte mesire alanı inşaatımız hızla devam ediyor. Bu mahallemizde inşaatına
başladığımız düğün salonu ve sosyal tesisi binamızda hızla yükseliyor. İlçe genelinde
mezarlık ve türbelerimiz yapılacak olan ziyaretler için temizlenerek bayrama hazır hale
getirildi” şeklinde konuştu. Bünyanlı vatandaşların bayramda ulaşım sorunu yaşamamaları
için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına da devam edildiğini belirten Başkan Şinasi
Gülcüoğlu: "Bildiğiniz üzere doğalgaz altyapı çalışmaları başladı. Buna bağlı olarak bozulan
yollarımızda ekiplerimiz tamir ve yol yapımına devam ediyor. Sağlık mahallemiz başta olmak
üzere ekiplerimiz sorunsuz bir ulaşım imkanı için bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması
yaparken bir yanda da bayram sonrası asfaltlanacak olan yollar için hazırlık yapmayı
sürdürüyor” diye konuştu.
Parolalarının sürekli kesintisiz hizmet olduğunu ifade eden Başkan Gülcüoğlu: “Kurban
bayramının başta hemşehrilerimiz olmak üzere milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar
getirmesini temenni ediyor, herkese sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15146.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Gazeteciler Federasyonu genel kurul yaptı
Türkiye Gazeteciler Federasyonu 8’inci Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı.
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Genel Kurul’da Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca Genel Başkanlığa
seçildi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Veli Altınkaya da genel başkan yardımcısı oldu.
Aynı zamanda Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise Yüksek istişare
kuruluna seçildi.
Genel kurulda TGF’nin kurucu başkanları da unutulmadı.
TGF Genel Kurulu’na doğal delege Veli Altınkaya ile birlikte Kayseri’den seçilen Metin
Kösedağ, Doğan Havur, Fatih Kaymaz ve Erdinç Teğmen de delege olarak katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15147.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Trendeki derviş şimdi nerede?
MELÂMET 4. SAYIDA SORUYOR: MÜSLÜMAN DUYARLIĞIYLA SANAT ya da
TRENDEKİ DERVİŞ ŞİMDİ NEREDE?
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MELÂMET 4. SAYIDA SORUYOR:
MÜSLÜMAN DUYARLIĞIYLA SANAT ya da TRENDEKİ DERVİŞ ŞİMDİ NEREDE?
İki ayda bir yayımlanan edebiyat, sanat, düşünce dergisi Melâmet’in 4. sayısı raflardaki yerini
aldı. Dergi bu sayıda da dikkat çekici bir soruyu edebiyat, düşünce kamuoyunun gündemine
getiriyor: Trendeki Derviş Şimdi Nerede? Bu soruyla amaçlanan şeyse, üzerinde her zaman
durulmayı gerektiren bir mesele: Müslüman duyarlığıyla sanat, edebiyat yapmanın imkân ve
sorunları…
Şair Mustafa Baki Efe, sunuş yazısında “dildaşlarımız” dediği okurları, derginin meselelerine
şu sözlerle davet ediyor: “(…) bir kez daha çağırıyoruz sizi düşünmenin sarp yokuşlarına. Ve
dağlara çağırıyoruz, dağların doruklarına. Sizi gaib olmaya çağırıyoruz dağların ormanlarında.
Dağların gecesinde kendi “Hira”mızı yaşamaya. Dağ hakikattir. Söz hakikatin hatırı için
söylenmelidir.”
Trendeki Derviş, Mısırlı yazar Tevfik 1l Hakim’in 1981 yılında Nabi Avcı tarafından dilimize
çevrilmiş önemli bir tiyatro eseri. El Hakim, irrasyonel tiyatro anlayışını Mısır’a özgü
unsurlarla bağdaştırmayı başarmış bu eserinde. Yerli bir duyarlığı, yaşanan zamanın sanatsal
düşünme imkânlarıyla birlikte ele alabilmiş. Asıl adı Ey Ağaca Tırmanan olan eseri, 1980’li
yılların önemli bir yayınevi Yeryüzü Yayınları basmış. Ne var ki darbe döneminin atmosferi,
eserin yeterince idrak edilmesini önlemiş. Melâmet, bu önemli eser ve yazarını kendisine
hareket noktası seçerek, Müslümanca sanat, edebiyat meydana getirmenin yolları üzerine
düşünüyor. Enver Gülşen, Celâl Fedai, Prof. Dr. Bilal Sambur, Murat Saldıray, Hasan
Hüseyin Çağıran ve Yahya Kurtkaya’nın kaleme aldığı telif yazılardan ve Majeed
Mohammed Mıdhın’dan Osman Fedai’nin çevirdiği, El Hakim’in bir yazar olarak yüklendiği
sorumluluklar üzerine yoğunlaşan tercümesinden oluşan bu bölümün öncesindeyse,
Melâmet’in her sayısında yer verdiği “Melâmet Konuşmaları” yer alıyor. Celal Fedai,
Hüseyin Karaca, Yahya Kurtkaya ve Serdar Kacır’ın, Müslüman duyarlık üzerine yürüttükleri
tartışma gözlerden kaçmamalı.
Melâmet’te bu sayı da iki önemli söyleşi var: Şair, yazar Cem Yavuz’la Hüseyin Karaca
söyleşmiş. Cem Yavuz, günümüzün eskilerin deyimiyle, nev-i şahsına münhasır dediği
şairlerinden. Şair kişilik, zaten her zaman “kendine has”tır, denilebilir. Öyledir, daha doğrusu
öyle olmalıdır. Ama günümüzde şairlerin birbirlerine çokça benzedikleri hesaba katıldığında
Seyr şairi ve Seyr’engiz yazarı Cem Yavuz’un ayırıcı vasıfları görünür olacaktır. Psikiyatri
alanını ayrıkların temizlemek gibi devasa bir emeği yerine getiren Mustafa Merter’le ise
Metin Erol ile Kübra Baysal’ın konuşmuşlar. Her iki söyleşi de şiirden düşünceye,
düşünceden psikolojiye uzanan alanlarda düşünmeye sevk eden özellikte. Genç şair Metin
Erol’un Mustafa Merter söyleşisini tamamlayan Nefs Psikoloji üzerine uzunca yazısı da
anılmaya değer.

Melâmet, inceleme yazılarına da önem veren bir dergi. Kamil Yıldız’ın Northrop Frye’ın
Eleştirinin Anatomisi, Emrah Yolcu’nun Halit Asım üzerine yazısıyla, A. S. Byatt’tan Merve
Çeliksümer’in çevirdiği Coleridge incelemesi birbirini tamamlar nitelikte. Bunların dışında
Ali K. Metin’in reel siyaseti evrensel değerlerle birlikte düşünen yazısına, Hakkı Özdemir,
edebi eserde “kahraman” meselesine eğildiği yazısı ve Mustafa Baki Efe de “Başımıza Gelen
Fenalığı Soylu Düşünmek”le eşlik ediyorlar. Selma Türköz’ün Patrick Süskind’in “Koku”su
üzerine yazısını, Hıdır Toraman’ın yaşanan zamana düştüğü kayıtları da bu çerçevede
değerlendirmek mümkün.
Öykü editörlüğünü Ali Işık’ın titizlikle yürüttüğü Melâmet, bu alanda da oldukça dikkat
çekiyor. Arzu Şahin, Oğuzhan Dursun, Mehmet Akgül, Mesut Ateş ve Ali Işık’ın öykülerinin
yanında iki isimden, Muhammed Ali Cemalzade, Simin Danişver’den de öyküler yer alıyor
dergide.
Abdurrahman Badeci’nin hazırladığı Ayşe Şasa Günlükleri bu sayıda da devam ediyor…
Ve şiir… Melâmet’in şiirde yürüttüğü gayret, kuşkusuz derginin ateşini oluşturuyor. Bu
sayının şairleri: Celâl Fedai, Ali K. Metin, Mustafa Muharrem, Serdar Kacır, Mehmet Aycı,
Selim Erdoğan, Enes Talha Tüfekçi, Hüseyin Yıldırım, Emrah Yolcu, Hüseyin Karaca,
Mustafa Baki Efe, Yahya Kurtkaya, Metin Erol, İsmail Uslu, Abdullah Turut, Bedri Nermutlu
ve Hayrullah Arslantekin.
Melâmet, genel seçimlerle beraber çıkacak 5. sayısının konusunuysa belirlemiş bile: “Siyaset
Şimdi Ne Yapmalı?”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15148.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

İsmail Tuna'dan Kayserililere Akıl Almaz
Beddua!
GESİAD üyesi Tuna Çelik, sosyal paylaşım sitesinden Boydak’ın Bakara Suresi’nden bir
ayeti tweetlediği fotoğrafı paylaşarak, “Allah sizleri razı olduğu kullardan eylesin. Size sessiz
kalan Kayseri, size el açıp muhtaç hale gelir inşallah” dedi.
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GESİAD üyesi, Tuna Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tuna, 'Örgütlü Yağma'
suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Memduh Boydak ve
diğer işadamlarına sosyal medyadan destek verirken, Kayserililere de akıl almaz beddua etti.
İşadamı Tuna, sosyal paylaşım sitesinden Boydak’ın Bakara Suresi’nden bir ayeti tweetlediği
fotoğrafı paylaşarak, “Allah sizleri razı olduğu kullardan eylesin. Size sessiz kalan Kayseri,
size el açıp muhtaç hale gelir inşallah” dedi. Tuna'nın bu paylaşımı büyük tepki uyandırırken,
'örgütlü yağma' suçlamasıyla soruşturmaları süren zanlılardan övgü ile bahsetmesi, Kayseri
halkına ise beddua etmesi yadırgandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15149.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına
yansıdı
Kayseri’de, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın telefoncu dükkanından çaldığı cep
telefonu saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet mahallesi Dikiciler Geçidinde bulunan bir telefoncuda
hırsızlık olayı yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, telefoncu önünde keşif yapan
kimliği henüz belirlenemeyen şahıs dükkan sahibi Sakin Özkan’ın dükkanın birinci katında iş
yaptığı sırada dükkanın içine girerek bir adet cep telefonu ve telefonun içinde bulunan 3 adet
hafıza kartını çalarak kayıplara karıştı. Olayı sonrası telefonunu bulamayan Özkan, güvenlik
kamerasını inceledikten sonra telefonun çalındığını anladı. Durumu polis ekiplerine bildiren
Özkan olayla ilgili olarak, “Dün yaklaşık 15:06 civarında kimliği belirsiz kişi tarafından bir
telefonum ve hafıza kartlarım çalındı. Yaklaşık 1,5 saat dükkanı keşfettikten sonra müşterimin
telefonunu tamir etmek için ikinci katta çıktığım esnada bu 6 saniyelik boşlukta cep
telefonumu kendi malzemesiymiş gibi hiç umursamaz bir tavırla cebine koyup gidiyor” diye
konuştu.
Özkan ayrıca, “Müşterimin bir sıkıntısı vardı. Telefonla onu arayacaktım. Telefonumu
bulamadım. Güvenlik kamerasını izleyince telefonumun çalındığını anladım. Telefonun
piyasa değeri 850 TL, hafıza kartları ile birlikte toplam değeri bin 250 TL civarındaydı. Polis
ekiplerinin biran önce hırsızları bulacağını umut ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15150.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Otobüs biletlerine 5 TL zam geldi
Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs biletlerine 5 TL zam geldi.
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Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılmasından dolayı tatile gitmek isteyenler otobüs
biletlerini 5 TL zam ile aldı.
Bayram öncesi bilet satışları hakkında bilgi veren firma yetkilisi İrfan Erüstün, "Satışlarımız
bayram dolayısıyla yoğun. Çoğu talebe de cevap veremiyoruz iki hafta öncesinden bütün
kontenjanlarımız doldu. Ek seferler konuyor ama yine de ihtiyaca cevap veremiyoruz" dedi.
Bilet fiyatlarında çok fazla fark olmadığını söyleyen Erüstün," Sadece cüzi miktarda bir artış
oldu. 5 TL’lik bir artışımız oldu. Ülke ekonomisinde şuan Dolar ve Euro yükselişte. Bunun
zamda etkisi var. Kurban bayramının da etkisi var. Küçükte olsa bir artış oldu. Kayseri
Ankara arası ulaşım 30 TL iken şuan 35 TL, Kayseri İstanbul arası ulaşım 65 TL iken şuan 70
TL’dir. Bayramdan sonra okul mevsimi başlıyor. Gelecek öğrenci arkadaşları bekliyoruz. Bu
yüzden satışların pek fazla düşeceğini sanmıyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15151.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Sokakta satranç var!
Kayseri’de Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen ‘Sokakta Satranç Var
Projesi’ kapsamında gençler açık havada satranç oynamanın tadını çıkartıyor.
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Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ülke genelinde başlatılan ‘Sokakta Satranç Var
Projesi’ Kayseri’de de ilgi görüyor. Bu proje ile Kayseri’ye satranç parklarının
kazandırılmasını hedeflediklerini dile getiren Satranç İl Temsilcisi Fuat Gençsoy, “Türkiye
Satranç Federasyonumuzun Türkiye genelinde başlatmış olduğu ‘Sokakta Satranç Var
Projesi’ kapsamında bugün de Kayserimizde satranç sporcularımızla ve katılan genç ve
ailelerimizle projenin uygulamasını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu projede satrancın
görünürlüğünü, ilimizde yaygınlaştırılmasını ve elde ettiğimiz görseller ve çalışmalar
sonucunda gerekli kurum ve kuruluşlarla yapacağımız iletişim ile Kayserimize satranç
parklarını kazandırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda bu tür projeyi gerçekleştirmekten
büyük mutluluk duyuyoruz. Bayramdan sonraki hafta içerisinde de gerekli kurumlarla
görüşülerek daha geniş katılımlı, Kayserimizin her yerinde satranç oynamayı hedefliyoruz. Bu
doğrultuda elimizden gelen gayreti sergilediğimiz gibi tüm Kayseri’deki sporcularımızın,
ailelerimizin, öğretmenlerimizin, antrenörlerimizin de bu projeye katkı sağladığını biliyoruz”
dedi.
Proje kapsamında vatandaşlar, Kayseri Evleri’nin bulunduğu alanda sokakta satranç
oynamanın tadını çıkartıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15152.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Vali Orhan Düzgün'den Kurban Bayramı
Mesajı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
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Vali Orhan Düzgün, "Bizi asırlardır birbirimize bağlayan, birbirimize kardeş kılan,
yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dorukta yaşatan bayramlarımızdan Kurban Bayramına bir
kez daha kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşamaktayız" ifadesinde bulunduğu mesajını
şu şekilde sürdürdü:
"Bayramlar, giderek yitirdiğimiz sevgi, kardeşlik, paylaşma ve dayanışma gibi insani
değerlerimizi yeniden kazanmamıza, toplumda barış ve huzur ortamının yaygınlaşmasına
vesile olan müstesna zamanlardır. Aynı zamanda bayramlar, gündelik hayatın yoğun
koşuşturması içinde yalnızlaşan ve en yakınlarına bile zaman ayırmakta zorlanan günümüz
insanının bir nebze olsun durup düşünmesine, kısır çekişmelerden, anlamsız kırgınlıklardan
uzaklaşarak çevresindekileri fark etmesine, akrabalık ve komşuluk bağlarını
kuvvetlendirmesine imkân sağlayan özel günlerdir.
Zira bu topraklar, Hacı Bektaş-ı Veli’lerin, Yunus Emre’lerin, Mevlana’ların sevgi
mesajlarıyla yoğrulmuştur. Bu topraklar, yaratılanın Yaratan’dan ötürü sevildiği, acıların bal
eylendiği bir barış yurduna dönüşmüştür. Bu topraklarda, gönül yıkmak değil, gönül
kazanmak, gönül fethetmek esas olmuştur. Dolayısıyla bu mübarek bayram, inşallah,
asırlardan bu yana var olan bu sevgi kültürünü, bu hoşgörü kültürünü yeniden tazeleme, daha
da güçlendirme vesilesidir. Bayram vesilesiyle, tüm vatandaşlarımızın, kardeşlik ve
dayanışma duygularıyla, birbiriyle kucaklaşacağına inanıyorum.
Bayramlar; zenginin yoksulu, varlık sahibinin ihtiyaç sahibini, hayırseverlerin yetimleri
sevindirmesi için bir fırsattır, bunu böyle anlamalı, böyle kabul etmeliyiz.
İnanıyorum ki, bu bayramda da bu ruhu gösterecek, birbirimize her zamankinden daha sıkı
sarılacak; kaygıların ve sıkıntıların geri plana itildiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün
pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir bayram geçireceğiz.
Kurban Bayramı vesilesiyle yardımlaşmanın öneminin bilincinde olan, birçok alanda
gerçekleştirdikleri yardımlarla bütün Türkiye’ye örnek teşkil eden Kayseri halkına bir kez
daha teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızın ve İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını
kutluyor; sevdikleriyle birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmelerini diliyorum"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15153.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Kurbanlık satışları ne alıcıyı ne de satıcıyı
memnun etmedi
Kayseri'de, Serkent'te bulunan kurbanlık pazarında satışlar sürerken vatandaşlar fiyatların
yüksek olduğundan, kurbanlık satan esnaf ise satışların düşük olmasından şikayet etti.
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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Serkent'te bulunan kurban pazarında hareketlilik sürüyor.
Kurban pazarını gezen vatandaşlar kurbanlık fiyatlarının yüksek olmasından, kurbanlıkların
satışını yapan esnaf ise kurbanlıklara talebin az olmasından şikayet etti. Kurbanlık satışı
yapan Turan Koçyiğit, "Satışlarımız şuanda normal. Vatandaşlarımız beklemede. İnşallah bu
sene hayvanlarımız satılacak. Fiyatlar hisse başı bin 300 liradan başlıyor ama hayvanın
cinsine göre bin liraya da hisse alan var. Yemin fiyatı 50 lira oldu. Vatandaşlarımız o açıdan
biraz bizi düşünsün" dedi.
Hayvanlarını satmak için gelen Hacı Ahmet Yel ise, “Satışlarımız şuanda durgun. Daha gün
var diye bekliyoruz. Böyle giderse satışlarımız olmayacak ama vatandaş talep ederse satış
olacak, bizde kurbanlıklarımızı satacağız. Kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla fazla. Çünkü
bu sene yem fiyatları pahalandı. Dolayısıyla hayvan fiyatları arttı. Bizim hayvanlarımızın
fiyatları 5 bin ile 10 bin TL arasında değişiyor" diye konuştu.
Kurbanlık satışı yapan Mehmet Güler de, “Satışların şuanda iyi gittiği söylenemez. Herhalde
arife gününü bekliyorlar. Fiyatların hisse başına bin 200 ile bin 500 arasında değişiyor ama
alıcı yok" ifadelerini kullandı.
Hayvan pazarına kurbanlık bakmaya gelen Mustafa Yemlihaoğlu ise, “Fiyatlar benim
görüşüme göre geçen yıla oranla yüzde 25 civarında artmış görünüyor. Geçen yıl ki aldığım
mala göre o farkı hissediyorum. Asgari ücretli vatandaşların Allah yardımcısı olsun. Yan
gelirleri yoksa bana kesmeleri zor gibi geliyor. O açıdan fiyatlar yüksek" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15154.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Trafik kazası: 1 ölü
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolunun 24. kilometresinde meydana gelen trafik
kazasında 63 yaşındaki M.K.'nın kullandığı 19 EH 407 plakalı otomobilin, bisikletli 51
yaşındaki A.A.'ya çarptığı öğrenildi. Meydana gelen trafik kazasında 51 yaşındaki A.A.'nın
olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, kaza sonrasında sürücü M.K.'nın gözaltına alındığını, kaza ile ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15155.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Büyükşehir'den bayramda kesintisiz hizmet
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik bayramların toplumsal barış için fırsat günleri
olduğunu söyledi. Başkan Çelik, "Bir olalım, birlik olalım ve şer güçlere fırsat vermeyelim"
diye konuştu.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kurban Bayramı'nı halkın daha huzurlu idrak
etmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin kesintisiz hizmet verdiğini söyledi. Başkan Çelik,
yapmış olduğu açıklamada "Cenabı Allah'a şükürler olsun ki bir Kurban Bayramı'na daha
ulaştık. İnsanların kurban keserek Allah'a ulaşma gayretinde oldukları bu anlamlı günlerde bir
olmaya, birlik olmaya, kaynaşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Terör
belasının yüreğimizi yangın yerine çevirdiği bugünlerde bu bayramı toplumsal barışa ve
huzura vesile olacak fırsat günleri olarak değerlendirmek lazım. Bir olalım, birlik olalım ve
şer güçlere fırsat vermeyelim. Ailemizle, yakınlarımızla acıdan kederden uzak bayramlar
geçirmemizi temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin bayramını tebrik
ediyorum" dedi.
ULAŞIMDA EK TEDBİRLER ALINDI
Bayram tatilinde vatandaşların ulaşımının rahatlatılması için ek tedbirler aldıklarını da
belirten Başkan Mustafa Çelik, otobüs seferlerinin saatlerinde düzenleme yaptıklarını dile
getirdi. Vatandaşların mezarlık ziyaretleri için de her bayram olduğu gibi otobüs seferi
koyduklarını ifade eden Başkan Çelik, mezarlığa gidecek vatandaşlar için Kiçikapı'daki Katlı
Otoparkın önünden sabah saat 09.00'dan itibaren otobüsler kaldırılacağını kaydetti. Başkan
Çelik, tüm mezarlıklarda hazırlıkların tamamlandığını da sözlerine ekledi.
Kurban kesim yerleri ile ilgili tüm ilçe belediyelerinin hazırlık yaptığını, ayrıca Büyükşehir
Belediyesi'nin de kurban kesim yerlerinde veteriner hekim bulunduracağını dile getiren
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, elektrik, su ve doğalgazda olası arızalara karşı
da 24 saat kesintisiz hizmet verebilecek nöbetçi ekiplerin hazır bulundurulacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15156.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Bizim gözümüzü bir avuç toprak doyurur
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Vedat Önal Yazdı...
Yaşadığımız çağda ve özellikle de son dönemlerde yaşananlara baktığımızda önümüze hep
toprak meselesi yani tamamen duygusal (!) konular çıkıyor. Tarih boyunca insanoğlunun
başına hep bela olmuş bu toprak meselesi. Bugün de sorun olmaya devam ediyor. Sırf bu
yüzden insanlar birbirlerini, kardeş kardeşi, akraba akrabayı hiç acımadan öldürebiliyor.
İnsanlar birbirlerine hiç gözünün yaşına bakmadan zulmediyor. Sebep hep toprak meselesi.
Şu son kırk elli yıl içinde meydana gelen arsa spekülasyonlarına, sahtekarlıkları, alavere,
dalaverelere bir bakıyorsunuz altında hep daha kıymetli arsalara, topraklara konma telaşını
görüyorsunuz. Oysa bir bakalım o kadim uygarlıklara, bizim geleneğimizi oluşturan şehir
kültürüne bir bakalım neyi göreceğiz. Uzaklardan bahsetmiyorum. Kayseri'nin eski yerleşim
bölgelerine bir göz attığımızda ne kadar aç gözlü olduğumuzu görürüz. Maalesef bazıları
Vedat yine eleştirmeye başladı. Meselelere biraz da olumlu yönlerinden baksana. Bak pırıl
pırıl şehirlerimiz. Binalarımızı üst üste yığmışız ne güzel, arsalarımız para da ediyor. Üç
kuruşa aldığımız arsaları bir süre sonra paha biçilmez hale geliyor. Ne güzel işte bundan ne
var diyebilirsiniz. Ama a dostlar bir düşündüğümüzde rahatsız olacağımız bir manzara var.
Benim dedelerim böyle düşünmemiş. O yoksullukta, o imkanların kıtlığında şehirlerini
nerelere kurmuş görebiliyor muyuz? Hiç eski Hacılar'ı bilmeyenimiz yoktur değil mi? Yolu
Yukarı Erkilet'e düşmeyen var mı? Eski büyük medeniyetlerin kurulduğu şehirlerin kuruluş
mekanlarına bir göz atanımız var mı? Ecdadımız acaba o verimli Fevziçakmak topraklarına
niçin dokunmadı da oraları hep tarla olarak muhafaza etti. Niçin verimli toprak olarak
gördüğü yerlere değil de daha çok çorak arazi olarak gördüğü yerlere yerleşti. Hacıların o
Yukarı mahallesine bugün bile araçlarımız çıkarken zorlanıyor mu zorlanmıyor mu? Peki
bundan yüzlerce yıl önce, kimisi at sırtında, kimisi eşek sırtında hatta kimisi yayan olarak o
yolları her gün aşındıran insanlar acaba enayimiydi. Veya kafalarından zorları mı vardı da o
kadar bayır ve meyilli arazilere evlerini ve şehirlerini kurmuşlardı. Dedelerimizin bir
bildikleri vardı. Verimli topraklara asla zarar vermeyeceksin. Çünkü toprak nimettir. Allah'ın
insanlara sunduğu bir nimettir. O yüzden de onu altından bile değerli gördüler. Fakat bu
değerli madeni yok etmek için kendilerine rant elde etmek için kullanmadılar, torunlarına yani
bizlere bırakabilmek için sakladılar. Gözleri gibi baktılar o yüzden de yerleşim yerlerini asla
ve asla düz yerlere yapmadılar. Kadim şehirlerin hangisine giderseniz gidin, şehirlerin tamamı
meyilli arazilere yani tarımın mümkün olmadığı, topraktan az faydalanılan yerlere
kurulmuştur.
Bugün şehrimize ve şehirlerimize bir bakalım. Şehirleşmenin yoğunlaştığı mekanların
nerelere doğru olduğuna bir dikkat edelim. Şehrin yüksek kesimlerine daha yeni yeni
şehirleşmeyi götürüyoruz. Son elli yılda önce o güzelim Kayseri ovasının en verimli
arazilerini talan ettik. Her bir karışına fahiş bedeller biçtik. Gerçekten o topraklar paha
biçilmez topraklardı. Dedemden ve ninemden duyardım. Şu anda Fevziçakmak ve Kılıçarslan
olarak bilinen bölgelerden yılda iki üç ürün alındığını ve bu yerlerde yetişen meyve ve

sebzeye asla doyum olmayacağını anlatırlardı. Yakın zamanlara kadar arada tek tük kalmış
bahçelerden alınan meyve ve yeşilliklere doyum oluyor muydu? Bugün evimin arkasında
kalan tek tük tarlalardan alınan yiyecekleri de bir kaç yıl sonra bulamaz olacağız. Bütün düz
ve verimli arazileri işgal ettik. Evet işgal diyorum çünkü bunun başka bir izahı yok. Bu kendi
bacağına silah sıkmaktan başka bir anlam taşımayan anlamsız işler. Maalesef Cumhuriyet
döneminde ne mimar, ne mühendis yetiştiremedik. Şehircilik konusunda kendisini
yetiştirebilmiş, bizim kadim şehircilik geleneğimizi bilen insanlarımız olmadı. Mimarlar
Odasının diğer odaların hali pür melalini gördükçe insan kahroluyor. Nasıl bu kadar kendi
değerlerinden bihaber insanlar yetiştirebildik. Soruyorum mimarlık fakültelerinde okuyan
öğrencilere, Turgut Cansever'i tanıyor musunuz diye bırakın kendilerinin haberlerinin
olmasını hocalarının bile haberlerinin olmadığını öğrenince kahroluyorsunuz. Turgut
Cansever'i tanımayan bir mimar, mühendisin yaptığı binaların niçin insani olmadığını
sorgulamak beyhude bir uğraş olduğunu anlıyorsunuz. Daha kısa bir süre önce yitirdiğimiz ve
sadece mimar olmayan aynı zamanda mütefekkir ve düşünce adamı olan Turgut Cansever gibi
bir değerini kendi mimar ve mühendislerine öğretemeyen bir üniversitenin yetiştirdiği
insanlarına ne verdiğini ortaya çıkan beton yığınlarından anlıyorsunuz. Şehircilik anlamında
ortaya çıkan ucubelerden bu insanların nasıl yetiştiğini görüyorsunuz. Okuduğum
kitaplarından hayran olduğum ve neredeyse işte gerçek mimar ve mühendislik budur.
Şehircilik böyle olur diye düşündüğüm bir büyük mütefekkiri, benim mimarlarımın,
mühendislerimin, belediyecilerimin bilmemesi de ayrı bir acı veriyor bana. Kendi kendime
düşünüyorum o zaman; Hacılar'ın o eski silüetini sadece bir nostalji malzemesi olarak
kullanılmasının bizim insanımıza başka bir şey ifade etmemesinin sebebini anlıyorsunuz. Ve
geçmişin bir daha geri getirilemeyecek şekilde tahrip edilmesinin hüznünü yaşıyorsunuz.
Şimdi de karşılıklı çıkarlarımız için birbirimize peşkeş çektiğimiz araziler için kavgalar
çıkarıyoruz. Yiyin efendiler yiyin, aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin. Bir gün
spekülasyonlarla fiyatlarını kat kat katladığınız o evlerinizi, arsalarınızı alıp birlikte
götürürsünüz mezarınıza, ya da götüremeyeceğinizi anlayıp kafalarınızı taştan taşa
vurduğunuzda her şey için çok geç olduğunu bunun yerine keşke bir mazlumun sırtını
okşayıp, elinden tutsaydım diyeceğiniz günlerin geçtiğini görüp hayıflanırsınız. Kızılderililer,
Avrupa'dan gelen yağmacıların bu toprak ve altın hırsını görünce şaşırmışlar ve bir kişinin
eline silah alıp ihtiyacı olmadan binlerce bufaloyu niçin öldürdüğüne anlam verememişlerdi
ve aralarından bir kabile reisi Amerikan Başkanına sesleniyordu. Yaşadıkları toprakları niçin
satmayacaklarını anlatmak için bir mektup yazmıştı. Yani toprağın insan için ne anlam ifade
etmesi gerektiğini anlatıyordu bu Kızılderili reisi. Tıpkı bizim atalarımız ve dedelerimiz için
toprak neyi ifade ediyorsa onlar için de aynı şeyi ifade ediyordu. Kadim toplumlarda insanlar
için neyin değerli neyin değersiz olduğunu anlatıyordu bu Kızılderili reisi. Tarihe ibret
levhası olarak geçecek nitelikte sözler. Sadece son birkaç paragrafını buraya alıyorum merak
eden açıp internetten tamamını okuyabilir diye düşünüyorum.
"....Biz Kızılderiliyiz ve anlamıyoruz. Biz Kızılderililer, bir su birikintisinin yüzünü yalayan
rüzgârın sesini ve kokusunu severiz. Çam ormanlarının kokusunu taşıyan ve yağmurlarla
yıkanıp gelmiş meltemleri severiz. Hava önemlidir bizler için. Ağaçlar, hayvanlar ve insanlar
aynı havayı solur. Beyaz adam için, bunun da önemi yoktur. Ancak size bu toprakları satacak
olursak; havanın temizliğine önem vermeyi de öğrenmemiz gerekecek. Çocuklarınıza havanın
kutsal bir şey olduğunu; havanın temizliğine önem vermek gerektiğini öğretmelisiniz. Hem
nasıl kutsal olmasın hava? Atalarımız doğdukları gün ilk soluklarını, ölürken de son
soluklarını bu havayla solumuşlardır.
Toprak satmamız için yaptığınız öneriyi inceleyeceğim. Eğer önerinizi kabul edecek olursak;
bizim de bir koşulumuz olacak. Beyaz adam, bu topraklar üstünde yaşayan tüm canlılara saygı
göstersin. Ben bir vahşiyim ve başka düşünemiyorum... Yaylalarda cesetleri kokan binlerce
buffalo (yaban sığırı) gördüm. Beyaz adam, trenle geçerken vurup vurup öldürüyordu.

