KAYSERİ HABER ARŞİVİ
22.06.2015–30.06.2015
Kayseri’de ümmet iftarları başladı
Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından 4 senedir organize edilen “Ümmet
İftarları”nın ilki Mazlumder Kayseri Şubesi’nin ev sahipliğinde Kayseri Bürüngüz Camisi ve
Kale arasındaki alanda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
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Katılımcılar hasırlar üzerine oturarak “1 simit, 3 hurma, yarım şişe su”dan oluşan mönü ile
iftarlarını açtılar.
Her hafta bir mazlum İslam coğrafyası için günlük harçlıkların toplanıp, o ülke hesabına
yatırıldığı ümmet iftarlarının ilk haftasında dua edilen ve hakkında bilgi verilen Müslüman
coğrafyanın ilki Arakan oldu.
Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş’ın açılış konuşmasından sonra
Arakan’la ilgili bilgiler veren Mazlumder Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şube
Başkan Yardımcısı Hacı Yakışıklı, bir güneydoğu Asya ülkesi olan Arakan’da Müslümanların
10 yıllardır Budist yönetimin baskısı altında büyük bir mezalim yaşadıklarını, zulme
dayanamayanların kırık dökük teknelerle Hint Okyanusu sularına açılarak canlarını
kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.
Hacı Yakışıklı, geçen ay 10 bin kadar Arakanlı Müslümanın Hint Okyanusu’nda sahipsiz
kaldıklarını, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine bu mazlumların Malezya ve
Endonezya hükümetleri tarafından denizden kurtarılarak kamplara yerleştirildiğini söyledi.
İftardan sonra Diyanetsen Kayseri Şube Başkanı irfan Kaşıkçıoğlu Kuran-ı Kerim tilavetinde
bulundu, Mikail Yıldız, Arakan ve dünya Müslümanları için dua etti.
İftara katılanların günlük harçlıklarını Arakan Müslümanları için bağışladıkları ümmet iftarı
programının sonunda katılımcılara teşekkür eden Gönüllü Kültür Teşekkülleri sözcüsü Ahmet
Taş, ramazan boyunca her cumartesi ümmet iftarı düzenleyeceklerini, her hafta ayrı bir İslam
Coğrafyası için sadakalarını yatırıp dua edeceklerini bildirerek tüm Kayserilileri ümmet
iftarlarına davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13925.html
Erişim Tarihi: 22.06.2015

Yıldızlar final için başkent’te
Melikgazi Belediyespor Yıldız Voleybol takımı Türkiye Finalleri için Ankara’ya gitti. Yıldız
takımda tek hedef Türkiye’nin en iyi 16 takımı arasında şampiyon olmak.

22 Haziran 2015 Pazartesi 14:18

23-28 Haziran 2015 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Yıldız Erkekler Türkiye
Finallerine katılacak olan Melikgazi Belediye Spor Yıldız Voleybol takımı hazırlıklarını
tamamlayarak final saatini beklemeye başladı.
Antrenör Fuat Kalay “ İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Mücadele ettiğimiz her kategoride
büyük başarılara imza attık. Yıldız takımımızda eksik ve sakat oyuncumuz bulunmuyor.takım
olarak inanıyoruz ilk olarak dörtlü gruptan çıkıp ilk 8 takım arasına girip daha sonda Türkiye
şampiyonluğunu kovalayacağız.bize güvenenleri mahcup etmemek için elimizden gelenin en
iyisini yapmak için gayret göstereceğiz.”dedi Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar
Öztürk’de yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyespor olarak mücadele ettiğimiz Basketbol ve Voleybol branşlarında
sezonu Voleybol Yıldız Takımımız Türkiye finallerinde oynayacağı karşılaşmalar ile
tamamlayacağız. Bu sezon özellikle Voleybol alt yapı takımlarımız tarih yazmışlar ve bizleri
hep gururlandırmışlardır. Gençlerde Yarı Final 2.si,Minik Erkekler’de Türkiye’nin en iyi
9.takımı olarak göğsümüzü kabarttılar.Şimdi söz sırası Yıldız takımımızda.İnanıyor ve
güveniyorum,yıldızlarımız bir yıldız gibi Başkent Ankara’da parlayacak ve bize yine farklı bir
gurur ve mutluluk yaşatacaklardır.Bundan hiç şüphem yok.Hep başarıları konuşuyoruz,çünkü
biz kulüp olarak her zaman başarı odaklı çalışmalar yapıyoruz ve bu yönde gayret
gösteriyoruz.Bize bu imkanı veren Belediye Başkanımız Sayın Dr.Memduh Büyükkılıç’ı da
hiçbir zaman unutmuyor,kendisine her zaman teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.Elde
edilen bu büyük başarılar başkanımızın bizlere olan desteği ve ilgili sayesinde
olmuştur.Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Halkbank, Tofaş, Ziraat Bankası, Maliye Milli
Piyango ve İstanbul Büyükşehir Belediye gibi dev bütçeli ve zorlu takımlar ile şampiyonluk
mücadelesi verecek Yıldız takımımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum.Yolları
açık,smaçları şampiyonluk için olsun.”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13926.html
Erişim Tarihi: 29.06.2015

Atıl arazi park oldu
Vatandaşlar tarafından bir kısmı bahçe olarak kullanılan ve yıllardır atıl durumda olan arazi
Bünyan Belediyesi tarafında vatandaşların kullanabileceği modern bir park alanına
dönüştürüldü.
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Bünyan Belediyesi Fatih Mahallesi Belediye Evler mevkiinde kısa süre önce başladığı park
alanını tamamladı. Daha önce vatandaşlar tarafından bir kısmı bahçe olarak kullanılan ve
yıllardır atıl durumda olan yaklaşık 800 metrekarelik alan Bünyan Belediyesi tarafından park
alanına dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunuldu.Aynı bölgede yapımı devam eden
ikinci park alanı ile bir bütünlük sağlayacak olan parkı kısa sürede bir dizi işlemden geçiren
Bünyan Belediyesi, atıl araziyi yeşillendirip ağaçlandırdı. Daha sonra yürüyüş yolarlı,
aydınlatma sistemleri, araç parkı, temizlik araçları ve vatandaşların oturup dinlenebileceği
şehir mobilyalarıyla donatılan alan bölge halkının rahatça kullanabileceği nezih ve modern bir
park alnına dönüştürüldü.Bir yandan yeni park alanlarını Bünyan’a kazandırmak için hummalı
bir çalışma yürüten Bünyan Belediyesi diğer taraftan da mevcut parkların bakım, onarım ve
yenileme çalışmalarına devam ediyor. İlçedeki bütün parklarda çim biçme ve yabani ot
temizleme çalışması yürüten Bünyan Belediyesi, eskiyen ve zarar gören oyun gruplarını
yeniliyor, yeni aydınlatma sistemleri, temizlik araçları ve banklarla vatandaşların park
alanlarını daha rahat kullanabileceği bir hale dönüştürüyor.
Bu yılki programı dâhilinde aralıksız olarak çalışan Bünyan Belediyesi; Fatih, TOKİ ve
Dervişağa mahallelerinde içerisinde halı sahalarında olacağı park alanları için hummalı bir
çalışma yürütüyor. Bu güne kadar bu alanda attığı adımlar ile adından sıkça söz ettiren
Bünyan Belediyesi Güllüce, Karakaya, Akmescit, Tuzhisar 2 adet ve Süksün mahallelerinde
olmak üzere 6 adet yeni parkı Bünyan’a kazandırmıştı. İki yeni mesire alanı için protokol
imzalayan Bünyan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yenilenecek olan Pınarbaşı
mesire alanında da çalışmalara kısa süre önce başladı. Yine bu alanda ilçede bulunan parkları
daha kullanışlı bir hale dönüştürmek için çalışan Bünyan Belediyesi, bütün parkları yeni
aydınlatma sistemleri, banklar, çöp kutuları ve oyun grupları ile yeni bir görüntüye
kavuşturdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13927.html
Erişim Tarihi: 29.06.2015

Ramazan'da kuruyemiş fiyatları arttı
Kayseri'de kuruyemiş satışı yapan Mustafa Eğilmez, Ramazan ayının gelmesiyle kuruyemiş
fiyatlarının pahalı olması nedeniyle satışların düşük olduğunu söyledi.
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Kuruyemiş satışı yapan Mustafa Eğilmez, 50 senedir bu işi yaptığını belirtti. Kuruyemiş
fiyatlar ile ilgili olarak konuşan Eğilmez, "Ramazan ayının herkes için iyi geçmesini temenni
ediyorum. Ramazan ayının iyi geçmesi için insanların alım gücünün iyi olması gerekir. Buda
esnafın işine yarar, halkta para çok olunca alım gücü artar. Şuanda alışveriş oluyor fakat fazla
değil eskiden daha fazla oluyordu. Şimdi fiyatlar pahalandığı için satış pek fazla yok.
Ülkemizin hava şartlarından dolayı soğuktan bazı meyveler yetişmiyor. Ceviz, fındık ve çam
fıstığı olmuyor. Üzüm yetişiyor. Fındık, badem ve ceviz pahalı. Millet önceden kiloyla
alıyorlardı şimdi gramla alınıyor. Kayısı, üzüm yemişleri ise geçen yıl gibi aynı fiyatla
gidiyor. Biraz soğuk iklimlerden dolayı oluyor. Eğer iklimler iyi olsa ülkemizde de ceviz,
fındık ve badem daha uygun olur" diye konuştu.
'Soğuk almadan önce ceviz, fındık ve bademin fiyatları düşük oluyordu' diyen Eğilmez,
"Soğuk aldığı için fiyatlar yükselmeye başlıyor. Bundan sonra da fiyatlarda artık daha fazla
artış olmaz. Elimizden gelse fındığı da dışarıdan getireceğiz. Bu meyvelerin ağaçlarını
dikmeye yönelsek, kendimiz üretip kendimiz temin ederiz. Dışarıdan gelen ceviz dolar
bazında geldiği için 25 TL ve 30 TL. Aynı bademin fiyatı da bu şekildedir. Dolar yüksek
olduğu için yemişlerin fiyatı da yüksek oluyor. Vatandaş badem, ceviz, fındık yerine üzüm,
leblebiyi tercih edebilir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13928.html
Erişim Tarihi: 29.06.2015

AGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağrı Güngör'ün
projesine TÜBİTAK desteği
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. V. Çağrı
Güngör’ün, sualtında kablosuz haberleşme alanında yürüttüğü proje deprem izleme, felaket
yönetimi, çevresel kirliliğin gözlemlenmesi gibi alanlarda çeşitli uygulamaların
gerçekleşmesine olanak sağlayacak.
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AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağrı Güngör’ün, sualtında kablosuz
haberleşme alanında yürütmekte olduğu proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) tarafından “1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini
Destekleme Programı” kapsamında destekleneceği açıklandı.
Bu proje petrol, doğal gaz ve değerli mineraller gibi ülkemizde sualtında bulunabilecek yeni
doğal kaynakların sualtı algılayıcı ağları tarafından keşfedilmesine ve deprem izleme,
denizbilim veri toplanması, felaket yönetimi, güvenli gemi seyri, çevresel kirliliğin
gözlemlenmesi gibi alanlarda çeşitli uygulamaların gerçekleşmesine olacak sağlayacak.
Ayrıca, bu projede sualtı uygulamaları için geliştirilecek kablosuz iletişim teknikleri
sayesinde, sualtı ortamları için cihaz ve teknoloji üreten ulusal ve uluslararası şirketlerle
işbirlikleri yapılarak ülkemizin dışa bağımlılığın azaltılması sağlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13929.html
Erişim Tarihi: 29.06.2015

Ramazan Tır'ı Anayurt'tan yola çıktı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan ve her yıl şehrin değişik
bölgelerinde Ramazan'a has etkinlikler gerçekleştirilen Ramazan TIR'ı, Talas Anayurt'tan
yola çıktı. Ramazan ayı boyunca 25 farklı bölgede vatandaşlarla buluşacak Ramazan TIR'ının
son durağı ise Yenişehir-Turgut Reis Mahalleleri olacak.
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Büyükşehir Belediyesi'nin hergün bir ilçe veya semtte gerçekleştireceği ve binlerce insanın
bir araya gelerek farklı bir Ramazan akşamı yaşayacağı etkinliklerin ilk durağı olan Talas
Anayurt'ta gösterilere ilgi büyüktü. Program hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan, Ramazan etkinliklerinin bu yıl
onikincisini düzenlediklerini belirterek, "Şehir merkezinden uzakta kalan mahallelerimizde ve
ayrıca ilçelerimizde Ramazan TIR'ı vasıtasıyla çeşitli etkinlikler sahneliyoruz. Amacımız
sizlere farklı bir Ramazan akşamı yaşatmak. Bunun yanısıra bu yıl Mimarsinan Parkı
içerisinde bir de Ramazan Sokağı oluşturuldu. Orada da yine çok farklı etkinlikler
gerçekleştiriliyor" diye konuştu. Mehter Takımı'nın konseri ile başlayan program HacivatKaragöz gösterisiyle devam etti. Gölge oyununu sahneye taşıyan sanatçılar büyük küçük tüm
vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Karagözle Hacivat'ın tatlı atışmalarının ardından
tasavvuf musikisinden örnekler sunuldu. Seslendirilen birbirinden güzel ilahilere semazenler
eşlik etti. Orta oyunu ve meddah gösterisinin de gerçekleştirildiği etkinlikler, Anayurtlulara
keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı.
TIR'IN YOLU UZUN
Ramazan TIR'ı Kayseri'nin tüm ilçelerinin yanısıra Anayurt, Belsin, Ziya Gökalp, Yeşil
Mahalle, Yenişehir-Turgut Reis, Gesi, Yemliha, Eskişehir Bağları, TOKİ, İldem, Erkilet ve
Mimsin gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Ramazan ayı sonuna kadar vatandaşlarla
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13930.html
Erişim Tarihi: 29.06.2015

Çolakbayrakdar, "Ramazan Sokağı Renk
Katıyor"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Sokağı’ının Kayseri'ye renk
katıp farklı, bir atmosfer oluşturduğunu söyledi.
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Esnaf ve vatandaşları sürekli ziyaret eden, halkın içinde olmaya gayret eden Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimarsinan Parkı'nda kurulan
Ramazan Sokağı'nı Teravih Namazı sonrası belediye yöneticileriyle birlikte ziyaret etti.
Sokak esnafına 'hayırlı işler' dileyen ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar,
"Ramazan Sokağı, Ramazan akşamlarını manevi yönden de zenginleştiriyor. Ramazan ayının
daha renkli ve huzur dolu geçmesi, geleneklerin yeni nesillere tanıtılması ve aktarılması adına
bize bu güzel havayı yaşatıyor. Hem çocuklara hem de ailelere birlik ve beraberlik içinde
kaynaşması adına unutulmaz bir akşam sunuyor” dedi.
11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaşmış bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını hatırlatan
Başkan Çolakbayrakdar, "Bu mübarek ayı gündüz oruçlu geçiriyoruz, akşamları ailemizle
birlikte gezeceğimiz, Ramazan'ı yansıtan bir mekanın olması çok güzel bir fırsat oldu. Burada
gerçekleştirilen sohbetler, söyleşiler, tasavvuf musikisi konserleri, sema gösterileri, Kur'an-ı

Kerim ziyafetleri gibi çok farklı ve renkli programlar bizi bilgilendiriyor, maneviyatımıza
katkı sağlıyor, Ramazan'a da hafızalarda renkli mekanlar açıyor" diye konuştu.
Ramazan Sokağı'ndaki standları tek tek gezerek tasavvuf konseri dinleyen Başkan
Çolakbayrakdar vatandaşın, Karagöz'le Hacivat'ın, Ramazan Davulcusu'nun ve şerbetçinin de
yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ramazan Sokağı'nda alış-veriş de yapan Başkan Çolakbayrakdar,
"Burada açılan kitap fuarları alış-veriş imkanı da sunuyor. Çocuklarımız için hazırlanan oyun
alanları ve çeşitli eğlenceler de gelecek nesillerimize Ramazanı sevdirip, güzel maneviyatını
unutturmamış oluyor. Hacivat ve Karagöz'le, davulcuyla ve şerbetçiyle sokakta karşılaşmak
çocukların hayal dünyasını genişletiyor, tarihi ve kültürel görsel bilgi veriyor. Birçok el emeği
göz nuru eserlerin burada sergilenmesi kültür, sanat ve ekonomik açıdan büyük bir güzellik
oluşturuyor. Kayserimiz için inşallah bir ay boyunca her gün manevi açıdan zengin, huzurlu
bir Ramazan daha yaşayacağız. Bütün vatandaşlarımızın gezmesini tavsiye ediyorum. Böyle
güzel bir etkinliği sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik'e de
teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13931.html
Erişim Tarihi: 29.06.2015

Çöp kamyonu devrildi: 2 ölü
Kayseri'de bir belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucunda iki işçi hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı'nda meydana geldi. Melikgazi Belediyesi'ne ait 38 NZ 086 plakalı çöp kamyonu,
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kamyon, elektrik direğine çarparak durabildi.
Kazada işçiler Ali Ş. ve Şenol K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Organize Sanayi Bölgesine gidiş yolu
trafiğe kapatılırken, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da olay yerine gelerek
polis ekiplerinden bilgi aldı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında işçilerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere
morga götürüldü. Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, trafiğe açılırken, yetkililer kazayla
ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13932.html
Erişim Tarihi: 29.06.2015

Yolcu treninde 2 kilo esrar ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekiplerinin dedektör köpek ile birlikte bir yolcu trenininde yaptığı
aramalarda, 2 kilo 80 gram esrar maddesi ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adana-Ankara
seferini yapan Çukurova Ekspres yolcu treninde dedektör köpek yardımı ile arama yapıldığı
öğrenildi.
Dedektör köpeğin verdiği tepki sonrasında bir yolcunun valizinde 2 kilo 80 gram kubar esrar
maddesinin ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan yolcu hakkında soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13933.html
Erişim Tarihi: 29.06.2015

Büyükşehir'den iki ihale
Erciyes ve Yahyalı'da yapılacak inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarını yürütecek firmaları
belirlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından iki ayrı ihale düzenlendi.
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Bu kapsamda bugün ilk olarak Erciyes Dağ Evi binası tadilat ihalesi yapıldı.
3 firmanın katıldığı 1 milyon 356 bin 940 lira yaklaşık maliyetli ihalede teklifler şu şekilde
oluştu:
Antaş İnşaat 1 milyon 224 bin 658 TL
Fahri Taban İnşaat 1 milyon 277 bin 480 TL
Aydınlar İnşaat 1 milyon 335 bin 101 TL
YAHYALI'DA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILACAK
Günün ikinci ihalesinde ise Yahyalı'da gerçekleştirilecek olan bir dizi çevre düzenleme işini
yapacak firma belirlendi.
Yahyalı Meydanı, Ulu Camii ve etrafı ile Kanal Boyu'nda yapılacak olan çevre düzenleme
ihalesine iki firma katıldı.
1 milyon 926 bin 322 lira yaklaşık maliyetli ihaleye katılan firmalardan Fahri Taban İnşaat 1
milyon 844 bin 788 liralık teklif verirken Başaran İnşaat ise 1 milyon 919 bin 701 liralık bir

teklifte bulundu.Her iki ihaleyi kazanan firma da komisyonun teklifleri değerlendirmesinin
ardından belli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13934.html
Erişim Tarihi: 29.06.2015