Dumanlar püskürten demir atın bir buffalodan daha değerli olduğuna aklım ermiyor. Biz
Kızılderililer yalnızca yaşayabilmek için öldürürüz hayvanları... Tüm hayvanları öldürecek
olursanız, nasıl yaşayabilirsiniz? Canlıların yok edildiği bir dünyada, insan ruhu yalnızlık
duygusundan ölür gibi geliyor bize. Unutmayın; bugün canlıların başına gelen, yarın insanın
başına gelecektir. Çünkü, bunlar arasında bir bağ vardır. Şu gerçeği iyi biliyorum: Toprak
insana değil, insan toprağa aittir. Ve bu dünyadaki her şey; bir ailenin bireylerini birbirine
bağlayan kan gibi ortaktır ve birbirine bağlıdır. Bu nedenle de; dünyanın başına gelen her
felaket, insanoğlunun da başına gelmiş demektir.
Bildiğimiz bir gerçek daha var: Sizin Tanrınız, bizimkinden başka bir Tanrı değil. Aynı
Tanrı'nın yarattıklarıyız. Beyaz adam, bir gün belki bu gerçeği anlayacak ve kardeş
olduğumuzun ayrımına varacaktır. Siz, Tanrımızın başka olduğunu düşünmekte özgürsünüz.
Ama Tanrı, hepimizi yaratan tanrı için, Kızılderili ile Beyazın arasında fark yoktur. Ve
Kızılderililer gibi Tanrı da, toprağa değer verir. Toprağa saygısızlık, Tanrı'nın kendine
saygısızlıktır. Beyaz adamı bu topraklara getiren ve ona, Kızılderiliyi boyunduruk altına alma
gücü veren Tanrı'nın kaderini anlamıyorum. Tıpkı buffaloların öldürülüşünü, ormanların
yakılışını, toprağın kirletilişini anlamadığım gibi...
Bir gün bakacaksınız; gökteki kartallar, dağları örten ormanlar yok olmuş; yaban atları
evcilleştirilmiş ve her yer, insanoğlunun kokusuyla dolmuş. İşte o gün, insanoğlu için,
yaşamın sonu ve varlığını sürdürebilme savaşının başlangıcı gelip çatmış olacak...
Çocuklarınızın çocukları kendilerini bir dükkanda, bir yolda, boş bir yerde yalnız olarak
düşündüğünde aslında yalnız olmayacaklar. Dünyanın hiçbir yerinde tamamen ıssız bir yer
yoktur. Geceleri, şehir ve kasabalarınızın caddeleri boşalmış gibi görünse de, aslında, bir
zamanlar oralarda yaşamış ve bu güzel toprakları gerçekten seven ruhlarla dolu olacaktır.
Beyaz adam asla yalnız kalamayacaktır.
Beyaz adamın, benim insanlarıma saygı göstermesini sağlamalısınız, çünkü; ölüler güçsüz
değildir.
Ölü mü dedim?... Ölüm diye bir şey yoktur ki sadece dünya değiştirir insan." (1854,
Seattle/Kızılderili Reisi)
Evet şu sözlerin altında yatan o muhteşem anlamı düşünebiliyor musunuz? Aslında ilahi
vahye muhatap olduklarını söyleyen Hristiyanların söylemesi gereken sözler fakat batıl
inançlı olarak gördükleri insanlardaki insanlık faziletini, erdemi ve yaratılmış bütün canlılara
olan saygıyı görebiliyor musunuz? Bunu anladığımız zaman yürüttüğümüz mal ve mülk
davalarının hiçliğini ve kendi zavallılığımızın farkına varacağız. Bir süre daha hükmümüzü
yürütelim bakalım nereye kadar gideceğiz. Bize de bunları hatırlatacak bir Kızılderili reisi
çıkar da belki ibret alırız. Yoksa bizim olmayan bir geleceği çocuklarımızdan ve
torunlarımızdan çalıyoruz. Ve bunun anlamı da çok büyük aslında çünkü kendi hayatımızın
değil çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşadığı hayatın da hesabını vermek zorunda
kalacağız. Asıl zor ve hüsran olan taraf burası, çünkü şu anda yaşadığımız hayat sadece bizi
etkilemiyor bizden kaç nesil sonra gelecek insanların hayatlarını da etkiliyor. Asıl bunun
farkında değiliz. Bu kadar konforun, rahatın ve lüksün bir faturası olacak elbette ama bu
fatura sadece bugüne kesilmiyor. Bugün bu yapılanların faturası geleceği de etkiliyor.
Hz. Peygamber (sav)'in meşhur ve çok önemli hadisinde buyurduğu gibi, "Kim İslam dininde
güzel bir sünnet başlatırsa, bu güzel işten dolayı kendisine sevap verilir. Ayrıca kendisinden
sonra bu sünnetle amel edenlerin sevabı kadar da kendisine sevap yazılır; bu diğerlerinin
sevabından da bir şey eksiltmez. Kim de İslam dininde kötü bir sünnet başlatırsa, kendisine
hem kendi günahı hem de o işle amel edenlerin günahı yazılır ve bu diğerlerinin günahından
da bir şey eksiltmez." (Müslim, 1017).
Bu yaptıklarımızın ne kadar bir geleceği etkilediğini tek tek bizim yapıp ettiklerimiz
belirleyecek. Buradaki kötü bir sünnetten kasıt konusunda iyi düşündük mü acaba. Hep
reklamı yapılır ya, bu toprakları çocuklarımızdan ve torunlarımızdan ödünç aldık diye ama

hep lafta kalan bir söylemdir bu. Hiç hayatta somut göstergesi yoktur bütün bu söylemlerin.
Fakat bu hadis çerçevesinde düşündüğümüzde bu yapıp ettiklerimiz bu hadisin kapsamı
alanına giriyorsa vay halimize. Tefekküre ve biraz düşünmeye ihtiyacımız var sanırım.
Kimseye karamsarlık aşılamak istemem ama bizim inancımız dediğimiz şeyler içinde bunların
yeri var demek ki. Yani kısaca yaşadığımız hayat sadece bizim hayatımız değil, bu dünyada
sadece biz yaşamıyoruz. Milyarlarca insan yaşıyor ve yaşayacak. İnsanoğlu ne zaman bunun
farkına varırsa o zaman ilahi vahyin muhatabı olduğunu anlayabilir ya da anlamlandırabilir.
Bunu anlamadığı sürece yaptığımız ibadetlerin de bir anlamı yok. Çünkü beyinlerimizi de
tıpkı bilgisayar gibi formatlamamız gerekiyor. Eğer format atmazsak bütün hastalıklarımız
aynı şekilde devam ediyor ve hiçbir ibadet derdimize deva olmaya yetmiyor. O yüzden sözü
başta söylediğim cümleyle bitirmek istiyorum. Bizim gözümüzü bir avuç toprak doyurur
ancak. Vesselam...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15157.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Büyükşehir'den ilçelere yatırım toplantısı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçelere yapılan ve yapılmakta olan yatırımlarla
ilgili bürokratları ile uzun süreli bir toplantı yaptı. Toplantıda bugüne kadar ilçeler ve bağlı
mahallelerden muhtarlar ya da farklı kanallarla gelen talepler doğrultusunda yapılan
yatırımlar tek tek ele alındı. Başkan Çelik, gelen taleplerin yüzde 90'ının gerçekleştirildiğini
söyledi. Çelik, ayrıca ilçelerde tarımın gelişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak 60 iş
makinesi alındığını ve köylerimize dağıtılacağını kaydetti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bürokratlarıyla yaptığı toplantıda ilçelere
yönelik hizmetlerin hangi noktaya geldiğini masaya yatırdı. İlgili daire başkanlıklarının
yapmış olduğu hizmet ve yatırımları tek tek ele alan Başkan Çelik, ilçeler ve bağlı
mahallelerden gelen taleplerin yüzde 90'ını karşıladıklarını belirtti. Mayıs ayı içinde tüm
muhtarları ilçe ilçe toplayıp talepleri aldıklarını hatırlatan Başkan çelik, "Bu taleplerin farklı
kanallarla tekrar teyitlerini alarak masaya yatırdık. Bir program dahilinde tüm ilçelerimizde
KASKİ, Kırsal Hizmetler, Fen İşleri, Yapı İşleri ve Ulaşım Daire Başkanlıklarımız ile
KÇETAŞ olarak çalıştık ve bu talepleri giderdik. Bu taleplerin yüzde 90'ına yakınını
karşılamış durumdayız. KASKİ, içme suyu, kanalizasyon ve diğer hizmetleri gerçekleştirdi.
Hatta 4-5 haneli köylerde bile içme suyu şebekemiz çalışır durumda. Kırsal Hizmetler Daire
Başkanlığımız mahallelerin ihtiyacı olan mezarlıklar, meydan düzenlemeleri, yol, kaldırım,
asfalt, köy ulaşımı ile ilgili taleplerin hemen hemen tamamını bu sezonda yapmış durumda.
Bu arada bizim tarımla uğraşan hemşehrilerimize bir hediyemiz olacağını belirtmiştik. Tek
tek vatandaşların alamadıkları makineleri Büyükşehir olarak temin ettik. Ziraat odaları
vasıtasıyla bu makineleri mahallelerimize hediye edeceğiz. Taş toplama makinesi, gübre
dağıtma makinesi, sabit ve hareketli selektörler, goble, cenaze aracı gibi 60 civarında aracı

temin ettik. Önümüzdeki günlerde dağıtımlarını yapacağız. Ayrıca Ulaşım Daire Başkanlığına
gelen talepler vardı. Başta Banliyö olmak üzere ilçelerimize ulaşımı ciddi anlamda
rahatlatacak projelerimiz ilerde uygulamaya girecek; ancak kısa sürede mevcut imkanlarda
iyileştirmeler yaptık. Fen İşleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlıklarımızın da yaptığı kadın ve
gençlik merkezleri, pazar yerleri, meydan düzenlemeleri, parklar gibi çalışmaların bir kısmı
bitmek üzere. Ayrıca, aydınlatmayla ilgili sorunları da giderdik. Tüm bu çalışmalarda gelinen
son noktayı bir kez daha ele aldık. Önümüzdeki günlerde tek tek tüm ilçelere giderek yine
muhtarlarımızla beraber olacağız ve yaptıklarımızı halkımızla paylaşacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15158.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz işsizlik rakamlarını
değerlendirdi
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, işsizlik rakamlarına
ilişkin açıklamada bulundu. Hiçyılmaz, “Haziran ayında istihdamın artmasına rağmen işsizlik
oranının yükselmesinin nedeni işgücüne katılım oranının artmasıdır” dedi.
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İşsizlik rakamlarının Haziran döneminde yüzde 9,6 oranında gerçekleştiğini ve yükselme
eğiliminin devam ettiğini belirten başkan Hiçyılmaz, “İşsiz sayısı 2014 yılının Haziran
dönemine göre 226 bin kişi artmış oldu. İşsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yarım
puan artarken, tarım dışı sektör işsizlik oranındaki artış bunun üzerinde yüzde 0,6 puan
yükseldi ve yüzde 11,7 oldu. İşsizlikte asıl kaygı verici olan durum genç işsizlik oranındaki
yükseliştir. Genç işsizlik oranı yüzde 17,7 düzeyine kadar ulaştı” diye konuştu.
Hiçyılmaz, “Bu dönemde işsizlik oranı artarken, istihdam oranı da arttı ve yüzde 47,1 oldu.
İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre
675 bin kişi artarak 27 milyon 261 bin kişiye ulaştı. Böylece istihdam oranı geçen yıla göre
yüzde 0,4 puan artmış oldu. Haziran döneminde tarım sektöründe çalışan sayısı 61 bin kişi,
tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 613 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 22’si
tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 7,3’ü inşaat, yüzde 51’i ise hizmetler sektöründedir.
İstihdam Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam
edilenler içindeki payı 0,8 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,3 puan, sanayi sektörünün
payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı ise 0,1 puan azalmıştır” ifadelerini kullandı.
İşsizlik oranındaki gelişmelerin Türkiye’de işgücü piyasasına yönelik yeni düzenlemeleri
gerektirdiğini ifade eden Hiçyılmaz, “Özellikle nitelikli işgücü arzını artırmak için
ilköğretimden, üniversiteye eğitim modelinde yapısal yeniliklere ihtiyaç bulunmaktadır.
Çünkü sanayici de, hizmet sektöründeki işverende nitelikli işgücü sıkıntısı çekmektedir.
İşgücüne katılım oranının da istikrarlı bir şekilde arttığı düşünüldüğünde, bu düzenlemelerin
ivediliği de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

Başkan Hiçyılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:
“İstihdamın artmasına rağmen işsizlik oranın yükselmesinin nedeni işgücüne katılım oranının
da artmasıdır. Basit bir ifade ile çalışmak isteyenlerin sayısı artmaktadır. 2005 yılında yüzde
44,9 olan işgücüne katılma oranı Haziran 2015 dönemine gelindiğinde yüzde 52,1 düzeyine
kadar ulaşmıştır. Bu olumlu gelişmeye özellikle 2009 krizi sonrasında hükümetimizin de
teşviki ile kadınların işgücü piyasasına girmesi etkili olmuştur. Nitekim, 2015 yılı Haziran
döneminde erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puan artarak yüzde 72,4, kadınlarda ise 1,4
puanlık artışla yüzde 32,3 düzeyine ulaşmıştır. İşsizliğin artmasının bir başka nedeni ise son
yıllarda yüzde 5’in altında seyreden büyüme oranıdır. Büyüme oranının istikrar kazanması
işsizliğin düşmesine de olumlu katkı verecektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15159.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Melikgazi Belediyesi'nden “Alo Kurbanım
Kaçtı” telefon hattı
Melikgazi belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Kurban
Bayram öncesi genel temizlik, piyasa deneti gibi tedbirlerin alındığı ayrıca bu bayrama özel
kurban satış ile kesim yerlerinde gerekli tüm çalışmaların yerine getirildiğini söyledi.
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Serkent Kurban Satış yerinde veteriner hekim bulundurarak kurbanlıkların sağlıklı olup
olmadığı, yaşı, hamileliği ve kaçak hayvan olup olmadığının kontrol edildiğini hatırlatan
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kurban kesim yerlerinde de veteriner hekim
bulunduracaklarını, kurban kesim yerlerin sürekli olarak ilaçlanacağını ve kireçleneceğini
kaydetti.
Herhangi bir sebep ile kurbanlıklarını kaçıran,veya yakalanması için talep de bulunanlar için
ALO KURBANIM KAÇTI TELEFON HATTI tahsis edildiğini ve Bunun için 2 ayrı ekip
oluşturulduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu
açıklama da bulundu:
Kurbanlığa
eziyet
edilmeden
dini
vecibelerini
yerine
getirebilecekler
“Şehrimizde Serkent semtinde caraskallı, tartı aleti bulunan, esnaf için wc, ve duş kabinleri
olan 500 esnaf kapasiteli Kurban satış Yeri tahsis ettik. Yine şehrimizde 14 ayrı noktasında
kurban kesim yerleri oluşturduk. Bu kesim yerlerinde tüm genel temizlik, sağlık ve güvenlik
tedbirlerini aldık. Ancak Kurbanlıklarını kaçıranlar için de 2 ayrı ekip kurarak bu yönde
olabilecek talepleri de yerine getirebileceğiz. Kurbanlıklarını kaçıranlar 110 veya 207 21 00
nolu telefonu ararlar ise ekiplerimiz gelerek ilaçlı iğne fırlatan tabancalar ile kurbanlığı etkisiz
hale getirerek sahibine teslim edecektir. Böylece kazalara ve yaralanmaların önüne geçilmiş

olacaktır. Daha da önemlisi kurbanlığa eziyet edilmeden dini vecibelerini yerine
getirebilecektir.“
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15160.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz'dan bayram mesajı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kurban Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı. Hiçyılmaz, “Birlik ve beraberliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı
duygularıyla pekiştiren, bir Mübarek Kurban Bayramına daha ulaşmış bulunmaktayız” dedi.
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Dini bayramların, millet nazarında çok özel ve anlamlı yeri bulunduğuna dikkat çeken
Hiçyılmaz, bayramların yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin
yaşandığı, sevgi ve saygı ikliminin hakim olduğu özel günler olduğunu belirtti.
Hiçyılmaz, mesajını şöyle sürdürdü: “Bayramlar; aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların
bir araya geldiği, özlem giderdiği, komşuluk ve akrabalık ilişkilerini geliştiren özel günlerdir.
Dini bayramlarda sevinmek kadar, sevindirmek de önemlidir. Kurban Bayramı’nda,
yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yaşlılarımızın, muhtaç, yoksul, yetim ve
kimsesizlerin hatırlanması ve sevindirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve
düşüncelerle, üyelerimizin ve Kayserililerin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık,
huzur ve mutluluk içinde, bir bayram geçirmenizi diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15161.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Karayel: Oğlumun aday olmasında benim
teklifim olmamıştır
AK Parti Kayseri Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi
Yaşar Karayel, oğlu İsmail Emrah Karayel'in AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı
gösterildiği için kendisine yapılan eleştirilere karşılık, "İsmail Karayel’in aday olmasında
Yaşar Karayel'in ne sözü ne de teklifi olmuştur" dedi.
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Karayel, "Kayseri listesini genel merkez böyle takdir etti. Bu liste Kayseri’nin daha yakından
tanıdığı bir listedir. Daha önce seçilen Ahmet Doğan kardeşimiz, Kemal Tekden bey, Hava
Talay Çalış hanım ve bende listede yokuz. Bu listelere tabi birileri konacak. İsmail Karayel,
benim oğlum olduğu için konulmuş değil. İsmail Karayel eğitimi ile, bilinirliği ile Türkiye’de
gayretleri olan ve çalışması ile tanınıp bilinen bir insan. İnsanlar yer değiştirir. Baba, oğul yer
değiştirmez. Onun için İsmail bey zaten kendiliğinden bir yeri hak etmiş bir vatandaştır ama
soyadı Karayel ve benim oğlum. Böyle olmasından da ben şeref duyarım. O da doğum
büyüdüğünü topraklara ve memleketine inşallah bizimkinden daha iyi hizmet eder" dedi.
Yaşar Karayel, "İsmail, Milli Türk Talebe Birliği’nin Genel Başkanı ve uzun yıllardan beri
yapıyor. Türkiye’nin 4 bir tarafında gençlerin yetişmesi için çok büyük özveri ile gayret
ediyor. Kendisi avukat ve mesleğini de iyi yapan bir insan. Devlet Büyüklerimiz ve partimizin
yöneticileri de İsmail bey’i yakından tanırlar. İsmail Karayel’in aday olmasında Yaşar
Karayel’in hiçbir şekilde ne sözü olmuştur, ne teklifi olmuştur nede böyle bir bilgi sahibidir.
Tamamen parti yöneticilerimizin takdiri ile olmuş bir adaylıktır. Baba olarak bana düşen
görev, İsmail Karayel’in partimizden milletvekili seçilmesi için elimden gelen gayreti
göstermektir. Bu aynı zamanda partimin yücelmesi için yapılan bir hizmettir " ifadelerini
kullandı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Emrah Karayel de, "Öncelikle bize gösterilen
teveccühten dolayı teşekkür ediyoruz. Biz bulunduğumuz çevre itibari ile siyasetin içerisinde
bulunmuş bir insanım. Milli Türk Talebe Birliği olarak Türkiye’de 40 teşkilatımız ile zaten
vatan ve millet için çalışmaya devam ediyorduk. Orada ki arkadaşlarımız ile beraber
elimizden geldiği kadar hem şimdi için hem de gelecek zamanlar için çalışıyorduk. Görev,
parti büyüklerimiz tarafından uygun görüldü. Bizde ‘haydi Bismillah’ dedik. Ben inanıyorum
ki bu seçimde kendi rekorumuzu kıracağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15162.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Elitaş, AB Bakanı üzerinden BAHÇELİ'Yİ
eleştirdi
HDP'li AB Bakanı Ali Haydar Konca'nın "HDP’nin şu veya bu komplolarla barajın altına
itilmesi Türkiye’nin bölünmesini getirecektir. Bu riski hiç kimsenin alma şansı olamaz"
açıklamasını değerlendiren Başbakan Başdanışmanı ve AK Parti Kayseri eski Milletvekili
Mustafa Elitaş, "Türkiye Cumhuriyeti Bakanının böyle bir şey söylemesi maalesef şanssızlık.
Bunun da sebebi sayın Devlet Bahçeli’nin kuru inadıdır" dedi.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanı ve AK Parti Kayseri eski Milletvekili Mustafa
Elitaş, Kayseri Şeker Fabrikası'nın 61. Kampanya Açılış Töreni'ne katıldı. Burada gündeme
dair açıklamalarda bulunan Elitaş, HDP'li AB Bakanı Ali Haydar Konca'nın "HDP’nin şu
veya bu komplolarla barajın altına itilmesi tam aksine Türkiye’nin bölünmesini getirecektir.
Bu riski hiç kimsenin alma şansı olamaz" açıklamasını değerlendirdi. Elitaş, "Türkiye
Cumhuriyeti bakanının böyle bir şey söylemesi maalesef şanssızlık. Bunun da sebebi sayın
Devlet Bahçeli’nin kuru inadıdır. Sayın Başbakanımızın tekliflerini kabul etseydi,
parlamentoda vereceğimiz teklifle eğer seçim parlamento kararı ile ortaya çıkmış olsaydı
anayasa gereğince HDP’li bir bakanın bu seçim hükümetinde olma mecburiyeti ortadan
kalkmış olsaydı bunlar başımıza gelmeyecekti. Her ne hikmetse Sayın Bahçeli milli duruşunu
maalesef menfaatçi bir duruş haline getirmeye çalıştığından dolayı bunlar başımıza gelmiştir"
dedi.
Elitaş ayrıca, "Kayseri’deki ve tüm Türkiye’deki Milliyetçi Hareket Partisine gönül vermiş
kardeşlerimize itfam ediyorum ki bunlardan almış oldukları dersler vardır diye düşünüyorum.
Böyle bir bakanlığın öyle bir parti mensubuna verilmesi mecburiyeti maalesef Devlet
Bahçeli’nin kuru inadından, AK Parti’ye nasıl zarar verebilirim diye kötü niyetinden
kaynaklanan bir sonuçtur" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15163.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Şeker Fabrikası 61. kampanya açılış töreni
düzenlendi
Kayseri Şeker Fabrikası’nın 61. Kampanya Açılış Töreni’nde konuşan Pancar Ekicileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker, kampanya döneminde
bölge ekonomisine 1 milyar 200 milyon katkı sağlayacak” dedi.

22 Eylül 2015 Salı 17:14

Törene, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Başbakan Başdanışmanı Mustafa Elitaş, AK Parti
MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı
İsmail Tamer, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çiftçiler ve davetliler
katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay, bugünün coşkulu bir gün olduğunu söyledi. Akay, “Mutlu bir beraberlik için
buradayız. Ancak bildiğiniz gibi son zamanlarda dışarıdan beslenen terör örgütleri
Türkiyemizi, ülkemizi, memleketimizi yeniden sıkıntılara sokmak için büyük çabalar
veriyorlar ve birçok şehidimiz maalesef ana kuzusu, vatan evladı, ocaklara ateş düşürecek
şekilde bu mücadelede kan döküyor, can veriyor. Öncelikle 1071 den bu tarafa bu vatana için,
devleti için, dini için millet için kan döküp can veren şehitlerimizi ve gazilik mertebesi için
canını verenler rahmetle, minnetle yad ediyorum. Herkes, her kurum mutlaka işinde başarılı
olması gerekiyor” dedi.
Akay, “Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak istenen bu günlerde Kayseri Şeker’de güzel şeyler
oluyor. Biliyoruz ki gücünüz yettiği, elinizden geldiği kadar bu kuruluşa sahip çıkıyorsunuz.
Bunu da en son 11 ağustosta yaşanan Genel kurulda Türkiye’ye gerçekten örnek olacak
şekilde gösterdiniz. Türkiye’de örneği görülmemiş bir coşku bir büyük katılım içerisinde bir
sahiplenme içerisinde bu genel kurulumuz icra edildi. Biz işin doğrusu omuzlarımızdaki yükü
daha ağır hissediyoruz. Sizlerin vermiş olduğu bu destek bu güçle bu enerji ile size daha fazla
hizmet etmek için size ülkemizde milli gelirden hak ettiğiniz payı alabilmeniz için daha fazla
gayret gösteriyoruz. Bu gayretlerimiz dört buçuk senedir gece gündüz devam ediyor. Gece
gündüz devam eden bu gayretlerin sonucunda bizim devir almış olduğumuz ağır miras bu
sene itibari ile sona erdi. Ağır borç yükünden kayseri şeker fabrikası Allah’a şükür tamamen
kurtuldu. Kayseri Şeker Fabrikası siz değerli ortaklarına çiftçilerine daha iyi hizmet verir
duruma geldi” ifadelerini kullandı.
Başkan Akay, “Bu sene için diyoruz ki rekor ciro rekor kar borç bitti sırada yatırım var. İşte
yatırım zamanı geldi ve yatırımlar başladı. Türkiye’de terörün ve bir takım ekonomik
sıkıntıların yaşandığı bu günlerde işte kayseri şekerde büyük mutluluklar yaşanıyor. Kayseri
şekerde iyi şeyler oluyor. Bu kayseri şeker fabrikası 61 yıldır çiftçisine hizmet etmek için
kendisini baştan aşağı yeniliyor. Sadece bu sene için ocak ayından bu güne kadar görmüş
olduğunuz fabrika için yapılan yatırım 12 milyon TL. Gerek Kayseri Şeker gerekse

Boğazlıyan Şeker Fabrikası için dört senede 65 milyon yatırım gerçekleştirmişiz. 61.
Kampanya açılışı münasebeti ile bazı bilgileri sizinle paylaşmam gerekiyor. Kayseri şeker
fabrikası 4 il 28 ilçe 12 bölgesi var. 226 köyde ve 2 fabrika için 8.829 çiftçi ile üretim
sözleşmesi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 407 bin dekar arazi üzerinde üretim gerçekleşecek.
Bu üretim sonucunda 2 milyon 163 ton şeker pancarı üretilmek üzere sözleşme yapıldı. Bu
sene yağışlar cenabı Allah’ın rahmeti bereketi ile bol geçti ve şeker pancarımızın da bereketi
arttı. En az 2 milyon 300 ton pancar işlemeyi ümit ediyoruz. Yani yüzde 8 dönem artışı
bekliyoruz. Boğazlıyan ve Kayseri Şeker Fabrikamızda toplamda 335 bin ton kristal şeker
üretmeyi planlıyoruz” diye konuştu.
Akay ayrıca, “30 bin ton kuru küspe üretmeyi hedefliyoruz ve bunların sonucunda 92 bin ton
melas üretilmesi planlanmış durumda. İki fabrikada ki kuru küspe, yaş küspe, kristal şeker,
melas üretimi sonucunda ve iştiraklerimiz ile birlikte Kayseri Şeker Fabrikasının bu bölgenin
gayri safi milli hasılasına toplam bir milyar iki yüz milyon katkısı olmasını bekliyoruz.
Kayseri Şeker Fabrikasında 1 milyon 100 bin ton şeker pancarı işlenecek. 165 bin kristal toz
şeker 225 bin ton yaş küspe 145 bin ton kuru küspe ve 44 bin ton melas üretilecek. Kayseri ve
Sivas’a ait 158 köyde 5 bin 80 çiftçi ile pancar ekimi sözleşmesi gerçekleştirmiş oldu kayseri
şeker fabrikası. Bu kampanya döneminde toplamda 8 bin 829 çiftçiye bu güne kadar ayni ve
nakdi ihtiyaçları karşılanmak üzere katkı sağlandı” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15164.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Uluslararası öğrencilerin kurban bayramı
buluşması
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği tarafından Kayseri'de yürütülen Uluslararası Öğrenciler Akademisi faaliyetleri
kapsamında Kurban Bayramı'nın 4. günü Bayramlaşma ve Kurban Bayramı Yemeği etkinliği
düzenleniyor.

22 Eylül 2015 Salı 17:16

Düzenleyecekleri programla ilgili bilgi veren Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Dursun, Kayseri'de bulunan Uluslararası Öğrencilerimizle birlikte hem
bayramlaşma hem de Kurban Bayramı münasebetiyle onlara yemek ikramında bulunmayı
amaçladıklarını belirtti. Dursun, programa bir değişiklik olmadığı takdirde, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, İl Müftüsü Şahin Güven, İl Emniyet Müdürü
İbrahim Kulular başta olmak üzere birçok davetlinin ve Kayseri'de okuyan uluslararası
öğrencilerin katılacağını ifade etti.

Dursun açıklamasında Fuar alanında yapılacak olan programın Pazar günü saat 12.30'da
başlayacağını ve öğrencilerin ulaşımlarının rahat sağlanabilmesi için Kredi ve Yurtlar
Kurumu Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarının önünden otobüsler kaldırılacağını da sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15165.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

1 Kasım, otobandan son çıkış
Katıldığı radyo programında 1 Kasım seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Siyasi kanaatlere saygı duyarım. Ama
ülkenin istikrarı adına ne olur bu dönem kararınızı bir kez daha gözden geçirin. 1 Kasım
Otobandan son çıkış gibi bir şey” dedi.

22 Eylül 2015 Salı 17:19

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Enderun FM’de Ömer Faruk Özcan ve
Hacı Yakışıklı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Haftaya Bakış’ programına konuk oldu. Büyükkılıç,
programda 1 Kasım seçimleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede istikrarın huzur ve barış
getirdiğini söyleyerek: “Bu istikrarı ülkemizde önümüzdeki dönemde görmeyi arzuluyorum.
Önümüzdeki 1 Kasım seçimlerinde istikrar hepimizin önceliği olmalı. Burada samimi olarak
bir parti adına değil de ülkem adına bunu söylüyorum. Gençlerimiz ve geleceğimiz adına
bunu söylüyorum. İnşallah oylarımızı verirken bu açıdan dikkatli olmalıyız. Siyasi kanaatlere
saygı duyarım. Ama ülkenin istikrarı adına ne olur bu dönem kararınızı bir kez daha gözden
geçirin. 1 Kasım Otobandan son çıkış gibi bir şey. Türkiye zayıf olursa etrafınızdakiler hücum
ediyor. Dünyada mazlum insanların sesi ve nefesi olan bir anlayış içerisinde tek başına bir
iktidarı sağlayacak gayretin içerisinde hep beraber olmalıyız.”
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15166.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Ahmet Doğan, Davutoğlu ile birlikte ABD'deki
kritik zirveye katılacak
Başbakan Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gideceği New York'ta, 29 Eylül
Salı günü, ABD Başkanı Obama'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Terörizmle Mücadele
Zirvesi"ne katılacak. Davutoğlu, ABD'de yapılacak kritik zirve için AK Parti Kayseri
Milletvekili Ahmet Doğan'ı da davet etti.

23 Eylül 2015 Çarşamba 18:38

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan'ın da yer aldığı
beraberindeki heyetle BM'nin 70. Genel Kurulu'na katılacak. Genel kurulun gündeminde,
kalkınma ve iklim değişikliği, barış ve güvenlik, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile
kurumların inşası olmak üzere üç başlık bulunuyor. Başbakan Davutoğlu'nun Suriyeli
mülteciler konusunda liderlere yazacağını söylediği, liderleri sorumluluğa çağıracağı mektup
Amerika ziyareti öncesi liderlere gönderilecek. Başbakan Davutoğlu, Amerika ziyareti
sırasında BM Genel Sekreteri Ban-ki Mun ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.
BM Genel Kurulu'nun Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Başbakan Davutoğlu, 27
Eylül'de vatandaş temsilcileri ile biraraya gelip bayramlaşacak. Davutoğlu, kalkınma gündemi
zirvesinin genel kurulunda konuşma yapacak. Amerika ziyareti kapsamında liderlerle ikili
görüşmelerde bulunacak olan Davutoğlu. 28 Eylül'de BM Genel Kurulu'nun açılış oturumuna
katılacak. Davutoğlu, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Barack Obama'nın ev sahibi olarak
verdiği resepsiyona katılacak.
29 Eylül'de sabah TOBB'un ABD Ticaret Odası ile birlikte düzenlediği bir toplantıya
katılarak ABD'li CEO'larla bir araya gelecek olan Başbakan Davutoğlu, aynı gün Obama'nın
daveti ile yapılacak Terörle Mücadele Zirvesi'ne katılacak. Sınırlı katılımın olduğu toplantı,
Türkiye'nin önem verdiği toplantılardan biri. Başbakan Davutoğlu, bu toplantıda bir konuşma
yapacak. Bu arada Obama'nın Başbakan Davutoğlu'na özel davette bulunduğu kaydedildi.
Toplantıya terörle mücadeleye kaynak ayırmış ülkeler yer alacak. Davutoğlu'nun Obama ile
baş başa görüşmesi ise beklenmiyor.
30 Eylül'de BM Genel Sekreteri ile Türkiye'de yapılacak Dünya İnsani Zirvesi tanıtımı
yapılacak. Başbakan Davutoğlu, Genel Kurul'da 13. sırada BM Genel Kurulu'na hitap ederek
mesajlar verecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15167.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Bu seçimde vekil sayımızı inşallah en az 5
yapacağız
MHP İl Başkanı Baki Ersoy, parti teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde
yaptığı konuşmada, "Bu seçimde vekil sayımızı inşallah en az 5 yapacağız" dedi.

27 Eylül 2015 Pazar 15:03

MHP İl binası önünde bayramlaşma töreni öncesi konuşma yapan MHP İl Başkanı Baki
Ersoy, "Önümüzde çok önemli bir seçim var. Yine diyorum çünkü millet AKP iktidarını tek
başına iktidar olmaktan alıkoymuş ve millet iradesiyle ‘sen tek başına iktidar olamazsın’
demiştir ancak AKP üst yöneticileri ve bağımsız olmayan, bana göre taraflı olan
Cumhurbaşkanı seçim yolunu seçmiştir. Tek amaçları tekrar tek başına iktidar olabilmek ve
ülkenin bekasını tehlikeye sokabilecek davranışlar içerisine rahatça girebilmektir. Bizler buna
müsaade etmeyeceğiz. Kayseri’de 7 Haziran seçimlerinde bunu herkes gördü. 1 olan vekil
sayımızı teşkilatlarımızla birlikte 3’e çıkarttık. Bu seçimde de vekil sayımızı inşallah en az 5
yapacağız" diye konuştu.
Ersoy ayrıca, "Bizler 7 Haziran’da meclise Kayseri’den 3 vekil gönderebildik. Bizim
listemizde Kayseri sınırları içerisinde ikametgah adresi olmayan hiçbir milletvekili adayımız
yok ama AKP’nin listesine bakıyorsunuz yüzde 80’i ithal, Kayseri’nin caddelerini,
sokaklarını bilmeyen kişiler. Dolayısıyla Kayseri halkı Kocaeli’nden gelmiş, Kocaeli’nden iki
dönem milletvekili aday adayı olmuş, listede yer bulamamış ondan sonra Kayseri’de listede
yer bulmuş birini tercih edeceğini düşünmüyorum. Babadan oğula saltanat gibi geçen bir
babanın oğlunu seçecek diye de düşünmüyorum. 7. sırada İstanbul’da yaşayan, 8. sırada yine
İstanbul’da yaşayan birileri ile yol yürüyeceklerini de düşünmüyorum. Dolayısıyla gece
03:00’de ziline basabileceğiniz vekilleri Ankara’ya gönderin diyorum. Allah'ın izniyle bu
kadro bizde mevcut. Ben hepsine ayrı ayrı kefilim. Hepsine çok güveniyorum" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15168.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Yaşanabilir bir Türkiye’yi kuracağız
Saadet Partisi (SP) İl Başkanlığı Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaşma töreni düzenledi.
Törende konuşan SP İl Başkanı Haşim Özçelik, "İnşallah yaşanılabilir bir Türkiye’yi Saadet
Partisi olarak kuracağız” dedi.

27 Eylül 2015 Pazar 15:07

SP İl binasında düzenlenen bayramlaşma törenine SP İl Başkanı Haşim Özçelik ve Saadet
Partililer katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan SP İl Başkanı Haşim Özçelik, “Öncelikle
tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Yeryüzü bugün maalesef kan revan
içerisinde ve özellikle İslam coğrafyamız perişanlıklar içerisinde. Bu bayramların inşallah
İslam coğrafyasına huzur getirmesini temenni ediyoruz. Aylan bebeklerin kıyıya vurmadığı,
Müslümanların Avrupa’ya göç etmediği, yaşanabilir bir dünyanın yeniden kurulmasına vesile
olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz. İnşallah önümüzde yapılacak 1 Kasım seçimleri
ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olur” diye konuştu.
Özçelik ayrıca, “7 Haziran seçimlerinden sonra 100’ün üzerinde askerimiz şehit oldu.
Ailelerinin bu ilk bayramı. Hüzün içerisinde bir bayram karşıladılar. Cenabı Allah’tan şehit
kardeşlerimize rahmet diliyorum. Dün ayrıca Kabe’de meydana gelen olayda 750’nin
üzerinde Müslüman kardeşimiz vefat etmiştir. Bu kardeşlerimize de cenabı Allah’tan rahmet
diliyoruz” şeklinde konuştu.
1 Kasım’da yapılacak milletvekili seçimlerine değinen Özçelik, “Bildiğiniz gibi 1 Kasım’da
yapılacak seçimlerde Saadet Partimizde büyük bir heyecan içerisinde çalışmalarına devam
ediyor. İnşallah yaşanılabilir bir Türkiye’yi Saadet Partisi olarak kuracağız” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15169.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Kayseri Şeker'den çocuklara hediye yağmuru
Kayseri Şeker Fabrikasında geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı. Bayramlaşmaya Yönetim
kurulu üyeleri, Şeker çalışanları ve çiftçiler çocukları ile birlikte katıldı.

27 Eylül 2015 Pazar 15:11

Kayseri Şeker gölündeki tesislerde yapılan bayramlaşma için gelen çocuklar şiirler okuyarak
bayramlaşmaya katkı sağladı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Pancar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokka Ömeroğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden İlhan
Argun, Harun Halıcı, Nizamettin Çatak, denetim kurulu üyeleri Mehmet Güntay, Mahmut
Özdevecioğlu, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim kurulu üyelerinden Hurşit Dede, Halis
Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ve diğer yetkililerin de hazır
bulunduğu Büyük Şeker ailesi bayramlaşma töreninde Başkan Akay ve Yönetim Kurulu
üyeleri tarafından bayram hediyesi olarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15170.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Çolakbayrakdar: Ticaret merkezi oluşacak
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptığı açıklamada, “Ahi Evran
mahallesi önünde 60 bin metrekarelik alan içerisinde ticaret merkezi yani sadece AVM değil
çünkü oranın konsepti çok daha fazla olacak. İnşallah orada ticaret merkezi oluşacak” dedi.

27 Eylül 2015 Pazar 15:18

Makamında İhlas Haber Ajansının sorularını yanıtlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, “Kocasinan ile birlikte Kocasinan bölgesine topyekün bakıyoruz. Bununla
ilgili sene sonuna doğru yapmamız gereken projelerimiz, programlarımız nelerse inşallah
sizlerle paylaşacağız. Biz olaya şöyle bakıyoruz; Kocasinan’ı büyük bir şablon olarak
yatırıyoruz. Bir yapboz gibi herşeyi parça parça yaparak bir programlama yapıyoruz.
Bunlardan kentsel dönüşüm bu işin bir parçası, sosyal belediyecilik tarafından yapılması
gerekenler bu işin bir parçası, kültürel değerlerimizle ilgili yapmamız gerekenler bu işin bir
parçası, günlük rutin belediyecilik hizmetleri ile ilgili belki yapmamız gereken çok bir şey
yok çünkü biz geçmişi olan bir belediyeyiz. Yeni kurulmuş bir belediye değiliz. Daha
öncesinden kurulmuş var olan bir belediyeyiz ama bu belediyecilik faaliyetleri içerisinde artık
yeni çağdaş normlara uygun belki araç, belki teçhizat veya yeni kullanılması gereken
tekniklerle alakalı çalışmalarımız olacaktır. Fen işleri birimimizle ilgili yapılması gerekenler
nelerse onlarla ilgili ayrı ayrı çalışıyoruz. Bunları hayata geçireceğiz. Kocasinan bölgesinin
ekonomisini geliştirecek projeler oluşturur isek bu bölge gelişir ve kalkınır. Bölgenin gelişip
kalkınması da şehrin gelişmesi ve kalkınması demek, şehrin gelişip kalkınması da ülkenin
büyüyüp kalkınmasına destek demektir. Yaptığımız çalışmaları bu ana şablon üzerine oturtup
onun alt başlıklarını oluşturarak projeler üretiyoruz. Nasipse zamanla bu projelerin hepsini
hayata geçireceğiz” diye konuştu.
Kocasinan bölgesine AVM kurulacağını belirten Çolakbayrakdar, “AVM bölgesi bir ticaret
alanlarının yani bilindik manada bir AVM değil de daha yaşanılabilir, içinde fonksiyonları
olan, insanları cezbedecek, onları çekecek bir yaşam alanları planlıyoruz. Bunun içinde Ahi

Evran mahallesi önünde 60 bin metrekarelik alan içerisinde ticaret merkezi yani sadece AVM
değil çünkü oranın konsepti çok daha fazla olacak. İnşallah orada ticaret merkezi oluşacak.
Bunun içerisinde yeme içme mekanlarının oluştuğu, sosyal hayatın oluştuğu, insanların gelip
gittiği bir mekanımız orada oluşacak. Onun dışında bir ticaret açısının oluşabileceği bir bölge
planlıyoruz” şeklinde konuştu.
‘Bölgeyi yeşil alanla büyütme konusunda kaygımız var’ diyen Çolakbayrakdar, “Bununla
ilgili Yamula Barajı bölgesinin çevresine ağaçlandırma ile ilgili bir hedefimiz var. İnşallah
orada bir ağaçlandırma bölgesi oluşturacağız. Ağaçlandırma dediğiniz zaman bugünden
yarına olacak işler değil. Bunların planlamasını yapmak, ağaçlandırma faaliyetlerine başlamak
önemli bir adım. Onlar bizden sonra gelecek kuşaklar için orman hüviyetini kazanmış
bölgeler olacak. Bir başka şeyde belki daha yetişmiş ağaçlar ile buraları donatmak. Birkaç
noktada da böyle hedeflediğimiz yerler var. İnşallah oralarda bir sabah kalkıyorsunuz ki
ağaçlanmış vaziyette oluyor. Bu teknik olarak bizim toprağımız, hava koşullarımız,
coğrafyamız buna izin veriyor ise inşallah bunu da planlıyoruz. Birkaç noktada böyle bir
yatırıma gideceğiz. Zamanı beklemeden Kocasinan’da yaşayan hemşerilerimiz böyle bir
bölgeyle inşallah karşılaşacak” ifadelerini kullandı.
Yamula Barajı bölgesi ile ilgili de bilgi veren Çolakbayrakdar,”Şimdi su birikintisi bizim
toplumumuz içerisinde sevilen bir şey. Su varsa çevresinde hemen bir hayat var. Doğal olarak
da deniz kenarları cazibe merkezleri. Doğal su birikintilerin, göllerin olduğu yerler cazibe
merkezleri. Karasal iklimde yaşayan Kayserimizde böyle güzel bir suyun olduğu mekan
sosyal olarak da çok canlanmadı. İstediğimiz noktaya gelmedi. Bizim bungalovların yanında
yaptığımız günü birlik tesislerimiz var. Yaklaşık 1 ay kadar önce oradaki faaliyetleri
incelemeye gittiğimde çok enteresan bir şekilde daha toprak, toz, taş döşemesi devam ediyor.
Günü birlik parkların kimisi yapılmış kimisi yapılmamış ama vatandaşlarımızın buraya ciddi
manada teveccühünü gördüm. Demek ki böyle bir ihtiyaç var. İhtiyacı karşılama noktasında
da o doğru bir adımmış. İnşallah o ihtiyacı karşılayacağız. O günü birlik tesislerin yanında
ciddi manada bir çevre düzenlemesi yapacağız. Diğer tarafta 11 tane bungalov evler
yapıyoruz ama o da beklentiyi ölçmek adına attığımız bir adım. Eğer ki oradaki talep çok
olurda talep gelirse bungalov evlerinin sayısı daha da artacak. Bunun dışında orayı
destekleyecek güçlü bir adım da hobi bahçeleri gibi yerler planlıyoruz. Eğer ki mülkiyet
alanını çözer de orada geniş bir alan bulabilirsek hobi bahçeleri gibi mekanlar oluşturmaya
çalışıyoruz. Onun dışında olta balıkçılarını desteklemek için balıkçıların suyun üstüne çıkıp
da balık tutabilecekleri bir mekan projelerimiz arasında var. Yamula Barajına deniz
araçlarının bağlanması gibi bir projemiz oldu ama bu ciddi manada o bölge için sorunlu bir iş.
O bölgede yaşayan insanlar suyun 30-40 metre yüksekliğini söylüyorlar. Suyun 30-40 metre
yükselmesi demek yüksek gideri olan bir iş demek. Bunu aşma noktasında gelişen bir
teknoloji varsa bunu oraya kazandıracağız. Bu yaptığımız işlerin şehrin sosyal hayatına katkı
koyacağına inanıyorum” diye konuştu.
Kentsel dönüşüm projesine de değinen Çolakbayrakdar, “Eski mahallelerin dönüştürülmesi
belediyelerimizin yıllardan bu yana yaptığı bir şey. Bununla ilgili onlarca örneklemeyi
yapabiliriz. Kocasinan bölgesinin de bununla ilgili değişmeye ihtiyacı var. Bunun adına
kentsel dönüşüm deyin, demeyin. Bizim dönüşmesi gereken bölgelerimiz var. Bundan dolayı
bu işi planlamamız lazım. Bu işin hızlı yapılması lazım. Çünkü sahaya çıktığım zaman bana
en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. ‘Bizim bölge ne zaman değişecek’ diye soruluyor.
Vatandaş bunu bekliyor. Oturduğu yerin şuan ki fiziki şartlarından memnun değil. Bu
memnuniyetsizliğinden dolayı iyi yaşam alanlarında yaşamak istiyor. Bunun olması
gerekiyor. Bunu bizim çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım ama şöyle de bir gerçek
var. Konut arzı ile talebin dengeli olması lazım. Nihayetinde bunu sistemin kendi içinde
değişim, dönüşümüyle gerçekleşecek bir şey. Aksi takdirde bu kadar bölgeyi kabul gücüyle
dönüştürecek bir ekonomi dünya üzerinde yok. Bizim bundan sonrasında yapmamız gereken

iyi projelendirme ve bu ekonomi sürecini iyi yönetmek. Ahi Evran yürüyen bir projemiz.
Seyrani mahallesi ve Yunus Emre mahallesi de devam eden projelerimiz. Şuanda Ahi Evran
ile ilgili işin son noktasına geldik. Birçok işlemlerimiz tamamlandı. Bununla ilgili olarak
hazine arazisinde kendi mülkiyetleri olmayıp da gecekondu yapmış, orada yıllardır yaşamış
olan vatandaşlarımızla anlaşma sürecimiz var. Biz şuanda bu süreçleri yürütüyoruz. Bununla
ilgili anlaşmalarımızı tamamladık” şeklinde konuştu.
Mahalle ziyaretleri ile ilgili de konuşan Çolakbayrakdar, “Programımızın adı ‘Başkan Sizi
Dinliyor’ Çarşamba Günleri belirlemiş olduğumuz bir mahalleye gidiyoruz. Orada mahalle
sakinlerini dinliyoruz. Muhakkak bize değişik kanallarla o mahalledeki beklentiler geliyor
ama birebir vatandaşın ağzından o talepleri görmek daha farklı oluyor. Bu şekilde sahada
memnuniyet ve memnuniyetsizlikle ilgili yüzleşme imkanı buluyoruz. Bundan da hiçbir
şekilde çekinmiyoruz. Şeffaf bir şekilde sahadayız. Bizim mahallelerde yapmak istediğimiz
şeyler var. Büyük projelerimiz var. Bunları yaparken tel başımıza değil, bunu bu şehirde
yaşayan insanlarla birlikte yapacağız. Bu açıdan oralardan aldığımız geri dönüşler bizim için
önemli” dedi.
Yaptıkları projelerde kaynak sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili soruyu yanıtlayan
Çolakbayrakdar, “İllaki kendi bütçe kaynaklarınızla birşeyler yapalım derseniz oranda
yaparsınız. Kocasinan’ın iyi imkanları var. Şunu da iyi biliyorum bu iyi imkanlar bugün 1’se
yarın 5 olacak. Ben ticaretin içinden gelen bir kişiyim. Ticareti bilirim. 5 liralık imkanı 1
liralık imkana değişmem. Zamanı yönetmemiz lazım. 5 lira olduğu zaman değerlendirmemiz
lazım. Böyle olduğu zaman aldığımız kredileri de öderiz, bize kalanlarda kalır. O süreci bu
şekilde yönetmemiz lazım. Çizdiğimiz tablo içerisindeki bir Kocasinan oluştuğu zaman
eminim ki bugün 1 lira olan yerler o gün geldiği zaman çok daha iyi rakamlar edecek. Bu süre
içerisinde bizde kendi imkanlarımızı daha iyi değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15171.html
Erişim Tarihi: 30.09.2015

Cumhuriyet Meydanı'nda şüpheli paket alarmı
Kayseri'de, otobüs durağına bırakılan şüpheli poşet sonrası alarma geçen polis ekipleri geniş
güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı bırakılan şüpheli poşette
eşofman olduğunu belirledi.
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Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Meydanı otobüs duraklarında şüpheli poşet gören
vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş
güvenlik önlemleri alarak, yolu taşıt ve yaya trafiğine kapattı. Ardından olay yerine gelen
bomba imha uzmanı poşette yaptığı incelemenin ardından, poşeti kısa sürede bulunduğu
yerden kaldırdı. Poşetin içerisinde eşofman olduğu öğrenildi.