Tabelalarda Türkçe kelime kulanın
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, tabelalarda
yabancı kelime kullanımına ilişkin değerlendirmede bulundu. Hiçyılmaz, “Milli kültürün
ayakta kalabilmesi için tabelalardaki yabancı kelimelerin zorunlu haller dışında terk edilmesi,
yerine Türkçe kelimelerin kullanılması daha yararlı olacaktır” dedi.
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Bir milleti, millet yapan üç temel unsurun olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, “Bunlar; ortak din,
dil ve tarih şuurudur. Bu üç unsurun toplumda zedelenmemesi, toplumların ilelebet ayakta
kalabilmesi için en büyük teminattır. O nedenle, büyük toplumlar ve köklü medeniyetler bu
hususlarda zafiyet oluşmaması, hatta tam aksine bu değerlerin yeni nesillere daha güçlü bir
şekilde aktarılması konusunda büyük hassasiyet gösterirler ve buna yönelik politikalar
izlerler” diye konuştu.Dilin, bir toplumun ve onun içinde yer alan medeniyetin en temel
dinamiği olduğunu vurgulayan Hiçyılmaz, “Toplumlar, tarihten miras kalan kendi
kültürlerini, geleneklerini ve inançlarını kendi dilleri üzerinden korurlar ve geliştirirler. Dilin
zenginliği, o toplumun sahip olduğu medeniyetin zenginliğine işaret eder” ifadelerini
kullandı.Hiçyılmaz değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:“Günümüzde küreselleşme
eğiliminin iyice artmasıyla birlikte, yerel ve milli olan pek çok şey yerini küresel olanlara
bırakmaktadır. Bunun en yaygın olarak görüldüğü alanlardan biri de ticari tabela ve
levhalarda yabancı kelimelerin çok sık olarak kullanılmasıdır. Uluslararası ticaretin ve turizm
faaliyetlerinin hızlanması bu eğilimi artırmaktadır. Zira küreselleşme üretim ve tüketim
geleneklerini tüm toplumlarda birbirine yakınlaştırmaktadır. Buradan hareketle ticari
işletmeler uluslararası müşterilerine ortak bir dil üzerinden hitap etme yolunu tercih
etmektedirler. İktisadi olarak böyle bir gerekçesi olsa da, milli kültürün ayakta kalabilmesi
için tabelalardaki yabancı kelimelerin zorunlu haller dışında terkedilmesi, yerine Türkçe
kelimelerin kullanılması daha yararlı olacaktır. Bu durum, yerel ya da ulusal çapta özgün
ürünlerin üretilip satılmasını da teşvik edecektir. Kaldı ki, yabancıların büyük bir kısmı
giderek yerel mal ve hizmetleri satın almayı tercih etmektedirler. Yerel olan ürünlerin satıldığı
yerlerin de yerel ya da ulusal dil ile ifade edilmesi, yenilikçi turizm ve ticaret açısından
önemli bir tercih sebebi olmaktadır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13935.html
Erişim Tarihi: 29.06.2015

Hüseyin Akay 'Çiftçi Babası' ilan edildi
Kayseri Şeker tarafından organize edilen Şeker sofrası Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Yeni
Pazar Kasabası Cumhuriyet Caddesine kurularak Yeni Pazar’da tarihi bir iftar yaşanmasına
vesile oldu.
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Yenipazar ve şeker pancarı ekimi yapılan komşu köylerden; Paşaköy, Çöplü Çiftliği,
Kaşkışla, Bayatören, Sarınınören, Aşağı Sarıkaya, Yukarı Sarıkaya, Gövdecili, Eğlence,
Esenli, Arife, Özlüce, Battal, Osmanpaşa, Güzelli, Karabıyık, Ömerli Köyleri Pancar
çiftçilerinin de katılımıyla yapılan Yenipazar Bölgesi Şeker sofrasında 750 kişi iftar yaptı.
Yenipazar Belediye Başkanı Cem Eser, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi
Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyelerinden Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyelerinden Niğmetullah
Sevim, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Kayseri Pancar Kooperatif
Müdürü İsmet Aksoy, Paşaköy Sulama Birlik Başkanı Naci Türker ve diğer yetkililer de
Yenipazar Bölge çiftçileri ile birlikte iftarlarını yaptılar. Yenipazar Bölge çiftçileri ile yapılan
şeker sofrası iftarının 21 Haziran Babalar gününe denk gelmesi nedeniyle Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a bölge çiftçileri bir sürpriz yaparak
"Süleyman Demirel “Baba” idi Vefat etti. Siz çiftçiye hizmet ediyorsunuz, çiftçinin size olan
güveninin sembolü olarak bizler de sizi Babalar gününde “Çiftçi Babası” olarak ilan
ediyoruz" diyerek kendi fotoğrafının Granit taş üzerine işlendiği tabloyu hediye ederek,
"Merhum Süleyman Demirel’in sembolü fötr şapkası idi sizin sembolünüz de Şeker Pancarı
olsun" dediler.Başkan Akay; "Çiftçilerin Çiftçi Babası ilan etmelerinden dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, Çiftçi Babası olarak addedilmek bizim yükümüzü daha da
ağırlaştırmıştır" dedi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay
Yenipazar Bölgesi Şeker Sofrasında yapmış olduğu konuşmasında; "Değerli Çiftçilerimiz biz
sizlerle bir arada olduğumuz zaman daha da mutlu oluyoruz. Birbirimizi daha da iyi
anlıyoruz. Size daha iyi hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. Biz sizin işe olan ilginizi Fabrikaya
olan sahiplenmenizi gördükçe İşin doğrusu enerjimiz artıyor, Çalışma azmimiz artıyor,
heyecanımız artıyor. İşte onun sonucunda da başarılar beraberinde geliyor. Şöyle dört beş
sene öncesine gittiğimiz zaman içinde oldunuz durumu siz gayet iyi biliyorsunuz. Bugün ise
Allah’a çok şükür Kayseri Şeker Fabrikası Türkiye’nin parlayan yıldızı olup, şeker
sektöründe en yüksek başarıları elde eder konuma geldi. Geçen seneki elde edilen kardan
dolayı bu sene Kayseri’de Kayseri Şeker Fabrikası vergi rekortmeni oldu Kayseri Şeker’in
atmış yıllık tarihinde böyle bir şey yok demek ki Kayseri Şeker Fabrikası bu kadar para
kazanabiliyor ve vergi rekortmeni de olabiliyor bunu dünya aleme herkese gösterdi ve bu sene
elde etmiş olduğu satış cirosuyla ve yine karlılıkla yine aynı İstanbul Sanayi Odası’nın
yayınlamış olduğu listelerde ilk yüz şirket arasında 97. sırada yer aldık fakat ondan daha
önemlisi Kayseri Şeker Fabrikası 126 milyon net kar sağlayıp bununla da Türkiye’de 38.oldu.

Bu gelişmeler bir yönetim başarısıdır. Bütün bir ekip olarak hep birlikte işe dört elle
sarılmamızın başarısıdır. Çiftçimizin desteği, çalışanımızın azimle çalışması, yönetimimizin
her türlü dikkati göstererek doğru kararları alarak ortaya koymuş olduğu yönetim anlayışının
başarısıdır. Bunu biz hep birlikte elde ettik hep beraber sağladık.Ama asıl olan bu başarıları
sürdürülebilir kılmak devam ettirebilmek yani bir başarıyı elde ettiniz ondan sonra yattınız
şirketi batırdınız, farklı uygulamalar yaptınız, ahlaksızlık yaptınız, Allah korusun şirketi
batırdınız olmaz. İllaki bu disiplinin bu ciddiyetin bu güzel yönetim anlayışının bu başarılı
yönetim anlayışının devam etmesi lazım sürdürülebilir olması lazım. İftar soframızda bulunan
şu çocuklarımızın da geleceğini düşünmek durumundayız. Yani sadece biz değil sadece sizler
değil bu çocukların geleceği bu fabrikadır. Onun için buraya dört elle sarılmak gerekiyor.
Biz hasbel kader geldik dört senedir büyük mücadele veriyoruz büyük başarı sağladık
işlerimizi yoluna koyduk. Sizlerin her türlü ihtiyacını zamanında karşılıyoruz ve tabi bunun
yanında Şeker Fabrikası şu iddiada hem kendisi her türlü konuda başarılı olacak hem de
çiftçisi olan sizler Türkiye’de en fazla kazanan çiftçi olacaksınız. Bizim iddiamız bu. Yani
bizim çiftçimize Türkiye’de herkesin imrenmesi lazım. Bizim sizlerden isteğimiz Kayseri
Şeker Fabrikasına sahip çıkmanızdır. Allah Razı olsun bunu sizler yaptınız daha iyisini de
yapmanızı bekliyorum. Bu birlik, bütünlük devam edecek olursa Kayseri Şeker Fabrikası daha
büyük karlar kazanacak, daha başka fabrikalar kuracak, buradaki yetişen gençlerimize de iş
imkanı sağlayacaktır. Kayseri Şeker artık borçlarını bitirdiği için çiftçimizin ihtiyacına cevap
verecek yatırımları planlayarak yapacaktır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13936.html
Erişim Tarihi: 29.06.2015

Hurma satışları esnafın yüzünü güldürdü
Kayseri'de hurma satışı yapan Hüseyin Neyman, Ramazan ayının başlamasıyla hurma
satışlarında artış olduğunu söyledi.
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Ramazan ayının başlamasıyla halkın hurmaya yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Nayman,
“Ramazan ayının ilk günlerinde hurma satışlarımız çok iyi oldu. Vatandaşlar ihtiyacına göre
hurma satın salıyor. Tezgahımızda her çeşit hurma mevcuttur. Herkes kendi bütçesine göre
hurma satın almaktadır. Hurmalarımızın fiyatları 5 liradan başlayıp 45 liraya kadar fiyat
aralıklarımız bulunmaktadır" dedi.
Neyman ayrıca, "Hurma satışlarında geçen yıla oranla fiyatlarda pek artış yok. Fakat Doların
yükselmesinden dolayı kaliteli hurmaların fiyatlarında artış oldu. Kaliteli hurmaların fiyatları
35 ve 45 lira arasında değişkenlik göstermektedir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13937.html
Erişim Tarihi: 29.06.2015

Çolakbayrakdar, "Geleneksel Sanatlar
Yaşamalı"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Geleneksel Türk Sanatları'nın
tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için gayret gösterilmesi gerektiğini belirterek,
destek amacıyla 'Ebru' çalıştı.
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Ramazan Sokağı'nda Ebru Teknesi'ni görünce hemen önlük giyen, kolları sıvayan ve fırçayı
eline alan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Ebru sanatı ve yapımı hakkında Ebru Ustası Rıza
Dağaçar'ı can kulağıyla dinlemeye başladı. Ustasını pür dikkat dinleyip, fırçasını tekneye
sallayan Başkan Çolakbayrakdar, “Gençlik yıllarımdan beri çok büyük ilgi ve beğeniyle takip
ediyorum. Eski Türk Süsleme Sanatı Ebru, Osmanlı dönemine dayanan ve o dönemin
figürlerini yansıtarak günümüze kadar gelmektedir. Renklerin suyla buluşması ve ahengi bir
sanat eseri ortaya çıkarıyor. Biz de ecdadımızdan gelen bu sanatı örnek ve destek olmak
amacıyla icra ettik” dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, Ebru’nun Türk Geleneksel Sanatları içerisinde önemli bir yere sahip
olduğunun altını çizerek, ”Ebru teknesinin başına geçen kişi; kendi iç dünyasının sanatını
yapmış oluyor, ruh halinin bir nevi aynasını yansıtıyor. Ebru, insana sakinlik, sabır, sükûnet
kazandırıyor, olumsuz duygu ve düşüncelerden uzaklaştırıyor. Günlük hayattan çıkararak ruh
dinginliği sağlamasıyla birlikte yeni bir şey ürettiği için özgüveni arttırıyor. Biz de sanatımızı
ve kültürümüzü yaşatma adına sanatçılara sahip çıkıyoruz. Bu Ebruyu da sanatımıza,
kültürümüze ve sanatçılara destek için yaptık. Kültürünü, tarihini bilemeyen geleceğe yön
veremez. Sanatımıza sahip çıkmalı, kültürümüzü geliştirerek yeni nesillere aktarmalıyız.
Bütün vatandaşlarımıza tavsiyem bir sanatla uğraşsın. Ebru, belki de başlangıç için çok güzel
bir fırsat” diyerek sözlerini bitirdi.
Başkan Çolakbayrakdar'ın tekne başındaki gayreti, titizliği ve eseri izleyenlerin beğenisiyle
karşılandı ve bol alkış aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13938.html
Erişim Tarihi: 29.06.2015

Kayseri'de kuş gribi şüphesi
Kayseri'de tavuk üretim çiftliklerinde kuş gribi şüphesi ekipleri harekete geçirdi.
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Kayseri'de, Talas ilçesine bağlı Endürlük Mahallesi'nde bulunan tavuk üretim çiftliğinde kuş
gribi şüphesi nedeniyle çalışma başlatıldı. Talas ilçesindeki tavuk üretim çiftliğinde ekipler,
tavukları kepçeler ile kamyonlara yükleyerek itlaf alanına götürdü.
Alınan numunelerin Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13939.html
Erişim Tarihi: 29.06.2015

Hizmet-İş Sendikasından anlamlı yardım
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesine bağlı Büyükşehir Belediyesinde talihsiz bir kaza
sonucu yaşamları yitiren üyelerinin ailelerine ferdi kaza sigortasından temin edilen toplam da
45 Bin Türk Lirası yardım sağlandı.
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Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 3 yıldır tüm üyelerine sosyal proje
kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Hizmet - İş Sendikası Şube Başkanı
Serhat Çelik konuyla ilgili açıklama da bulunarak şu şekilde devam etti, “ 25.12.2014
tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Mustafa Dursun Arslan’ın ailesine
girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız 20 Bin Türk Lirası eşi Ayşe Arslan’a yine
27.03.2015 tarihinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden Şükrü Çimen’in eşi Nuray Çimen’e
25 Bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu paralar ailelerin acılarını
azaltmayacaktır. Fakat geri de bırakmış oldukları ailelerinin ve çocuklarının az da olsa bir
ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza Allah dan rahmet geride
kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum. Maalesef iş kazaları hayatımızın ve ülkemizin acı
bir gerçeği keşke bu kazalar hiç yaşanmasa. Ama sabah saatlerinde yine 2 üyemiz trafik
kazası sonucu hayatlarını kaybetmişlerdir. Hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah rahmet
eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah Kayseri’ye hizmet eden ve alın terini akıtan

çalışanlarımızı kazalardan belalardan korusun. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13940.html
Erişim Tarihi: 29.06.2015

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan
taziye mesajı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bugün meydana gelen trafik kazasında
belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sosyal
paylaşım sitesinde taziye mesajı yayımladı.
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Sosyal paylaşım sitesinde taziye mesajı yayımlayan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, "Bu sabah Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen elim bir trafik kazası
sonucu Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görevli iki mesai arkadaşımız vefat etmiştir. Acımız
büyük. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı
diliyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13941.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Tarihi Talas'a tarihi araçlar geliyor
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, tarihi ilçe Talas'ta fayton ve klasik otomobiller
gibi dokuya uygun araçları getirterek, yapılacak turlarla ilçede tarihi yeniden yaşatacaklarını
açıkladı.
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Başkan Palancıoğlu, 1970 model Chevrolet Impala klasik otomobille Talas turu attı. Belediye
binası önündeki aracı önce dışarıdan inceleyen Başkan Palancıoğlu, daha sonra direksiyona
geçti. Araç sahibi Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği üyesi Emin Öner'den kullanmadan
önce bilgiler alan Başkan Palancıoğlu, daha sonra gaza basarak araçla hareket etti. Talas'ın
tarihi sokaklarında klasik otomobil kullanan Başkan Palancıoğlu, belediye önünden başlayıp
Harman
Meydanında
sona
eren
turun
ardından
açıklamalarda
bulundu.

Başkan Palancıoğlu, klasik otomobil merakının bulunduğunu belirterek daha önce de
kullandığını söyledi. Klasik otomobilleri Talas'a getireceklerini açıklayan Başkan
Palancıoğlu, "Kayseri'deki klasik otomobilciler derneği yöneticileri bizimle irtibata geçerek
Talas'ta faaliyetlerini yürütmek istediklerini ve uygun bir yer bakmak istediklerini söyledi.
Harman Meydanında Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait tarihi binanın üst katını tuttular. Şimdi
tadilatı yapılıyor. İnşallah klasik otomobiller buraya geldiğinde Harman Meydanı eski canlı
günlerine yeniden dönecek. Aynı zamanda da turistlerin buraya gelmesine vesile olacak."
dedi.
Başkan Palancıoğlu, Tablakaya Mahallesi'ndeki tarihi belediye binasında restorasyon
yapılacağını da anlatarak, "Belediyemize üst düzey misafirler geldiğinde bu araçlarla Talas
turu yaptıracağız. Tablakaya Mahallesi'ndeki eski belediye binamızın restorasyonuna başlayıp
bitirdiğimizde tarihi dokusu ve çevresiyle beraber bir klasik otomobili makam aracı olarak
bulundurma düşüncemiz var. Bir de faytonumuz olacak. Böylelikle tarihi mahallelerimizi eski
günlerine yeniden döndürmüş olacağız. İsteyen vatandaşlarımız da fayton ve klasik
otomobillerle tarihi ilçemizi turlayabilecek." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13942.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Her temas bir iz bırakır
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**Merhaba Değerli Okurlarımız;
**Ramazan ayının ilk söyleşisi ile sizlerle birlikteyiz. Ramazan ayı hepimize hayır ve bereket
getirsin inşallah. Bugün hepimizin ilgi ile takip edeceği bir konu ve konukla sizleri
aydınlatırken bizde kıymetli bilgilerden bu sayede faydalanmış olacağız. Konuğumuz Olay
Yeri İnceleme Ve Kimlik Tespiti Şube Müdürlüğünden 3.Sınıf Emniyet Müdürü Sayın
Durmuş Solak kendisine hoş geldiniz diyerek zaman kaybetmeden sohbetimizi başlatalım.
Hoş bulduk Selda Hanım. Öncelikle bende içinde bulunduğumuz Ramazan ayının hayırlara
vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
**Müdürüm öncelikle onca yoğun tempolu çalışmalarınız arasında bizlere de zaman
ayırdığınız için, ben hem şahsım adına, hem de okurlarımız adına size çok teşekkür ediyorum.
Bende bizlere bu imkânı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı
bilgilendirmek adına yapılan her çalışmada biz varız.
**Müdürüm öncelikle şu soruyu yönelterek başlamak istiyorum, olay yeri neresidir?
Suç kastının davranışa dönüştüğü yerde başlayıp, failin kaçış yönüyle devam eden, olayın
işleniş tarzının, mağdur ve sanıkları ile ilişkilinin saptanabileceği ve maddi delillerin tespit
edilebileceği yere denir.
**Suç soruşturmasında olay yeri incelemesinin rolü ve önemi nedir?
Adaletin sağlıklı işlemesini sağlayan en önemli faktör işlenen suçtaki karanlık noktaların
maddi suç delilleri ile aydınlatılması ve suç teşkil eden olayların çözülmesinde bilimsel
yöntemlerin kullanılmasıdır.