Olayın ardından yol taşıt ve yaya trafiğine açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15172.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Esnaf odalarından Türkçe tabela duyarlılığı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Övüç yabancı
tabelalara dikkat çekerek, “Esnaf teşkilatı başkanı olarak esnaf ve sanatkarlarımızdan
unvanlarında Türkçe sözcük kullanmalarını rica ediyorum” dedi.
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26 Eylül Dil Bayramı dolayısı ile açıklamalarda bulunan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Oraları
Birliği Başkanı Ahmet Övüç, coşku ve gururla Dil Bayramı’nın kutladıklarını söyleyerek
“Ulu Önder Atatürk Türk diline ayrı bir önem veriyordu. Türk dilini devlet politikasının,
millet olma bilincinin merkezine koyan Atatürk, 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı’nı
toplamıştır. Bizler de bugün 26 Eylül Türk Dil Bayramı’nı coşku ve gururla kutluyoruz. Dil
insanların birbirini anlamaları, birlikte yaşamaları, aralarındaki bağı kuvvetlendirmeleri, milli
kimliğimizi yaşatmaları için hayati öneme sahiptir. Milli bilincin oluşması, kültürümüzün ve
değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması, milli birlik ve beraberliğin sağlanması dil ile
mümkün olur” dedi.
Türkçe’nin özensiz kullanıldığına dikkat çeken Övüç, “Dilimize giren yabancı sözcükler
Türkçeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Kafelerde, sokaklarda, restoranlarda, alışveriş
merkezlerinde yabancı sözcüklere sık sık rastlıyoruz. Hatta turistik yerlerde neredeyse Türkçe
tabelalara rastlamak mümkün olmamaktadır. Türkiye adeta yabancı tabela cennetine
dönüşmüştür. Ben bir esnaf teşkilatı başkanı olarak esnaf ve sanatkarlarımızdan unvanlarında
Türkçe sözcük kullanmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15173.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Kayseri'ye özgü şehir logosu olacak
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri'nin tanıtımı konusunda bir logosunun olması
gerektiğini belirterek, logo konusunda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir çalışma
yapılacağını açıkladı.
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Vali Orhan Düzgün, "2014 yılına göre yüzde 50’nin üzerinde Kayseri’de turist artışının
gerçekleştiğini tahmin ediyorum. Konaklama kapasitemizde de alt yapıdaki gelişmelere
paralel olarak yeni konaklama tesisleri açıldı. Önümüzdeki haftalarda da Erciyes’te yapımı
devam eden yeni otellerden iki veya üç tanesinin daha açılışı yapılacaktır ve orada da nitelikli
konaklama tesislerinin sayısı artmış olacaktır" dedi.
"Gelen turist sayısını çoğaltmak için bu tanıtım faaliyetlerinin biraz daha artırılarak devam
etmesi gerekiyor" diyen Vali Düzgün, "Kapadokya’yla beraber geçtiğimiz yıl başlattığımız
kültürel kayak projesi vardı. Kapadokya’yı görmeye gelenlerin kayak turizmi için bölgemize
davet edilmesi, kayak turizmi için gelenlerin Kapadokya’ya yönlendirilmesi şeklinde olmuştu.
Bu proje kısmi ölçüde başarılı oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl sezon ortasında bu proje
başladı. Sadece kayağa merakı olmayan turist grupları vardır. Biz aileye hem kayak hem
gezip görmek olanağı sunduğumuz zaman yani aynı paket içerisinde Kapadokya’yı da
sunduğumuz zaman birlikte buraya gelmeleri söz konusu olabiliyor. Bundan sonra tur
operatörlerinin buraları tur kapsamına alabilmesi için bazı çalışmalarımız var" diyerek şu
şekilde konuştu:
"Geçtiğimiz yıl bunların bir kısmı da gerçekleşti. Özellikle Soğanlı Ören yeri ve o bölgedeki
vadilere yönelik tur operatörleri oraları macera ve kültür turizmi adına tur kapsamına aldılar.
Bisiklet yarışmaları, vosvos şenliği gibi farklı grupları bölgemize çağırarak onların renkli
görüntülerle ilimizi tanıtmasını sağlamaya çalışıyoruz. Büyükşehir belediyesinin ilimizdeki
meslek odalarıyla beraber Kayseri tanıtım grubu kurulması yönünde bir çalışması var. Ayrıca
aslında Kayseri’nin şehir olarak da bir logosunun olması gerekiyor. Maalesef Kayseri’nin
öyle bir logosu yok. Bu konuda da Büyükşehir belediyemizle birlikte bir çalışma yürüterek
Kayseri denilince ilk akla gelebilecek olan bir tanıtım logosunun olması bunun değişik yazlı
ve görsel medyada yer alması ve Kayseri’nin tanıtımının sağlanmasın da önemli olacaktır.
Aslında Kayseri’yi Türkiye’deki şehirlere bakıldığında bir marka şehir olarak kabul edebiliriz.
Bugün Kayseri dışındaki şehirlerde bir anket yapıldığında Kayseri denilince herkesin
Kayseri’yle ilgili söyleyebileceği üç, beş şey çıkar."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15174.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Sizi görünce, askerim gelmiş gibi oluyorum
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve ilçe protokolü Kurban Bayramı nedeniyle şehit
ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladılar. En duygusal ziyaret ise 1974 yılında Şırnak
İdil’de şehit düşen Memduh Karaman’ın annesinin evinde gerçekleşti.
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Bünyan Belediye Başkanı Başkan Şinasi Gülcüoğlu, arife günü başladığı bayram programına
bayramın ilk ve ikinci gününde Bünyanlı esnaf ve vatandaşları ziyaret edip bayramlaşarak
devam etti. Bünyan Sabancı Öğretmen evinde gerçekleştirilen protokol bayramlaşması
sonrası, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve ilçe protokolü şehit ailelerini ziyaret
ederek bayramlarını kutladılar.
“Sizi görünce askerim gelmiş gibi oluyorum “
En duygusal ziyaret ise 1974 yılında Şırnak İdil’de şehit düşen Memduh Karaman’ın
annesinin evinde gerçekleşti. Bünyan Kahveci mahallesinde ikamet eden şehit annesi Nafiye
Karaman ziyaret heyetini ilerlemiş yaşına rağmen kapıda karşıladı. Şehit annesi Nafiye
Karaman’ın sözleri ise herkesi duygulandırdı. “ Karaman sizler benim başımın tacısınız.
Sizleri görünce askerimi görmüş gibi oluyorum. Askerim gelmiş gibi seviniyorum” dedi.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu’da her bayram şehit ailelerini ziyaret ederek bir nebzede olsa
onların yüzünü güldürmeye vesile oldukları için mutlu olduklarını söyleyerek:” Her bayram
ilçe protokolümüzle birlikte Şehitlerimizin ailelerini ziyaret ediyor bayramlaşıyoruz. Onları
tebessüm ettirebiliyorsak ne mutlu bize. Bu vesileyle şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle
anıyor tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
“Mevsimlik işçilerle bayramlaştılar”
Türkiye’nin farklı bölgelerinden çalışmak için Bünyan’a gelen mevsimlik işçileri de ziyaret
eden Başkan Şinasi Gülcüoğlu ve ilçe protokolü ailelerle sohbet ederek bayramlarını kutlayıp
bir istekleri olup olmadığını sordular. Ziyaretlerinden dolayı protokole teşekkürlerini ileten
işçiler ilk defa böyle bir ziyaretle karşılaştıklarını ifade ederek kendilerini unutmayan Başkan
Şinasi Gülcüoğlu’na ve Bünyan Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan’a teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15175.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Önce sürdü sonra çaldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından
kentte meydana gelen 16 bisiklet hırsızlığı olayı aydınlatılırken, olaylarla ilgili 4 kişi
tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre, değişik tarihlerde Hürriyet, Çorakçılar, Gültepe Cafer Bey ve Yeniköy
mahallelerinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olaylarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, olay yerinden
alınan görüntülerden zanlıları tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrası C.S.D. (22), G.S. (18),
İ.E.P. (19) ve M.P.(21)’nin apartmanlarda bulunan kilitli bisikletlerin kilitlerini kırarak
çaldıkları ve tanımadıkları şahıslara sattıkları belirlendi. Polisin çalışması sonucu gözaltına
alınan 4 kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÖNCE SÜRDÜ SONRA ÇALDI
Öte yandan binalarda bulunan bisikletlerin çalınması güvenlik kameraları tarafından saniye
saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir şahsın apartmanın içinde bulunan bisiklete binerek
sürdüğü ve daha sonra uzaklaşarak çaldığı görülüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15176.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Kırım heyeti ile 1 milyar dolarlık işbirliği
görüşüldü
Kırım Başbakanı Sergei Aksyonov’u temsilen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimini
ziyarete gelen Kırım heyeti, 23 fabrikayı da gezerek Kırım’a yapılması düşünülen fabrika ve
yatırımlar konusunda görüşmeler yaptı.
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Kırım Başbakanı Aksyonov’un Başdanışmanı Kamalov, Kayseri’ye niye ‘işbilir ve akıllı
insanlar şehri’ dendiğini yerinde görerek anladığını belirterek, “Gördüklerime hayran kaldık,

Kayseri tam bir gelişmiş ve sanayi şehri. Üstelik Erciyes’le de turizmde öne çıkacağı kesin.
Çok işbirliği yapacağız, çok iş ve konu var” dedi. KOSB Başkanı Nursaçan da, “Kırımla olan
tarihi bağlarımız bugün kardeşlikle devam edecek ticari işbirliklerimiz ve inşallah
yatırımlarımızla da pekişecektir” ifadelerini kullandı. Heyet KOSB Başkanı Tahir Nursaçan
ve yönetimini makamında ziyaret ederken, heyetin onuruna verilen yemeğe AK Parti Kayseri
milletvekili Doç.Dr. Ahmet Doğan da katıldı. Rus İnkaro Bankası sahibi ve yönetim kurulu
üyesi, Kırım Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesi olan işadamı Mikhail Kriski de, Kayserili
şirketlerin Kırım’a yapacakları yatırımlar konusunda kredi kullanmak isteyen şirketlere çok
uygun şartlarda bu krediyi kullandırmaya hazır olduklarını ifade etti. Kırım Türk İş Konseyi
Başkanı İlter Sağırsoy da, “Kayseri için önemli ve büyük bir Pazar. Üstelik de şu anda yatırım
için elverişli boş bir alan. Üstelik de ticari ve yatırım kredisi kullanmak isteyenler için de bir
Rus bankası şu anda çok uygun şartlarda kredi vermek için hazır bekliyor. Zaten bu bankanın
sahibi de bizim konseyimizin yönetim kurulu üyesi. Kırım’ın tamamı serbest bölge ilan edildi
ve toplam vergi muafiyetleri ve teşviklerin oranı yüzde 30 u buluyor. Üstelik Kırım’da imalat
yaptığınızda, Rusya dahil 5 ülkeye gümrüksüz doğrudan satış yapabiliyorsunuz. Bunu Rusya
ve yakınındaki ülkelere ihracat yapanlar çok iyi bilir. Bu fırsatları Kayserili iş dünyası
değerlendirsin istiyoruz.” dedi. Kırım’a dönen heyet üyeleri adına Kayseri Havaalanı’nda bir
açıklama yapan Rustem Kamalov, en kısa sürede Kayserili iş adamlarını, çok ciddi devlet
yatırımları ve karşılıklı işbirliği ve ticaret için Kırım’a beklediklerini ve her türlü yardımı
vermeye de hazır olduklarını ifade etti.
Kırım heyetinde, Kırım Başbakanı Sergei Aksyonov’un özel temsilcisi ve resmi
Başdanışmanı Rustem Kamalov’un yanısıra, Kırım Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu
üyelerinden işadamı Vadim Ziskin ve Rus İnkaro Bank sahibi Mikhail Kriski ile işadamı S.
Omer Tohtarov yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15177.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Kayseri İş Dünyası Çin’e gidiyor
Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Borsası
(KTB), Kayseri Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (KESOB), Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi ve Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği
(KAYMOS) işbirliğinde Çin’e iş gezisi düzenleniyor.
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Hong Kong-Şangay-Guangzhou Canton Fuarını kapsayan iş gezisine katılmak isteyen üyeler
ve sektör temsilcileri, 5 Ekim 2015 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. 18-26 Ekim 2015
tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan iş gezisi hakkında açıklama yapan KTO Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri’nin dünyaya açılması, dış ekonomik ilişkilerin
gelişmesi ve ihracatın artırılmasına yönelik yaptıkları çalışmaların bir parçası olarak, Çin’e iş

gezisi programı düzenlediklerini söyledi. Başkan Hiçyılmaz, iş gezisi başlangıcında Hong
Kong Megashow fuar ziyaret edeceklerini ve ardından Guangzhou şehrine geçerek buradaki iş
fırsatları konusunda temaslarda bulunacaklarını belirtti. Hiçyılmaz, Uluslararası Canton Fuarı
ziyaretini de gerçekleştireceklerini ifade ederek, böylesine önemli bir organizasyonun ziyaret
edilmesinin dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında büyük önem arz ettiğini
kaydetti. Hiçyılmaz, Şangay'da da temaslarda bulunacaklarını ve sonrasında Kayseri’ye
döneceklerini ifade etti. Çin iş gezisinin, Kayserili iş adamları için önemli bir fırsat olduğunun
ve kaçırılmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Hiçyılmaz, katılmak isteyenlerin kişi başı
2.690 Euro ücret ödeyeceklerini vurguladı.
Başvuruların, 5 Ekim 2015 tarihine kadar kabul edileceğini ifade eden Hiçyılmaz, iş gezisine
katılmak isteyenlerin, Kayseri Ticaret Odası’nın www.kayserito.org.tr adlı internet sitesinden
ve 2224528/175 nolu telefondan detaylı bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15178.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Kültepe’den müzeye zorlu yolculuk
Kayseri-Sivas Karayolu’nun 20. kilometresinde bulunan Kültepe, Kaniş, Karum Höyüğü’nde
1948 yılında başlayan kazılarda elde edilen seramik eserler, müzelerde sergilenebilmek için
çeşitli düzenlemelerden geçiyor.
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Kazı Başkanlığını Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’nun yaptığı
Kültepe - Kaniş - Karum Höyüğü’ndeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devam eden
kazılarda çıkan seramik eserlerin müzelerde sergilenmesi ise çok da kolay olmuyor. Parçalar
halinde çıkan seramik eserler, çeşitli düzenlemelerden geçerek müzelerdeki yerini alabiliyor.
Arkeologlar, çıkan parçaları birleştirip bütün hale getirmek için adeta yapboz çözüyor. Konu
hakkında bilgiler veren Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri
Kulakoğlu, “Kazılarda en sık bulunan malzeme seramik. Seramik de arkeolojik kazılarda
hiçbir zaman bütün olarak çıkmıyor. Bunlar çoğu zaman parçalar halinde çıkıyor. Daha sonra
restoratör arkadaşımız bunları yapıştırarak, birleştirerek tamamlıyor. Daha sonra eğer
tamamlanabilecek durumda ise bunlar gerekli işlemlerden geçirildikten sonra müzelere teslim
ediliyor. Aslında müzelerde çoğu zaman baktığınızda eserlerin çoğu kısmı çatlakları olan ve
sonradan yapıştırılmış eserlerden oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.
Kültepe, Kaniş, Karum Höyüğü’nde çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15179.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Taner Yıldız öğrencilerle bayramlaştı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Taner Yıldız,
Kayseri’de bulunan yabancı öğrencilerle bayramlaştı.
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Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Taner Yıldız,
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları Derneği'nin
ortaklaşa ddüzenlediği Uluslararası Öğrenciler Akademisi’ne yönelik bayramlaşma
programına katıldı. Burada konuşan Taner Yıldız, insanlığın bir fok balığına ya da karaya
vurmuş balinaya gösterdiği hassasiyeti insanlığı temsil edenlere göstermediğini söyledi.
Yıldız, “Aramızda dil, din, ırk farklı etnik kökenden insanlarımız olabilir. Ama bizim
bildiğimiz bir gerçek var. Biz insanımızı severiz Yaradan'dan ötürü. O yüzden hepimiz biriz,
beraberiz ve kardeşiz. Bakın her birimizin görevleri, sorumlulukları farklı. Ama buna rağmen
her birimizin tek amacı var. Bizi yaratan Allah’a kulluk vazifemizi yaparken aynı zamanda
insani görevlerimizi de yerine getirmek. Bugün dünyada farklı dramlar yaşanıyor. Farklı
sıkıntılar yaşanıyor. O farklı dram ve sıkıntıları her birimiz bu coğrafyada yaklaşık 2 bin 500
yıllık bir tarihi ve geçmişi olan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kayseri’de
okuyorsunuz. Okumaya çok dikkat edin. Entelektüel birikiminizin olması lazım. Türkiye bu
şartları sağlayabilecek bir ortama sahip. Eğer Kobaneli Aylan’a, tüm insanlığın utancı olarak
burada şahitlik yapıyorsak bizim yapacağımız işin çok fazla olduğunu bilmemiz lazım. Bugün
insanlığın bir fok balığına, karaya vurmuş bir balinaya göstermiş olduğu hassasiyetin yüzde
birini bu coğrafyada bulunan Suriyeli, Iraklı, bütün Müslüman, Hristiyan ama bütün insanlığı
temsil eden hangi vatandaş olursa olsun ona göstermiş olsaydı şu an dünyada bu insanlık
utancı oluşmamış olurdu” ifadelerini kullandı.
Öğrencileri terör konusunda bilinçli olmaya davet eden Taner Yıldız, “Terörün şu anda tek bir
dili olmaktadır. O da insanlığı yok etmek üzere kuruludur. Bütün insani değerleri yok etmeye
kuruludur terör. O yüzden hiçbir şeyin arkasına sığınmadan mutlaka teröre karşı olan tavrınızı
net olarak belirleyin ve yerliliği ve milliliği kendi ülkelerinizde de dahil olmak üzere
yaygınlaştırın” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından piknik düzenlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15180.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Fok balığı kadar değerimiz yok
Eski Bakan Taner Yıldız Kobanili Aylan Kurdi’nin, dramını hatırlatarak “İnsanlık, bir fok
balığına gösterdiği hassasiyetin yüzde birini bu coğrafyada bulunanlara göstermiş olsaydı şu
an dünyada bu insanlık utancı oluşmamış olurdu” dedi.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları Derneği’nin
ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin bayramlaşma ve piknik
programı gerçekleştirildi. Fuar alanında gerçekleşen programa Enerji ve Tabii Kaynaklar eski
Bakanı Taner Yıldız, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanı ve AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı Mustafa Elitaş, AK Parti Milletvekili Havva Talay Çalış, AK Parti İl
Başkanı Cahit Özden, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Hülya Atcı Nergis, İsmail
Emrah Karayel, Avşar Arslan, Kadircan Gökalp, Uluslararası Öğrenciler Akademisi Kayseri
Koordinatörü ve Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun ile birçok STK temsilcisi
ve öğrenci katıldı.
“Hepimiz biriz, beraberiz”
Programda söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, insanlığın bir fok
balığına ya da karaya vurmuş balinaya gösterdiği hassasiyeti insanlığı temsil edenlere
göstermediğini söyledi. Yıldız, “Aramızda dil, din, ırk farklı etnik kökenden insanlarımız
olabilir. Ama bizim bildiğimiz bir gerçek var. Biz insanımızı severiz Yaradan'dan ötürü. O
yüzden hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Bakın her birimizin görevleri, sorumlulukları
farklı. Ama buna rağmen her birimizin tek amacı var. Bizi yaratan Allah’a kulluk vazifemizi
yaparken aynı zamanda insani görevlerimizi de yerine getirmek. Bugün dünyada farklı
dramlar yaşanıyor. Farklı sıkıntılar yaşanıyor. O farklı dram ve sıkıntıları her birimiz bu
coğrafyada yaklaşık 2 bin 500 yıllık bir tarihi ve geçmişi olan, birçok medeniyete ev sahipliği
yapmış Kayseri’de okuyorsunuz. Okumaya çok dikkat edin. Entelektüel birikiminizin olması
lazım. Türkiye bu şartları sağlayabilecek bir ortama sahip. Eğer Kobanili Aylan’a, tüm
insanlığın utancı olarak burada şahitlik yapıyorsak bizim yapacağımız işin çok fazla olduğunu
bilmemiz lazım. Bugün insanlığın bir fok balığına, karaya vurmuş bir balinaya göstermiş
olduğu hassasiyetin yüzde birini bu coğrafyada bulunan Suriyeli, Iraklı, bütün Müslüman,
Hristiyan ama bütün insanlığı temsil eden hangi vatandaş olursa olsun ona göstermiş olsaydı
şu an dünyada bu insanlık utancı oluşmamış olurdu” ifadelerini kullandı.
Öğrencileri terör konusunda bilinçli olmaya davet eden Taner Yıldız, “Terörün şu anda tek bir
dili olmaktadır. O da insanlığı yok etmek üzere kuruludur. Bütün insani değerleri yok etmeye
kuruludur terör. O yüzden hiçbir şeyin arkasına sığınmadan mutlaka teröre karşı olan tavrınızı
net olarak belirleyin ve yerliliği ve milliliği kendi ülkelerinizde de dahil olmak üzere
yaygınlaştırın” şeklinde konuştu.
“Bayramı buruk geçirmekteyiz”
Uluslararası Öğrenciler Akademisi Kayseri Koordinatörü ve Medeniyetin Burçları Derneği
Başkanı Ali Dursun ise yaptığı konuşmada: “Bayramlar, hepimizin mutlulukla bir araya
geldiği günler olmuştur. Ancak son yıllardaki Bayramları Tüm İslam dünyası olarak oldukça

buruk ve hüzünlü geçirmekteyiz. Duamız, en kısa sürede tüm bu acıların nihayete ermesidir.
Bununla birlikte şunun da farkındayız ki, bu kavli dualarımıza fiili dualarımızı da eklememiz
gerekir. Yani bizi hüzünlendiren tüm hadiselerin sonlanması için çok ciddî bir çaba ve gayret
içerisinde olmamız gerekmektedir.
İşte bu çabalardan birisi de, bu coğrafyanın ayrı düşünülmüş ve birbirine yabancılaştırılmış
nesillerini bir araya getirme uğraşı olan Türkiye Bursları Uluslararası Öğrenciler
Akademisi'dir. Bu uğraşın bir parçası olarak uzak memleketlerden gelip Kayseri'mizde
okuyan öğrenci arkadaşlarımızla "Kurban’ın anlamına uygun olarak yakınlığımızı
pekiştirmek; gurbette olanlara bir ölçüde de olsa gurbette olduklarını unutturmak ve fiili
duamızı yapmak niyetiyle birlikte kurban kesme ve bayramı birlikte idrak etme niyetiyle bir
araya gelmenin güzel olacağını düşündük.
Bu vesileyle böylesi anlamlı bir etkinliğe katıldığınız ve bu çabanın bir parçası olduğunuz için
hepinize şükranlarımı sunuyor ve Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından fuar alanın piknik düzenlendi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15181.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

5 bin 400 aileye doğum yardımı yapıldı
Kayseri'de, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra çocuk sahibi olan 5 bin 400 aileye doğum
yardımında bulunuldu.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının başlattığı uygulama kapsamında 15 Mayıs 2015
tarihinden sonra doğan her çocuk için aileye doğum yardımı yapılıyor. Bu kapsamda
Kayseri'de 5 bin 400 aileye doğum yardımı yapıldı. 5 bin 400 aileye toplamda ise, 2 milyon
265 bin 120 TL ödeme yapıldı.
Ailelerin doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki
çocukları içinse 600 TL tutarında doğum yardımı yapılıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15182.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Kamyonet devrildi: 1 yaralı
Kayseri’de kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Kaldırım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada
38PZ 744 plakalı kamyonet sürücüsü F. A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
devrildi. Kazada yaralanan sürücü F. A., sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken,
yapılan incelemelerin ardından kamyonet bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15183.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Dilencilik yapan 400 Suriyeli kamplara
gönderildi
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 'Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim' projesi çerçevesinde
yapılan çalışmalarda, dilencilik yapan 400 Suriyeli'nin kamplara gönderildiğini söyledi.
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Ağustos ayında başlatılan Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim projesi ile ilgili olarak bilgi
veren Vali Orhan Düzgün, "Dilencilik ihtiyaç sahibi vatandaşlardan daha ziyade maalesef
bunu meslek edinmiş olan bazı kişilerin vatandaşlarımızın kutsal duygularını sömürerek hem
çevreyi rahatsız etmesi, hem de insanların bu iyi niyetli duygularını suistimal etmesidir.
İlimizde eskiden beri devam eden kendi vatandaşlarımızdan oluşan dilencilerin hem de yurt
dışından gelen yabancı uyruklu vatandaşların dilencilik yapmalarının önüne geçmek amacıyla
İl Emniyet Müdürlüğümüzün organizesinde birçok kamu kurumlarımızın iştirakiyle
Büyükşehir belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü,
Sağlık Müdürlüğü, Müftülük ve diğer ortak, paydaş kuruluşların katkısıyla böyle bir mücadele
başlattık" dedi.

"Tanıtım broşürlerimiz, afişlerimiz ve duyurularımız yapıldı. Aslında dilenciliğin
önlenmesinde de vatandaşlarımızdan büyük bir katkı bekliyoruz. Vatandaşlarımız bu
dilencilere para vermedikleri taktirde onlar kendiliklerinden sokaklardan çekileceklerdir.
Belki bir iki hafta daha devam edecek ama ellerine bir şey geçmediği zaman bunu terk
edeceklerdir" ifadesinde bulunan Vali Düzgün, "Sadece vatandaşlarımıza bırakmadan
Emniyet Müdürlüğümüz ve zabıta ekiplerimizle sokaklardaki dilencileri toplayarak onların
toplumun huzurunu bozmaması, trafiğin akışını bozmamaları için gerekli tedbirleri almaya
gayret ediyoruz" dedi ve şunları söyledi:
"Yabancı uyruklu dilencileri toplayarak ülkemizin güney sınırındaki kamplara gönderdik.
Yaklaşık 400’ün üzerinde dilencilik yapan Suriye uyruklu kişileri bu kamplara gönderdik.
Sokakta mendil satan, arabaların camlarını silen küçük yaşta çocuklar oluyor. İnsanlarımız
merhamet duygularıyla alışveriş yapma ihtiyacı hissediyorlar. Aslında sokakta çalışan
çocuklardan alınan her ürün ve verilen her para o çocukları sokakta çalışmaya, sokakta
kalmaya ve değişik suçlarla tanışmaya yöneltiyor. Onun için vatandaşlarımızdan iki isteğimiz
var. Hem dilencilere para vermesinler, bizim dilencilikle mücadelemizi kolaylaştırsınlar hem
de küçük yaşta sokakta satış yapan çocuklardan alışveriş yapmasınlar."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15184.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

OSB'de trafik kazası: 16 yaralı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde fabrika işçilerini taşıyan bir otobüs ve
bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde'de meydana gelen trafik
kazasında M.B.'nin kullandığı 38 P 0262 plakalı minibüs ile İ.B.'nin kullandığı 38 P 0701
plakalı otobüsün çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücüler ile birlikte 14
işçinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda 112 ambulansı sevk
edildi. Yaralılar, polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından ambulanslarla Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel
hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15185.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Kayseri’de 2015-2016 eğitim öğretim yılı açıldı
Kayseri’de 2015-2016 eğitim öğretim yılında 288 bin 521 öğrenci ders başı yaparken,
düzenlenen açılış programında konuşan Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
"Milli Savunma Bakanlığı bütçesi birinci sıradayken son 12 yıldan bu yana Milli Eğitim
Bakanlığı bütçesi birinci sıradadır" dedi.
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Osman Ulubaş İlköğretim Okulu’nda düzenlenen yeni eğitim ve öğretim yılı açılış programı,
saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, yeni eğitim ve öğretim yılında kaliteli
eğitim ortamı hazırlayabilmek için çok çalıştıklarını ifade ederek, “Öğrencilerimizin
karnelerini almalarının üzerinden 3 ay gibi bir süre geçti. Yaz tatili süresince gerek
öğretmenlerimiz gerek çocuklarımız dinlendi. Bu tatil süresince sizlere yeni eğitim öğretim
yılında daha kaliteli bir eğitim ortamı hazırlayabilmemiz için ekip arkadaşlarımızla var
gücümüzle çalıştık. İlimizin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda planlanan ve yapım aşamasına
geçilen inşaatlar kısmi olarak tamamlanmaya başlanmıştır. Bu sene içerisinde 505 derslik
eğitime tamamlanmış olup eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Hiç kuşkusuz ilimizde
eğitim alacak olan 288 bin 521 evladımız bizim için değerli olup, gerek onların modern eğitim
öğretim ortamlarında eğitilmesi gerekse rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin yapılması
şarttır” dedi. Vali Vekili Erdoğan Aygenç ise yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını
dileyerek, “Bir ülkenin sanayide, ekonomide, uluslararası alanda ilerleyebilmesi için eğitime
ihtiyacı vardır. eğitimin olmadığı bir ülkede ilerlemeden söz etmek mümkün değildir. Türkiye
Cumhuriyeti eğitime önem veren bir yapıya sahiptir” ifadelerini kullandı.
Programa katılan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı
Taner Yıldız, gelişmiş ülkelerdeki okuma alışkanlığına dikkat çekerek, öğrencilere
nasihatlerde bulundu. Yıldız, “2015-2016 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni
ediyorum. Çünkü eğitim bizim vazgeçilmezimiz. İnsanlar doğarlar ama diğer canlılardan
farklı bir şekilde büyürler. Eğitim ve öğretimle kendisine verilen bu yapıyla beraber gelişirler.
Yoksa insanların gelişmesi söz konusu olmaz. Eğitimin oluşması için devletin, milletin,
hayırseverlerimizin ve bütün kurumlarımıza düşen görevler var. Yalnızca devlet ile bütçe ile
olmuyor. Plan bütçe komisyonunda görev yapan birisi olarak söylüyorum ilk anda Milli
Savunma Bakanlığı bütçesi birinci sıradayken şu anda Türkiye’nin son 12 yıldan bu yana
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi birinci sıradadır. Ve Kayseri bundan nasibini almıştır. Yaklaşık
20 bin öğretmenimiz 300 bine yakın öğrencilerimiz ile beraber 2015-2016 eğitim öğretim
yılının eğitim seferberliğini bir nevi okula dönüştürmüş oluyoruz. Tabi ki yazın hazırlıklar
yapıldı. Bütün emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Yalnız öğrencilerime birkaç
söyleyeceklerim var, bugün Türkiye’de dünyadaki ortalama okuma oranının üçte birini
okuyabiliyoruz. Bu hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin üzerinde dikkatle
duracağı konu. Bu rakamlar bizim kabul edemeyeceğimiz rakamlar. Bunları mutlaka
değiştireceğiz. Bir ülkenin gelişmiş olabilmesi için eğitimin yüzde 55’ler civarında
kitaplardan alındığını biliyoruz” diye konuştu.

Ülkedeki sıkıntılara da değinen Yıldız, “Çevremizde acılar var, çevremizde sıkıntılar var.
Dün, 9 yaşında terör belasına feda etmek zorunda kaldığımız PKK kurşunuyla hayatını
kaybeden Elif kızımız var. Sahile vuran Kobaneli Aylan'ımız var. Bizler acının dinmesi ve
sizlerin daha müreffeh bir ülkede yaşaması ve bizim bulunduğumuz görevlere sizleri daha
yetişmiş olarak bekliyoruz” şekline konuştu. Konuşmaların ardından öğrenciler şiirlerini
okurken protokol üyelerine de çiçek verdi.
Programın ardından Taner Yıldız ve beraberindekiler öğrencilere kitap ve hediyelerini dağıttı.
Programa Taner Yıldız’ın yanı sıra Vali Vekili Erdoğan Aygenç, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ile aileler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15186.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Büyükşehir'de bayramlaşma
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bayram sonrası ilk mesai gününde personelle
bayramlaştı. Büyükşehir Belediyesi Atölyesinde yapılan bayramlaşmada personele kavurma
ikram edildi. İtfaiye Teşkilatı ve Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesi'nde de
bayramlaşmalara katılarak tek tek tüm personelle bayramlaşan Başkan Çelik, Kayseri'deki
bayramın huzurlu geçmesi için üstün bir gayretle görev yapan tüm çalışanlara teşekkür etti.
PERSONELE KAVURMA İKRAM EDİLDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kurban Bayramı tatilinin ardından ilk mesai
gününde öncelikle Karpuzatan'da bulunan Büyükşehir Belediyesi Atölyesi'ndeki
bayramlaşmaya katıldı. Daire başkanları, müdürler ve tüm personelle tek tek bayramlaşan
Başkan Çelik, çalışanlarla birlikte Kurban etinden yapılan kavurmadan yedi. Çalışanlarla
sohbet eden Başkan Çelik, burada yaptığı konuşmada herkesin Kurban Bayramını kutladı.
Bayramın şehrimizde huzur içinde geçtiğini belirten Başkan Çelik, ülkemizde ve tüm İslam
coğrafyasında da aynı huzurla bayramlar geçirilmesi temennisinde bulundu. Kayseri'de
yaşayanların rahat bir bayram geçirmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü önlemi
aldığını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Büyükşehir personelimiz Kayseri'yi bayrama
yetiştirmek için üstün bir gayretle çalıştı. Yollar, park bahçeler, mezarlıklar bayram için
hazırlandı. Ulaşımdan, kırsalda yapılan çalışmalara kadar her birimimiz üstün gayret gösterdi.
KASKİ ekibi yoğun bir şekilde çalıştı. Tüm çalışanlarımıza bu nedenle ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Eş, dost ve arkadaşlarınızla kazasız belasız, huzur ve mutlulukla nice bayramlar
temennisinde bulunuyorum" dedi.
İTFAİYE'DE ÇİFTE KUTLAMA
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Atölye'de yapılan bayramlaşmanın ardından
İtfaiye Teşkilatına geçti. Burada da personelle tek tek bayramlaşan Başkan Çelik, İtfaiye
Daire Başkanı Metin Kızılkan'dan itfaiyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Personele huzur

içinde nice bayramlar temennisinde bulunan Başkan Çelik, Büyükşehir İtfaiyesi'nin başarılı
müdahale oranı nedeniyle özverili ve fedakarca çalışan İtfaiye personeline teşekkür etti.
İtfaiye Haftası nedeniyle personelin hem bayramını hem de İtfaiye Haftasını kutlayan Başkan
Mustafa Çelik, İtfaiye teşkilatını da gezerek araç ve ekipman durumu ile ilgili bilgi aldı.
İtfaiye Daire Başkanı Metin Kızılkan, Başkan Mustafa Çelik'e İtfaiye Haftası ve Kurban
Bayramı nedeniyle yapmış olduğu ziyaretten dolayı önlem kültürünü öne çıkarmak için
yangın söndürme cihazı hediye etti. Başkan Çelik de itfaiye personelinin kazasız belasız
çalışmaları temennisinde bulunarak, İtfaiye Teşkilatını donanım olarak daha da güçlendirmek
için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, öğle yemeğinde ise belediye hizmet binasında çalışan
personelle bayramlaştı. Personel yemekhanesinde eline tepsiyi alarak tabldotta sıraya giren
Başkan Çelik, yemeğini daire başkanları ve personelle birlikte yedi. Yemekten sonra
personele hitap eden Başkan Çelik, tüm çalışanların bayramını kutladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15187.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

KTO, TSE denetimlerinden başarıyla çıktı
Kayseri Ticaret Odası bünyesinde yürütülen faaliyetlerin kalitesi ve uygunluğu, Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan denetleme sonucunda bir kez daha onaylandı.
KTO, Türkiye’de çok az sayıda ticaret odasının sahip olduğu, IS0-10002 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini
almaya hak kazandı.
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TSE denetimlerine ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Odamızda verilen hizmetlerin; yasalara uygunluğu, müşteri
memnuniyeti esas alınarak yürütüldüğü, fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir şekilde
sunulduğu, TSE tarafından yapılan denetleme sonucu belgelenmiştir” dedi.
Hiçyılmaz, “Kayseri Ticaret Odası’nda yürütülen faaliyetlerin; en üst birimden en alt birime
kadar verilen hizmetin kalitesinden herkesin sorumlu olduğunu ortaya koyan, çalışanların ve
üyelerin memnuniyetini esas alan, sürekli iyileşme ilkelerine göre çalışmayı temel alan ISO9001:2009 Kalite Yönetim Sistemi standardı kriterlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.
Odamızda, 1998 yılından beri sürdürülen bu sistemin son yıllarda yapılan düzenlemelerle
daha etkin hale getirildiği belirlenmiştir” diye konuştu.
TSE tarafından Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi tetkiklerinin de gerçekleştirildiğini
ifade eden Hiçyılmaz, “Odamızın verdiği hizmetler, müşteri memnuniyetini esas alan ilkeler
doğrultusunda yürütülmektedir. Üyelerimizden gelen her türlü şikâyet, öneri ve tavsiyeler
titizlikle ele alınarak değerlendirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Üyelerden gelen şikâyet
öneri ya da tavsiyeler detaylı bir şekilde incelenerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler

yapılmakta ve ilgili üyeler bilgilendirilmektedir. Bu sisteme ilişkin Oda faaliyetlerinin daha
da geliştirildiği ve IS0-10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardı kriterlerine
uygun olduğu, TSE yetkilileri tarafından tespit edilmiştir” dedi.
Bilişim çağının yaşandığı günümüzde bütün kurum ve kuruluşlarda bilgi güvenliğinin önem
arz etmeye başladığını vurgulayan Hiçyılmaz, “Odamızda bu doğrultuda çalışmalar da
sürdürülmüştür. Yapılan çalışmalarda; üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasında
sakınca arz eden bütün bilgilerin bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve gizliliğinin kontrol altına
alınması temel ilkesi ile hareket edilmiştir. TSE tetkiklerinde fiziksel ve elektronik ortamda
önem arz eden bilgilerin güvenliği konusunda önemli bir sınavdan geçilmiştir. Tetkiklerde;
olası risklere karşı tedbirler alınması gerektiğini ortaya koyan, kurum içindeki bütün varlıkları
kayıt ve kontrol altına alan ve bunların güvenliğini sağlayan ISO-27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi standardı kriterlerine uygun çalışmalar sürdürüldüğü tespit edilmiştir.
Böylece odamız; ISO-9001:2009 Kalite Yönetim Sistemi, IS0-10002 Müşteri Memnuniyeti
Yönetim Sistemi ve ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak
kazanmıştır” ifadelerini kullandı.
Başkan Hiçyılmaz, “Oda çalışanlarınca yürütülen yoğun ve titiz çalışmalar sonucunda
kurulan; Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Sistemi ve Bilgi Güvenliği Sistemi
sayesinde hizmetler ve yürütülen faaliyetler çok daha kaliteli olacaktır. Bu çalışmalar
sayesinde, üyelerin memnuniyetinin ve en önemlisi de kuruma ve üyelere ait bütün bilgilerin
güvenliğinin uluslararası standartlara göre kontrol altına alınması sağlanmıştır” şeklinde
konuştu.
Hiçyılmaz, yapılan çalışmalarda emeği geçen Oda Yönetim Danışmanı Mithat Altuntaş,
Genel Sekreter Murat Yerlikhan, Kalite Yönetim Sorumlusu Muharrem Sever ve tüm
personele teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15188.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Otomobil il kamyonet çarpıştı
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerde maddi
hasar oluştu.
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Edinilen bilgiye göre Asri Mezarlık 5. Kapı yakınlarında 38 UA 743 plakalı otomobil ile 38
LH 973 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet karşı yola geçtikten sonra
kaldırıma çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobiller incelemelerin ardından
bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15189.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz'dan eğitim ve öğretim
yılı mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yeni eğitim ve öğretim
yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Hiçyılmaz, öğrencilere başarılar
dilediği mesajında, velilere de önemli uyarılarda bulundu.
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Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul ihtiyaçlarının karşılanması için
alışverişin hız kazandığını ifade eden Hiçyılmaz, “Okulların açılmasıyla birlikte kitapkırtasiye ve giyim sektörleri başta olmak üzere canlanma yaşanmaktadır. Bu canlanmanın
yanı sıra üyelerimiz, satışların piyasada çok fazla miktarlarda yer alan, TSE standartlarına
uygun olmayan ürünlerden dolayı etkilendiğini belirtmektedirler. Bunun önüne geçilebilmesi
için herkesin duyarlı davranması önem arz etmektedir” diye konuştu.
Özellikle kırtasiye ürünlerinde bu sıkıntının başı çektiğini vurgulayan Hiçyılmaz, “TSE
standartları dışında üretilmiş ve Çin menşeli ürünler, çocuklarımızın sağlığını olumsuz
etkileyebilmekte ve kalitesiz olmaları sebebiyle de uzun ömürlü olamamaktadırlar. Bu
nedenle yerli malı ürünlerin tercihi önem arz etmektedir” dedi.
Hiçyılmaz mesajını şu ifadelerle sürdürdü:
“Velilerimizin alışverişlerinde TSE standartlarına uygun ürünleri tercih etmeleri avantajlarına
olacaktır. Çocuklarımızın sağlığı düşünülerek, standartlara uygun kaliteli ürünlerin satın
alınması ve kullanılmasını özellikle öneriyorum. Üyelerimizin de satışlarında bu noktalara
dikkat edeceklerine inanıyorum. Bu vesileyle, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni
eğitim-öğretim yılında başarılar diliyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15190.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

120 bin öğrenci okul yollarında “aman dikkat”
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, bugün açılan ve ilk ders zili çalan 20152016 eğitim ve öğretim yıl için Melikgazi Belediyesince ilçe genelinde gerekli tedbirlerin
alındığı ve çalışmaların tamamlandığını söyledi.
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285 okulda, 3282 derslikte 120.162 öğrencinin ve 6819 öğretmenin
Melikgazi Belediyesi olarak 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Melikgazi ilçesinde 285
okulda, 3282 derslikte 120.162 öğrencinin ve 6819 öğretmenin eğitim yılına başlayacağını
belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi nüfusu ile Kayseri ilinin en büyük ilçesi
konumundadır. Kayseri Merkez ilçenin % 50’si Melikgazi de yaşamaktadır. 530 bin nüfusun
yaklaşık 120 bini bugün okula başladı. 285 eğitim kurumu ve 120 bin öğrenci kapasiteli
ilçemizde belediye olarak gerekli tedbirler ve çalışmaları tamamladık. Yaz tatili süresince 43
okulda spor ve basketbol sahası, 41 okulda okul içi tadilat ve bakım ile tüm okullarda bahçe
ve çevre düzenleme çalışması yaptık. Ayrıca yine ilçe sınırları içerisindeki tüm okullarda
haşarata karşı birden çok ilaçlama çalışmasını yerine getirdik “ dedi.
Sürücülere aşırı hız konusunda uyarı…
Sürücüleri ve özellikle öğrenci servis sürücülerini uyararak “ KEŞKE” ,” EYVAH” demeden
okul önlerinde hız yapmamalarını isteyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, okul giriş ve çıkış
saatlerinde trafik akışının daha güvenli ve seri olması için öncelikle okul yollarında
çalışmaları tamamladıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15191.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Abdullah Gül Kayseri'ye geliyor
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesinin akademik yıl açılış töreni
için Kayseri'ye gelecek.
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2 Ekim Cuma günü Kayseri'ye gelecek olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, havalimanında
karşılanmasının ardından Abdullah Gül Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15192.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Kayseri Şeker, suç oranının azalmasına da katkı
sağlıyor
Kayseri Şeker’in istihdama katkısıyla kampanya döneminde sözleşmeli şeker pancarı tarımı
yapılan bölgelerdeki suç oranının azalmasına da katkı sağladığı ortaya çıktı.
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Kayseri Şeker çalışanları ile bayramlaşma töreninde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi
yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Doğruluk, dürüstlük ve yöneticilerle
çalışanlar,çiftçiler arasındaki karşılıklı anlayış, dayanışmaya örnek olacak örnekler verdiği
konuşmasında; Aşık Sümmani’nin
Arifler her vakit nasihat eyler
Aklı olmayanlar öğüdü neyler
Dost dostun her sözü yüzüne söyler
oğru söz söylemek düşmanlık mıdır şiirinde olduğu gibi Biz her zaman her işimizde hem
doğru konuşacağız, doğru olacağız, doğru olanı söyleyeceğiz hem de adaletli olacağız. Bir ve
beraber olacağız. Ama sıkıntılı anları da unutmayacağız. Sıkıntılı olanlara da sahip çıkacağız"
dedi.
Başkan Akay; "Kayseri Şeker’in geldiği nokta itibarı ile bütün sıkıntılarından kurtulmuş artık
toplumun sıkıntısını almanın hesabını yapıyor. Kampanyanın başladığı şu günlerde gerek
Boğazlıyan da gerekse Kayseri de olsun yüzlerce insanımızı yanımızda görüyoruz. Yani
toplumun ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Boğazlıyan emniyet müdürü Boğazlıyan İlçesinde kampanya başladığı zaman suç oranının
azaldığını belirtiyor. Neden insanlar bir iş ile uğraşıyorlar, bir meşkale buluyorlar ve bir
ekmek parası kazanmak için çalışmayı planlıyorlar. Bunun sonucunda da zararlı ve suç unsuru
oluşturacak işler ile uğraşmaya zamanları kalmıyor.
İşte bütün bunları iyi anlamamız bilmemiz lazım. Onun için gerçekten çok çalışmamız lazım.
Kayseri şeker geldiği bu nokta itibari ile yeterli değil başarı hep başarılı olması ve daha yukarı
çıkması lazım olduğuna dikkat çekti. Geldiğimiz noktalar Allah’a çok şükür bunlar. Ama
yetmez. Daha ileri daha yukarı gitmemiz, çalışan binlerce insan, on binlerce çiftçinin yanına
ilaveler katmamız lazım. Bu anlayışla yeni yatırımlar başlattık. Sizin, bizim ortaklaşa
çiftçimizin katkılarıyla ben inanıyorum bunları daha fazla geliştireceğiz" diye konuştu.
Başkan Akay konuşmasına Sırplar ve Hırvatlar karşısındaki zorlu mücadelesi ile tanınan
Bosna Hersek’in kurucusu Ali İzzet Begoviç’in sözleri ile devam ederek “Ben görev
duygusuyla çalışıyorum ve elbette ki başarıyı arzuluyorum. Ancak kaybedeceğimi bilsem bile

yine doğru olanı yaparım diyor. İşte gerçek Müslüman anlayışı bu. Doğru olanı, hak olanı,
adaletli olanı yapmak, Allah’ın emrettiğini yapmaktır.
Yusuf Has Hacip’ de şöyle diyor; halk ile hakan arasında bir mukavele yapılır. Yani bu
çalışanla yönetici arasında ya da vatandaşla devlet arasında deyin ne derseniz deyin. Ama bu
hepsini kapsayacak bir şey diyor ki; Hakan halkından üç şey istedi. 1. Yasalara uyacaksınız.
2. Vergilerinizi zamanında ve dosdoğru ödeyeceksiniz. 3. Dost ile dost, düşman ile düşman
olacaksınız. Bizde diyoruz ki buranın bir yasası var herkes bu yasalara uyacak. Onun dışında
burada herkes işini zamanında ve dosdoğru yapacak. Dostunu ve dost olmayanı tanıyacaktır.
Bunun karşısında halk’ da Hakandan 3 şey istemiş. 1. Yasalara uyacağız. Lakin yasaların adil
olacak. 2. Vergileri zamanında ve dosdoğru ödeyeceğiz ama sende gümüşün ayarını
bozmayacaksın. Ayarını düşürmeyeceksin. Yani bize çevirecek olursanız sizin maaşınızı
azaltmak, hakkınızı ödememek gibi bir durum. 3. sü ise diyor ki vatandaşlar dostunla dost,
düşmanınla düşman olacağız fakat sende bizim güvenliğimizi sağlayacaksın. Yöneticilerde
sizin iş garantinizi,iş güvenliğinizi sağlamak durumundalar. İşte bu zamanımızda bu şekilde
değerlendirilebilir.
Yine bizim ecdadımızdan Hacı Bektaşi Veli diyor ki: oturduğun yeri pak et, kazandığın
lokmayı hak et. Ayağa kalkarsan hizmet amacı ile kalk eğer konuşacaksan hikmetle konuş
oturacağın zaman saygıyla otur.
Başkan Akay Doğu Türkistanlıların ziyaretinde okunan ve Birliği, bütünlüğü, kardeşliği ifade
eden Senin canın benim canım bir can değil mi, Senin için benim canım kurban değil mi
şiirini de okudu.Başkan Akay konuşmasının son bölümünde, 1071 den beri vatanımız için can
veren kan veren şehitlerimizin bu günde hala devam ettiğine dikkat çekerek, onların acısını
yaşamamız hissetmemiz, eşini, oğlunu, yakınını kaybedenlerin bayramı nasıl onu da
düşünmek lazım" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15193.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

“Yalandan barış diyen HDP’liler neredeler”
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce atılan bir roketatarın isabet ettiği evde
bulunan 9 yaşındaki Elif Şimşek hayatını kaybetti. Sosyal medya üzerinden olaya tepki
gösteren Kayserililer “Yalandan barış diyen HDP’liler neredeler ” diye sordular.
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce atılan bir roketatarın isabet ettiği evde
bulunan 9 yaşındaki Elif Şimşek hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede 18.00 sıralarında, yolu ulaşıma kapatmak isteyen
terör örgütü PKK mensuplarına müdahale amacıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı araca teröristlerce atılan roketatarın Dumlupınar Mahallesi
Memozin Bulvarı'ndaki 3 katlı bir evin orta katına isabet etmesi sonucu evde bulunan 9
yaşındaki Elif Şimşek hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi, Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi

altına alındı. Yaşanan bu olaya sosyal medya üzerinden tepki gösteren Kayserililer HDP’ye
kan kustu. Elif Şimşek’in de Kürt olduğu okula gitmesi gerekirken öldürüldüğünü söyleyen
Vatandaşlar HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı sorumlu tuttu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15194.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Eylem Sarıoğlu’dan skandal yazı!
Emek Partisi Kayseri İl Başkanı Eylem Sarıoğlu Evrensel’deki köşe yazısında terör örgütü
yandaşlarını öve öve bitiremedi. Cizre’deki özerklik ilanı sonrasında TSK’nın yaptığı
operasyonlara saldırı benzetmesinde bulundu.
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Bayramda şehit haberi aldığımız bu günlerde bir skandal yazı da Emek Partisi Kayseri İl
Başkanı Eylem Sarıoğlu’ndan geldi. Sarıoğlu, terör örgütünün dilini konuşmaktan yine
vazgeçmedi. Geçtiğimiz günlerde yapılan sözde özerklik ilanı sonrasında valilik kararıyla
Cizre’de terör operasyonu başlatılmış. Terör örgütü ve yandaşlarına güvenlik güçlerimiz
müdahalede bulunmuştu. Ülkemizin birliğini bozmak için uğraşanların imdadına koşan Emek
Partisi Kayseri İl Başkanı Eylem Sarıoğlu Evrensel’deki köşe yazısında PKK yandaşlarını
öve öve bitiremedi.
Gerçekleşen Operasyonlara saldırı diyen Sarıoğlu, Cizre’de olduğum iki gün boyunca
hissettiğim şey, “İyi ki orada olduğumdu.”. Bayramdan sonra saldırıların yeniden
başlayacağına dair şüpheleri ise çok kuvvetli. Tüm acılara rağmen Cizreli kadınlar yine de
“barış” diyordu. “ifadelerini kullandı. Ülkemize birliğimize göz diken terör örgütü PKK
yandaşlarına terörist dahi diyemeyen öldürülen teröristlerin ise sivil olduğunu söyleyen
Sarıoğlu yazısında terör propagandasını da yapmaktan geri durmadı. Sarıoğlu; “Artık barış
olsun. Ne asker, ne polis, ne gerilla ne de sivil Kürtler ölmesin” istiyorlardı. Oğlunu
kaybetmiş bir anne, “Benim ölümüm barış getirecekse, ben hemen şurada ölmeye razıyım”
diyerek Kürt kadınlarının barış için kendilerinden, yaşamdan bile çoktan vazgeçtiklerini
gösteriyordu. Cizreli kadınlar BARIŞ için ellerini havaya kaldırıp bize sarıldılar, bize düşen o
elleri tutmak ve sıkı sıkı birbirimize bağlanmaktır. Barış böyle gelecek bu ülkeye.” İfadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15195.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Kayseri Park AVM’den Miniklere Okul Seti
Hediye!
Uzun yaz tatilinin son günleri yaşanırken, Kayseri’nin en gözde Alışveriş ve Yaşam Merkezi
olan Kayseri Park, öğrencileri sevindirecek, velilerin ise alışverişini daha hesaplı hale
getirecek bir kampanya başlattı.

29 Eylül 2015 Salı 10:53

Uzun bir tatil, sıcak bir yaz derken okul günleri geldi çattı. Şimdi Kayseri Park’ta en güzel
çantalardan, yepyeni ayakkabılardan, mis kokulu silgilerden ve rengarenk kalemlerden
istediğinizi seçme zamanı! Okul alışverişi için aradığınız her şey Kayseri Park mağazalarında
sizleri bekliyor.Üstelik Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 28 Eylül-4 Ekim tarihleri
arasında aynı gün içerisinde toplamda 200 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçilerine
okul seti hediye ediyor. Aynı gün içerisinde yapılacak toplamda 200 TL ve üzeri alışverişe
okul setinin armağan edileceği kampanya, öğrencilerin okul heyecanına renk katacak.
Kampanyadan faydalanmak için, yapılacak alışverişler sonrası, alışveriş merkezi giriş
noktasındaki danışma bölgesine gelen ziyaretçilerin Renk Kart’larına 200 TL ve üzeri fiş ya
da faturalarını işletmeleri yeterli olacaktır.
Bünyesinde seçkin çocuk giyim markaları bulunan Kayseri Park Alışveriş Merkezi, SonbaharKış çocuk koleksiyonu ile minik bedenleri mutlu ediyor, okula dönüş yolunda tüm ihtiyaçlara
cevap veriyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15196.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Danimarka’daki çirkin sergiye Milletvekili
Çalış’tan tepki
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatür sergisi açan
‘Danimarka’nın İslamlaşmasını Durdur’ (SİAD) isimli örgüte AK Parti Kayseri Milletvekili
Havva Talay Çalış, sert tepki gösterdi.
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İslam karşıtlığı ile bilinen "Danimarka'nın İslamlaşmasını Durdur" (SİAD) isimli örgüt,
Kopenhag'da Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür sergisi açtı. Açılan sergiye dünyanın
her yerinden tepkiler sürerken AK Parti Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış da sosyal
medya hesabından sergiyi açanları ve serginin açılmasına izin verenleri sert bir dille eleştirdi.
Çalış, sergi ile ilgili sosyal medyada şunları paylaştı: “Tüm Dünyaya rahmet olarak
gönderilen, "Ey Habibim Sen Olmasaydın Alemleri Yaratmazdım" sözüne mazhar
Peygamberimiz Efendimize karşı; Danimarka’nın İslamlaşmasını Durdur (SİAD) isimli örgüt
tarafından Kopenhag'da hakaret içerikli karikatür sergisi açılmış ve İslam’a, Efendimize karşı
hakaret karikatürleri paylaşılmıştır. Hayâsızca hareket edenleri ve buna göz yumanları
kınıyor, lanetliyorum. Rabbim İslam Ümmetine güç ve kuvvet versin. Biz güçlü olalım ki bu
hayâsızlar bunları yapmaya cesaret edemesinler. Dünyaya nizam ve huzur elbette İslam ile
gelmiştir ve yine öyle olacaktır.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15197.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Boydaklar, paralel tehlikeyi anlamadı
Katıldığı televizyon programında BOYDAK Grubu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan
Gazeteci-Yazar Hüseyin Gülerce, Boydakların Paralel Yapı’nın iç yüzünü gördükleri ve
anladıkları kanaatinde olmadığını söyledi.
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Paralel’e desteği durdurun
Gazeteci-Yazar Hüseyin Gülerce, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ortak Akıl programında
Boydaklara dair önemli açıklamalarda bulundu. Gülerce, Boydakların Paralel Yapı’nın iç
yüzünü gördükleri ve anladıkları kanaatinde olmadığını söyledi. Gülerce, Boydak Grubunu
kastederek: “Sayın Cumhurbaşkanını, hükümet üyelerini, devletin içerisindeki yargı
mensuplarını, insanları neden rahatsız ediyorlar” dedi. Paralel Yapı’nın, ülkeye, dine ve
millete zarar verdiğine dair çok kuvvetli iddiaların bulunduğunu belirten Gülerce: “Elimizde
çok ciddi bilgiler var. Biz bunları yargılıyoruz. En azından fren yapın. Bunlara destek vermeyi
durdurun. Biz de devlet olarak, hükümet olarak Türkiye’nin aleyhine çalışıyor değiliz.
Fethullah Gülen’i tanıdığınız kadar Recep Tayyip Erdoğan’ı da tanıyorsunuz. Bizleri de
tanıyorsunuz. Davutoğlu’nu da tanıyorsunuz. En azından vicdan ve insaf adına bu gibi
insanların (Boydakları kastediyor)ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları burada bir
tehlike gördüklerini söylüyorlarsa… Ki bunlar daha önce bu insanları el üstünde tutmuştu.
Türkçe Olimpiyatlarına destek vermiş. Bir düşmanlıkları olmamış. Ama sonra bak bir şey
olmuş: 7 Şubat 2012’de…” ifadelerini kullandı.
Bu meşruiyete kafa tutmaktır
Yine Boydak Grubu’na seslenen Gülerce: “Destek vermeniz demek, hükümete ya biz size
inanmıyoruz. Devlete diyorsun ki ben sana inanmıyorum. Bu insanlar yanlış yapmaz. Ya