Olay Yeri İncelemesi ile elde edilen en önemli unsur maddi delillerdir. Bu tür deliller
şüphelinin aleyhine dilsiz biri tanıktır.
Peki, olay yerinin incelenmesindeki amaç nedir?
Olayda atılacak ilk önemli adım da adli vakada mağdur yâda suçtan zarar göreni bulmak yâda
kimliklerini belirlemektir. Olay yeri-fail-mağdur(maktül) arasındaki ilişkiyi kuracak maddi
suç delillerini bulmaktır. İşlenen suçun aydınlatılması ve adli mercilerin doğru karar
vermesini sağlamak amacıyla olay yerini belgelemek.
Olay yerini ilk hali ile belgelenmesi için aşağıdaki yöntemler kullanılır;
1-Teknik görüntüleme(fotoğraf ve kamera çekimi)
2- Kroki
3- Rapor
Fransız asıllı Kriminal uzmanı Edmund LOCARD bir olay sonrası olay yerini terk eden
failleri ile ilgili olarak “Her temas bir İz Bırakır” ve bir ortamı terk eden bir kişinin orada
bulunduğuna dair iz bırakmaması, yâda üstünde o ortamdan bir şeyler alıp götürmemesi
hemen hemen imkansızdır diyerek değişim prensibini ortaya koymuştur.
Müdürüm, delil nedir? Delillere örnek verirmisiniz?
Tabii ki, Bulgu: Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri- faili-mağdur ilişkisini ortaya
koymak amacıyla olay yerinde elde edilen ve henüz hukuki nitelik kazanmamış her türlü
maddi (fiziksel )unsurlardır.
Delil: Bir hukuki sorunu çözmeye suç failin ispata meydana gelen bir suçun aydınlatılması ve
suç faillerini tespitine yarayan hukuka aykırı olarak elde edilmemiş, her tür bulguya delil
denir. Her delil bir bulgudur, ama her bulgu bir delil değildir.
Maddi deliller soruşturmada: Olayla alakalı sorulabilecek, KİM-NE-NEREDE-NE ZAMANNASIL-NİÇİN sorularına cevap verebilir nitelikte olmalıdır. Örnek vermek gerekirse, parmak
izi, tabanca, kovan, sigara izmariti, kan lekesi, maddi delillere örnek olarak gösterilebilir.
**Peki, Delilin suç soruşturmasına sağladığı faydalar nelerdir?
İşlenmiş bir suçu ispat edebilir ve suçun anahtar unsurunu belirler.
Şüpheli, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
Suça katılan kişilerin kimliğini belirler.
Şüphelinin suçsuzluğunu veya suçluluğunu ortaya koyar.
**Vatandaşlarımızın olay yerinin korunması ile suç soruşturmasına yapabileceği katkı nedir?
İyi korunmuş bir olay yerinden elde edilebilecek tek bir delilin yardımıyla suçluluğun veya
masumiyetin ispatlanması sağlanabilmekte, iyi korunmamış bir olay yerinde soruşturmanın
seyrini olumsuz yönde etkileye bilmektedir. Olay yerinde bulunan mağdur veya yakınları,
olayın psikolojik etkisi ile olay yerine girerek deliline zara verebilmekte, güvenlik görevlileri
rahat çalışsın, ortalığı dağınık görmesi düşüncesi ile etrafı toplamakta, eşyaları basitçe
temizlemek istemektedir bunun sonucunda olayın aydınlatılmasında kullanılabilecek birçok
maddi suç delili yok olmaktadır.
**Olay yerini bozmanın cezai müeyyidesi varmıdır?
T.C.K Madde 281: (1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun
delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. Anayasanın 38.Maddesi (Ek fıkra: 03.10.2001-4709/15 Md.) Kanuna
aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.
**Olay yeri inceleme çalışması sonucu oluşan kirlenme nasıl temizlenir?
1-Görevli uzman personelin yaptığı değerlendirme sonucunda, halılar toplanabilir, belirtilen
yerlere ve zemine bez veya gazete serilerek kirlenme azaltılabilir.
2-Halı ve kumaş yüzeyler üzerine bulaşan vücut izi tespiti amacıyla kullanılan kimyasal tozlar
öncelikle elektrik süpürgesi ile temizlenebilir.
3-Daha sonra deterjan(elde yıkama), sıvı bulaşık sabunu, renk bozmayan çamaşır suyu vb.
Temizlik maddeleri kullanılarak bez yardımı ile temizlenebilir.

4-Mobilya, pencere, cam vs. yüzeylerdeki kirlenmeler öncelikle deterjanlı nemli bezle,
sonrasında ise kuru bezle silinerek çıkarılabilir.
Geçmişten günümüze olay yeri inceleme çalışmaları hakkında bizlere bilgi verebilirmisiniz?
Olay Yeri İnceleme Birimi; İstanbul’da Daktiloskopi Dairesi adı altında 1900’lü yılların
başında kurulmuş ve 1930 yılından itibaren Fen ve Neşriyat Bürosu olarak faaliyetini
sürdürmüştür. Türk Emniyet Teşkilatında ilk Kriminalistik uygulamalar, Türkiye’ye gelen bir
macar mültecisi olan Yusuf Cemil Bey’in tanıttığı parmak izi teknikleriyle 1910 yılında
başlamıştır. Sonraki yıllarda, parmak izi teknikleri Polis Okulları Eğitim müfredatına müstakil
bir ders olarak alınmıştır. Polis Akademisinin (eski ismi Polis Enstitüsü) açılmasıyla birlikte.
Öğrencilerin bilgisini artırmak amacıyla 1938 yılında küçük çapta bir “Kriminalistik
Laboratuarı” kurulmuş ve günümüz Kriminal laboratuvarının temeli de o zamanlarda
atılmıştır.
Suç ve suçluluk olgusu, tarihsel süreç içerisinde sürekli değişim göstermiştir. Günümüzde de
değişim göstermeye devam etmektedir. Teknolojik gelişmeler, suçla mücadele önemli destek
sağladığı kadar suçu kolaylaştıran unsurlar olarak ta karşımıza çıkmaktadır. Bu durum suçla
mücadele eden birimlerin her zaman için suçlulardan bir adım daha önde olmasını zorunlu
kılmıştır. Suçla mücadelede bilimsel ve modern yöntemlerin kullanılması, sadece suçlulara
ulaşma açısından değil insan haklarının korunması ve adil bir yargılama açısından da büyük
önem arz etmektedir.
**Müdürüm böyle önemli konularda bizleri aydınlattığımız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
**Başka bir söyleşi de yeniden görüşmek dileği ile hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar.
OLAY YERİ İNCELEME VE KİMLİK TESPİT ŞUBE MÜDÜRÜ 3.SINIF EMNİYET
MÜDÜRÜ DURMUŞ SOLAK
Söyleşi: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13943.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Alman Basını yine Erdoğan'ı hedef aldı
Alman basınında 6 gazete, Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamayı "Muhalefeti erken seçimle
tehdit ediyor" manşetiyle yayınladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koalisyon görüşmeleri ve hükümetin anayasada
öngörülen sürede kurulmaması durumunda erken seçime işaret etmesi, dışbasında da yankı
uyandırdı. Alman basını Erdoğan'ın sözlerini çarpıtarak, "Erdoğan muhalefeti erken seçimle
tehdit ediyor" manşetiyle okuyucularına duyurup provoke etmeye çalıştı

İŞTE AYNI MANŞETİ ATAN O GAZETELER
Die Welt: Erdoğan diğer partileri yeniden seçimle tehdit ediyor
"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük partilere yönelik baskıları artırıyor. AK Parti ile bir
koalisyon kurulamaması durumunda erken seçim kararı alabileceğini söylüyor."
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): Erdoğan erken seçimle tehdit ediyor
"Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın partisi ile koalisyon yapmaya pek hevesli değil. Hükümet
kurulması konusunda başgösteren zorluklar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimle
tehdit ediyor."
Süddeutsche Zeitung (SZ): Erdoğan erken seçimle tehdit ediyor
"Türkler iki hafta önce sandık başına giderek yeni parlamentoyu seçti ve iktidardaki AK
Parti'ye önemli bir gerileme yaşattı. Şu ana kadar üç muhalefet partisinden hiç biri AK Parti
ile koalisyona yanaşmak istemiyor. 45 gün içerisinde hükümet kurulamaz ise Cumhurbaşkanı
anayasa gereği erken seçim kararı alabilir. Erdoğan bu anayasal hakkı kullanmakla tehdit
ediyor."
Stern: Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçimle tehdit ediyor
"AK Parti iktidarda kalmak için koalisyon ortağı arıyor. Ancak, muhalefet işbirliğine pek
yanaşmıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan baskıyı arttırıyor. Hükümet kurma konusundaki
zorluklar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçimle tehdit ediyor."
Der Spiegel: Erdoğan erken seçimle tehdit ediyor
"Türkiye'de seçimlerin üzerinden iki hafta geçmesine karşın henüz bir hükümet oluşmuş
değil. AK Parti en güçlü parti olsa da koalisyon ortağına ihtiyacı var. Parlamentoda temsil
edilen diğer partiler, AK Parti ile işbirliğine sıcak bakmıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan küçük partilere baskıyı arttırdı. Eski başbakan erken seçimle tehdit ediyor."
FOCUS: AKP yenilgisinin ardından Erdoğan erken seçimle tehdit ediyor
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koalisyon konusundaki sıkıntılar üzerine
erken seçim tehdidinde bulundu."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13944.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Çöp kamyonunun devrildiği kazada ölen işçiler
toprağa verildi
Kayseri'de belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 işçi
toprağa verildi.
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Sabah saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 31 yaşındaki Ali Ş.'nin cenaze
namazı Camii Kebir'de kılındı. Namaza Ali Ş.'nin babası Mehmet Ş. İle Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı. Geçtiğimiz yıl evlenen ve
4 ay önce baba olduğu öğrenilen Ali Ş.'nin cenazesi, kılınan namazın ardından şehir

mezarlığında toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Şenol K.'nın cenazesi ise, Melikgazi
ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi merkez camisinde kılının namazın ardından mahalle
mezarlığında toprağa verildi. Sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Fatih
Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 38 NZ 086 plakalı çöp kamyonu
devrilmiş, işçiler Ali Ş. ve Şenol K. olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13945.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Planetaryum hazır
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nde oluşturulan Planetaryum'daki sistem ve
cihazların kurulumu tamamlandı. Bu sistemi kullanacak belediye personeline Amerikalı
uzman Kevin Scott tarafından eğitim verildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamlayıp TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde iç
donanımını gerçekleştirdiği Bilim Merkezi'nde sona her geçen gün daha da yaklaşılıyor.
Bilim Merkezi'nin en önemli ve en dikkat çekici bölümlerinden birisi olan Planetaryum'da
sistem kurulumu tamamlandı. İzleyecileri uzayın derinliklerine götürecek olan bu bölümde
görev yapacak personele, Amerikalı uzman Kevin Scott tarafından uygulamalı bir eğitim
programı gerçekleştirildi.
PLANETARYUM NEDİR?
Planetaryum (gezegenevi) güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay
görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri
salonlarına verilen isimdir. Bir gezegenevinin başta gelen en büyük özelliği kubbe şeklinde
ekranı ve o ekran üzerine özel araçlarla yansıtılan gökyüzü, gökcisimleri ve benzeri
görüntülerdir. Uzay boşluğundaki hareketlerin gerçekçi bir şekilde simüle edilebilmesini
sağlar. Planetaryumlar, öğrencilerin gözlem gücünün ve yapabilirliliğinin arttırılması için
ideal ortamlardır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13946.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Tehlikeli gerginlik!
Kayseri'de bir grup vatandaş, mahallelerinde yaşayan Suriyelilerin yaşlı bir adamla çocuğunu
dövdüğünü iddia ederek, ellerinde sopalarla nöbet tuttu.
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Kayseri'de Uğurevler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 3 ay önce mahallelerine yerleşmeye
başlayan Suriyelilerin, yaşlı bir adamla çocuğunu dövdüğünü iddia etti. Bu söylentinin
mahallede yayılması üzerine ayaklanan mahalle sakinleri, ellerindeki sopalarla mahallelerinde
nöbet tutmaya başladı.
Suriyelilere ilk geldikleri zaman yardım ettiklerini ama daha sonradan rahatsızlık verdiklerini
iddia eden mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Uğurevler Mahallesi'nde yaşayan
Ufuk Akan, “Sıkıntımız baya büyük bir sıkıntı. Göz ardı edilecek bir sıkıntı değil. 3 gün önce
burada açtıkları dükkanlarının karşısında oturan bir arkadaşımızı 7 kişi ellerindeki demir
sopalar ile dövmüşler. Babasını da dövmüşler. Darp raporu falan hepsi var. O günden sonra
mahallenin gençleri durmadı. Dışarıya döküldü. Biz bunları mahallemizde istemiyoruz.
İçlerinde iyi olanlarda var ama biz artık ne iyilerini nede kötülerini istiyoruz. 2-3 ay önce bu
mahalleye gelmeye başladılar. Biz elimizden geldiği kadar maddi manevi her türlü desteği
vermeye çalıştık. Herkes yardım etmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.
Başka bir mahalle sakini ise, "Artık bu Suriyelilerin buradan gitmelerini istiyoruz. Biz her gün
burada korku ile yaşıyoruz. Her gün tehditle yaşıyoruz. Bunların mahallemize bakkal açmaya
ne yetkisi var. Çocuklarımız artık sokağa çıkamıyor. Gündüz bile dışarı çıkamıyoruz artık"
dedi.
Polis ekipleri de, mahalle içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13947.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri'de 2 bin 268 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre Kayseri'de 2 bin 268 konut
satıldı.
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları
2015 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,4 oranında artarak 107 888 oldu.
Konut satışlarında, İstanbul 21 576 konut satışı ile en yüksek paya (%20) sahip oldu. Satış
sayılarına göre İstanbul’u, 12 816 konut satışı (%11,9) ile Ankara, 6 221 konut satışı (%5,8)
ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 13
konut ile Ardahan, 41 konut ile Bayburt oldu.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %34,7 oranında
artış göstererek 40 086 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %37,2 oldu.
İpotekli satışlarda İstanbul 8 955 konut satışı ve %22,3 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut
satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %52,9 ile Kars oldu.
Diğer satış türleri sonucunda 67 802 konut el değiştirdi
Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %11,9 oranında
artarak 67 802 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 621 konut satışı ve %18,6 pay ile ilk
sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %58,5 oldu.
Ankara 7 332 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 912 konut satışı ile
Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il, 6 konut ile Hakkari oldu.
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 artarak
49 001 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %45,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul
10 246 konut satışı ile en yüksek paya (%20,9) sahip olurken, İstanbul’u 5 108 konut satışı ile
Ankara ve 2 445 konut satışı ile Antalya izledi.
İkinci el konut satışlarında 58 887 konut el değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,4 artış
göstererek 58_887 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 330 konut satışı ve %19,2
pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı
%52,5 oldu. Ankara 7 708 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 961 konut satışı
ile İzmir izledi.
Kayseri’de, 2015 Mayıs ayında 2 268 konut satıldı, Sivas’ta, 485 konut satıldı, Yozgat’ta ise
2015 Mayıs ayında 235 konut satıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13948.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

14 bin asfalt ile güvenli ulaşım
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Gesi Bölgesinde yer alan Mahallelerde
yol yenileme ve düzenleme çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile üç cadde ile sekiz sokak
ile bunlara bağlantılı yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştirdiklerini bildirdi.
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Mahalleye yenilenen asfaltlanmış yollar…
Gesi Bölgesinin Kayseri ili için özel bir yeri olduğunu tarihi ve doğal alanları ile türkülere
ismini veren bağ ve sayfiye evlerini yoğunlukta bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr.Memduh

Büyükkılıç, Gesi bölgesi Kuzey Bahçelievler Mahallesinde yer alan cadde ve sokaklarda
asfaltlama çalışması yapıldığını belirtti.
Yaya yollarında da çalışma yapıldı…
Gesi Bölgesinde yer alan Gesi kuzey bahçeli evler de bu yıl yol yenileme ve asfaltlama
çalışması gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, , konu ile ilgili
olarak şunları söyledi.
“Gesi bölgesinde Kuzey Bahçelievler Mahallelerinde asfaltlama çalışmasına başladık. 3 cadde
ile 8 sokak ve bunlara bağlantılı yollarının hem yol bakım ve onarımı yaptık, hem de
asfaltladık. Bu çalışmalarımız ile güvenli, seri ve pürüzsüz bir ulaşım sağlanmaktadır. Gesi
bölgesi türkülere konu olmuş doğal güzellikleri ile bağ ve sayfiye alanları ile yaz-kış oturulan
bir bölge olmuştur. Gesi yolları önemli çünkü bu yol güzergahı ile bundan sonraki yerleşim
alanlarına bağlantı sağlanmaktadır. Gesi artık 12 ay boyunca ikamet eden halkı ile 12 ay
hizmet alan ve yollarının açık olması gereken bir bölge olmuştur. Kayseri’nin şirin ve güzel
bir bölgesi olarak Melikgazili olmanın tüm hizmet ve yatırımlarını almaktadır. Bu çalışmaları
yaparken her zaman olduğu gibi alt yapıda bütünlük sağlamak için diğer kurum ve kuruluşlar
ile ortak çalışma yerine getirilmiştir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13949.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Demir ustalarının Ramazan’da aşırı sıcakla
sınavı
Kayseri’de aşırı sıcakla birlikte ateşin başında çalışan demir ustaları, Ramazan ayında zorlu
sınav veriyor.
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Ramazan‘ın yaz aylarına denk gelmesi ile birlikte yüksek sıcaklarda en çok etkilenen ateş
başında çalışan işçiler oldu. Ateş başında ter dökerek işini yapan 70 yaşındaki demir ustası
Nuh Mehmet Biçer, Ramazan’da oruç tutmayacakların sıcağı bahane yaptığını söyledi. 13
yaşından bu yana demircilik yaptığını ve gücünün, kuvvetinin yerinde olduğunu vurgulayan
Biçer, “70 yaşındayım burada hastalıklarım olmasına rağmen usta olarak çalıştım. Yaşım 70
olmasına rağmen halen çalışıyorum. Gücüm kuvvetim ve sıhhatim yerinde” şeklinde konuştu.
“ALLAH RAMAZANDA SIHHAT VERİYOR”
Ramazanın yaz aylarına denk gelmesine rağmen önceki yaptığın işleri aynı şekilde
yapabildiğini söyleyen Usta Nuh Mehmet Biçer, “Oruç tutmayanlar sıcağı bahane yapıyor.
Allah ramazanda daha iyi sıhhat veriyor. Önceki yaptığın işleri yine aynı şekilde
yapabiliyorsun.