diyoruz soru çalmış olabilirler. Toplu kopya çekme olayı var. TÜBİTAK’ı ele geçirmişler
diye çok ciddi iddialar var. Şuanda iddianameler yazılı onların bir kısmı yargılama
aşamasında… En azından duralım bakalım. Hayır! Bu meşruiyete kafa tutmaktır. En azından
BOYDAK Grubu gibi işadamlarının bir yargılama süresini görelim demesi lazım. Ondan
sonra hep birlikte… Ama ben içerisinde olduğum için bu iddiaların ciddiyetine inanıyorum.
Şahit olduğum olaylardan dolayı biliyorum” şeklinde konuştu.
Kayseri’den görmelerine imkan yok
Boydakların konumu itibariyle Kayseri’den kendisinin yakından gördüklerini görmelerine
imkan olmadığını vurgulayan Gülerce, açıklamalarına şöyle devam etti: “En azından demeleri
lazım. Bizleri de tanıyorlar. En azından beni çok iyi tanıyanlar… BOYDAK’lar beni çok iyi
tanımıyor olabilir. Ama çok iyi tanıyan insanların şunu demeleri gerekmez mi: Ya Hüseyin
Bey böyle konuşuyorsa… Yıllarca içerisinde kaldı. Hürmeti gösterdi. En büyük hizmeti
gösterdi. Hep hizmet için konferanslar verdi. Televizyonlara çıktı. Yazılar yazdı. Ya bu insan
böyle bir şey yapıyorsa acaba bizim bilmediğimiz şeyleri biliyor da öyle net bir duruşu ondan
mı sergiliyor demeleri gerekmez mi?”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15198.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Davutoğlu 10 Ekim'de Kayseri'de
1 Kasım seçimleri için start veren AK Parti’de miting programı da belli olamaya başladı.
Miting programı kapsamında Başbakan Ahmet Davutoğlu 10 Ekimde Kayserililer ile
buluşacak.
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1 Kasım seçimlerinde hem bildirgesini içeriği hem de açıklama yöntemine ilişkin stratejisinde
değişikliğine giden AK Parti 4 Ekim'de beyannamesini açıklayan son parti olacak. Seçim
beyannamesini açıklanmasının ardından 30 ilde miting yapacağını duyuran Başbakan Ahmet
Davutoğlu 10 Ekim tarihinde de Kayseri Mitingini gerçekleştirecek. Kurban bayramı
sonrasında esnaf ziyaretleriyle seçim çalışmalarına başlanan AK Parti’de seçim çalışmaları
hızlandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun miting programı da beli olmaya başlarken, partiye
yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Ak Parti’nin Kayseri mitingi 10 Ekimde
gerçekleştirilecek.
Öte yandan Ak Parti Genel Merkezi’nden elde ettiği bilgileri servis eden sosyal medya sitesi
Twitter’da yer alan @Baskentcii adlı hesapta Ak Parti Kayseri mitingini 10 ekim olduğu
duyurdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15199.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Necmettin Erbakan Parkı hayırlı olsun!
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’nde
bulunan ve ıslah projesi sonrasında 40.000 m² alan üzerinde çok amaçlı ve büyük ölçekli park
çalışmasının tamamlandığını ve bu parka Prof. Dr. Necmettin Erbakan ismi verildiğini
söyledi.
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2 Ekim 2015 günü saat 17.30’da açılışı yapılacak…
Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’nde çok amaçlı ve büyük ölçekli park çalışmasının
tamamlandığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Birinci etap çalışması 40.000 m²
alan üzerine kurulan park içerisinde 1 km uzunluğunda sentetik çimden yürüyüş yolu, 20 adet
piknik amaçlı kamelya, çocuk oyun alanları, açık alan fitness aletleri ve Şirintepe Sosyal ve
Spor Tesisleri bulunmaktadır. Bu park modern tarz ile doğal park yapısının birleştirildiği
parklardan birisi olarak gösteriliyor. Bu alanda park yapılmadan önce yer alan dere ıslah
edildi. Büzler döşenerek koruma altına alındı. Sivas Caddesi’ne kadar uzanan toplam 5 km
uzunluğundaki alan, her yıl belirli kısma yapılmak suretiyle 5 etap sonunda çalışma
tamamlanacak. Çok amaçlı ve büyük ölçekli park içerisinde oturma ve keyif alanları, sosyal
ve sportif alanlar, yürüyüş yolları ile adeta yaşanabilir nezih bir ortam oluşturduk. Türk
Kadınlar Birliği ile işbirliği içerisinde bu alanda ağaçlandırma çalışmasını birlikte yürüttük.
Semtimize, mahallemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” Dedi
Kayseri’nin en büyük çok amaçlı parklarından biri…
Şirintepe Mahallesi’nde daha önce çok amaçlı sosyal tesis, sağlık tesisi, yürüyüş yolları oyun
alanları gibi birçok hizmeti yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi, her yerde, vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu için yapılması gereken işlerde, bu
bizim işimiz değil demiyor, her işte biz de varız anlayışıyla hizmet ettiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15200.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Selda Avcı’nın Mutfağı…
Mantar Kurabiye
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Malzemeler:
250gr. Margarin
1 su bardağı pudra şekeri
2 yumurta
6 tepeleme yemek kaşığı un
Aldığı kadar mısır nişastası
Hamur kabartma tozu
Şekil vermek için:
1 yemek kaşığı kakao ve kola kapağı
Hazırlanışı:
Oda ısısındaki margarin, yumurtalar ve pudra şekeri iyice karıştırılır. Un ve hamur kabartma
tozu ilave edilip yoğrulur. Yavaş yavaş mısır nişastası ilave edilip ele yapışmayan bir hamur
yapılır. Yuvarlak şekil verilip tepsiye dizilir. Kola kapağı kakaoya batırılıp kurabiyelerin
üzerine bastırılır. Hafif pembeleşince fırından çıkartılır.
Sizden gelenler köşemizde bu enfes lezzeti bizlerle buluşturan Mehtap Erol hanıma
teşekkürler…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15201.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Kayserispor üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Medipol Başakşehir’e 1-0
mağlup olarak ligdeki üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.
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Maç sonrası basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas,
takımın gol yollarında eksikleri olduğunu belirterek, “Aslında iki takım da sistem takımı. Gol
olana kadar iki takımın da pozisyonu yoktu. Duran toptan gol yedikten sonra takım
reaksiyona girdi. Gol yollarında beceriksizliğimiz var. Başakşehir takımını tebrik ediyorum.
Daha çok çalışıp bunun altından kalkma gayretinde olacağız” dedi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CEPHESİ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, sahada dengeli bir oyun olduğunu
ve duran toptan golü bulduklarını söyleyerek, “Bizim bugün planımız öncelikle merkezde
verilen boşluklardan çok kenarlarda verilen boşlukları değerlendirmekti. Maçın başında 2 tane
boşluk bulduk. İkinci yarıda yine dengeli bir oyun vardı, duran toptan golü bulduk. Bizim gibi
bir takımın özgüvenli olması lazım. Bunu yapamadık. Son 7-8 dakikada rakibe pozisyonlar

verdik. Geçen seneki dolaştığımız yerlerde aynı şekilde olmamız gerekiyor. Kayserispor’a
başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15202.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

METEM Türkiye'nin geleceğidir
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mesleki Teknik ve Eğitim Merkezi'nin
(METEM) 2015-2016 yılı eğitim ve öğretim dönemi açılış töreninde konuşan OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri Türkiye'nin
geleceğidir" dedi.
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METEM'in 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende konuşan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "2015-2016 yılı eğitim ve öğretim yılının hayırlı
olmasını diliyorum. Türkiye, ekonomisi ve büyüme potansiyeline bağlı olarak daha donanımlı
olan iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Teknolojik gelişmeler ve uluslar arası rekabet baskısı iş
dünyasının sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılama noktasında eğitim sisteminde özellikle
mesleki eğitime önemli görevler düşmektedir" dedi.
Nursaçan, "Türkiye iş gücü piyasasında eğitim ve istihdam ilişkisinin sorulu bir halde olduğu
yıllarca kendi bünyesinde eleman yetiştirmeye çalışan kurum ve kuruluşların bu sorunu
giderme konusunda tıkandığı konunun uzmanları tarafından dile getirilmektedir. Bu
anlayıştan yola çıkarak KOSB olarak sanayicimiz için en temel ihtiyaç olan bu hayati konuya
el atarak özellikleri bakımından hem Kayseri’ye hem çevremize örnek olacak şekilde, her
türlü teknolojik imkanı sağlanarak böyle büyük bir eser kazandırılmıştır. Bu büyük eserin
ortaya çıkmasında katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.
Geçmişini sağlam temeller üzerine oturtanlar geleceğin de sahipleri olacaktır.
Öğretmenlerimizin ana gayesi özümüzde var olan güzellikleri ortaya çıkaracak ve bilgiyi
öğrencilerimize aşılayacaktır. Öğrenciler olarak bu yeni dönemde daha dinamik olacak, daha
azimli olacaksınız. İnanıyoruz ki ülkemiz başarılı yarınlara iyi eğitilmiş, vatanına ve milletine
sahip çıkan insanlarla girebilir. İnanıyoruz ki birlik ve beraberlik ruhunu yaşattığımız sürece
başarılı olabiliriz" diye konuştu.
Nursaçan, " Kayseri OSB bin 150 fabrika ile 65 bin çalışanı ile Türkiye’nin üretim
güçlerinden biridir. METEM bizim için çok önemli, Türkiye’nin geleceğidir. Mesleki eğitim
olmadan üretim mümkün değil, Türkiye’nin gözbebeği olan okulu Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi yönetimi şehrimize ve ülkemize kazandırmıştır. Hollanda’da mesleki eğitimde 25 bin
öğrenci var. KOSB yönetimi olarak da şu kararı aldık, şu anda bin 17 öğrencimiz var.
Amacımız bu öğrencilerin üretime ve istihdama katkı sağlamasıdır.
Türkiye son yıllarda ciddi bir gelişme kaydetti. Bu gelişme tüm dünyayı rahatsız ediyor, sizin
de burada alacağınız eğitimler OSB’deki fabrikalar için büyük önem arz ediyor" ifadesinde

bulundu.
Törende konuşan METEM Müdürü Orhan Bayar ise, "OSB müdürlüğünün teknik eleman
yetiştirmek için kurduğu okul 117 öğrenciyi mezun edecek seviyeye geldi. Öğrencilerimiz
işletmede üretim yapacak seviyeye geldi. Çok tercih edilen bir okul haline geldik. METEM
olarak mesleki eğitimin Zümrüdü Anka olarak görüyoruz. Bir kuş kanatsız olmaz,
kanatlarımız Milli Eğitim Bakanlığı ve bize desteklerini esirgemeyen OSB'dir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15203.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Elektriğin çarptığı kamyon sürücüsü hayatını
kaybetti
Kayseri'de elektrik akımına kapılan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

29 Eylül 2015 Salı 13:37

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Ekinciler Mahallesi'nde meydana
gelen olayda, 18 yaşındaki A.A.'nın kamyona pancar yüklendiği sırada elektrik akımına
kapıldığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden A.A.'nın cenazesi, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı
çalışma sonrasında olay yerinden kaldırıldı. 18 yaşındaki A.A., dün ikindi namazına müteakip
kılınan cenaze namazı sonrasında İldem Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15204.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Millet Partisi milletvekili adaylarını açıkladı
Millet Partisi Kayseri İl Başkanı Ahmet Çelik, 1 Kasım'da seçime girecek olan Kayseri
milletvekili adaylarını açıkladı.

29 Eylül 2015 Salı 13:38

Millet Partisi Kayseri İl Başkanı Ahmet Çelik, "1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan
Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili YSK’ na sunulan Millet Partisi Kayseri Milletvekili
Adayları aşağıda çizelge halinde verilmiştir. Seçimlerin Kayserimiz ve Ülkemiz için hayırlı
olmasını dilerim" diyerek adayları şu şekilde açıkladı:
1. MUSTAFA İDİZ - SANAYİCİ
2. MUSTAFA TEMİZER - EĞİTİMCİ
3. OSMAN İKİNCİ - EĞİTİMCİ
4. KAHRAMAN CALASIN - İŞÇİ
5. AHMET ÇOLAK - OPTİSYEN
6. MENDUH TOKYAY - EĞİTİMCİ
7. FİKRİYE CENGİZ - SAĞLIKÇI
8. ZELİHA EKİNCİ - SERBEST
9. EMİNE İKİNCİ – SERBEST
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15205.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Kayseri kontrolümüz altında
Kayseri’nin güvenli doğalgaz tedarikçisi Kayserigaz, Eylül ayının ilk haftasından başlayarak
çelik ve polietilen hatlarını adım adım kontrol edilmektedir.

29 Eylül 2015 Salı 13:41

Kayserigaz İşletme Bakım Birimi rutin olarak her yıl 2 defa gerçekleştirdiği kaçak arama
faaliyetlerinin ikincisini Eylül ayı içinde başladı ve Ekim ayı sonuna kadar tamamlanmış
olacak. Bu kapsamda; Kayseri genelinde 283,5 km çelik, 1955,5 km polietilen ana hat, olmak
üzere toplamda 2239 km doğalgaz hattı kontrol edilecektir.
Kaçak arama işlemi, tüm bölgelerin As-Built projeleri kullanılarak İşletme-Bakım Birimine
bağlı bakım ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. Kayseri’deki mücavir alanların tamamına
doğalgaz götürerek tüm Kayseri halkına doğalgazın konforunu yaşama, verimliliğini fark
etme ve çevreyle dost olma imkânı sunan Kayserigaz, toplamda 2239km‘ye ulaşan doğalgaz
hatlarında kaçak aramasını Ekim ayı sonuna kadar tamamlamayı öngörmektedir.
Kayserigaz Teknik Genel Müdür Yardımcısı Adem Dincay “Kayserigaz olarak her zaman
müşteri odaklı çalışmayı kendimize ilke edindik. Hizmetlerimizde hep en ileri teknolojileri
kullanarak Kayseri halkının can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefledik. Bu
doğrultuda Kayseri’deki tüm doğalgaz hatlarımızı kontrol ederek muhtemel kaçakları tespit
etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışmada, bugüne kadar şebekemizde en ufak bir gaz
kaçağı tespit etmedik. Emniyet kurallarına uyulmamasından doğacak en ufak bir zarardan
veya yeraltındaki boruların uygun şekilde muhafaza edilmemesinden kaynaklanan kaçaklar,
zaman içerisinde oluşabiliyor. Kayserigaz olarak gururla ifade etmek isteriz ki yaptığımız bu
kontrollerde bugüne kadar hiç bir gaz kaçağına rastlamadık. Bu sonuç, ekiplerimizin titiz

çalışmalarının, Kayserigaz’ın yapım aşamasında kullandığı malzemelerin ve işçiliğin
kalitesinin sonucudur. Bunlara ek olarak, Kayseri halkı alanında uzman ve 7/24 hizmet veren
ekiplerimize, Acil 187 numaralı telefonlarımızdan rahatlıkla ulaşabilirler.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15206.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Başkan Çelik sanayicilere seslendi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda önemli
açıklamalar yaptı.

29 Eylül 2015 Salı 13:48

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sanayi Odası'nın Eylül ayı meclis toplantısına
konuk olarak Kayseri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Başta ulaşım olmak üzere Kayseri ile
ilgili yapacakları projeleri açıklayan Başkan Çelik, projeleri arasında yer alan üç önemli
sanayi merkezinden de bahsetti. Çelik, Et ve Et Ürünleri İhtisas OSB'si, Güneş Enerjisi
OSB'si ve Savunma Sanayi oluşturulmasına yönelik çalışmaların Kayseri'ye büyük değer
kazandıracağını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sanayi Odası Meclis
Toplantısı’na Büyükşehir bürokratlarıyla birlikte katıldı. Konuşmasına Kurban Bayramı'nı
tebrik ederek başlayan Başkan Çelik, bir şehrin büyümesinde ve gelişmesinde iş adamının
katkısının çok fazla olduğunu söyledi. Kendisinin sanayici ve girişimci kimliğini belediye
başkanlığına yansıtacağını belirten Başkan Mustafa Çelik, "Sizdeki şirket neyse bizdeki
belediye o. Sizde müşteri neyse, bizde de seçmen o. Seçmen memnun olmadığı takdirde ilk
seçimde indirir. Bizler de sizler gibi gelişmeleri takip etmek, Ar-Ge yapmak, yeni inşaat
tekniklerini, yeni ulaşım araçlarını takip etmek ve kaynak üretmek durumundayız. Bugün
yaptığımız katlı kavşakların maliyeti 52 trilyon lira. Kaynak üretmez ve yapılanların
kaynağını Ankara'dan beklersek 52 trilyon liralık katlı kavşaklar için 52 sene daha bekleriz.
İlçelerimize 250 trilyon liralık yatırım yapıyoruz. Kaynağı Ankara'dan beklersek 250 sene
daha bekleriz. En az 150 trilyona mal olacak Şehir Parkı'nı kaynak bulursanız yapabilirsiniz.
Kaynak bulursanız araç filonuzu yenileyebilirsiniz. Önümüzdeki sene 50 tane daha otobüs
almayı planlıyoruz. 36 tane raylı sistem aracı gelecek. Bunların hepsi için kaynak üretiyoruz.
Sabah belediyeyi açarken kendi dükkanınızı açıyor gibi Besmele ile açıp kasaya mukayyet
olamazsanız yok olur gidersiniz. Biz bu kaygıları taşıyoruz. Esnaflık, sanayicilik kültürümüzü
belediyeye de yansıtacağız" dedi. Belediyede devamlılığın esas olduğunu belirterek bir
taraftan başlatılan projeleri bir an önce bitirmek için gayret ettiklerini bir taraftan da şehrin
ileriki yıllarına damga vuracak işler için planlamalar yaptıklarını dile getiren Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, başkanlıkta önceliğinin ulaşım ve trafik olduğunu söyledi.
Çelik, şöyle konuştu: "İşimiz biraz geç olsun; ama planlı programlı olsun istiyoruz. Sonunda
ortaya çıkan estetik ve fonksiyonel olsun. Bizim temel prensibimiz bu. Aceleyle bir şeyler
yapalım derdinde değiliz. Kocasinan Bulvarı'ndaki kavşaklar seçtiğimiz inşaat tekniği
açısından geç bitiyor; ama son derece estetik ve kaliteli kavşaklara kavuşacağız. Katlı kavşak

çalışmalarımız bunlarla bitmeyecek. Kartal kavşağı ile ilgili projenin ön çalışmalarını
başlattık. İnşallah baharla beraber temelini atarız. Okullar açılınca trafiği hepimiz gördük.
Şehir içindeki tren yolunu bir an önce kaldırırsak kuzey güney hareketliliğini sağlayacak
akslar oluştururuz. Bunun için Ulaştırma Bakanlığı'na gittik ve ilgili genel müdürlüklerle uzun
süreli toplantılar yaptık. Doğu batı ekseninde de yeni akslar oluşturmamız gerekiyor. Bunun
için Kartal kavşağından sonra Tavlusun'a uzanan bir aks açacağız. Bu yol en az Sivas Caddesi
kadar yükü kaldıracak bir yol olacak. Ayrıca Kocasinan Bölgesinde de Orta Yolu Kocasinan
Belediyesi ile birlikte tamamlamaya çalışıyoruz. Toplu taşımada da önemli projelerimiz var.
Banliyö Hattı için revizyon yaptık. Yeşilhisar istikametinden gelenleri Boğazköprü'de,
Sarıoğlan'dan gelenleri de Engir Gölü'nü geçtikten sonra raylı sisteme entegre edeceğiz.
İnşallah banliyö hattı ile şehrin ana omurgasını güçlendirmiş oluruz. Ayrıca, Erkilet'e
havaalanını da içine alacak bir hattımız var. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne gidecek
hattımız aciliyet taşıyor. Bölge Hastanesi, Terminal, Mobilyakent ve yeni tren garını
kapsayacak bir hat olacak. Talas hattının Anayurt'a uzatılması konusunda da proje çalışmaları
devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda insanların 'Allah razı olsun, Başkan geldi şu işi halletti'
diyecekleri ilk işimiz ulaşım olacak. İkinci önceliğimiz ise kentsel dönüşüm. Ardından da
büyük ölçekli yeşil alanlar geliyor."
Hava İkmal'e Türkiye'ye örnek olacak bir şehir parkı yapacaklarını ve bunun için de
uluslararası proje yarışmasına çıkacaklarını dile getiren Başkan Çelik, Şeker Gölü yanındaki
Keykubat Tepesi'nde de kent ormanı oluşturacaklarını söyledi. Kentsel dönüşümde ilçe
belediyelerinin yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı
Sahabiye Dönüşüm Projesi'nin bulunduğunu ifade eden Çelik, Ankara'daki bürokratik
çalışmaları önemli bir noktaya getirdiklerini, 12 ayrı proje çalışmasını dörde indirdiklerini ve
revizyon çalışmalarının sürdüğünü, hak sahipleriyle yapılan çalışmalarda da önemli mesafe
kat edildiğini kaydetti. Başkan Mustafa Çelik, sanayicilere önümüzdeki yıllarda hayata
geçirilecek üç ayrı sanayi merkezi ile ilgili de bilgi verdi. Çelik sözlerine şöyle devam etti:
"Ankara yolundaki Beydeğirmeni bölgesinde 5 milyon m².lik bir yer var. Kayseri'deki tüm
besicileri oraya taşımayı düşünüyoruz. 700-800 bin m².lik bölümü de Et ve Et Ürünleri İhtisas
OSB'si yapmak istiyoruz. Karpuzatan'daki sucuk pastırma imalathanelerini de belli bir takvim
içinde oraya taşıyacağız. Hesaplarımıza göre Beydeğirmeni bölgesinde 1 milyon baş hayvan
üretebiliriz. Bu da Kayseri'ye her yıl 1 milyar TL kaynak girmesi anlamına geliyor. Bu
nedenle tarım ve hayvancılığa özel önem veriyoruz. Güneş enerjisi ile ilgili de çalışmalarımız
var. Kayseri Civarı Elektrik Şirketi şu anda Türkiye'de güneş yatırımı konusundaki en iyi
dağıtım şirketi. Başvuran herkese hakları karşılığında dağıtım yapıyor. Sanayicilerimiz uygun
ortam ve yer olursa güneş enerjisine yatırım yapmaya hazır. Bunun için arazi temini
çalışmalarımız sürüyor. En azından 300 yatırımcının yatırım yapabileceği bir yer için gayret
gösteriyoruz. Bunlar dışında Hava İkmal'in havaalanının üzerine taşınmasıyla oradaki 5
milyon m².lik yer havacılık kümelenmesi ve savunma sanayi olabilir. Bununla ilgili
girişimlerimizi birlikte sürdüreceğiz."
Sanayi Odası Eylül ayı meclis toplantısında konuşan Meclis Başkanı Nurettin Okandan da
Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza toplantımıza
katıldığı için teşekkür ediyoruz. Kocasinan Belediyesi'nde gösterdiği başarıyı Büyükşehir'de
de göstereceğinden eminiz" dedi. Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak ise
"Sayın Başkanımız Kocasinan'da kısa zamanda büyük hizmetler yaptı. Büyükşehir Belediye
Başkanlığından dolayı bir kez daha kutluyorum. Büyükşehir Başkanımız meclis toplantımıza
kurmay heyeti ile geldi. Bu da Başkanımızın ekip çalışmasına verdiği önemi gösteriyor. Sayın
Başkanımızın, sanayicilik ve girişimcilikte başarı hikayeleri var. İnşallah Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'nde de çıtayı yükseltecek. Biz başaracağına inanıyoruz. İnşallah Kayseri'yi devler
liginde hep birlikte temsil edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çelik'e Sanayi Odası'nı ziyaretinin anısına hediye takdim
edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15208.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Terörle anılan bir yapının destekçisi olmayınız
Hüseyin Gülerce Star Gazetesi’ndeki köşesini Boydaklara ayırdı. ‘Boydaklar…’ başlığı ile
kaleme alınan yazıda Gülerce Boydaklara şu uyarıda bulundu: “Erdoğan düşmanlığı ile
HDP’li hükümet isteyen, artık terörle birlikte anılan bir yapının destekçisi olmayınız...

30 Eylül 2015 Çarşamba 11:56

Hipnozdan çıkamayanlar gibi olamazsınız
Hüseyin Gülerce Beyaz TV’de yayınlanan ‘Ortak Akıl’ programında Boydak Grubu’na bazı
uyarılarda bulunmuş ve Boydak Grubu’nun paralel tehlikeyi göremediğini, anlamadıklarını
söylemişti. Gülerce Star Gazetesi’nde yayınlanan köşe yazısında bu uyarılarını sürdürdü.
Gülerce, ‘Boydaklar…’ adı ile kaleme aldığı yazıda, başlık tercihi sebebinin Paralel Yapı ile
ilgili bir soruşturmada, Boydak Holding’in isminin karışması olarak açıkladı. Boydaklar’ın bir
sembol olduğunu vurgulayan Gülerce: “Neyin sembolü? Dürüstlüğüne, vatanseverliğine,
samimiyetine inandığım ve geleceğin Türkiye’sini omuzlayacak insanların sembolü. Onlara
bir mesaj vermek istiyorum. Ortada; en az sizler kadar dürüst, samimi, vatansever, üstelik
Türkiye’yi yönetme sorumluluğu olan insanların da paylaştığı Paralel Yapı’yla mücadele
kararlılığı var. Bu sizler için bir düşünme fırsatı değil midir? Tamam, insanların ömürlerini
verdikleri, hatta Allah’ın rızasını orada gördükleri bir hareketi sorgulamaları kolay değildir.
Bu, anlayışla da karşılanabilir. Ama bir yere kadar. Sizler; F. Gülen’in Allah’la konuştuğuna
inandırıldıkları için hipnozdan çıkamayanlar gibi olamazsınız. Sizler bu yapının kumpas ve
himayeleri ile zengin olmadınız ki, geldiğiniz yerlere bunlar sayesinde gelmediniz ki... Ya
bizler gibi düşünen insanlar, ileriki günlerde özellikle de yargılama safhasında şeksiz şüphesiz
haklı çıkarsak... Ya ciddi iddiaların hepsi doğru ise... Hizmet zannederken bir ihanetle karşı
karşıya isek...” ifadelerini kullandı.
Tarihe milletin yanında olanlarla birlikte geçiniz
Boydaklardan halen umutlu olduğunu belirten Gülerce, Boydakların büyük bir pişmanlık
yaşamaması için Paralel Yapıya olan desteklerinden vazgeçmesi gerektiğini kaydetti. Gülerce,
Boydaklara uyarılarına devam ederek yazısını şu sözlerle sürdürdü: “Erdoğan düşmanlığı ile
HDP’li hükümet isteyen, artık terörle birlikte anılan bir yapının destekçisi olmayınız... Tarihe,
Türkiye’nin düşmanlarına karşı milletin yanında olanlarla birlikte geçiniz. Muhalefet
partilerinin, bu yapıya destek veriyormuş gibi yapmasına da bakmayınız. Onlar, Erdoğan
düşmanlığından kaynaklanan siyasi bir duruş sergiliyor. Adım gibi eminim, iktidarda olsalar
bu yapıyı bitirme adına, Erdoğan’ı yalnız bırakanlar gibi tereddüt de etmezlerdi.

Belki de benim bu samimi çağrımın, daha sonra fayda etmeyeceği bir dönemin eşiğindeyiz.
Her türlü hipnozdan çıkmak için Allah, Kur’an-ı Kerim’de ikaz ediyor: “Hala aklınızı
kullanmayacak mısınız?” Akıl ne büyük bir nimet...
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15209.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Milletvekili Tekden’den yeni eğitim ve öğretim
yılı mesajı
Ak Parti Kayseri Milletvekili Opr. Dr. Kemal Tekden, yeni eğitim ve öğretim yılı için bir
mesaj yayınladı. Mesajında eğitim ve öğretimin önemine değinen Milletvekili Kemal Tekden,
öğrenciler bizim her şeyimiz, onlar bizim geleceğimiz dedi.