İş yapmak istemiyorlarsa bile dinlenerek, biraz oturarak zaman geçirebilirler. Allah’ın
huzuruna sevap olmadığı zaman nasıl varabiliriz. Ramazan insanlar için daha iyi geliyor.
Allah hepimizin orucunu kabul etsin” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13950.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri Şeker, kar oranına göre Türkiye
38'incisi oldu
Kayseri Şeker tarafından Yozgat İli Yenifakılı İlçesinde kurulan şeker sofrasında Başkan
Akay Kayseri Şeker’in Türkiye 38'ncisi olduğunu açıkladı.
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Şeker sofrası iftar programına katılan Yenifakılı Kaymakamı Kürşad Karaca, "Ramazan ayını
dostluk ayı olarak biliyoruz. Bu aziz Millet bu kardeşliğini bu güzel aylarda fazlası ile
göstermekte. Atalarımızdan biz miras kalan bu hasletlerle bu topraklara huzur getirmek için
yüz yıllardır devam etmektedir. İnşallah bundan sonra da devam edecektir" dedi. Yenifakılı
Kaymakamı Kürşat Karaca, Şeker Pancarı tarımının İlçeye olan katkısı konusunda da şeker
pancarı tarımının Yenifakılı için en önemli ürün olduğunu, tarımda makineleşme açısından
Yenifakılı
çiftçilerinin
gelişmeleri
yakından
takip
ettiklerini
belirtti.
Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Şeker Pancarı tarihçesinin yazılması
gerektiğine dikkat çekti ve Yenifakılı Bölgesine bağlı, Nevşehir Kozaklı İlçesi, Akpınar,
Büyükyağlı, Kapaklı ve Merdaneli Köyleri ile Yozgat İli Yenifakılı İlçesinden Bektaşlı,
Eskiören, Fehimli,Yiğitler, Başpınar, Yamaçlı, Sırçalıtekke, Taşlıhöyük Köyü pancar
ekicilerinden 550 çiftçinin katıldığı Şeker iftar sofrasının Yenifakılı İlçesinde bir ilk olduğunu
belirtti.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, büyük şeker ailesi şeker
iftar sofrasında önce çiftçi çocuklarına çeşitli hediyeler dağıtıp, iftar sofrasına katılan
çiftçilerle tek tek ilgilenerek hasbihal etti. İftar sonrası yaptığı konuşmasında ise Kayseri
Şeker’in Türkiye’nin 500 Büyük sanayi kuruluşu arasında Ciro’da 97 nci olurken karlılık
sıralamasında
ise
Türkiye
38
ncisi
olduğunu
açıkladı.
Başkan Akay ayrıca; “Kayseri Şeker Fabrikası artık Türkiye’nin kendi sektöründe en güçlü
kuruluşlarından bir tanesi haline geldiğine dikkat çekerek “Biz Kayseri Şeker olarak geçen
sene elde etmiş olduğumuz kar ile Kayseri’de vergi rekortmeni olduk. Bu Kayseri Şeker
Fabrikası 60 yıldır var ama 60 yıldır Kayseri Şeker Fabrikası’nda böyle bir başarı yaşanmadı.
Biliyorsunuz dört beş sene önce Kayseri Şeker Fabrikası’nı bataktan çektik çıkardık. İşte bu
başarıların devam etmesi lazım bu çerçevede bu seneki karımız da, başarımız da yine
Türkiye’de
tescillendi.
İstanbul Sanayi Odası 500 büyük sanayi kuruluşu değerlendirmesine göre Kayseri Şeker
Fabrikası Türkiye’de cirosuna göre ilk 100 şirket arasında ciroda 97 inci, 126 Milyon TL

karlılıkla ise Türkiye 38 incisi oldu. Bu karlılık farkının bu şekilde olması bizim hep birlikte
top yekûn elde etmiş olduğumuz bir başarının sonucudur. Yani birliğimizin, bütünlüğümüzün,
çiftçimizin, çalışanımızın yönetimimize vermiş olduğu desteğin ve yönetimin de doğru ve
başarılı iş yapmasının sonucudur. Katkısı olan herkesi tebrik ediyorum” dedi.
Kayseri Şeker tarafından Yozgat İli Yenifakılı İlçesinde kurulan İftar Sofrasına; Yenifakılı
Kaymakamı Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Kayseri Pancar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı
Turhan Özer Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Harun Halıcı,
Denetim Kurulu Üyesi Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Başkan Vekili Atilla Yalçın,
Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulkadir Güneş, Niğmetullah Sevim, Kayseri Şeker Fabrikası
Genel Müdürü Levent Benli, Kayseri Pancar Kooperatif Müdürü İsmet Aksoy, CHP İlçe
Başkanı Cem Yücel, MHP İlçe Başkanı Esat Zararsız, AKP İl Genel Meclis Üyesi Cevdet
Aslan, Tarım Kredi Koop. Müdürü Ayhan Aktaş, Ziraat Odası Başkanı Ender Taflıoğlu,
Kredi Kefalet Koop. Başkanı Bülent Yüce ve Pancar çiftçileri aileleri ile birlikte katıldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13951.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Lokantacılar ve Pastacılar Odası'ndan 'perde'
uyarısı
Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, lokantacı esnafına uyarıda
bulunarak, "Ramazan ayında açık olan işletmelerimizin de usulüne uygun hareket ederek
orucunu tutan vatandaşlarımıza saygı niteliğinde işletmelerin iç tarafı görünmeyecek şekilde
perde çekerek hizmet verildiği taktirde hepimiz açısından daha hayırlı olacağı
kanaatindeyim." dedi.
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Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, "Biliyorsunuz; şu an on bir ayın
sultanı Mübarek Ramazan ayındayız. Kayseri ilimiz her geçen gün gelişmekte ve daha çok
büyümektedir. Son zamanlarda çok fazla göç alan iller arasındayız" diye konuştu.
Başkan Köse, "Dolayısıyla yolcusu var, şeker hastası var, çocuğu var. Tabi ki bizler her
kesimin inanışına ve yaşam tarzına saygıyla yaklaşmaktayız. Ekonomik yönden sektörümüz
sıkıntılı dönem yaşamaktadır. Ramazan dolayısıyla ekonomik yönden müsait olan işletmelerin
işyerlerini açacağı kanaatinde değilim. Açan işletmelerimizin de usulüne uygun hareket
ederek orucunu tutan vatandaşlarımıza saygı niteliğinde işletmelerin iç tarafı görünmeyecek
şekilde perde çekerek hizmet verildiği taktirde hepimiz açısından daha hayırlı olacağı
kanaatindeyim" uyarısında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13952.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Yahyalı’da ilk iftar sofrası Ağcaşar’da kuruldu
Yahyalı Belediyesi, geçen yıl Ramazan ayında ilçe mahallelerine kurduğu iftar sofralarına bu
senede kaldığı yerden devam ediyor.
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Bu Ramazanda İlk olarak ilçe merkezine 15 km uzaklıkta bulunan Ağcaşar Mahallesinde
kurulan iftar sofrasıyla başlatılan uygulamaya büyük önem veren Belediye Başkanı Esat
Öztürk, Ramazan Ayı’nın sevincini, coşkusunu ve manevi havasını ilçe halkıyla yaşamanın
çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Esat Öztürk; ” Öncelikle tüm halkımızın Ramazan-ı
Şerifiniz Mübarek olsun diyorum. Bu gün Ramazan-ı Şerifin dördüncü gününü idrak ediyoruz
ve dördüncü gününde Ağcaşar’ daki dostlarımızla iftar etmek için iftar saatinde buradayız.
Geçtiğimiz Ramazan da biliyorsunuz yeni bağlanan 22 mahallede iftar etmiştik. Ağcaşar ‘daki
dostlarımıza kardeşlerimize gelememenin üzüntüsü vardı. Fakat o ağırlık bende şuan da
gitmiş oldu. Sağ olsun buradaki kardeşlerimle, hanım kardeşlerimle , muhtarımız başta olmak
üzere birlikte olmanın sevinci yaşıyorum. Allah kabul eylesin diyorum Ramazanlar güzel
aylar tabi ki. Biliyorsunuz İlki Rahmet ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu
ramazan ayında dostlarımızla iftar etmenin sevinci çok farklı. Tabi bu güzelliği tüm İslam
coğrafyasında görmeyi arzu ediyoruz ve dua ediyoruz. Şu iftar vaktinde, en kısa zamanda
huzura kavuşmaları için Suriye’deki Irak’ta ki Arakan ’da ki tüm kardeşlerime ben buradan
dua ediyorum. Allah onlara da böyle güzel iftar sofralarında buluşmayı nasip etsin diyorum.
Oradaki kardeşlerimize dua ediyorum. Bu gün mutlu saatteyiz, mutlu bir andayız, mutlu bir
Ağcaşar mahallemizdeyiz. “ dedi.
Ağcaşar Mahallesi’ne yapacakları projelerinde müjdesini veren Başkan Esat Öztük,
Ağcaşar’ın turizm açısından önemli bir değeri olduğunu ifade ederek şunları söyledi.
“Yahyalı’mızın en güzel mahallesindeyiz. Deniz manzaralı başka bir mahallemiz yok. Burayı
çok seviyorum. İnşaallah Yahyalı ile buranın geleceğini aynı görüyorum turizm acısından.
Barajın kenarında bir mahalle. Burada çınar diye bir bölgemiz var. İnşaallah burayı mesire
alanı açacağız. İnsanlarımız gelip rahatlıkla burada mesire alanları oluşturacağız. “ dedi.
Yahyalı Belediyesi’nin Ramazan Programları hakkında da bilgilerde veren Başkan Esat
Öztük; “ Ramazan programlarımız devam edecek. İlki dün akşam Büyükşehir Belediyemizin
Ramazan Tırı buradaydı. Güzel zevkli saatler yaşamış olduk. İnşaallah önümüzde ki günlerde
Yahyalı’da ki dostlarımıza kültürel ve sosyal etkinlik olarak Ramazan sürprizlerimiz var.”
diye konuştu.
Ağcaşar Mahalle Muhtarı Bahri Alatepe’ de mahallerine kurulan iftar sofrasından dolayı
mutluluğunu dile getirerek şunları söyledi.” Öncelikle Başkanımıza çok teşekkür ederiz,
sizlere de bütün başkanımızın ekibine de teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler yaptı gerçekten.
Biz memnunuz, gurur duyuyoruz. Mahallemiz başkanımızın pırıl pırıl oldu. Çok şeylerimizde
yardımcı oluyor. Olacağına da inanıyoruz İnşaallah güzel şeyler olacak, başkanımıza da
güveniyoruz biz. “ diye konuştu.

Ezan ile başlayan iftar yemeğine kadınlı erkekli 200 mahalle sakini katıldı. İftar sonrası
yapılan dua ve ardından Başkan Esat Öztürk mahalle sakinleriyle birlikte mahalleyi gezdi ve
halkın sıkıntıları dinledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13953.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Beton taşkın su kanalları şehrin sigortası oldu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, şehrin batı bölümünde Osman
Kavuncu, Keykubat, Kazım Karabekir, şehrin orta kesiminde Osmanlı, Esenyurt, Erenköy ile
şehrin doğu kısmında ise Köşk, Yıldırım Beyazıt, Tavlusun, Germir mahallelerinde yer alan
taşkın su kanallarının beton olmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.
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Dün akşamüstü ani ve şiddetli yağmur sonrası biriken suların beton kanallardan hızlı bir
şekilde şehir dışına nakil olduğunu hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi
belediyesi olarak DSİ ile işbirliği yaparak onların planlarına göre inşa edilen Erciyes
Dağından gelen doğal kanalların beton kanal olarak yapılması son derece isabetli bir çalışma
olmuştur. Çünkü toprak zeminli ve kontrolsüz kanallar taşkın su baskınlarına neden
olmaktadır. Nitekim son yağışlarda bu açıkça gözlenmiştir. Ülkemizin birçok yerinde taşkın
su kanalları kontrolsüz olması mahalleri su altına bırakmaktadır. Belediye olarak biz Taşkın
su kanallarını beton duvar ile koruma altına aldığımız yetmiyormuş gibi çevresini doğa ile
bütünleştirdik. Gezi ve yürüyüş yolları haline getirdik. Böylece şehrimize yeni bir vizyon
ilave ettik. Bu alanlar artık birer mesire alanı gibi oldu. Kanalların üstüne hem araçlar hem de
yayalar için geçişler ve köprüler yaptık“ dedi.
Su kanallarının çevresi adeta park haline geldiğini özellikle semt sakinlerin yağmur sonrası
kanallarda akan yağmur sularını çevresinde oturarak dinlendiklerini İfade eden Dr.Memduh
Büyükkılıç, Taşkın su Kanalların gerek yapılması gerek ise çevresi ve doğası ile
bütünleştirerek gezi yolu haline getirilmesinden dolayı bir çok teşekkür telefonu ve mesajı
aldıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13954.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Felahiye’nin başarılı öğrencilerine Çanakkale
gezisi
Kayseri’nin Felahiye ilçesinde liselerde öğrenim görmekte olan başarılı öğrenciler eğitim
gezisi ile ödüllendirildi.
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Felahiye Kaymakamlığı tarafından 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilçe de bulunan 3
lisedeki başarılı öğrenciler Bursa ve Çanakkale’ye eğitim gezisine gönderildi. Okul Müdürleri
tarafından belirlenen öğrenciler 3 gün boyunca Bursa ve Çanakkale’nin tarihi ve turistik
yerlerini profesyonel rehberler eşliğinde gezdiler.
Felahiye Anadolu İmam Hatip Lisesi, Felahiye Çok Programlı Anadolu Lisesi ve
Büyüktoraman Çok Programlı Anadolu Lisesinde bulunan 35 öğrenci 4 yönetici nezaretinde
Bursa Ulucami, Topane, Emir Sultan Türbesi gibi yerleri gezip bilgi aldıktan sonra 100. Yılını
Kutlanan Çanakkale Zaferi’nin yapıldığı şehitlikleri yerinde görerek profesyonel rehberlerden
bilgiler aldılar.
Geziye katılan öğrenciler İlçe Kaymakamı Ferhat Vardar Beye teşekkürlerini sunarak
başarılarının karşılığını gördüklerini ifade ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13955.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Tarihi Hunat Camii'ne müftülük çivisi
İl Müftülüğü tarafından üzerinde 'Vakit İyilik Vakti' yazılı afişler 777 yıllık Hunat Camii'ne,
duvarına çakılan çivilerle asıldı.
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Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan ramazan ayında 'Vakit İyilik Vakti' sloganıyla
başlatılan kampanyanın afişleri çeşitli yerlere asıldı. Afişlerin bir kısmı İl Müftülüğü
tarafından 1238 yılında yaptırılan 777 yıllık tarihi Hunat Camii'nin duvarlarına çakılan
çivilerle asıldı.

HUNAT CAMİİ'NİN TARİHİ
Kayseri’nin merkezinde, Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubad’ın eşi Mahperi Hatun
tarafından 1238 yılında yaptırılan külliyenin bir bölümünü oluşturmaktadır. Kubbesi ve
minaresi sonradan inşa edilmiştir. Doğu ve batı yönlerindeki taç kapıları, Selçuklu taş
işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Ahşap mimberi orijinaldir.
HUNAT CAMİİ
M.1238 yılında Selçuklu hükümdarı I.Alaaddin Keykubat’ın karısı Mahperi Hatun tarafından
yaptırılan külliyenin bir kısmıdır.Caminin ortasındaki kubbesi ve minaresi sonradan inşa
edilmiştir. Doğu ve batıdaki taç kapıları Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerindendir.
Ahşap mimberi orjinaldir. Sağlam kesme taş işçiliği ve kaleyi andıran duvarlarıyla dikkati
çeker. ”Hunand”ismi halk arasında “Hunat” diye telafFuz edilmektedir. Ön kapı kemerinin
yukarısına yerleştirilen üç satırlık memer kitabesinin Türkçes’si şöyledir; “Bu mübarek
camiin inşasını Keykubat oğlu, Yüce Sultan din ve dünyanın koruyucusu, fetihler sahibi,
Keyhüsrev devrinde, şevval 635(Mayıs1238)yılında, büyük alim, kanaatkar, dünya ve dinin
yüz akı,hayırlar fatihi Melike, oğluna emretti.
Allah onun yüce varlığını devamlı kılsın gücünü artırsın."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13956.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri'de yaklaşık 470 bin tavuk itlaf edildi
Kayseri'deki kuş gribi şüphesi sonrasında yaklaşık olarak 470 bin tavuğun itlaf edildiği
öğrenildi.
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Kayseri'de Elagöz ve Hasanarpa Mahallelerindeki şüphe sonrasında Talas ilçesi Endürlük
Mahallesi'ndeki kuş gribi şüphesiyle birlikte il genelinde toplam 470 bin tavuğun itlaf edildiği
öğrenildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlilerinin Kayseri'deki 44 işletmeden
numune alarak Ankara'ya götürdüğü belirtildi.
Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, devlet organlarının konuyla ilgili
olarak çalışmalarının sürdüğünü belirterek, konuyla ilgili olarak açıklama yapmak için bu
çalışmaların tamamlanmasını beklediğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13957.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Ramazan Sokağı'nda Sufi mehter rüzgarı
Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı, düzenlenen etkinliklerle
vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.
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Ramazan'ın ilk akşamından bu yana birbirinden farklı ve değerli konukları ağırlayan Ramazan
Sokağı'nda son olarak Sufi Mehter Konseri gerçekleştirildi.
Hacivat-Karagöz gösterisi ile başlayan program Sufi Mehter Takımı'nın ilahi dinletisi ile
devam etti. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Sufi Mehter'in performansı
izleyicilerden büyük alkış aldı.
Konser sonrasında ise katılımcılar arasından yapılan çekilişle üç seyirciye çeşitli hediyeler
verildi.
Mimarsinan Parkı'nda kurulan Ramazan Sokağı'nda etkinlikler, Ramazan ayı sonuna kadar
her akşam iftardan sonra devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13958.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Raylı sistem araç sürücüsü alınacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği sınavla 25 raylı sistem araç sürücüsü alacak.
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28.06.1988-27.06.1994 tarihleri arasında doğanların başvurulabileceği sınavda, erkek adaylar
için askerliğini yapmış olma şartı aranacak.
26 Haziran Cuma günü saat 24.00'e kadar devam edecek olan başvurular, Kayseri Ulaşım
A.Ş'nin www.kayseriulasim.com adresinden yapılabilecek.
28 Haziran 2015 Pazar günü saat 10.00'da Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak olan
sınava Çok Programlı Lise, Teknik Meslek Lise, Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek
Okullarının; elektronik, elektrik, bilgisayar, telekomünikasyon, ulaştırma teknolojileri, raylı
sistem teknolojileri, makine, motor ve demiryolu araçları bölümlerinden mezun olanlar
başvurabilecek.

Sınavla ilgili diğer şartlar ve ayrıntılı bilgiler, www.kayseriulasim.com adresinden
öğrenilebilinir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13959.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Balkondan düşerek ölen öğrenci son
yolculuğuna uğurlandı
Nevşehir’de geçtiğimiz gün balkondan kanepe attığı sırada dengesini kaybederek aşağı
düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi memleketinde son yolculuğuna
uğurlandı.
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Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları
bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Tuncay Yıldırım (32), arkadaşlarıyla TOKİ Blokları‘nda
bulunan evlerinden başka eve taşınmaya karar verdi. 3. katta bulunan evlerinin balkonundan
kanepeyi aşağı atmak isteyen Tuncay Yıldırım, burada dengesini kaybederek aşağı düştü.
Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi’nde
yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi Yıldırım’ın ölüm
haberini alan ailesinin bulunduğu Kayseri’nin Sarız İlçesi’ne bağlı Ayranlık Köyü’nde yas
hakim oldu. Annesi Emine Yıldırım, ayakta durmakta güçlük çekerken, gencin üniversite
arkadaşları kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul etti. Anne Emine Yıldırım’ı Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç teselli etmeye çalıştı. Üniversite öğrencisi
Tuncay Yıldırım’ın cenazesi, öğle namazına müteakiben köy mezarlığında kılınan cenaze
namazının ardından, 20 yıl önce hayatını kaybeden babası ile aynı mezara defnedildi.
Namaza, Yıldırım’ın ailesi, yakınları, köylüler ve üniversiteden arkadaşları katıldı.
Yıldırım’ın cenazesine katılan Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç ise,
“Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ailesi olarak çok üzüntülüyüz. Çok başarılı bir
arkadaşımızı ebediyete uğurladık. Tuncay herkes tarafından sevilen, hiç kimseyi kırmayan,
müzik alanında çok başarılı bir öğrencimizdi. Elim bir kaza sonucu kaybettik. Ev
arkadaşlarıyla oturdukları evi taşırken balkondan düşerek vefat etti. Bizim için çok acı oldu”
diye konuştu.
BABALAR GÜNÜ’NDE 20 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ BABASI İÇİN YAZDI, BİRKAÇ
SAAT SONRA ÖLDÜ
Öte yandan ailenin 5 çocuğundan tek erkek çocuğu olan Yıldırım’ın sosyal medya hesabından
son mesajını ise Babalar Günü olan 21 Haziran Pazar günü paylaştı. Sosyal medya hesabına
20 yıl önce kaybettiği babası için ‘Yirmi yıl mı oldu sensiz şimdi!

Yıkılan bir duvar gibi üstüme üstüme gideli? Canım babam.’ yazan Yıldırım, bu mesajından
birkaç saat sonra elim kazada yaşamını yitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13960.html
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Stokçular nedeniyle baharata zam
Kayseri'de baharat satışı yapan Mesut Hoşcan, stokçular nedeniyle baharat fiyatlarının
arttığını söyledi.
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Baharat fiyatları ile ilgili bilgiler veren Mesut Hoşcan, “Baharatlarda Ramazan ayından dolayı
bir fiyat artışı oldu. Ayrıca seçimden dolayı da stokçular malları ellerinde bekletiyorlar.
Durum böyle olunca fiyatlarda ister istemez yükseliyor. Fiyatlar şuanda yüksek fakat
Temmuz ayında yeni mahsuller çıkacak. Bundan sonrada fiyatlar biraz daha düşecektir" diye
konuştu.
Baharat fiyatlarına değinen Hoşcan, "Pul biber ve toz biber 20 lira, kimyon 20 lira, kekik 20
lira, karabiber 60 lira, nane 20 lira, sumak 20 lira, çörek otu 25 lira, susam 20 lira, zerdeçal 25
lira, haşhaş 20 lira, keten tohumu 15 lira, tarçın ve zencefil 30 lira fiyatla satışa sunuluyor.
Temmuz ayının sonuna doğru fiyatlar düşmeye başlayacaktır. Çünkü Temmuz ayında yeni
mallar piyasaya sürülecektir. Şuanda yurt dışından da ithal mallar geliyor. Hükümette
kurulursa fiyatlar biraz daha düşecektir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13961.html
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Türkiye düşerse, ümmet kaybedecek
Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Kurulu Üyesi ve Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı
İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam İsmail Heniyye Kayseri’de Hilalder’in düzenlediği
programda konuştu. Heniyye, Türkiye’nin düşmesi halinde özelde Filistin genelde ümmetin
bir asır daha kaybedeceğini söyledi.

24 Haziran 2015 Çarşamba 12:14

İki asırdır tarihte tatile çıkan Müslümanların yeniden tarih sahnesine dönmeye başladığı bir
zaman diliminden geçiyoruz. Batıda ortaya çıkan milliyetçilik akımlarının batıyı birleştirdiği,
ama bu coğrafyayı tesbih taneleri gibi dağıttığı iki asrı geride bıraktık. Özellikle 20. Yy.
Müslümanlar için büyük bir kayıptı. Tesbihin ipi kopmuş imamesi düşmüş taneleri ise her biri
bir yana dağılmıştı. Ulus devletlerin ortaya çıktığı coğrafi sınırlarda daha çok kafalara çizilen
sınırlarla ümmetin fertlerini birbirinden koparıldı. Fakat Müslümanın ferasetinden korkun
buyuran kutlu nebinin sözü bir kez daha gerçek oldu ve Müslümanlar tehlikenin farkına vardı.
21. yy yeniden bir uyanış ve dirilişle girmeye hazırlanıyorlar. Tek tek kurtuluşun mümkün
olmadığını ümmet olmadan ayağa kalkamayacağımızı fark ediyorduk ki yeni bir oyun
sahneye kondu: İslama Karşı İslam 1990’ların başında SSCB’nin dağılmasıyla batı eski ama
yeni düşmanının bir kez daha ilan ediyordu. İSLAM… Zira sadece İslam ve doğal olarak
Müslümanlar batıya meydan okuyabilir ve yeni bir medeniyet iddiasıyla ortaya çıkabilir.
Bunu fark eden batı İslam’ı ve Müslümanları ötekileştirmek için her yolu ve imkanı
kullanıyor. İslam eşittir terörizm! Müslüman eşittir terörist algısını bütün dünyaya zerkediyor.
Fakat bu sefer batı bunu tankıyla topuyla değil ‘Bundan sonra İslam’ın savaşı kendi içinde
olacak‘ diyen Henry Kissinger’in tezine yatırım yapıyor.
En büyük zenginliğimiz olan düşünce özgürlüğümüz yerini taassuba bırakınca, yumuşak
karnımızda böylece ortaya çıktı. Sonunda ne mi oldu? Anlatmaya gerek var mı? Kısa bir
hatırlatma yapmak gerekirse, bugün Irak’ta 50 Sünni’yi öldüren Şiilere hemen karşılık
verilmeli, ertesi gün 100 Şii öldürülmeliydi, Ya da bunun tam tersi…
Peki bu deli gömleğini başımıza nasıl geçirdik?
Bundan nasıl kurtulmalıyız. Tabiki rabbimizin sözüne (vahye) kulak vererek ve aklımıza
abdest aldırarak. Ne buyuruyordu Rabbimiz: İnananlar ancak kardeştir. (Hucurt 10)’ben
Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir. (Fussilet 33) Toptan Allah’ın ipine
sarılın tefrikaya düşmeyin (Ali İmran 103). Aklını kullanmayan toplumun üstüne Allah (cc)
pisliği boca eder (yunus 100).
Demek ki neymiş düşmanın oyunundan, tuzağından daha çok biz aklımızı kullanmazsak bu
durum kaçınılmazmış.
Ümmet coğrafyasının alev alev yandığı bugünlerde de, ümmetin son umudu olan ülkemize
karşı da büyük oyunların oynandığını görüyoruz. Bu oyunu sadece biz değil dışarıdaki
mazlum coğrafyamız da görüyor ve bu kalenin düşmemesi için dua ediyor. Bu tuzaklardan
korkmuyoruz. Aklımızı kullanır yeniden ümmet olur ve vahye kulak verirsek, Rabbimizin
yardımıyla bu tuzakları da boşa çıkaracağız inşallah. İşte bu duygu ve atmosferin hakim
olduğu bir zamanda Ümmetin yetim ama yiğit evladı Filistin’in sembol isimlerinden İsmail
Haniye’nin oğlu Abdüsselam Haniye Kayseri’ye geldi.
05.06.2015 Cuma günü Hilal-Der’de gerçekleşen programa Kayseri’deki STK temsilcileri ve
çok sayıda insanımız katıldı. Abdüsselam Haniye’nin konuşmasını Dr. Ekrem Demir
Hocamız tercüme etti. Katılımcılar arasında özellikle dikkat çeken iki isim vardı. Gazze için
yola çıkan ama yaralı güvercin olarak yurda dönen Mavi Marmara şehidimiz,
iftiharımız Furkan Doğan’ın babası Ahmet doğan hocamız ve Mavi Marmara gazimiz Gönül
Memiş hocamız da vardı. Gazze’ye gittiği zaman bütün programlarını iptal ederek kendisini
ağırlayan İsmail Haniye’den bahseden Ahmet Doğan kendisi de programlarını iptal ederek
Abdüsselam Haniye’yi misafir olarak ağırlamak istediğini belirtti. Hz. Hatice annemizin
vefatından sonra dahi kurban etlerini pay ederken annemizin kardeşi Hale’ye öncelik tanıyan
vefalı peygamberin ümmetine de ancak bu yakışırdı.
İstanbul’da hayatını kaybeden Filistinli bir öğretimi üyesinin cenazesi nedeniyle Kayseri
programı sınırlı olan Abdüsselam Haniye Kayseri programına şehit Furkan’ın kabrini ziyaret
ederek başladı.
Yoğun katılımın olduğu Hilal-der’ deki programda ise bir konuşma yapan Haniye önemli
konulara temas etti. Satırbaşları ile değinmek gerekirse;

Ümmetin son kalesi Türkiye
Konuşmasında Türkiye’nin önemine özellikle vurgu yapan Haniye şu anda Filistin ve özelde
Gazze davasına en büyük desteği Türkiye’nin verdiğini belirtti. Bu desteğin her alanda devam
ettiğini vurgulayan Haniye siyasi, sosyal ve özellikle ekonomik yardımlar için Türkiyeli
Müslümanlara müteşekkir olduklarını ifade etti. Son İsrail saldırılarında 51 gün süren savaşta
70000 evin yıkıldığını 100 bine yakın yetimin olduğunu hatırlattı. Halen Filistin’de elektrik ve
su sıkıntısı çeken köylerin kentlerin olduğunu kaydetti.
Sağlık alanında da benzer sıkıntıların yaşandığını söyleyen Haniye bu sıkıntıların aşılması ya
da daha çok artmaması için Türkiye’nin yardımına her zaman ihtiyaç duyduklarını vurguladı.
Ancak Haniye, son birkaç yıldır Türkiye üzerine oynanan oyunları çok iyi bildiklerini bunun
bertaraf edilmesi için dua ettiklerini söyledi. Haniye, Türkiye’nin düşmesi halinde özelde
Filistin genelde ümmetin bir asır daha kaybedeceğinin hatırlattı.
Yardımeli
Programda Yardımeli Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hafızoğlu da bir konuşma yaptı.
Filistin’inin ve Gazze davasının önemine değinen Hasan Hafızoğlu, Yardımeli’nin kardeş aile
projesini anlattı. Hafızoğlu bir ara 4500-5000 aile ile kardeş aile olunduğunu şu an ise 25003000 arası kardeş ailenin olduğunu haber verdi.
Bu proje kapsamında çok etkilendiğini bir konuya da değinen Hasan Hafızoğlu pek çok
kardeş ailenin durumunun düzelince belki ihtiyaçları olmasına rağmen başka bir ailenin
kardeş aile yapılmasını istediklerinin belirtti. Hedeflerinin bu projedeki sayının artması
olduğunu söyleyen Hafızoğlu, bunun için de Kayseri’deki duyarlı Müslümanlara çok iş
düştüğünü söyledi.
İsrail, yardımlara engel olamıyor
Programın sonunda gönderilen yardımların İsrail engeline takıldığı ile ilgili bir soruya
Abdusselam Heniyye; ”İsrail’in bu yardımları engellemeye çalışmak istediğini ancak başarılı
olamadığını” cevabını verdi.
Gönderilen her yardımın yerine ulaştığını ancak yardımların nakdi olarak gönderilmesinin
daha doğru olacağını söyledi.
Konuşmasında Filistinli gençler için spor tesisleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler de veren
Abdusselam Heniyye Kayserililer olarak oraya bir spor tesisi kazandırmalarından memnun
kalacaklarını ilave etti.
Değişik duygusal anlarında yaşandığı program, karşılıklı sevgi, muhabbet, kardeşlik duyguları
ve dua ile son buldu.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13962.html
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Hurmanın faydaları
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Merhaba Değerli Okurlarımız;
Malumunuz Ramazan ayındayız ve bu mübarek ayda bol bol tükettiğimiz Hurmanın
faydalarını Aktarım Diyor ki köşemizde sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım özellikle
Ramazan ayında sofralarımızdan eksik etmediğimiz hurmanın faydaları neler imiş.
Hurma dünya çapında çok yaygın olarak tüketilen besinlerin başında gelir. Özellikle ana
vatanı Arap Yarımadası’nda birçok hastalığı tedavi ettiğine inanılır. Hurma aynı zamanda
Hadis-i Şeriflere konu olan bir meyve türüdür. Özellikle Ramazan aylarında tüketimi zirve
yapar. İftar sofralarının en önemli besinidir ve uzun süre aç kaldıktan sonra hurma ile oruç
açmanın sağlık açısından da çok önemli olduğuna inanılmaktadır.
Hurma, DNA’ları ve hücreleri yenileme özelliği olan nadide meyvelerden bir tanesidir.
Hurmanın yetiştiği bölgeye göre farklı çeşitleri vardır. Kış aylarında daha çok elma
boyutundaki hurmalar tüketilir.
Doyurucu özelliği dışında içerdiği besin maddeleri, vitamin ve elementlerle sağlık açısından
da çok önemi bir besin olan hurma, önemli bir antioksidan görevi görür. Şeker, protein, lif ve
farklı yağlar başta olmak üzere 16 farklı mineral içermektedir. Ayrıca zengin bir C, B1, B2
ve A vitamini kaynağıdır. İyi derecede flor içerir, flor diş çürümelerini önler ve bağışıklık
sitemine güç katar. Hurma, bağışıklık sistemini güçlendiren ve özellikle kanser hastalığına
yakalanma riskini azaltan selenyum açısından da zengin bir şifa kaynağıdır.
Hurmanın Sağlığa Faydaları
İçerdiği zengin besin ve vitaminler itibariyle hurma birçok açıdan sağlık için faydalıdır.
Özellikle Trabzon hurması kış aylarında üşütmeden kaynaklanan hastalıklar için anlık
sonuçlar alırken, diğer hurma çeşitleri uzun süre korunabildiği için 12 ay boyunca
tüketilebilmektedir.
Hurmanın Kansere Faydaları: Hurma kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Hurma
çok yüksek lif içerir, (ortama 7-19 ). Bu lifler düzenli olarak hurma tüketen kişilerde kanser
hastalıklarına yakalanma riskini azaltmanın yanında kalp hastalıklarından korur. Belki de bu
yüzden yapılan birçok araştırma hurmayı yüksek derecede tüketen Araplarda kansere
yakalanma oranın çok düşük olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca birçok bilimsel araştırma
yüksek derecede lif içeren besinlerin bizi kolon, rahim ve göğüz kanserlerinden koruduğunu
ortaya koymuştur.
Hurma Vücudu Temizler: Hurma çok yüksek besin değeri yanında antioksidan görevi
görmektedir. Hurmanın yüksek derecede içerdiği antioksidanlar damar ve kalp tıkanıklarının
yaşanmasına izin vermezler. Bunun yanı sıra yaşlanmadan kaynaklanan hastalıklardan
koruyucu özelliği vardır. Yüksek derecede antioksidan içeren diğer meyvelerden çok önemli
bir farkı vardır. Diğer meyveler belirli bir süre bekledikten sonra antioksidan özelliğini
kaybetmeye ve çürümeye başlarlar. Hurmanın ise bekledikçe antioksidan özelliğinin gücü
artar.
Hurmanın Kalbe Faydaları: Hurmanın çok iyi bir antioksidan olduğundan bahsettik.
Antioksidanlar genel anlamda vücudu zararlı bakteriler ve mikroplardan vücudu temizlerler.
Hurma, özellikle damar tıkanıklık nedenlerini ortadan kaldırarak kalp sağlığını korur.
Damarlarda meydana gelen tıkanmalardan kaynaklanan kalp hastalıklarına izin vermez ve
dolaylı olarak kalbin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkıda bulunur.
Hafızaya Faydalıdır: Hurmanın en önemli faydalarından bir tanesi şüphesiz beyne ve dolaylı
olarak hafızaya verdiği ciddi destektir. Hurmalar A vitamininin bir türü olan ve tüketildiğine
bağırsaklarda Retinal’e dönüşen 15,6 mg β-karoten içermektedir. Son zamanlarda yapılan
birçok araştırma β-karoten’in düzenli olarak tüketilmesinin hafıza kaybını önleyici
faydalarının olduğunu ortaya koymuştur. Bunun dışında beyin hücrelerinde meydana gelen
hasarların giderilmesinde ve yaşlılığa bağlı diğer hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
Hurmanın Diyabet Ve Yüksek Tansiyona Faydaları: Çok eski çağlardan beri Arap
Yarımadası’nda diyabet ve yüksek tansiyon hastalıklarını tedavi edici özelliği olduğu bilinir.