30 Eylül 2015 Çarşamba 12:01
Eğitim ve öğretimin ne denli önemli, olduğuna vurgu yapan AK Parti Milletvekili Opr. Dr.
Kemal Tekden, bu öğrencilerimizin arasından ülkemizin Başbakanları ve Cumhurbaşkanları
çıkacak. Bizlere düşen görev, milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştirmek. Elimizden
ne geliyor ise geleceğimiz çocuklarımız için harcamalıyız. Onlar için çaba sarf etmeliyiz.
Eğitim ve öğretim yılında çocuklarımıza çok büyük iş düştüğü gibi onların eğitimlerine
katkıda bulunan öğretmenlerimize de büyük işler düşmekte. İnşallah ülkemiz daha müreffeh
ve daha başarılı gençler yetiştirecektir. 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılının hayırlı uğurlu
olmasını diliyorum dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15210.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

"Cuma vakti düzenlemesi hemen yapılmalıdır"
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın
başlaması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, karma eğitim mecburiyetinin
kaldırılması ve müfredatın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

30 Eylül 2015 Çarşamba 12:00

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, "2015-2016 eğitim-öğretim yılı
yaklaşık 17 milyonu aşkın öğrencinin ve 986 bin öğretmenin sınıflarla buluşmasıyla başlıyor.
Toplu sözleşme kazanımlarının pozitif etkisiyle başlayan bu yılın Milli Eğitim Bakanlığı'nda
geleceğe ilişkin sorumluluklarının konuşulduğu, şura kararlarının uygulandığı, müfredatın öze
dönüşe imkan ve fırsat verdiği bir eğitim-öğretim yılı olmasını diliyoruz" dedi.
Kalkan, "Karma eğitim mecburiyeti kaldırılmalıdır. 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu'nda yer
alan 'Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır' ibaresi değiştirilmeli, karma
eğitim dayatması yerine demokratik, veliye ve öğrenciye seçme hakkı tanıyan bir düzenleme
yapılmalıdır" ifadesinde bulunarak, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Müfredat temelden değiştirilmelidir. 4+4+4 eğitim sistemiyle istenen sonuçların elde
edilebilmesi, insanımızın sahip olduğu ahlaki ve toplumsal değerlerin müfredatın yeniden
belirlenmesi noktasında öncelikle göz önüne alınması elzemdir. İnsan davranışlarını belirleme
ve insan karakterini şekillendirme noktasında oynadığı çok önemli rol nedeniyle toplumun
sahip olduğu değerlerin yeni nesle aktarılması belirli bir düzen, iç tutarlılık ve bir sistem
dahilinde verilmesi gerekmektedir.
Cuma namazı vaktini içine alan öğle tatili düzenlemesi hemen yapılmalıdır. Toplu sözleşme
kazanımları içerisinde inanç ve vicdan hürriyeti kapsamında kamu çalışanlarına ibadetlerini
daha rahat yapabilmeleri için imkan sağlayacak bu düzenleme Milli Eğitim Bakanlığı'nın
konunun önemine binaen göstereceği hassasiyetle ocak ayı beklemeden çözülmelidir. Sayın
Bakan Nabi Avcı'nın 3 yıllık sigortalılık şartında gösterdiği özveriyi bu konuda da göstererek
eğitim çalışanlarının okulların açılmasıyla birlikte rahatça Cuma namazını kılabilmelerini
sağlayacak bir adım atmasını bekliyoruz.
Ek ders esaslarındaki eşitsizlik giderilerek ders ücretleri artırılmalıdır. 2006 yılında köklü bir
değişikliğe uğrayan ek ders esasları, dokuz yıla yakın bir süredir uygulanmakta ve değiştiği
günden beri bazı adaletsizlikler devam etmektedir. Sendika olarak hazırlayıp bakanlığa
sunduğumuz taslak dikkate alınmalı, gerekli mevzuat değişiklikleri bir an önce yapılmalıdır.
Öğretmenlerin branşlarına göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik okul türlerine göre
yöneticilere verilen izahı mümkün olmayan ek ders ücreti farklılıkları çözüme
kavuşturulmalıdır.
Yönetici görevlendirme yönetmeliği tadil edilmelidir. Yönetici görevlendirme yönetmeliğine
açılan dava sonrasında Danıştay'ın vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararı ile bazı
mahkemelerin yönetici adayı değerlendirme ve görevlendirme süreçlerinde vermiş oldukları
karar neticesi, yönetici görevlendirme uygulaması somut sonuçları görülüp nesnel ve objektif
bir değerlendirme yapılmadan akamete uğratılmıştır. Bu kapsamda mahkeme kararları da
dikkate alınmak suretiyle yönetici görevlendirme yönetmeliği yeniden ele alınmalı. Bu
doğrultuda genel yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen'in de görüşünün alınması hem yönetmeliğin
eğitimciler arasında benimsenmesini, sahiplenmesini sağlayacak, hem de hukuken sağlam bir
metin ortaya çıkarılmış olacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15211.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Orhan Özdemir beraat etti
Paralel Yapı’nın kumpas kurduğu eski Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir beraat etti.
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Kayseri merkezli yolsuzluk iddialarıyla ilgili yargılanan eski Ankara ve Kayseri Emniyet
Müdürü Orhan Özdemir Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada beraat etti.
Paralel Yapı, eski İl Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'i cezaevine göndermek için böcek
yerleştirmekten sahte evrak düzenlemeye kadar her yolu denemişti.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15212.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

SP Adayı Arıkan: Meydanda Kayseri’yi
konuşalım
Saadet Partisi Kayseri Milletvekilli Adayı Mahmut Arıkan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni
ziyaret etti. Ziyarette diğer siyasi partilere çağrıda bulunan Arıkan, “ Bir araya gelelim.
Cumhuriyet Meydanı’nda Kayseri’yi konuşalım. ” dedi.
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Saadet partisi Kayseri Milletvekilli Adayı
Mahmut Arıkan ziyarette diğer siyasi parti il başkanlarına bir araya gelelim tartışalım,
Kayseri’yi konuşalım çağrısında bulundu. Arıkan “Gazeteciler cemiyeti aracılıyla basın
önünde bütün siyasası partilerin il başkanları yâda milletvekilli adayları olarak bir araya
gelelim. Cumhuriyet meydanın da Kayseri’yi konuşalım. Eskiden bu tip televizyon
programları yapılırdır, yine yapalım.” şeklinde konuştu.
Konuşmasına Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin siyasilerin en rahat girdiği yer olduğunu
belirterek devam eden Arıkan, Ülke olarak en badireli dönemin yaşandığını söyledi. Gerek
ekonomik olarak gerekse sosyal olarak zor bir süreçten geçildiğini söylen Arıkan, “ Bu
sorunların hepsi çözülebilecek sorunlar lakin şuan ahlaki bir çöküş mevcut. Saadet Partisi
olarak en çok üstünde durduğumuz konu; ahlaken ve manen çöküntü. Bunun tedavisi ise çok

zor. Biz Saadet Partisi olarak şuan en önemli konumuz bu çöküşe dur demek.” İfadelerini
kullandı.
“BİREYSEL OLARAK MECLİSE GİDECEĞİZ.”
Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arıkan ittifakın neden kurulamadığı sorusu
üzerine, “Ülkemizdeki kutuplaşma sebebiyle Biz Saadet Partisi olarak fedakârlık
yaptık. Partimiz bir başka parti altında seçimlere girmeyi kabul etti. Fakat karşımızdaki
muhatabımız görüşmelerde Samimi değildiler. Bizlere 2+4 şeklinde bir teklifle geldiler 2 tane
garanti seçilebilecek yerden 4 tanede garanti olmayan yerden aday koyalım dediler. Niyetinde
Saadet Partisi olarak geçen seçimde 1 milyon oy alan bir partiyiz. Biz şartlarımızı söyledik.
Onlar şartlarını söyledi. Son dakikaya kadar bu görüşmelerde devam etti. İttifak noktasında
bir kara çıkmadı. Bizler Saadet Partisi olarak meclise giremesekte vekil çıkarabilecek kadar
oy aldığımız illerde başvurumuzu yapıp bireysel olarak meclise gideceğiz. “ diyerek sözlerini
sonlandırdı.
Haber/Fotoğraf: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15213.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Ak Partili vekil adayları esnafları ziyaret etti
AK Parti Kayseri milletvekilleri ve milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında
esnafları gezdi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri Milletvekili adayı İsmail
Tamer, 1 Kasım seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte seçim çalışmalarına hız verdi. Seçim
çalışmaları kapsamında Kiçikapı’da bulunan esnafları ziyaret eden Karayel, Tamer ve
beraberindeki heyet esnaflarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Çalışmaları değerlendiren
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, “AK Parti Kayseri İl Teşkilatı olarak
çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Melikgazi Belediye Başkanımız ve
milletvekili adaylarımız ile birlikte esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Gördüğümüz teveccüh çok
güzel. İnşallah seçimlerde daha önceki aldığımız neticelerden çok daha iyi netice alacağımızı
görüyoruz. Bizim görevimiz çalışmak, vatandaşlarımızın dertlerini dinlemek. Yapılacak işleri
çözüme kavuşturmak. Kayseri’de ‘Durmak yok yola devam’ diyoruz” dedi.
Karayel ve Tamer’in temaslarına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve
Melikgazi İlçe Teşkilatı da eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15214.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Kocasinan'dan sağlık için yürüyüş yolu desteği
Kocasinan Belediyesi'nin sağlıklı ve dinamik bir toplum oluşturmak için yaptığı spor
mekanları çalışmaları kapsamındaki yürüyüş yolları büyük ilgi görüyor. Özellikle sabah
saatlerinde yoğun kalabalıklar yürüyüş yolunda spor yapıyor.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı geleceğin sağlıkla geleceği
düşüncesiyle sporu topluma yaymak amacıyla parklarda spora temel oluşturan yürüyüş yolları
yaptıklarını söyledi.
Yeşil alan ve park çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar," Özellikle sosyal yaşam alanı oluşturmak için Kocasinan'ın farklı
bölgelerinde parklar yaptık. Günün koşuşturmacası içinde insanların kendilerine zaman
ayırabilecekleri, sağlıklı bir yaşam için spor yapabilecekleri mekanlar oluşturduk. Göreve
geldiğimiz günden bu tarafa Kayseri'nin dört bir yanında gerçekleştirilen park projeleriyle
Kocasinan'a bambaşka bir hava kattık" dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, parkların insanların rahat nefes alıp dinlenebileceği, muhabbet
edebileceği ve spor yapabileceği mekanlar olması için çeşitli düzenlemeler yaptıklarının altını
çizerek," Çocukların oyun gruplarının yanına yetişkinler için de beden eğitimi aletleri ve
sporun temeli olan koşu ve yürüyüş yolları yapıyoruz. Vatandaşımız parklardaki yürüyüş
yollarını sabah erken saatlerde yoğun olarak kullanıyor ve bize teşekkür ediyor.
Aydınlatmalarımız sayesinde işten dönenler de akşam ve gece saatlerinde yürüyüş yapıyor.
Yaptığımız bir hizmetin beğenilerek kullanılması bizi çok memnun ediyor" diye konuştu.
Yürüyüş yollarının sayısını artırmak için parklarda yeni donanımlar ve değişiklikler
yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar," Yeşil alan miktarını her yıl bir önceki
yıldan daha fazlasına taşımak için gayret ediyoruz. Kocasinan'da yeşil park alanı 1,1 milyon
metrekareye yükseldi, park sayımız da 255'e ulaştı, 20 parkın da proje aşamasında
çalışmalarına devam ediyoruz. Kayseri' de sağlıklı yaşam alanları oluşturmada da çok ciddi
projeler geliştiriyoruz. 7'den 70'e vatandaşlarımızın kullanması için gayret gösterdiğimiz
parklarda yürüyüş yollarımızın sayısını ve kalitesini artırmak için çeşitli projeler
geliştiriyoruz. Yemyeşil bir bölgede yaşamanın ayrıcalığının doyasıya yaşanmasını istiyoruz"
şeklinde sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15215.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Yahyalı camileri güzelleşiyor
Yahyalı Belediyesi tarafından başlatılan Camilerde Çevre Düzenleme ve Yenileme Projesi
kapsamında ilçenin eski sanayi bölgesinde bulunan M Kemal Dedeman Cami’nde çalışmalara
başlandı.
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Hayırsever iş adamlarından merhum M. Kemal Dedeman tarafından 1973 yılında yaptırılan
camide başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Yahyalı
Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye tarafından başlatılan proje ve çalışmalar hakkında
açıklamalar yaptı. Yahyalı’daki eski camilerde düzenleme ve yenileme çalışmaları yaparak,
camilerde güzel bir görünüm ve rahat bir kullanım sağlayacaklarını belirten Başkan Esat
Öztürk, 01-07 Ekim tarihleri arası Camiler ve Din Görevlileri Haftası hatırlatarak, şimdiden
tüm din görevlilerinin haftasını kutladığını söyledi. Başkan Öztürk açıklamasında Kayseri’de
görev yaptığı yıllardaki çalışmalarından bahsederek, çalışmaları burada da yapmak
istediklerini söyledi. Öztürk, “Kayseri’de yapmış olduğumuz güzellikleri buraya da taşımak
istedik. Kayseri’de görev yapmış bir belediye başkanı olarak, buradaki camilerimizin de çevre
düzenlemesini yapmış oluyoruz. Bunu biliyorsunuz ilk olarak Ulu Cami olarak bilinen
merkez camimizde gerçekleştirdik. Orada camimizin çevresi düzenledik, etrafındaki
dükkânlara tek tip tabela uygulaması, ışıklandırma ve cephe giydirmesini yapmış olduk” dedi.
Camilerin önemine vurgu yapan Başkan Öztürk, camileri kalbe benzeterek şunları söyledi.
Öztürk, “Camiler bizim kalbimiz. Müslümanların 5 vakit bir araya geldiği mekanlar.
Buraların ‘Yüzük Kaşı’ gibi olması lazım. Camiler her zaman Müslümanların kalbi
mesafesinde. Ve Kabe’nin de bir nebi şubeleri“ diye konuştu. Dedeman Cami’nde yapılan
çalışmalar hakkında da bilgiler veren Öztürk, camideki çalışmalara destek veren Dedeman
ailesine teşekkür etti. Başkan Öztürk, “M. Kemal Dedeman Cami, rahmet yad ettiğimiz
işadamımız M. Kemal Dedeman tarafından yaptırıldı. Belki çocukluğumda da emeğimizin
geçmiş olduğu bir cami burası. Namazda kıldığımız, mahallemde bulunan bir cami. Caminin
etrafında sıkıntılar vardı. Etrafında çevre düzenlemesi yapıyoruz. Ben Dedeman ailesine
teşekkür ediyorum. Belediyemize çok fazla yük olmadı. Belediyeler organizasyonu yaptıktan
sonra, insanlarımız hayırsever, iş adamlarımız hayırsever. Kendi babalarına yakışır bir
caminin, çevre düzenlemesinin yakışmadığını söyleyince sağ olsunlar hemen katkı verdiler.
Biz organizasyonu yapmış olduk. İnşallah en kısa sürede çevre düzenlemesini yapacağız.
Camilerimizi artık duvarla kapatmayacağız, Çocuklarımıza kapatmayacağız, cemaate
kapatmayacağız. 5 vakit dışında da çocuklarımız buraya gelebilmeli. Camilerimizdeki
düzenlemeler ile camilerimiz etrafı cıvıl cıvıl olmalı, çocuklarımız cami ile irtibatları
kesilmemeli” diye konuştu. Yapılan düzenleme çalışmalarının yanı sıra camideki eski WC’nin
yıkılarak, yeni bir umumi WC yapılmaya başlandığının müjdesi veren Başkan Esat Öztürk,
“2015 yılında standartlarımız yükseldi Artık ücretsiz umumi WC’lerimiz de 4 yıldızlı olmaya
başladı. Evde gördüğümüz o temizliği, camilerimizde de görmeyi arzu ediyoruz“ ifadelerini
kullandı.

Yapılacak düzenleme çalışmalarının yanı sıra, imar planında caminin yanında bulunan
yolunda açılacağını, otopark yapılacağını belirten Başkan Öztürk, cami etrafındaki bina ve
dükkanlarda cephe düzenlemesi de yaparak kötü görüntünün önüne geçeklerini de ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15216.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Vali Düzgün gazilerle birlikte oldu
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, gaziler onuruna verilen yemekte gaziler ve aileleri ile yakından
ilgilenerek, isteklerini dinledi.
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Vali Düzgün, 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail
Yalçın’ın ev sahipliğinde gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı. Orduevi’nde düzenlenen
yemekte gaziler ve aileleri ile yakından ilgilenen Vali Düzgün, bazı gazi ve ailelerinin istek ve
sorunlarını dinleyerek, çözüme kavuşturulmasını sağladı. Vali Düzgün, yemekte yaptığı
konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü’nün Kurban Bayramı’nın arefesine rastlaması ve bazı
ailelerin il dışında bulunması nedeniyle bugün bir araya geldikleri Gaziler ve ailelerinin
yaptıkları fedakârlıkların her türlü övgünün üzerinde olduğunu söyledi. “Ülkemizde şanlı
Türk Bayrağı’nın dalgalanması, milletimizin bağımsızlığının devam etmesi için sizler canınızı
ortaya koyarak mücadele ettiniz” diyen Vali Düzgün, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Devlet
olarak, ülke olarak sizlerin yanında olmaya, dertlerinize derman olmaya çalışıyoruz. Ama
biliyoruz ki normal bir insanın yaşam standartlarında olabilmeniz mümkün değil. İnşallah
bunun en büyük karşılığını, sevabını sizler öbür dünyada Allah’ın sizlere vermiş olduğu yüce
makamlarda bulacaksınız. Allah’tan sizlere ve ailelerinize dayanma gücü, sabır ve metanet
ihsan etmesini diliyorum.”
Vali Düzgün, konuşmasının devamında, son günlerde ülkede yaşanan terör olaylarına da
değinerek, zor günlerin atlatılacağını vurguladı. Türk Milleti’nin dünya tarihi boyunca tarih
sahnesinde çok büyük kahramanlıklara imza attığını ve dünyaya barış ve hoşgörüyü
getirdiğini kaydeden Vali Düzgün, “Bu topraklarda yüzlerce yıl çok değişik unsurlardan,
Ermeni ve Rumlara varıncaya kadar pek çok insan barış ve hoşgörü içerisinde yaşamıştır.
15’inci yüzyılda Hristiyanların zulmünden kaçan Yahudilerin sığındığı yer yine bu topraklar
olmuştur. Bu milletin tekrar tarih sahnesine çıkmasını engellemek amacıyla maalesef dış
mihrakların etkisi ve içimizdeki bazı hainlerin destekleri ile üzücü olayları dönem dönem
yaşıyoruz. Ama Silahlı Kuvvetlerimiz, Jandarma ve Emniyet teşkilatımızın kararlılığıyla
inşallah bu zor günleri de atlatacağımıza inanıyorum. Bu zor günleri atlattıktan sonra da
Türkiye Cumhuriyet bu tür kötü günlere dönmeyecek ve dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında
yerini alacaktır.” dedi. Vali Düzgün, Türk Milleti’nin gazilere büyük bir minnet ve şükran
borcu olduğunu belirterek, gaziler ve ailelerine bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve huzur
diledi. 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın
ise, gaziler ve aileleri ile bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

“Sizlerin derdiyle dertlenmek ve varsa ihtiyaçlarınızı çözmek istiyoruz. Biz her zaman
buradayız. İyi ki ‘sizler vardınız’ diyorum. Sizler var olduğunuz için bu vatan var, bizler
varız. Sizler var oldukça bu vatan var olacak. Ben hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür
ediyorum. En güzel günler sizlerin olsun diyorum. Bizlerle beraber olanlara teşekkür ediyor,
ahirete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Uğur
Özcan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Cemal Akyıldız,
Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı
Osman Balcı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube
Başkanı Ali Yavuz ve üniversitelerin temsilcileri ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı
yemek duanın ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15217.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Karayel dolu dizgin çalışıyor
Seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail
Emrah Karayel, baba ocağı Tomarza'daki ziyaretlerine devam ediyor.
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Tomarza'nın İlçe Teşkilatı'nın yanı sıra, Şıhbarak, Çulha, Tahtakemer, İmamkullu, Kesir,
Büyükcanlı, Dağyurdu, Çayınlı, Üçkonak mahallelerini gezerek hemşerileriyle sohbet eden
Karayel şunları söyledi; “1 Kasım'da yapılacak genel seçimler kapsamında, çalışmalarımıza
baba ocağım olan Tomarza İlçemizden başladım. Burada ilk olarak teşkilat mensuplarımızla
bir araya geldik. Buradaki ziyaretimizin ardından da il ve ilçe teşkilat mensuplarımız ile
ilçemize bağlı mahallelerimizdeki vatandaşlarımızı ziyaret ederek, onlarla hasbi hal edip,
taleplerini aldık. Ayrıca daha önce vefat etmiş cenaze sahiplerine de taziye ziyaretinde
bulunduk. Tomarza ilçesinde partimize karşı büyük bir teveccüh ve ilgi var. Bu teveccühün 1
Kasım seçimlerine yansıması halinde, Tomarza ilçemizden yüksek oranda AK parti'ye oy
çıkacağını tahmin ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15218.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

"Siyasi partilerin itirazı düşündürücü!"
AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mustafa Elitaş, Avşar Aslan ve AK Parti Kocasinan ilçe
teşkilatı, eski sanayi bölgesinde esnafı ziyaret etti. Yapılan ziyaret sonrası konuşan AK Parti
Kayseri Milletvekili adayı Mustafa Elitaş, “Seçim güvenliğini sağlayarak demokratik hakkını
özgüven içerisinde kullanmaya çalışan insanların oy kullanma özgürlüğünün terör örgütü
vasıtasıyla elinden alınmasını engelleyecek YSK’nın ve il seçim kurullarının bu kararlarına
bazı siyasi partilerin daha fazla bir şekilde itiraz etmeleri düşündürücü” dedi.
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Eski sanayi bölgesinde yapılan esnaf ziyaretine AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mustafa
Elitaş, Avşar Aslan ve AK Parti Kocasinan ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Esnaflar, AK Parti teşkilatının yaptığı ziyareti memnuniyetle karşıladı. Yapılan ziyaret sonrası
konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mustafa Elitaş, “Bugün eski sanayi bölgesinde
esnafı ziyaretinde bulunuyoruz. Hakikaten esnafımızın bizlere teveccühleri çok olumlu. 1
Kasım seçimlerine gelirken vatandaşlarımızın AK Partiye teveccühünü görüyoruz. Kayseri 7
Haziran seçimlerinde kaybettiklerini 1 Kasım’da telafi edecek diye düşünüyorum. Ben tüm
Kayserili hemşerilimize çok teşekkür ediyorum. Esnafımızı gezdiğimiz zaman AK Partiye oy
veren vermeyen herkes bizlere kapısını sonuna kadar açıyor. Buda bizleri çok memnun
ediyor. Bu açıdan kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Elitaş ayrıca, “Son zamanlarda biliyorsunuz 20 Temmuz tarihinde PKK terör örgütü alçakça
masum güvenlik görevlilerimizi, evinde uyuyan 2 güvenlik görevlimizi şehit ederek bu lanetli
saldırılarını başlattı. 23’ünden itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütüne karşı
amansız bir mücadeleye başladı. O günden bu yana terör örgütüne ağır darbeler verildi.
İnşallah bu bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Şehitlerimiz geliyor, yüreğimiz
yanıyor ama bir mücadelede ister istemez bu şekilde oluyor. Gönül ister ki Türkiye huzur
içerisinde geleceğine emin adamlarla ilerlesin” şeklinde konuştu.
Sözlerini sürdüren Elitaş, “Bazı medya gruplarını takip ettiğimizde terör örgütünü şirin
göstermeye, güvenlik güçlerimizi sanki yanlış bir şey yapıyormuş gibi göstermeye çalışmaları
maalesef beni olduğu gibi bu memlekette yaşayan ülke sevdalısı herkesi üzüyor. Umut
ediyorum barış içerisinde bir seçim ortamını gerçekleştirmiş oluruz” dedi.
Elitaş, “Güneydoğu’da bazı vilayetlerde Valilerin isteği doğrultusunda seçmenlerin tehdit
edildiği, seçim güvenliğinin olmadığı yönünde il seçim kurullarına yapılan müracaatlar var.
Bu müracaatlarda seçim kurulları Valiliğin talebini doğru bularak Yüksek Seçim Kuruluna bu
kararlarını iletti. Ümit ediyorum ki Yüksek Seçim Kurulu da yerel manada bu seçim
güvenliğinin oluşmasında ortaya çıkacak sorunları kaldırmak için aldıkları tedbirlerini kabul
görmesidir. Bunun en üzücü taraflarından birtanesi seçim güvenliğini sağlayarak demokratik
hakkını özgüven içerisinde kullanmaya çalışan insanların oy kullanma özgürlüğünün terör
örgütü vasıtasıyla elinden alınmasını engelleyecek YSK’nın ve il seçim kurullarının bu
kararlarını bazı siyasi partilerin daha fazla bir şekilde itiraz etmeleri düşündürücü. Hadi
Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile gizli koalisyon görüşmelerini yapıyor. Belki onlar
birbirleriyle bir ruh ikizi düşüncesini ortaya koyabilir ama Milliyetçi Hareket Partisinin de bu

şekilde devam etmesi terör örgütünün milleti korkutma yönündeki gayretlerine su taşıması
gerçekten üzücü bir hadise. Eğer 7 Haziran seçimlerinde Devlet Bahçeli o gün gece yarısı
‘hadi erken seçime’ söyleminde bulunmasaydı biz AK Parti olarak Milliyetçi Hareket
Partisiyle koalisyon yapmayı arzu ediyorduk. Kendilerine de ifade ettik. AK Partiye oy veren
seçmenin yüzde 50’si Milliyetçi Hareket Partisi ile koalisyon yapmayı arzu ediyordu.
Milliyetçi Hareket Partisine oy veren seçmenin yüzde 55’i AK Parti ile koalisyon kurmayı
arzu ediyordu ama sayın Devlet Bahçeli her ne hikmetse bazı çevrelerin yaptığı oyunlara
bilerek veya bilmeyerek alet olarak AK Parti-MHP koalisyonunun önünü tıkayan bir unsur
haline gelmiştir. Herhalde halkımız be meseleleri değerlendirecek 1 Kasım seçimlerinde
gereğini yapacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15219.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

KTO Meclisi'nden teröre bayraklı tepki
Kayseri Ticaret Odası Meclisi, son dönemde yaşanan terör olaylarına Türk Bayraklı tepki
gösterdi.
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Kayseri Ticaret Odası'nın meclis toplantısı öncesinde, meclis üyelerine Türk Bayrağı
dağıtıldı. Meclis toplantısı öncesinde saygı duruşunda bulunan üyeler Türk Bayraklarını açtı
ve ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Filiz ise,
terör saldırılarını kınayan bildiri okudu.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, "Türkiye zor bir dönemden geçiyor ve bu zor dönem ticaret ile üretimi
etkiliyor" dedi. İşsizlik rakamlarının açıklandığını ve Haziran ayında işsizlik rakamlarının
yüzde 9.6 olarak açıklandığını söyleyen Başkan Hiçyılmaz, ülke olarak her yıl 900 bin kişiye
iş bulunması gerektiğini bildirdi.
TÜİK verilerine göre bir çok olumsuzluklara rağmen büyüme oranının 3.8 olarak
açıklandığını bildiren Hiçyılmaz, "3. çeyrekte büyüme sınırlı olacaktır. Öncelikle yapısal
reformların uygulanması için güçlü bir hükumete ihtiyaç vardır. 1 Kasım seçimlerinde güçlü
bir hükümetin kurulmasını ümit ediyoruz. Güven ve istikrar ormanın yeniden sağlanmalı.
Yaşanan terör olayları hepimizi üzmektedir. Terör olaylarını gerçekleştirenleri, onlara destek
verenleri kınıyorum" diye konuştu.
Kayseri Ticaret Odası olarak, kardeşliği pekiştirmek için doğuya giden vatandaşlara gül ve
lokum dağıttıklarını hatırlatan Başkan Hiçyılmaz, Türk ve Kürtlerin arasında temel
vatandaşlık konusunda herhangi bir farkın olmadığını ifade etti. Başkan Hiçyılmaz, "Son
yıllarda yapılan düzenlemelerle hiç bir vatandaşın diğer bir vatandaşa üstünlüğü söz konusu
değildir.