Fakat bu özelliği son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Bu özelliğinden
dolayı uzmanlar tarafından yüksek tansiyon ve diyabet şikayetleri olan hastalara tavsiye
edilmektedir. Sürekli olarak tüketilmesi bu tür şikayetlerin azalmasına yardımcı olmaktadır.
Şeker Seviyesini Dengeler: Hurmanın şeker seviyesini önemli derecede ayarlamayı başaran
en önemli besin kaynağını olduğunu söyleyebiliriz. Hurmanın içerdiği bir şeker türü
tüketildikten kısa bir süre sonra çok kolay bir şekilde dağılır. İşte bu şeker türü vücuda
dinginlik, enerji ve bol miktarda ısı sağlamaktadır. Bu şeker glikoz olmadığı için bir zararı
yoktur. Hatta tam tersine birçok açıdan faydalıdır. Şeker hastalıklarında şekerin hızlı bir
şekilde yükselmesi başta göz olmak üzere birçok organ için çok büyük sorunlar
oluşturmaktadır. Hurmanın yukarıda anlattığımız şeker türünü bol miktarda içermesi bu ani
şeker artışını engeller ve şeker seviyesini sağlıklı bir düzeyde tutar. Bu durumda birçok
organın hızlı şeker artışına bağlı olarak ciddi hasarlar görmesini engeller.
Bazı uzmanlar hurmanın kan şekerini arttırdığı yönünde iddiaları vardır. Fakat incelediğimiz
birçok araştırma sonucu bunun tam aksini gösteriyor. Bu durumda eğer şeker hastalığı
sorunlarınız varsa yapmanız gereken en iyi şey doktorunuza danışarak hurma tüketip
tüketemeyeceğinizi veya ne kadar tüketebileceğinizi öğrenmektir.
Hurmanın Anemi Hastalığına Faydaları: Hurmanın sağlığımıza faydası açısından diğer bir
özelliği ise anemi veya diğer adıyla kansızlığa karşı önemli bir şifa kaynağı olmasıdır.
Hurmanın bol miktarda içerdiği demir, kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini
dengeler. Bu durum özellikle hamilelik döneminde olan kadınlar ve gelişmekte olan çocuklar
için çok önemlidir. Çünkü kadınlarda hamilelik döneminde ve çocuklarda gelişme döneminde
en çok ihtiyaç duyulan alyuvarların korunması ve gelişmesini sağlar. Alyuvarlar kan
içerisinde oksijen taşıdıkları için çok önemlidirler. Hurma ayrıca çok yüksek demir
içermektedir. Günde 12-17 hurma tüketimi neredeyse vücudun bir günde ihtiyacı olan bütün
demir ihtiyacını karşılar.
Hurmanın Karaciğere Faydaları: Karaciğerin en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerin başında B1
ve B2 vitaminleri gelir. Bu vitaminler karaciğerin güçlenmesini ve görevini sağlıklı bir
şekilde yapmasını sağlar. Bunun yanında sarılık hastalığından korunmaya karşı Hurma önemli
bir görev üstlenmektedir.
Gözleri Kuvvetlendirici Özelliği Vardır: Hurmanın çok zengin bir A vitamini kaynağı
olduğunu söylemiştik. A vitamini gözlerin en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden
birisidir. Düzenli olarak hurma tüketimi göz sağlığını ve göz sinirlerini korur.
Kemiklere Faydalıdır: Bol miktarda kalsiyum ve fosfat içeren hurma genel anlamda kemik
sağlığının korunmasına yardımcı olur. Bunun yanında kemiklerin güçlenmesine yardımcı
olur, vitamin eksikliğinden dolayı oluşabilecek kemik hastalıklarına karşı koruyucu özelliği
vardır.
Ruh Sağlığını Korur: Günümüzün en önemli hastalıkların başında stres ve stres kaynaklı
hastalıklar olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bilimsel çalışmalar hurmanın içerdiği bol
miktardaki B6 vitaminin sinir sitemini ve kasları önemli ölçüde güçlendirdiğini ortaya
koymuştur. Ayrıca hurmanın yine bol miktarda içerdiği magnezyumun sinir sistemi üzerinde
ciddi etkisi vardır. Günde ortalama 7-8 tane hurma tüketildiğinde stres ve stresin neden
olduğu biline ve bilinmeyen birçok hastalıktan kendimizi korumuş oluruz.
Damar Sertliği ve Kolesterole İyi Gelir: Günümüzde en sık rastlanan hastalıkların arasında
şüphesiz damar sertliği, damar tıkanıklığı ve kolesterol vardır. Özellikle damar sertliği ile
alakalı rahatsızlıklara hasta sayısı günden güne artmaktadır. Hurma içerdiği zengin vitamin ve
besin kaynaklarıyla özellikle damar sertliği hastalıklarına karşı çok etkilidir. Ayrıca kalp
damar hastalıklarına yakalanma oranını da düşürür.
Çocuk Gelişimine Ciddi Katkı Sağlar: Hurma ile alakalı olarak yapılan birçok bilimsel
araştırma, hurmanın antiseptik özelliğinde dolayı yaraların iyileşmesinde büyük rol
oynadığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte potasyum deposu olan hurmanın çocukların

gelişimine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Hatta bazı zamanlar çocukların 3-4 aylıkken
hurmayı ezerek bebeklere yedirilmesini tavsiye etmektedirler. Bunun yanında hurmanın
doğum esnasında meydana gelen kan kaybı ve güç kaybı gibi birçok soruna şifa olduğu
söylenir.
Sindirim Sistemine Faydalıdır: Hurmanın yeterince lif ve şeker içermesi sindirim sistemi için
de önemli faydalar sağlamaktadır. Birçok uzman lifli besinlerin müshil görevi gördüğünü
savunmaktadırlar. Hurmanın içerdiği şeker ve melatonon gibi besin maddelerinin sindirim
sistemi için çok faydalı olduğu kesindir.
Cilt Sağlığını Korur: Hurma suyunun cilt üzerinde olumlu etkileri vardır. Antioksidan ve
besleyici özelliğinden dolayı cilde sadece sağlıklı bir görünüm kazandırmakla yetinmez, aynı
zamanda cilt üzerinde meydana gelen tahrişleri giderir, hücreleri canlı tutar.
Trabzon Hurmasının (Cennet Hurması) Faydaları
Trabzon Hurması, Cennet Hurması olarak bilinmektedir. Asıl ana vatanı Çin’dir ve kışa doğru
kasım aylarında çıkar. Ortalama elma büyüklüğünde olur ve turuncu renklidir. Genelde
ekşimsi veya tatlıdır. Yetiştiği ağaç 6-7 metreye kadar uzayabilmektedir. Zengin askorbik asit
içerir ve B1, B3, C vitaminleri deposudur.
Trabzon Hurması kalp damar hastalıklarından koruduğu gibi genel anlamda bağışıklık
sitemini güçlendirir ve özellikle kış aylarında üşütmeden kaynaklanan hastalıklardan korur.
Kansızlık problemlerine karşı önerilir. Protein, karbonhidrat, potasyum açısından zengindir.
Ayrıca A, B1, B2, B3 ve C vitaminlerini içermesi kansızlık sorunlarını gidermede önemli rol
oynayan element ve vitaminlerdir.
Çok zengin lif içerdiği için, sindirim sistemlerine faydalıdır. Mide ve bağırsak hastalıklarını
iyileştirici özelliği vardır.
Kolesterol ve tansiyonun dengelenmesinde önemli rol oynar. Ayrıca iştahsızlığı giderir.
Trabzon hurmasının sıkılarak elde edilen suyu yüksek tansiyon tedavilerinde kullanılır.
Hücrelerin uğradığı tahribatları giderir ve dokuları tedavi eder ve korur. Bunun dışında yeni
hücrelerine oluşmasına katkıda bulunur.
Yaprakları da önemli bir antioksidan özelliği görür, yapraklarının kaynatılarak cilde
uygulanması cilt sağlığına katkı sağlar.
Gastrit ve ülser hastalığına iyi geldiği söylenmektedir.
Özellikle kış aylarında soğuk algınlığından kaynaklanan öksürük, nezle , grip gibi hastalıklara
iyi gelir. Tedavi edilmelerine yardımcı olur.
Hurma Çekirdeğinin Faydaları
Hurmanın içi ve hurma ağacının yaprakları kadar hurma çekirdeğinin de birçok faydası vardır.
Fakat hurma çekirdeğini tüketmeden önce eğer bir hastalıktan dolayı ilaçlı tedavi
görüyorsanız mutlaka doktorunuza danıştıktan sonra tüketmeye başlamalısınız. Hurma
çekirdeği yüksek miktarda glikoz, kalsiyum ve protein içerdiği için birçok hastalıktan
korunmayı sağladığı gibi, vücudum ihtiyacı olan farklı vitamin ve mineralleri de
karşılamaktadır.
Damar sertliği problemlerinin çözümünde önemli rol oynar.
Kadın hastalıklarına çok iyi gelir.
Kan dolaşımını hızlandırarak aynı zamanda damar ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı
olur.
Çok iyi bir balgam söktürücüdür ve ayrıca öksürüğe de iyi gelir.
Toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Özellikle karaciğere çok faydalıdır.
Hurma çekirdeğinden oluşturulan sabunlar mantar hastalıklarını tedavilerinde
kullanılmaktadır.
Kahveye karıştırılarak içildiğinde gaz ve şişkinlik şikâyetlerini giderir.

Hurma Çekirdeğinin Kullanışı: Hurma çekirdekleri ezilerek toz haline getirildikten sonra
yoğurt veya bala karıştırılarak tüketilebilir. Sürekli tüketilmesi önemlidir. Fakat tüketiminde
aşırıya kaçılmamalıdır.
Hurma Pekmezinin Faydaları
Hurma pekmezi çok eski çağlardan beri özellikle kış aylarında meydana gelen salgın ve soğuk
algınlıklarına karşı tedavi amaçlı kullanılan besinlerdendir. Genel anlamda hurmanın
faydaları hurma pekmezi için de geçerlidir. Fakat bazı hastalıklar için çok etkili bir besindir.
Özellikle soğuk algınlıklarında anlık sonuç almak için kullanılır.
Hurma pekmezi enerjiyi arttırır ve kış aylarında üşümeyi engeller. Kanı hızlandırma özelliği
olduğundan dolayı vücudu ısıtıcı özelliği vardır.
Hurma pekmezi özellikle Ramazan aylarında gün boyu aç kalanlar için çok iyi gelir.
Kaybedilen enerjinin kısa zamanda toplanmasına yardımcı olur.
Beyin hücrelerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve zihni açık tutar.
Bronşları açar ve astım nöbetlerinde rahatlamayı sağlar.
Kuru öksürüğe karşı etkilidir ve balgam söktürür.
Boğaz iltihaplarını ve iltihaptan dolayı meydana gelen ağrıları hafifletir.
Bazı hastalıklar için koruyucu özelliğe sahiptir. Bunlardan en önemlisi kanser hastalığıdır.
Kansere yakalanma riskini azaltır.
Hurmanın Zararları
Hurma daha çok aşırı şekilde tüketildiği zaman zararlı hale gelebilir. Özellikle diyabet ve
tansiyon hastalarının aşırı şekilde tüketmemeleri gerekir. İlaç kullananların doktorlarına
danışarak tüketmelerinde fayda vardır.
Hurma içerdiği şeker yüzünden bazı durumlarda diyabet hastaları için önerilmez.
Kilo sorunu olanlar aşırı şekilde tüketmemelidirler. Çünkü kilo yaptığını savunan uzmanlar
var.
Yine aşırı tüketime dayalı olarak dalağa zarar verme durumu söz konusudur.
Çok aşırı tüketildiğinde göz ve baş ağrısına neden olabilir.
Tavsiyeler
Hurmanın sağlığımıza olan katkıları birçok bilimsel araştırma ile ispatlanmıştır. Bu yüzden
günde en azından 1-2 tane ve sürekli olarak tüketmekte fayda var. Özellikle doğum sonra
kadınları ve gelişmekte olan çocukların tüketmesi tavsiye ediliyor.
Hurma uzun süre muhafaza edilebilen bir meyvedir ve diğer meyvelere göre bekledikçe besin
maddelerinin gücü artmaktadır. Bu yüzden yılın 12 ayı boyunca tüketilebilir.
Yalnız Trabzon Hurması diğer bir ifadeyle Cennet hurması kış aylarında çıktığı için ayrıca
tüketilebilir. Cennet hurması mevsimlik olduğu için kış aylarında tüketmek bu ayda soğuk
algınlıklarından kaynaklanan hastalıklara karşı önceden tedbir almamızı sağlar.
Evet bugün hemen hemen vücudun tamamına oldukça faydası olan hurmayı tanıdık ve tanıttık
bir başka Aktarım Diyor ki köşemizde buluşmak dileği ile hoşçakalın.
Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13963.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Nil'i yarıladık
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın en önemli geçiş
güzergahlarından Nil Caddesi’ni yenileme çalışmalarında yarıyı geçtiklerini söyledi.
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Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fatih ve Fevzi Çakmak Mahalleleri’ni birbirine
bağlayan Nil Caddesi’nin yoğun kavşak ve ara yolları birbirine bağlayan önemli bir geçiş
güzergahı olduğunun altını çizerek, ”Nil Caddesi'ni yaklaşık 100 bin nüfus ve sahip olduğu
çok sayıda araç yoğun olarak kullanıyor. Bu nedenle Nil Caddesi üzerinde başlattığımız
yenileme çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan başlayarak
tamamı yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yenileme çalışmalarımızı şu ana kadar Sadık
Ahmet Cami Kavşağı'na getirerek Nil'i yarıladık. Bitirmiş olduğumuz bölümü hemen
vatandaşımızın hizmetine sunduk” dedi. KASKİ, Elektrik Şirketi ve KAYSERİGAZ gibi
kurumlarla koordineli çalışmalar yürüterek altyapı hizmetlerinin de yenilendiğini vurgulayan
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Nil Caddesi üzerindeki tüm altyapı, kaldırım, asfalt ve
otoparklar için şu ana kadar; 781 ton asfalt, 4 bin 500 metrekare yeni bazalt taş parke, 3 bin
metre bordür kullandık ”şeklinde bilgiler verdi.Nil Caddesi’ni yenileme çalışmalarını
yaparken yeşil alanları da koruduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, ”Mevcut
ağaçlardan hasta olanları değiştirdik, yenilerini diktik. Yeşil alanları elden geçirdik. 135
araçlık yeni oto park yaptık. İnşallah Nil'in diğer yarısını da Ramazan Bayramı’na kadar
tamamlayıp hizmete açacağız. Kocasinan’da yenilik çalışmaları hız kesmeden devam edecek.
Kocasinan’ı çağdaş dünyanın sahip olduğu bütün imkanlarla donatmak için büyük gayret sarf
ediyoruz. İnsana hizmet kaynaklı sürdürülen çalışmalarımızla vatandaşlarımıza rahat yaşam
imkanları sağlamak istiyoruz. Kocasinan büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşıyor.
Çalışmalarımızı sabırla karşılayan cadde esnafımıza ve mahalle sakinlerimize çok teşekkür
ederim" şeklinde sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13964.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Gazeteciler iftarda buluştu
Kayseri’de görev yapan basın mensupları Hilton Oteli tarafından düzenlenen iftar yemeğinde
bir araya geldi.
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Hilton Oteli tarafından organize edilen iftar programında, kentte görev yapan ulusal ve yerel
basın mensupları bir araya gelme imkanı buldu. Otelin Genel Müdürü Serpil Güney, iftar
programının geleneksel hale geldiğini söyleyerek, “Sizleri tekrar aramızda görmekten son
derece mutluyuz. Allah kabul etsin inşallah. Görmüş olduğunuz gibi şehrin en güzel
manzarası eşliğinde iftarımızı yapacağız. Bu sene de her zamanki gibi açık büfe yapıyoruz,
menümüz çok zengin. Tüm Kayseri’yi bekliyoruz, inşallah onlar da tadarlar” şeklinde
konuştu.
İftar programına, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ve temsilcileri katıldı.
Yoğun iş temposunda birbirlerini göremeyen meslektaşlar, bu programda sohbet etme imkanı
buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13965.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Çalış Belediyesi’nde TİS tamam
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Çalış Belediyesi arasında bir süredir
yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
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Çalış Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası
Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik “ İmzaladığımız bu toplu iş sözleşme 2015 ila 2017 yılları
arasında 2 yıllı kapsamaktadır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte birinci yıl yüzde 25,
ikinci yıl yüzde 15 oranın da üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına zam yapılacaktır.
Belediyemiz de hiçbir sorunumuz yok. Belediye başkanıma ve müdürlerime teşekkür
ediyorum. Sözleşmemiz Belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum ” dedi.

Çalış Belediye Başkanı Alparslan Özer’de sözleşmenin günümüz şartlarına göre iyi bir
sözleşme olduğunu ve ellerinden gelen en iyi zammı işçilerine verdiklerini belirterek,
imzalanan toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.
İmza törenin ardından Şube Başkanı Çelik günün anısına Başkan Özer’in ismi yazılı plaket
tabak hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13966.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri'deki sıcaklar asfaltı eritti
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Kayseri'de, etkisini gösteren sıcaklar nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş karayolu üzeri Sarız
mevkiinde asfalt eridi.
Son günlerde etkili olan sıcaklar nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun Sarız
mevkiinde asfalt eridi. Eriyen asfalt üzerinde geçiş yapan araç sürücüleri zorluk çekti.
Yaklaşık 30 derecelik sıcak havada eriyen asfalta belediye ekipleri tozlama yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13967.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Bünyan’da atanan hâkimler uğurlandı
Bünyan’da Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararnamesi ile ataması yapılan hâkimler
için iftar yemeği düzenlendi.
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararnamesi ile atanan Mete Kıvrak ve Hasan Türkmen
için iftara yemeği düzenlendi. Bünyan Belediyesi Sosyal Tesislerinde Düzenlene yemeğe
Bünyan Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu,
ilçe protokolü, adliye personeli ve eşleri katıldı.
Yemek sonrası ataması yapılan hâkimler Mete Kıvrak ve Hasan Türkmen’e Bünyan’a olan
katkılarından dolayı teşekkür plaketi veren Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu,
hâkimlere yeni görev yerlerinde başarı temenninde bulunarak Bünyan’da bir evlerinin
olduğunu unutmamalarını söyledi.Başkan Gülcüoğlu;”Bizler sizlerden memnun kaldık

İnşallah gideceğiniz yeni görev yerinizde de halkımız sizlerden memnun kalır. Ben ilçemize
sağlamış olduğunuz katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyor, inşallah muvaffak olmanızı
diliyorum” şeklinde konuştu.
Her iki hâkimde ilk görev yerleri olan Bünyan’dan ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade
ederek kendilerine gösterilen sıcaklıktan dolayı herkese teşekkürlerini ilettiler.
Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen program hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle son
buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13968.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

İki yaşındaki Muhammed sağlığına kavuştu
Kayseri’de, doğuştan beyin sapı tümörü hastalığı olan iki yaşındaki Muhammed’in ameliyat
olabilmesi için gereken 85 bin TL hayırseverler tarafından toplandı, Muhammed yapılan
ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.
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Doğuştan beyin sapı tümörü hastalığı olan iki yaşındaki Muhammed Akan’ın sağlığına
kavuşması için 85 bin TL gerekiyordu. Anne Gülşah ve baba Osman Akan çiftinin feryadını
duyan hayırseverler aralarında yardım kampanyaları düzenleyerek Muhammed için gereken
85 bin TL’yi topladı. Ardından Muhammed ameliyatı yapılmak üzere İstanbul’a getirildi.
Yapılan başarılı operasyon sonrası Muhammed sağlığına kavuştu. Çocuklarının sağlığına
kavuşmasının ardından Kayseri’ye gelen anne Gülşah Akan, “Oğlumuzda beyin sapı tümörü
vardı. Kayseri’de hepsinin alınamayacağını söylemişlerdi. Bunun tek çaresi İstanbul’a
gitmekti. Onun içinde 85 bin lira gerekiyordu. Konuyla ilgili çocuğumuzun haberi yapıldıktan
sonra duyarlı vatandaşlarımız bize ulaştı. Bu para toplandı. Çocuğum dualar eşliğinde
ameliyatını oldu. Şuan sağlık durumu iyi. Kontrollerimize gidip geliyoruz. Allah yardım eden
herkesten razı olsun” dedi. Baba Osman Akan ise, çocuğunun İstanbul’da tedavisi yapılıp
ameliyat olduğunu belirterek "Sağlık durumu çok iyi. Tümörün hepsini aldılar. Duyarlı
vatandaşlara teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13969.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Köşk Mahallesi’ne çok amaçlı ve büyük ölçekli
park yapımı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 512 park alanı ile ilçenin her yerinde
her yaş grubuna hitap eden parklar ile toplumun sosyal yaşamına renk katıldığını ve şimdi de
Kayseri’de bir ilk’i daha gerçekleştirerek kaykay parkı inşa ettiklerini söyledi.
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Köşk Mahallesinde 8000 m² alanı ile yeni bir park inşa…
Kayserili gençlere kaykay parkı için mahalle toplantılarında söz verildiğini hatırlatan Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç “Köşk Mahallesinde 8000 m2 alanı ile yeni bir park inşa ediyoruz.
Çok amaçlı ve büyük ölçekli bu parkımız ile her yaş gurubuna hitap eden ve dede ile
torunların aynı mekânda zaman geçirebileceği imkânlar tanıyoruz. Köşk mahallesi Üniversite
yolu üzerinde yapımı devam eden parkımızda futbol sahası, çocuk oyun alanı ve oyun
grupları, aletli kondisyon alanı ve yürüyüş ile koşu yolları, 8 kamelya, oturma bankları,
fıskiyeli havuz ve 311 m² alanı kaykay pist bulunmaktadır. Bu yıl işe başlanılan parkımız
Ekim ayı sonunda tamamlanarak hizmete sunulacaktır“ dedi.
Yaklaşık her mahalleye 6 park
İlçe sınırları içerisinde 81 mahalle bulunduğunu ve yaklaşık her mahalleye 6 park düştüğünü
yani Melikgazi ilçesinin adeta parklar şehri olduğunu ifade eden Dr.Memduh Büyükkılıç,
1000 m2 altındaki alanları park olarak kabul etmediklerini ve parkların çok amaçlı ve bakımlı
olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13970.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Develililer iftar yemeğinde buluştu
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Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından
beraberlik ve kaynaşma amacıyla iftar yemeği verildi. Düzenlenen iftar yemeğinde üyeler bir
araya geldi. Katılımın yüksek olduğu yemeğe; Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi

Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CHP
Develi İlçe Başkanı Mehmet Künyeli, Şoförler Odası Başkanı İbrahim Sarıkaya, Esnaf ve
Sanatkârlar Koop. Birlik Başkanı Ahmet Ünlütürk, Develi Hüseyin Şahin MYO Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Şükrü Su ve üyeler iştirak ettiler.
Dernek yönetiminin de tam kadro hazır bulunduğu iftar yemeğinde Başkan Dr. Ahmet
Özyalçın açılış konuşmasını yaptı. Başkan Özyalçın yaptığı konuşmada, dernek
çalışmalarında birlikteliğin önemine dikkat çekerek üyelerin bu konuda azami gayret
göstermelerini istedi. Özyalçın; “Derneğimizin en önemli amaçlarından biri üyelerimizin
birlikteliğini sağlamaktır, beraberlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlediğimiz iftar
programında üyelerimizin birbiriyle yaptıkları sıcak ve samimi sohbetler, kaynaşmanın en
güzel göstergesidir. Derneğimize katkıda bulunan hemşeri ve üyelerimize teşekkür ediyorum,
hep birlikte Ramazanın sonunda bayrama sağlık ve sıhhatle kavuşmayı diliyorum” dedi.
Başkan Özyalçın son olarak, derneğin yeni dönemdeki yapacağı çalışmalar hakkında bilgi
verdi.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Kaymakamı Enver Ünlü ve Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, üyelere programa katılımlarından dolayı teşekkür
ederek, sivil toplum kuruluşlarının her türlü faaliyetlerinde yanlarında olduklarını ve
desteklediklerini belirttiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13971.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

MAZLUMDER iftarında çözüm süreci
konuşuldu
Mazlumder Kayseri Şubesinin her yıl düzenlediği geleneksel iftar programına ilgi büyük oldu.
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İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara,
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Milli Eğitim Müdürü Tuncay
Demir, İl Proje ve Koordinasyon Müdürü Mehmet Bozkurt ve Gönüllü Kültür Kuruluşlarına
bağlı kurumların yöneticileriyle Mazlumder üye ve gönüllülerinin katılımı ile yapılan iftarda
çözüm süreci konuşuldu.
İftar programına Şırnak Üniversitesi Eski Rektörü ve Konya Selçuk Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ali Akmaz ile Konya Sivil Toplum Kuruluşları eski başkanı Sami Sorgun
davetli olarak katıldılar. Diyanetsen Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu’nun okuduğu
Kuran-ı Kerim ve Mikail Yıldız hocanın yaptığı duanın ardından kuruluşundan bugüne
Mazlumder Kayseri Şubesinin faaliyetlerini anlatan sinevizyon katılımcılar tarafında izlendi.
Şırnak Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ali Akmaz çözüm süreci ile ilgili bir sunum
yaptı. Prof. Dr. Ali Akmaz Şırnak’ta yedi buçuk yıl kadar görev yaptığını bölge insanın hatır
gönül bilen saygılı insanlar olduğunu müşahede ettiğini bildirdi. Devletin cumhuriyet

döneminde bölgeye gönderdiği kamu görevlilerinin insanlara dışlayıcı, tepeden bakan ve
hakir gören bir yaklaşımla yaklaştığını bildiren Prof. Dr. Ali Akmaz bunun sonucunda devleti
ve devlet görevlilerini düşman bilen bir noktaya gelinmiş olduğunu bildirdi.
2009 yılında başlayan Milli Birlik Açılımı ve peşinden gelen Çözüm Süreci sırasında bölgede
normalleşmenin başladığını söyleyen Prof. Dr. Ali Akmaz insanların bu süreçteki
uygulamalardan oldukça memnun kaldığını dile getirdi. Çözüm süreci süresinde bölgede
eğitim, kültür, bayındırlık ve temel haklar alanında birçok yatırımın yapıldığını söyleyen Prof.
Dr. Ali Akmaz bölge insanının çok memnun kaldığı, bu durumun hangi hükümet gelirse
gelsin mutlaka devam ettirilmesi gerektiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13972.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Çolakbayrakdar: Camileri Gül Suyu İle
Yıkıyoruz
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cami Temizleme Ekipleri'nin
Ramazan'da bütün camileri gül suyuyla yıkayıp en ince ayrıntılarına kadar temizlediklerini
söyledi.

24 Haziran 2015 Çarşamba 16:58

Kocasinan Belediyesi'nin Kayseri'de bir ilk olarak Cami Temizleme Ekibi kurduğunu
hatırlatan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Cami temizleme hizmetine Ramazan ayında
devam ediyoruz. Ramazan; müjdelenmiş, seçilmiş bir ay olduğu için bizim de bu aya
hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu amaçla camilerimizde yaptığımız rutin temizlik dışında
Ramazan ayında camilerimizi gül suyuyla yıkıyoruz. Gül suyuyla tertemiz yapıyor, hijyen
oluşturuyor, temiz ve güzel kokmasını sağlıyoruz" dedi. Vatandaşların daha güzel bir
Kocasinan ve daha güzel bir çevrede yaşaması için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar," Huşu içinde ibadet yapılabilmesi için bu tür çalışmalar yapıyoruz.
Bölgemizde 230'a yakın camimiz her ay en az bir kere olmak üzere temizleniyor. Kırsal
mahallelerimizde ve şehir merkezindeki camilerimiz aynı şekilde 3 farklı ekiple temizleniyor.
Ramazan'da Cami Temizleme Ekibimiz her gün 1-2 camimizi gül suyu ile yıkayıp temizliyor.
Bu vesileyle bir kez daha hayırlı Ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13973.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

İnşaattaki cinayet davası görüldü
Kayseri’de bir inşaatta meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın zanlıları hakim
karşısına çıktı.
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklardan S. K.(62), Y. K.
(36), B. K. (38), A. K. (42), F. K. (17) ve müşteki sanıklardan A. E. (24), U. E. (19), C. E.
(19) ve Y. A. (28) hazır bulundu. 19 Nisan 2015 tarihinde Ambar Mahallesi Gökova
Sokak’taki bir inşaatta meydana gelen olayda inşaat bekçisi S. K. ile işçiler A. E. ve M. E
arasında tartışma çıkmış, daha sonra grupların toplanmasıyla demirli sopalı kavga çıkmıştı.
Olayda M. E. (22) isimli şahıs tüfekten çıkan saçmalarla hayatını kaybederken olayın
ardından sanıklar hakim karşısına çıktı. Olay sırasında tüfeği kendinin ateşlediğini söyleyen
inşaat bekçisi S. K.’nin oğlu Y. K., “Babam ile amcamı yerde görünce tüfeği aldım. Yüzüme
tükürdüler. Ben de önce havaya ateş ettim. Saldırmaya devam edince yere ateş ettim. Seken
saçma ile vurulmuş. Öldürmek istesem hepsini öldürürdüm. Pişmanım” dedi. Olayda hayatını
kaybeden M. E.’nin yakınları A. E., U. E., C. E., ve Y. A. tutuklu sanıkların cezalarının
çekmelerini istediklerini söyledi.
Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13974.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri Şeker Sofrasında Boğazlıyan'a yatırım
müjdesi geldi
Boğazlıyan Pancar çiftçilerinin büyük teveccüh gösterdiği Kayseri şeker İftar sofrasında
Kayseri Şeker tarafından Boğazlıyan’a yapılacak olan yeni yatırım paketi, Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından açıklandı.
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Şeker sofrasında Boğazlıyan’a yapılacak yeni yatırımlar hakkında Çiftçileri bilgilendiren
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Akay’ın eğitime destek anlamında
Boğazlıyan’a yeni bir Fen Lisesi kazandırılması için Kayseri Şeker’e ait arsanın bağışlanma
müjdesi çiftçiler ve Boğazlıyan İlçe Protokolü ile STK temsilcileri tarafından büyük bir coşku
ile karşılandı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal Kayseri Şeker tarafından
Boğazlıyan İlçesine planlanan yatırımlar konusunda yaptığı açıklamada; "Kayseri Şeker’den
Boğazlıyan’a yatırımlar bekliyorduk, ama plan proje çalışmaları nedeniyle biraz gecikmiş

olabilir. Kayseri Şeker’e ait Boğazlıyan Şeker Fabrikası zaten İlçemiz ekonomisine ve
istihdama en büyük katkı sağlayan bir kuruluşumuzdur. Yapılacak olan yeni yatırımların da
istihdama katkısının olacağına inanıyorum. İlçemize bir de Fen Lisesi kazandırılması
hususundaki girişimlerinden dolayı İlçemiz ve eğitim camiası adına tüm Kayseri Şeker
ailesine teşekkür ediyorum" dedi.
Boğazlıyan’da Pancar ekicileri ve aileleri ile birlikte yaklaşık iki bin kişinin katılımıyla
yapılan iftar sonrası konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay; “Boğazlıyan fabrika meydanı ve yemekhaneleri doldurarak birlik ve beraberliğimize
çok büyük bir katkı sağladınız. Allah birliğimizi bütünlüğü bozdurmasın. Birlik beraberliğin
yanında üzerimize düşen sorumluluklar var. Bu ülkenin gelişmesi kalkınması için herkesin
görevini layığı ile yapması gerekiyor. Ben inanıyorum ki Boğazlıyan çiftçisi olarak sizler
bunu hakkı ile yapan insanlarsınız. Türkiye’de en çok şeker pancarı üreten Boğazlıyan
Bölgesindeki Şeker sofrasına büyük bir teveccüh göstererek fabrikanıza sahip çıktığınızı
ortaya koyuyorsunuz.
Sizden aldığımız güçle, motivasyonla, enerji ile gece gündüz durmadan çalışıyor, başarılı
olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Fabrikamıza sahip çıkıyoruz ama bizim tek
başına sahip çıkmamız yeterli değil, siz de sahip çıkarsanız bir anlam ifade edecek. Başarı
kendiliğinden ortaya çıkacak. İşte siz bu sahiplenmeyi de hakkı ile yapıyorsunuz. Tahmin
ediyorum ki böyle bir tablo Türkiye’nin hiçbir şeker fabrikasında, hiç bir kooperatif
kuruluşunda yaşanmıyordur. Boğazlıyan farkını net bir şekilde gösteriyor.
Cenabı Allah da bunun bereketini mükâfatını da veriyor. Kayseri Şeker Fabrikası bataktan
şimdi zirveye çıktı. Zirveye geldi diye orada durmaması daha da ilerlemesi, yükselmesi lazım
Kayseri Şeker’in Boğazlıyan ile birlikte daha yükseleceği çok mesafeler var. Yeni yatırımlar
yapması lazım yeni fabrikalar ortaya koyması lazım.
Kayseri Şeker’de rekor ciro rekor kar borç bitti sırada yatırım var dedik şimdi sıra yatırıma
geldi. Yatırımdan aslan payını Boğazlıyan alacak, çiftçi alacak. Kayseri Şeker Fabrikası, ciro
da, randımanda, verimlilikte, çiftçinin gelirinde, çalışanın gelirinde de birinci olacak dedi.
Başkan Akay yeni yatırımlar konusunda ise şu açıklamada bulundu; Kayseri Şeker Fabrikası
yönetimi olarak Boğazlıyan’a yapacağımız yatırımların planlaması Belediyemizle birlikte
yürütüldü. Bu esnada gösterdikleri gayretlerden dolayı Belediye Başkanımıza ve Belediye
Meclis üyelerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Boğazlıyan’daki yatırımlarımıza Lisanslı
Depoculuk ile başlıyoruz. Geçen hafta kuruluşu gerçekleşti proje çalışmaları başladı. .100 bin
tonluk Lisanslı depoculuk yatırımımızın 40 bin tonu Boğazlıyan’da gerçekleşecek. Allah izin
verirse iki ay içerisinde Kuzey Kantarına temelini hep birlikte atacağız.
Lisanslı depoculuk çiftçinin doğrudan doğruya ürünün iyi değerlendirilmesi, ürün bankacılığı
demek. Yani şeker pancarı dışında ki arpa, buğday gibi daneli ürünleriniz için de sözleşmeli
üretim yapmayı düşünüyoruz. Şeker pancarında olduğu gibi tohumunu, gübresini yerine göre
avansını biz vereceğiz ve siz satmak isterseniz de ürünlerinizi satın alacağız” dedi.
Boğazlıyan Şeker İftar sofrasına; Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Boğazlıyan
Ağırceza reisi Melik Durmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Özyılmaz, İlçe Müftüsü Mehmet
Güler, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri
Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Üyelerden Harun Halıcı, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Üyelerden Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş,
Niğmetullah Sevim, Denetim Kurulu Üyelerinden Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası
Genel Müdürü Levent Benli, Pancar Kooperatif Müdürü İsmet Aksoy, Boğazlıyan İlçe
Protokolü üyeleri, STK temsilcileri, Muhtarlar ve Çiftçiler aileleri ile birlikte yaklaşık iki bin
kişi katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13975.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayserilileri rahatlatan yağmur
Kayseri'de, öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağmur, sıcak havalarda oruç tutan
vatandaşları rahatlattı.
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Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sıcak hava, öğle saatlerinde yerini
sağanak yağışa bıraktı. Kent merkezinde sağanak yağış vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.
Bazı vatandaşlar, yağmur altında yürürken bazıları binaların saçaklarına sığındı. Yağmur ile
serinlediklerini söyleyen bir vatandaş, "Sıcak günlerde yağmurun yağması çok güzel oldu.
Oruçluyduk serinlemiş olduk. Bu sene çok güzel yağmur yağdı. İnşallah çiftçimizin yüzü
güler" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13976.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri’de şiddetli yağmur ve rüzgar etkili oldu
Kayseri’de etkili olan sağanak yağmur ve rüzgar, çatılardaki kalasları aşağı uçurdu.
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Kayseri’de öğle saatlerinde etkili olan aşırı yağmur ve şiddetli rüzgar, çatılardaki malzemeleri
de aşağı uçurdu. Sahabiye Mahallesi’nde bulunan bir inşaattan düşen kalas parçaları, park
halindeki otomobillerin üzerine düştü. Durumu görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine
gelen polis ekipleri, 5 araçta maddi hasar oluştuğunu belirledi. Polis, zarar gören
otomobillerde inceleme yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13977.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Çolakbayrakdar'dan mahalle sakinlerine iftar
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her fırsatta vatandaşlarla bir araya
gelmeye sürekli halkın içinde olmaya devam ediyor.
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Başkan Ahmet Çolakbayrakdar; birlik, beraberlik ve bereket ayı Ramazanı en iyi şekilde idrak
etmek amacıyla iftarları mahallelere taşıyıp toplumda kaynaşma sağlamaya çalıştıklarını
söyledi.
Hacı Saki Mahallesi sakinleriyle iftarda buluşan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar iftar
sofrasında yer alan Suriyeli misafirleri görünce, "Ramazan'ın havasını teneffüs etmek ve en
iyi şekilde yaşamak için vatan toprağının ne kadar önemli olduğunu şu an sizlerden daha iyi
kimse bilemez. Bugün bir araya gelmemize vesile olan Ramazan’ın güzelliği, bereketi, birlik,
beraberliğidir. Güzellikler paylaştıkça çoğalıyor, Ramazan da bu güzelliği bize paylaştırdı.
Soframızı
bereketlendirdiğiniz
için
sizlere
çok
teşekkür
ederim"
dedi.
Mahalle sakinleriyle iftar sofrasında sohbet eden Başkan Çolakbayradar, "Bayrağımızın
altında, ezanımızı dinlerken huzur içerisinde bir vatan toprağı üzerinde sağlık ve sıhhatle
iftarımızı yapabiliyor, orucumuzu tutabiliyoruz. Bağımsız bir vatan toprağı içerisinde dinimizi
yaşıyoruz şükürler olsun. Bu gün soframızda bulunan Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarından
uzak oruçlarını açıyor. Bizler onlara Ensar- Muhacir mertebesinde kucağımızı açarak huzurlu
imkanlar sağladık. Soframızda bu kardeşlerimizi misafir ediyor, ağırlıyoruz. Bu huzurun,
güvenin vatan toprağı üzerinde olmanın ne demek olduğu noktasında bizlere en iyi örnek
Suriyeli kardeşlerimizdir. Şu anda bir çok Müslüman toprağında kan aktığından mazlum ve
mağdur olan müslüman kardeşlerimiz vatanlarını terk etmek zorunda kalıyor. İnşallah bu
Ramazan vesilesiyle onlar da acilen huzura kavuşur, kendi vatanlarına döner. O coğrafyalara
da artık huzur gelmesi noktasında biz de dua etmeliyiz. Rabbim İnşallah o coğrafyalardaki
kanı dindirir, barışı bir an önce o topraklara geri getirir” dilekleriyle sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13978.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Ufukta erken seçim görünüyor
İktidarın biran önce oluşması gerektiğini belirten MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim
Olgunharputlu; “En kötü yönetim yönetimsizlikten iyidir. Bizim kanaatimiz AK Parti’nin
gerek azınlık gerekse CHP ve MHP ile bir iktidar kurması… Ancak ufukta bir erken seçim
her hâlükârda görünüyor. Bu bir temenni değil, öngörü” dedi.
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“Muhalefet tabanı da bu durumdan rahatsız”
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu gazetemize yaptığı açıklamada seçim
sonuçlarını ve siyasi gündemi değerlendirdi. Başkan Olgunharputlu, seçimlerde kimsenin
böyle bir sonuç beklemediğini söyleyerek: “MHP ve CHP tabanındaki bazı dostlarımız
seçimde böyle bir sonuç ile karşılaşacaklarını bilselerdi, AK Parti’ye oy vereceklerinden
bahsettiler. Onlar da Türkiye’nin bir istikrarsızlığa sürüklenmesini istemiyorlar. Üstad Necip
Fazıl’ın deyimiyle: 'Bugün bizdeki muhalefet, iktidarı düşürme hırsıyla vatanı düşürmeye bile
razıdır.’ Ama tabanda bunun aynı boyutta olmadığı anlaşılıyor. Biraz pişmanlık var gibi…
Ama neticede tecelli eden milletin iradesi… Siyasiler de buna rıza göstermek durumundalar“
açıklamasında bulundu.
“Millet yerine kendi menfaatlerini düşünenler var”
Şuanda siyasilerin tercihlerinin koalisyonun oluşturulup hükümetin kurulması yönünde
olduğunu kaydeden Başkan Olgunharputlu; “Bazıları da bunu hem belirtip hem de bunu
yokuşa sürüyorlar. Hükümet kurulmalı diyorlar ama kırmızıçizgilerini de öne sürüyorlar. Bu
tavır millettin menfaati yerine kendi gruplarının menfaat ve hırslarını içeriyor. Biri Saray ile
ilgili yorumlar yapıyor. Bir diğeri ise çözüm süreci ile ilgili yorumlar yapıyor. Bunlar yapıcı
değil yıkıcı üsluplar. Bunlar biraz yapıcı bir üsluba dönüşürse inşallah buradan bir koalisyon
çıkar” dedi.
“Ufukta erken seçim görülüyor”
Biran önce bir iktidarın oluşması gerektiğini belirten Olgunharputlu; “En kötü yönetim
yönetimsizlikten iyidir. Bizim kanaatimiz AK Parti’nin gerek azınlık gerekse CHP ve MHP
ile iktidar kurması… Memleket koalisyonlardan çok büyük menfaat görmedi. Bir erken seçim
her hâlükârda görünüyor diye tahmin ediyoruz. Bu bir temenni değil, ama öngörü yolarak
görüyoruz. Temennimiz ülkemizin istikrarını devam ettirmesi” ifadelerini kullandı
“AK Partisiz hükümet mümkün değil”
Kurulacak olan hükümetin AK Partili olması gerektiğine vurgu yapan Olgunharputlu, AK
Partili hükümetin daha güçlü olacağını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “AK Partisiz
hükümetin güçlü olma imkanı yok. MHP ve HDP’nin yan yana gelme gibi bir düşüncesi yok.
Yan yana geldiklerini varsayarsak da CHP, MHP ve HDP koalisyonunu düşündüğümüzde
292 milletvekili ile hükümet kurulabiliyor. Birkaç milletvekili kaybı ile bu koalisyonun
çökeceği çok aşikar. Hükümetin AK Partisiz olması mümkün değil. Seçimden sonra
Eskişehir’de gerçekleştirdiğimiz başkanlar toplantımızda bu konu gündeme geldi. Herkes
kendi düşüncelerini açıkladı. Toplantımızda AK Parti’nin kurucuları arasında bulunan çok
koyu AK Partili arkadaşlarımız da vardı. O arkadaşlarımızdan ilginçtir HDP ile dahi olsa
biran önce hükümet kurulmalı ve hükümet belirlenmeli yorumları geldi. Ben HDP ile olması