Bu olayların sebebi Türkiye'yi bölmek isteyenlerin çabasıdır. devletimiz yol, köprü, baraj ve
hava alanı yaparak o bölgelerdeki eksiklikleri gidermeye çalışıyor. Artık o bölgede yaşayan
halkımız kimin teröre sırtını dayadığını germeli ve gereken tavrı koymalıdır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15220.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Milletvekili Adayı Hülya Nergis, Kafkas
dernekleri ile birlik mesajı verdi
AK Parti 26. dönem Kayseri Milletvekili adayı Hülya Nergis, Kayseri’ de faaliyet gösteren
Kafkas Derneklerinin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.
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Düzenlenen toplantıya, Kafkas Derneklerinin yöneticileri ile birlikte, 26. Dönem
Milletvekilliği için aday adayı olan Cemil Görücü ve Metin Özkaya’nın yanı sıra, AK Parti
Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti il ve ilçe yöneticileri de katıldı. AK Parti Kayseri
Milletvekili adayı Hülya Nergis, Kafkas Dernekleri temsilcilerine, 1 Kasım seçimleri aday
belirleme sürecinde bir araya gelerek yürüttükleri çalışma ve kendisine gösterdikleri destek
için teşekkür etti.
Kafkas Dernekleri temsilcileri de toplantıda, Kayseri'de yaşayan Çerkezlerin kurmuş olduğu
sivil toplum kuruluşları olarak koşulsuz şekilde Çerkezlerin Milletvekili adayı Hülya
Nergis'in arkasında olacaklarını, seçilebilmesi için gerekli her türlü desteği vereceklerini
belirterek, birlik mesajı verdi.
Kafkas Dernekleri temsilcileri adına söz alan yöneticiler, Kayseri’de yaşayan Çerkez
toplumunun son dönemlerde çok güzel bir birlik mesajı verdiğini ve bu birlikteliğin devamı
halinde gerek Uzunyayla, gerekse Pınarbaşı için çok güzel projelerin gerçekleştirilebileceğini
belirtti.
Toplantıda söz alan Hülya Nergis, Pınarbaşı'da doğup büyüdüğünü, Uzunyayla'nın tanınan
ailelerinden Adeje sülalesinden olduğunu, ilk, orta ve lise tahsilini burada yaptığını hukuk
fakültesini bitirdikten sonra ise 5 yıl Pınarbaşı'da avukatlık yaptığını, 1996 yılında evlilik
nedeniyle Pınarbaşı'dan ayrıldığını, ancak Pınarbaşı ile olan ilişkilerinin hiç kesilmediğini, bu
nedenle de bölge insanını ve bölgenin gereksinimlerini çok iyi bildiğini belirterek kısaca
kendisini tanıttı.
1 Kasım seçimlerinin ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Hülya Nergis, verilen
birliktelik mesajı için Kafkas Dernekleri temsilcilerine, dernek yönetici ve üyelerine, ayrıca
toplantıya katılan tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu birlikteliğin artarak devam etmesini
canı gönülden istediğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15221.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Kayseri'de sentetik çuval üretiminde tek
entegre tesis Kayseri Şeker'in
Kayseri Şeker tarafından bir yıl önce Gaziantep ten Organize Sanayi Bölgesine taşınarak
üretime başlayan Pankent fabrikasının Kayseri’de sentetik çuval üretiminde tek entegre tesis
özelliğini taşıdığı belirtildi.
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Yıllık 60 milyon adet üretim kapasitesi olan fabrikanın, Kayseri dışında Samsun, Trabzon,
Sivas, Konya, Ankara, Nevşehir ve Afyon gibi illerden gelen sipariş üzerine üç vardiya
çalışıyor ve talepler genellikle, gıda, un, şeker, bakliyat, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, tuz,
yem sektörü, küspe, gübre ve kömür sektöründen geliyor.
Hammadde olarak polipropilen ve polietilen kullanılarak laminasyon makinesi ile en olarak
30 cm den 95 cm ye, boy olarak ta 45 cm den 2 metre ye kadar çuval üretiminin , 80 adet
dokuma makinası, 8 adet konfeksiyon, 2 adet baskı makinası, 3 adet pres, 2 adet iplik
makinası, 1 adet laminasyon makinası ile yapılmakta.
Sektörde arz talep dengesinin sürekli değişmesinin işletmeyi etkilememesi için Pankent
Sentetik çuval fabrikası, kalitesiyle kendini tescilleme yolunu tercih ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15222.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Fatih Mahallesi’nde 3 cadde ile 15 sokakta
asfalt çalışması
2014 yılında ilçe sınırları içerisinde toplam 340 bin ton asfalt kullanarak Melikgazi Belediye
tarihinde bir rekoru gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, 2015
yılının ilk asfalt çalışmasına ise hedefin 365 bin ton olduğunu yani her gün bir ton asfaltlanma
yapmış olacaklarını söyledi.
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Mimarsinan Bölgesi Fatih Mahallesi’nde yer alan yol yenileme ile deforme olan yolların
yapımında kullanılmak üzere 13.600 ton asfalt kullanıldığını belirten Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç, Mimarsinan Bölgesi Fatih Mahallesi’nde toplam 3 cadde ile 13 sokak ve bunlara
bağlantılı tüm yollarda yolların hem bakımının yapıldığını hem de asfaltlandığını kaydetti.
2016 yılında hedef 400 bin ton…
2015 yılında, 2014 yılının 340 bin üretim rekorunu geçeceklerini ve ilçe sınırları içersinde
yeni açılan cadde ve sokaklar yanında deforme olan ve bozulan yolların tamamını
yenileyeceklerini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları
söyledi:
“Melikgazi Belediyesi olarak Mimarsinan Bölgesi Fatih Mahallesi’nde 3 cadde ile 13 sokak
ve bunlara bağlantılı yollarda asfaltlama çalışması yaparak toplam 13.600 ton asfalt kullandık.
Havaların uygun olmasını bir fırsat olarak bilip bu yıl asfalt çalışmasını tüm hızı ile devam
ettiriyoruz. Melikgazi Belediyesi için asfaltlama çalışması günlük rutin çalışmalar arasında
yer almaktadır. 2015 yılında asfaltlama için planlı bir çalışma sergileyeceğiz. Planlanan
çalışmaların zamanında yerine getirilmesi için gerekli çalışmayı da yapmayı unutmadık.
Çünkü gecikmiş hizmet, hizmet olmaktan çıkar eziyete dönüşür. Bu nedenle kendi asfalt
şantiyemizin yetersiz olduğu veya yetişemediği durumlarda özel sektörden hizmet satın
alıyoruz. Böylece daha kısa sürede daha çok asfalt çalışması gerçekleştirilmiş olmaktadır.
Ayrıca tüm bulvar ve ana caddeleri bu yıl pürüzsüz asfalt olan stonmastik asfalt ile
kaplıyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15223.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

“Terör olaylarının bitmesi piyasayı normal
seyrine getirebilir"
Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Kayseri Şube Başkanı Ömer Gülsoy, piyasalardaki
hareketlilik ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Seçim ve terör olaylarının bitmesi ile piyasa
normal seyrine gelebilir" dedi.
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Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Kayseri Şube Başkanı Ömer Gülsoy, son günlerde yaşanan
terör olayları ile ilgili olarak, "Öncelikle 7 Haziran milletvekili seçimlerden sonra artan terör
olaylarında şehit düşen vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar
diliyorum. Büyük Türk milletinin başı sağ olsun. Bu terör olaylarının biran önce bitmesini
temenni ediyor, bayram, çoluk, çocuk demeden askerine, polisine kurşun atan bu teröristlerin
biran önce yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz. Tabi ki devlet buna kalıcı tedbirler alarak
terörün bitmesi gerekir" diye konuştu.
Altın fiyatlarına değinen Gülsoy, "Önümüzde bir seçim var. Seçim demek belirsizlik demek.
Döviz fiyatlarının artışı mutlaka altın fiyatlarının artışına da etkendir. Dünyadaki dış

olaylardan kaynaklanan Amerika’nın faiz artırımına gideceği söylentileri, dünyadaki
ekonomik sıkıntılar, dışarıdaki bütün olumsuz olaylar gelişmekte olan ülkelere mutlaka etkisi
oluyor. Bu nedenle buna etkisi olan ülkelerden birisi de Türkiye. Bu nedenle de altın
fiyatlarının artması söz konusu. Bu seçimlere kadar devam edecek gibi gözüküyor. Altını
yükselme trendi içerisinde görüyoruz. Seçim ve terör olaylarının bitmesi ile piyasa normal
seyrine gelebilir" şeklinde konuştu.
Düğün sezonun bitmesi ve gurbetçi vatandaşların evlerine dönmelerini de değerlendiren
Gülsoy, "Gurbetçi vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Piyasaya bir hareketlilik
kazandırdılar. Kazasız, belasız evlerine gitmelerini temenni ediyorum. Düğünlerin de
bitmesiyle piyasa normal seyrine dönüyor. Piyasa biraz daha durağanlaşacak diye
düşünüyorum" ifadelerini kulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15224.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Okulların açılması esnafın yüzünü güldürdü
Kayseri'de, okul çantası satışı yapan esnaf Selahattin Er, okulların açılması ile işlerinin iyiye
gittiğini söyledi.
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Okul çantası satışı yapan esnaf Selahattin Er, okulların açılmasının işlerini olumlu yönde
etkilediğini belirterek, “İşlerimiz şuan için çok şükür yoğun. Satışlarımız iyi gidiyor.
Fiyatlarımızda çok uygun. Geçen seneye oranla fiyatlarımızda düşüş var. Fazla artış yok.
Taleplerde fazla olduğu için vatandaşları fazla yormak istemiyoruz. Herkesin istediği fiyatlara
yakın rakamlarla müşterilerimizi gönderiyoruz. Okul çanta fiyatlarımız 20 TL’den başlıyor
70TL’ye kadar çantalarımız var. Fiyatlarımız talebi rahatlıkla karşılayabiliyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15225.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Milletvekili Adayı Dedeoğlu Yahyalı'da
AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Sami Dedeoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Develi ve
Yahyalı İlçesi'nden çalışmalarına başladı.
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1 Kasım Genel Seçimleri için AK Parti Kayseri'den Milletvekili adayı olan, Sami Dedeoğlu,
ziyaretlerine seçim bölgesi Develi ve Yahyalı'dan başladı.
İlk olarak Develi ilçe teşkilatı ziyareti ile çalışmalarına başlayan Dedeoğlu, İlçe Başkanı
Mehmet Durukan ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte, ilçe ve mahallelerdeki
esnafları ziyaret etti.
Develi ziyaretinin ardından da Yahyalı İlçesi'ne geçen Milletvekili adayı Sami Dedeoğlu,
burada da ilk olarak ilçe teşkilatını ziyaret ederek, teşkilat mensupları ile bir araya geldi.
İlçe teşkilatı ziyaretinin ardından, Yahyalı İlçe Başkanı Ahmet Biber, Belediye Başkanı Esat
Öztürk ve partililer ile esnaf ziyareti gerçekleştiren Dedeoğlu, esnafların yoğun ilgisi ve
alakası ile karşılaştı.
Dedeoğlu, Yahyalı ilçesinde girdiği bir fırında, Develili olması hasebiyle hünerlerini
konuşturarak, tezgah başına geçip Develi cıvıklısı yaptı. Yaptığı cıvıklı ile 40 yıllık ustaları
aratmayan Dedeoğlu, fırın çalışanlarını da takdirini aldı.
Dedeoğlu, esnaf ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada, kaçıncı sırada olduğunun bir
önemi olmadığını ve AK Parti'nin tek başına iktidar olması için var gücüyle çalışacağını ifade
ederek, önemli olanın ülkenin geleceği olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15226.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Mobilya yüklü tır alev alev yandı
Kayseri'de dün gece, meydana gelen olayda, mobilya yüklü olduğu öğrenilen TIR alev alev
yandı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri-Sivas karayolu Büyüktuzhisar mevkiinde T.K.'nın kullandığı 38
EJ 711 plakalı mobilya yüklü TIR'ın hareket halinde iken alev aldığı öğrenildi. Kısa sürede

TIR'ın büyük bölümünü saran alevler, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek
söndürüldü.
Yangın sonrasında TIR'ın içindeki malzemeler küle dönerken, TIR kullanılamaz hale geldi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15227.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Çolakbayrakdar, "Orhan Gazi'yi yeniliyoruz"
Ulaşım hizmetleriyle dikkat çeken yeni yollar açıp mevcut yolları da bütün alt yapısıyla
birlikte modern biçimde yenileyen Kocasinan Belediyesi Argıncık'ın ana damarlarından
Orhan Gazi'yi de yeniliyor.

30 Eylül 2015 Çarşamba 13:52

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehir hayatını kolaylaştıran, şehri
yaşanabilir kılan hizmetlerin başında ulaşımın geldiğini belirterek, ulaşım hizmetlerinin daha
güvenli, akıcı ve kaliteli olması için çalıştıklarını söyledi.
Yeni Kayseri Kocasinan'da Kurulacak, Kocasinan Kayseri'nin Yeni Yüzü Olacak sloganıyla
yoğun gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, " Kayseri imarlı ve imarla
gelişen, genişleyen ve değişen bir şehir. Hızlı imar hareketi neticesinde kurulan yeni yerleşim
birimleri için yeni yollar açıyoruz. Mevcut olan yollardan da yıpranan ve yorulanları bütün alt
yapısıyla birlikte yeniliyoruz" dedi.
Argıncık Semti'nin şehir merkezine en yakın yerleşim birimi olduğunu ve yoğun bir nüfusun
burada yaşadığını vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar," Argıncık bizim için özel bir
yerleşim birimidir. Geçtiğimiz senelerde 25 milyon liralık yatırımla Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'nı Argıncık'a başlamış, 16 milyon lira harcamayla 16. Caddeyi genişletmiş, 8 milyon
liraya 15. Caddeyi, 4 milyon liraya da Fazilet Caddesi'ni açmıştık. 2 milyon liralık harcamayla
da Yavuz Sultan Selim Caddesi'ni yenilemiştik. Şimdi de Argıncık ana damarlarından bin
metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki Orhan Gazi'yi yeniliyoruz. Organ Gazi; Cami
Kebir, Cumhuriyet ve Alsancak Mahallelerini birbirine bağlıyor, çok yoğun araç ve yaya
trafiğini taşıyor. Yorulan ve yıpranan Orhan Gazi'yi alt yapılarıyla birlikte yeniliyoruz.
Mahallelerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için, yoğun gayret gösteriyoruz " diye
konuştu.
Çalışmaları memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri: “Şu an Belediyemiz tarafından
mahallemizde yol yenileme ve düzenleme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar bizleri
ziyadesiyle mutlu ediyor. Mahallemize kaliteli yol kazandıran Kocasinan Belediye
Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyoruz” şeklinde duygularını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15228.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Ak Parti milletvekili adayları hunat esnafını
gezdi
AK Parti Kayseri milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında esnafları gezdi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mustafa Elitaş ve Sami Dedeoğlu, 1 Kasım seçimlerinin
yaklaşmasıyla birlikte seçim çalışmalarına hız verdi. Seçim çalışmaları kapsamında
Yoğunburç ve Hunat bölgelerinde bulunan esnafları ziyaret eden Elitaş ve Dedeoğlu,
esnaflarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Çalışmaları değerlendiren AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı Mustafa Elitaş, vatandaşların kendilerine olan ilgisinin bir önceki seçime
göre daha fazla olduğunu söyleyerek, “Melikgazi İlçe Teşkilatı başkanımızın başkanlığında
Hunat Cami civarını geziyoruz. Gerçekten vatandaşlarımızın çok büyük bir teveccühü var. 7
Haziran seçimlerinin fevkalade fevkinde. İki katı daha ilgi ve alaka olduğunu görüyoruz. Bize
ilgi gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların desteklerini bekliyoruz.
Desteklerinin sonuçları inşallah ülkemize faydalı olur temennisindeyiz” dedi. Terör olaylarını
da şiddetle kınadığını dile getiren Elitaş, “Dün şehitlerimiz vardı. Şehitlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütü ve terör örgütü yandaşları hem
siyasi parti olarak hem de medya grubu olarak destekleyenleri şiddetle, lanetle ve nefretle
kınıyorum. İnşallah milletimiz din kisvesi altında terörü destekleyenleri muhakkak görecektir.
Onlarla ilgili kanaatlerini oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.
Elitaş ve Dedeoğlu’na temaslarında AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı da eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15229.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut
Şahin’in acı günü
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin’in 52 yaşındaki ablası Sezgin Erdoğan
hayatını kaybetti.

30 Eylül 2015 Çarşamba 16:04

Cami Kebir'de kılınan cenaze namazına Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ve
Sezgin Erdoğan'ın yakınları katıldı. Sezgin Erdoğan’ın cenazesi öğle namazını müteakip
Cami Kebir’de kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15230.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Kayseri İl Sağlık Eski Müdürü Ahmet
Öksüzkaya’nın acı günü
Kayseri İl Sağlık Eski Müdürü Ahmet Öksüzkaya’nın 49 yaşındaki ablası Ayşe Öksüzkaya
hayatını kaybetti.
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Ayşe Öksüzkaya’nın cenaze namazına, kardeşi Ahmet Öksüzkaya ve yakınları katıldı. Öğle
namazına müteakip Cami Kebir’de kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Öksüzkaya'nın
cenazesi Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15231.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Dört bin eserlik dev sergi
Anadolu'nun sanat merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları
(KAYMEK), geleneksel sergisini 3 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de açıyor
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılacak
olan sergiyle ilgili hazırlıkları yerinde gördü ve tüm Kayserilileri dört bin eserin sergileneceği
KAYMEK Sergisine davet etti.
Yüzü aşkın kurs çeşidi ve on binlerce kursiyeri ile Anadolu'nun Sanat Merkezi olan
KAYMEK 3 Ekim Cumartesi günü muhteşem bir açılışa hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye

Başkanı Mustafa Çelik, Geleneksel KAYMEK Sergisinin açılacağı Kayseri Dünya Ticaret
Merkezi'ne eşi İkbal Çelik ile birlikte gitti ve hazırlıkları yerinde gördü. Başkan Çelik,
hazırlıklarla ilgili BEF Genel Müdürü Mehmet Tunca ve KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca
Aslan'dan bilgiler aldı.
Sergiyi gezen ve eserleri yakından inceleyen Başkan Mustafa Çelik, kurs hocalarıyla da
eserler üzerine sohbet etti. Anadolu'nun en büyük sergisi olacak olan Geleneksel KAYMEK
sergisine tüm Kayserilileri davet eden Başkan Mustafa Çelik, "3 Ekim Cumartesi akşamı saat
18.00'de KAYMEK'teki kursiyerlerimizin hazırladığı her biri sanat şaheseri olan eserler
sergilenecek. Sergimiz 6 bin metrekarelik alanda kurulacak ve sergide çini sanatından hat
sanatına, tezhipten ebruya, el işinden giyim sanatına kadar farklı sanat dallarında 4 bine yakın
eser yer alacak. Bir hafta açık kalacak olan sergimiz süresince her gün Kayseri Dünya Ticaret
Merkezi'nde farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Tüm hemşehrilerimizi sergimizi görmeye
davet ediyorum" dedi.
"HER GÜN ETKİNLİK, HER GÜN SANAT EĞİTİMİ"
Geleneksel KAYMEK Sergisinin gerçekleştirileceği 3-10 Ekim tarihleri arasında Kayseri
Dünya Ticaret Merkezi'nde her gün bir sanat dalında eğitim verilirken her akşam da bir
etkinlik yapılacak. KAYMEK Sergisi süresince isteklilere Ahşap Boyama, Yağlı Boya Resim,
Kağıt Rolyef, Ebru, Koza Nakışı, Keçe Nakışı ve Takı Tasarım eğitimleri verilecek. Sergi
haftasında ayrıca önemli isimlerin katılacağı seminerler, Sufi Mehter Konseri, Tiyatro, Gölge,
Kum Sanatı ve Sprey Boya Gösterileri yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15232.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Tamer: Kaleşleri ülkemizde görmek
istemiyoruz
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri Milletvekili adayı İsmail
Tamer ve AK Parti Kocasinan ilçe teşkilatı esnaf ziyaretlerini sürdürdü.
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Yapılan ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili adayı İsmail Tamer, “Biz özellikle
PKK terörü ile ilgili de hükümetimizin almış olduğu programlar çerçevesinde onlara da bu
ülkenin içerisinde terör olaylarına meydan vermeyeceğimizi kararlı bir şekilde ifade etmeye
devam edeceğiz. Kalleşlik yapan PKK’yı artık ülkemizde görmek istemiyoruz” dedi.
1 Kasım seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK
Parti Kayseri Milletvekili adayı İsmail Tamer ve AK Parti Kocasinan ilçe teşkilatı yeraltı
çarşısı esnafını ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ve AK Parti
Kayseri Milletvekili adayı İsmail Tamer esnafın sorunlarını dinledi. Esnaf ayrıca yapılan
ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri
Milletvekili adayı İsmail Tamer, “Seçim çalışmalarına tam hızla başladık. İl Başkanımızın

bize verdiği programlar çerçevesinde Kayseri halkımıza gidiyoruz, onların dertlerini
dinliyoruz. 1 Kasım seçimleri ülkemiz için çok önemli. Dolayısıyla herkesin çok dikkat
etmesi lazım. Bu ülke hepimizin, birlikte yaşıyoruz. Birtakım anlamsız şeylerle birlikte
ülkenin istikrarını bozacak şeylere dikkat etmemiz lazım” diye konuştu.
Terör olaylarına da değinen Tamer, “Biz özellikle PKK terörü ile ilgili de hükümetimizin
almış olduğu programlar çerçevesinde onlara da bu ülkenin içerisinde terör olaylarına meydan
vermeyeceğimizi kararlı bir şekilde ifade etmeye devam edeceğiz. Kalleşlik yapan PKK’yı
artık ülkemizde görmek istemiyoruz. Dolayısıyla da bunun tüm halkımız tarafından
bilinmesini istiyorum. 30 yıldır devam eden PKK belasından da onları yok edecek şekilde
ülkemizi artık düzlüğe çıkaracak 1 Kasım seçimleri olduğunu göstermek istiyoruz. Bizler bu
açıdan Kayseri’de halkımızın her zaman emrinde olduğumuzu söyledik. Allah’ın izniyle 1
Kasım’da Kayseri’de oy verecek olan halkımız sağduyuyu ön plana alarak yine AK Partiyi
iktidara getirecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15233.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı Aslan
Pınarbaşı'da
AK Parti Kayseri 8. sıra Milletvekili adayı Avşar Aslan, Pınarbaşı ilçesinde çeşitli ziyaret ve
programlara katıldı.
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1 Kasım Genel Seçimleri için çalışmalarını yoğun bir tempo içerisinde sürdüren AK Parti
Kayseri Milletvekili adayı Avşar Aslan, Pınarbaşı ilçe merkezi, Sıradan, Çakılkayalı ve
Pazarören mahallelerindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretlerde halkın yoğun ilgisi
ile karşılaşan Aslan, 1 Kasım seçimleri için iddialı konuştu. AK Parti'nin Kayseri'de 9-0'ı
yakalayacağını belirten Milletvekili Adayı Avşar Aslan, "Gittiğimiz her yerde halkın
partimize karşı büyük teveccühü ile karşılaşıyoruz. Bu azim ve gayretle devam edersek, 1
Kasım seçimleri sonunda istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15235.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Milletvekili Adayı Nergis, Kafkas Dernekleri ile
birlik mesajı verdi
AK Parti 26. dönem Kayseri Milletvekili adayı Hülya Nergis, Kayseri’ de faaliyet gösteren
Kafkas Derneklerinin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

30 Eylül 2015 Çarşamba 18:27

Düzenlenen toplantıya, Kafkas Derneklerinin yöneticileri ile birlikte, 26. Dönem
Milletvekilliği için aday adayı olan Cemil Görücü ve Metin Özkaya’nın yanı sıra, AK Parti
Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti il ve ilçe yöneticileri de katıldı. AK Parti Kayseri
Milletvekili adayı Hülya Nergis, Kafkas Dernekleri temsilcilerine, 1 Kasım seçimleri aday
belirleme sürecinde bir araya gelerek yürüttükleri çalışma ve kendisine gösterdikleri destek
için teşekkür etti.
Kafkas Dernekleri temsilcileri de toplantıda, Kayseri'de yaşayan Çerkezlerin kurmuş olduğu
sivil toplum kuruluşları olarak koşulsuz şekilde Çerkezlerin Milletvekili adayı Hülya
Nergis'in arkasında olacaklarını, seçilebilmesi için gerekli her türlü desteği vereceklerini
belirterek, birlik mesajı verdi.
Kafkas Dernekleri temsilcileri adına söz alan yöneticiler, Kayseri’de yaşayan Çerkez
toplumunun son dönemlerde çok güzel bir birlik mesajı verdiğini ve bu birlikteliğin devamı
halinde gerek Uzunyayla, gerekse Pınarbaşı için çok güzel projelerin gerçekleştirilebileceğini
belirtti.
Toplantıda söz alan Hülya Nergis, Pınarbaşı'da doğup büyüdüğünü, Uzunyayla'nın tanınan
ailelerinden Adeje sülalesinden olduğunu, ilk, orta ve lise tahsilini burada yaptığını hukuk
fakültesini bitirdikten sonra ise 5 yıl Pınarbaşı'da avukatlık yaptığını, 1996 yılında evlilik
nedeniyle Pınarbaşı'dan ayrıldığını, ancak Pınarbaşı ile olan ilişkilerinin hiç kesilmediğini, bu
nedenle de bölge insanını ve bölgenin gereksinimlerini çok iyi bildiğini belirterek kısaca
kendisini tanıttı.
1 Kasım seçimlerinin ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Hülya Nergis, verilen
birliktelik mesajı için Kafkas Dernekleri temsilcilerine, dernek yönetici ve üyelerine, ayrıca
toplantıya katılan tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu birlikteliğin artarak devam etmesini
canı gönülden istediğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15236.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

MHP’li adaylardan gazeteciler cemiyetine
ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili adayları ve il teşkilatı Kayseri Gazeteciler
Cemiyetini ziyaret etti.
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Kayseri Gazeteciler Cemiyetine yapılan ziyarette konuşan cemiyet başkanı Metin Kösedağ,
“Malumunuz 1 Kasım seçimlerine 1 aylık bir süre geldi. Bayramdan sonra siyasi arena
tekrardan hareketlendi. Bu açıdan sizlere de seçim çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
MHP Kayseri Milletvekili ve adayı Yusuf Halaçoğlu ise, “Muhakkak ki hangi ülkede olursa
olsun basın son derece önemli. Basın vazgeçilmezdir. Basının hür olması demokrasi açısından
son derece önemli. Meydana gelen olayları halka en iyi anlatan yazılı ve görsel basındır. Ne
yazık ki bugün birçok basın mensubu takibe uğramıştır” diye konuştu.
Halaçoğlu ayrıca, “Türkiye genelinde seçimlerin çok da rahat geçeceğini söylemiz zor. Bir
takım yerlerde sandık güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle sandığın taşınması gibi
uygulama yapılması gündemdedir. Bu devlet otoritesinin o bölgelerde sağlanamadığının
göstergesidir. Böyle bir ortamda seçim güvenliğini gerçekten ne kadar sağlayıp
sağlamadığımızı görmemiz lazım. 7 Haziran seçimlerin de maalesef terör örgütünün baskıları
sonucunda bir partiye bir bölgede yüzde 100 oy çıkmıştır. Hatta bir sandıktan 292 seçmen
bulunmasına rağmen 296 oy çıkmıştır. Böyle bir ortam seçimin güvenilir bir şekilde
yapıldığını söylemimizi imkansız kılmaktadır. Bu gibi konularda MHP olarak seçimin güvenli
ortamda yapılaması için ne gerekiyorsa elimizden gelen desteği veririz. Bu açıdan sizlerin
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak bu konularda hassas davranacağınızı düşünüyoruz”
şeklinde konuştu.
MHP Kayseri Milletvekili ve adayı Hasan Ali Kilci ise, “Tabi ki tarafsız basının sosyal olması
ile ilgili çok ciddi tepkiler ortaya koyduk. Aynı tepkilerimizi bugünde devam ettiriyoruz.
Basın hürdür, susturulmamalı” ifadelerini kullandı.
MHP Kayseri Milletvekili ve adayı Süleyman Korkmaz da, “Basın mensuplarının her zaman
yanınızdayız. Sizlerde bizim yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15237.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