kanaatinde değilim ama biran önce hükümetin kurulması kanaatindeyim. Bize MHP biraz
daha yakın geliyor. Ama bu demek değildir ki CHP ile de bu koalisyon olmasın.”
“Belirsizlik yabancı yatırımcıyı korkutuyor”
Seçim sonuçlarının ticarete olan etkilerini de aktaran Olgunharputlu “Seçimin hemen
ardından Euro ve Dolar’ın biranda hareketlenmesi çok ciddi tedirginliklere yol açtı. Mesela
bir arkadaşımız ev alacaktı, bunun için kredi çekiyor, kredisi onaylanıyor ama işlemler
tamamlanamıyor. 1 günden dolayı 300 bin de 20 binlik bir zarardan bahsediliyor. Bu 300
binde 20 bin olursa bu 3 milyonda 200 bin olacaktır.
Biz ticaretimizde de Euro ile alıp TL ile satıyoruz. Haliyle açık pozisyonumuz var. Dövizde
her dalgalanma bizi çok olumsuz şekilde etkiliyor. Diğer taraftan açık pozisyon olmasa da
ülkenin refahı adına Türk parasının güçlü olması gerekiyor. Türk parasının güçlü olması da
stabil durumlardan geçiyor. Belirsizlik yabancı yatırımcıyı korkutuyor. Daha güvenli
limanları tercih ediyorlar. Çok şükür şuanda öyle ciddi bir hareketlilik olmadı. Çünkü hala bir
istikrar beklentisi var. Ama istikrarsızlığa dair bir belirti olursa! İnşallah olumsuzluklar
oluşmaz!
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13979.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Şamil Tayyar'dan Abdullah Gül'e sitem
AK Partili Şamil Tayyar, Abdullah Gül'ün takındığı tavrı eleştirerek "Siyaset ölene kadar hak
değildir" dedi.
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik
açıklamalarda bulundu. Tayyar, Gül için "Bu parti sizi dışişleri bakanı yaptı, başbakan yaptı,
cumhurbaşkanı yaptı. Daha ne yapsın?" dedi.
"SİYASETÇİLERE EVLERİNDE ÖLME FIRSATI VERMELİYİZ"
Tayyar, "Demirel kötü bir final yaptı. Eğer Sayın Gül, şu ana kadar oluşturduğu siyasi mirasa
ihanet ederse, sonu Demirel gibi olur. Abdullah Gül’ün artık torun sevmesi gerek. Bizim,
siyasetçilere evlerinde ölme fırsatı vermemiz gerekir" şeklinde konuştu.
Bir televizyon kanalında canlı yayında konuşan Şamil Tayyar, Abdullah Gül için şu sözleri
kullandı:
"BU PARTİ SİZİ BAŞBAKAN, CUMHURBAŞKANI YAPTI"
"Süleyman Demirel kötü bir final yaptı. Aynı şey bugün... Sayın Gül partimizin
kurucularından. Partimizin ilk Başbakanı, ilk Cumhurbaşkanı. Çok önemli görevlerde
bulundu. Bu parti sizi dışişleri bakanı yaptı, başbakan yaptı, cumhurbaşkanı yaptı. Daha ne
yapacak ya? Daha ne yapsın? Siz de müsade edin, bu partinin önünü açın. İnsanlar gelsin size
danışsın, elinizi öpsün. Siz de gençlere tecrübenizi aktarın. Bir genel başkan yardımcımız
‘torun mu sevsin’ dedi. Torun sevmek ayıp bir iş mi? Gerekirse torun sevsin.
"SİYASET ÖLÜNCEYE KADAR HAK DEĞİLDİR"

Bu herkes için geçerli. Rahmetli Necmettin Erbakan, o da bırakmadı. Kongreye elektrikli
sandalyeyle çıktı. Sandalyesinde hayatını kaybetti. Rahmetli Ecevit de öyle. Son ana kadar
koltuğu bırakmadı, yürüyemiyordu. Rahmetli Alparslan Türkeş aynı şekilde. Bizim,
siyasetçilere evlerinde ölme fırsatı vermemiz gerekir. Siyaset, milletvekilliği vs. geçici bir
kamu hizmetidir. Ölünceye kadar hak değildir.
"SİTEMİM VAR, SİTEM DOSTA YAPILIR"
Sayın Gül'ün, kendi ismi üzerinden siyasi spekülasyon yapılmasından rahatsızlık duyması
gerekirdi. Sitemim var. Sitem dosta yapılır zaten. Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar
fedakarca ve özveriyle çalıştığını hepimiz gördük. Keşke Abdullah Bey şunu
yapabilseydi... Eski Cumhurbaşkanı olarak 3-5 yere gitseydi, insanlarla bir araya gelseydi
kötü mü olurdu? Kayseri'de 2 milletvekili kaybettik, yüzde 52'ye düştü oyumuz. Kayseri'de
iki görünseydi, Kayseri mitinginde görünseydi.... Ondan sonra çıkıyor yemek yediği bir
milletvekili, ‘siyasete girebilir’ falan diyor... Bu yanlış. Ak Parti'de bir genel başkanlık sorunu
mu var? Niye biz başka isimler üzerinden senaryo üretiyoruz?
"AK PARTİ ERİRSE SEN GELSEN NE OLUR?"
Seçimden önce kulislerde Sayın Gül'e yakınlığıyla bilinen bazı isimler şu havayı yaydı...
Seçimde AK Parti büyük bir yenilgi alacak. Genel Başkan değişecek, kongre yapılacak. Sayın
Gül de genel başkan olacak diye bir hesap yapıldı. Bu hesap tutmadı. Sayın Gül ise bu
hesabın içinde doğrudan olmasa bile bu hesabı yapanların değirmenine tavrıyla su taşıdı.
Daha özenli bir yol izleyebilirdi. Etrafındaki bazı eski siyasetçilerin kafasını karıştırmasına
izin vermemesi gerekir. AK Parti erirse, 20'ye 30'a düşerse sen gelsen ne olur?
Ahmet Sever'in kitabına 'dur' diyebilirdi. Milletvekilleriyle iftar yaptı, milletvekillerinden biri
'siyasete dönebilir' dedi. Daha açıklama yapıp yalanlamadı.
"TORUN SEVMESİ GEREKİR"
Biz yeni Türkiye'yi konuşurken Sayın Gül'ün ikbalini konuşuyoruz ya. Ne kadar zul bir
durumdur ya, Allah aşkına. Ne oldu ya? 7 yıl bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yaptı. Bizim
hafızamızda önemli bir yeri var. Bakın Demirel örneğini verdim. Eğer Sayın Gül, şu ana
kadar oluşturduğu siyasi mirasa ihanet ederse, sonu Demirel gibi olur. Çok açık söylüyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13980.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Başkan Cabbar Mahalleleri ziyaret etti
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Gümüşören, Ayşepınar ve Epce mahallelerini
ziyaret etti.
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Gümüşören Mahallesinde yol ve taziye yeri yapım çalışmasını ayrıca Ayşepınar ve Epçe
Mahallelerinde devam etmekte olan parke çalışmalarını da yerinde inceledikten sonra mahalle
sakinleriyle sohbet etti.Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar mahalle sakinlerinin istek ve

şikayetlerini dinledikten sonra mahalle ve köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Bütün mahalle ve köylerde plan ve projelerimiz
hazır bir program dahilinde bu projeleri bir bir yapıyoruz. Yaşanabilir bir Develi için gece
gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13981.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayserigaz’dan geniş kapsamlı toplantı
Gerçekleştirdiği çalışmalarla daha yaşanabilir bir Kayseri için hizmetlerini sürdüren
Kayserigaz, gerçekleştirdiği toplantı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İtfaiye
Dairesi Başkanlığı ve Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile bir araya geldi.
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Profesyonel hizmeti ve öncü çalışmalarıyla sektördeki imajını zengin tutan Kayserigaz,
gerçekleştirdiği toplantılarla sektör paydaşlarını bilgilendirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Kayserigaz’ da düzenlenen toplantıda Kayseri’nin önemli kurumları bir
araya geldi. Ana konunun doğalgaz olduğu toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri
İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü katılımcı olarak yer
aldı.
Toplantının gündemiyle ilgili açıklama yapan ve Kayserigaz adına temsilci olan Kayserigaz İç
Tesisat Birimi sorumlusu Mehmet Onur Aydın, doğalgaz abonelerinin doğalgazı daha güvenli
ve etkili kullanmaları konusunda görüşlerini sundu. Diğer yandan kontrol ve bakıma dikkat
çeken Aydın, yapılacak birkaç işlemin insan hayatına eş değer olduğunu belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13982.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Başkan Dr. Memduh Büyükklıçı, Erciyes Feneri
iftar sofrasında
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bereket ayı olarak bilinen Ramazan
Ayı’nın özünde birlik, beraberlik ile paylaşma ve yardımlaşma olduğunu söyledi.
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Hayırseverlerin desteği ve katkıları ile her gün Hunat Katlı Otoparkında 1.500 kişiye iftar
yemeği veren Erciyes Feneri İftar Sofrasına dün akşamki ikram ve destekleri ile katkıda
bulunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç oldu.
İftar yemeğine Eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katılan ve yemek dağıtımını bizzat
yapan Başkan Dr. Memuh Büyükkılıç, Erciyes Feneri’nin uzun yıllardır toplumdaki sosyal
dengenin korunması yönünde önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.
Ramazan Ayı’nın toplumda bireylerin birbirleri ile paylaşmanın ve yardımlaşmanın hazını
yaşadığını ve mübarek bir ay olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Bu ayda
birlik ve beraberliğin korunması ve devam ettirilmesi için büyük bir çalışma sergilenmektedir.
Kısacası Ramazan Ayı bireylerin kendi kendileri ile bir bakıma nefis muhasebesi yapmasının
yanında, toplum olarak da paylaşma ve yardımlaşma duygusunun gelişmesine imkân
tanımaktadır.” dedi.
Erciyes Feneri’nin hem hayırseverleri teşvik ettiğini ve yönlendirdiğini hem de iftar sofrasının
şehrin merkezinde olmasından dolayı her kesimden vatandaşı buluşturduğunu ifade eden
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, “Bu anlamlı hizmetlerinden dolayı emeği geçen herkesi
tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.
Ezanın okunması ile birlikte iftarını açan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, yemeğin ardından
vatandaşlarla sohbet ederek dilek ve temennilerini dinledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13983.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Yarım saatlik dolu yağışı mahallelileri mağdur
etti
Kayseri’nin Gesi ilçesinde etkili olan yarım saatlik dolu yağışı, Turan Mahallesi'nde
vatandaşları mağdur etti.
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Kayseri’de sabah saatlerinde etkisini gösteren güneşli hava, öğle saatlerinde ise yerini
sağanak yağışa bıraktı. Kent merkezinde sağanak yağış etkili olurken, bazı ilçelerde dolu
yağışı görüldü. Dolu yağışının etkili olduğu Gesi ilçesine bağlı Turan Mahallesi ise yağışın
ardından savaş alanına döndü Bazı evlerin dış cephesi büyük zarar görürken, çatılardaki güneş
enerjisi sistemleri yıkıldı ve oluklar kırıldı.
Turan Mahallesi Muhtarı Mehmet Güngör, “Saat 13.30'da başlayan dolu yağışı 14.00'e kadar
devam etti. Yumurta büyüklüğünde dolu düştü. Ekinlerimizin yüzde 80’inde zarar var.
Çatılarda hiçbir güneş enerjisi kalmadı. Bazı camlar tamamen yere indi. Ağaçlarımız
tamamen zarar gördü. Meyvelerimiz de hiç kalmadı. Bunların dışında yalıtımı olan evlerinde
kurşun yemiş gibi zarar gördü. Açıkta olan arabalarda tamamen hasarlı durumdadır” dedi.
Evi zarar gören Şahidin Kırtürk de “Ceviz büyüklüğünde dolular düştü. Düşen dolular
camlarımızı bu hale getirdi. Ekinlerimize büyük hasar verdi. Çatı kaplamalarına, camlarımıza
zarar verdi” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, ekinleri zarar gören köylüler yetkililerden yardım istedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13984.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kombiden sızan doğalgaz yangına sebep oldu
Kayseri'de, kombiden sızan doğalgaz yüzünden çıkan yangında, dumandan zehirlenen 3 kişi
tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta bulunan bir ikamette,
kombiden sızan doğalgaz yüzünden yangın çıktı. Evin mutfağını saran yangın, kısa süre
içerisinde diğer odalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına
müdahale etti. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangın söndürülürken, dumandan

etkilenen 3 kişi de tedavi altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından polis
ekipleri ikamette inceleme yaptı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13985.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Eşref Ziya Terzi Konseri'ne büyük ilgi
Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı, Eşref Ziya Terzi konseri ile devam etti.
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Mimarsinan Parkı'nda her akşam renkli görüntülere sahne olan Ramazan Sokağı'nda bu kez de
Tasavvuf Musikisi'nin ünlü ismi Eşref Ziya Terzi sahne aldı.
Yaklaşık bir saat sahnede kalan ve sevilen eserlerini seslendiren sanatçının konserine ilgi
büyüktü.
Alanı dolduran seyirciler de zaman zaman, sesi ve ilahileri ile kendilerine unutulmaz bir
akşam yaşatan Eşref Ziya Terzi'ye eşlik etti. Gecenin sonunda ise seyirciler arasından yapılan
çekilişle dört kişiye çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13986.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Karayolları Kavşağı üstgeçidinde sona
yaklaşıldı
Şehir içindeki trafik akışını rahatlatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı
gerçekleştirilen üst geçit ve köprülü kavşaklardan Karayolları Kavşağı üstgeçidinde sona
yaklaşıldı.
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3. Boğazköprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Haliç Metro Köprüsü gibi çok büyük
projelerde kullanılan 'ard germe' yöntemiyle yapılan ve yaklaşık iki ay sonra hizmete açılacak
olan Karayolları Kavşağı'nda gelinen noktayı anlatan Büyükşehir Belediyesi Fen Daire
Başkanı Ali Hasdal, çalışmalarda sona yaklaştıklarını kaydetti. Yapımı tamamlanmakta olan

üstgeçidin, bölgedeki trafik akışını hızlandıracağını ifade eden Fen Daire Başkanı Hasdal,
üstgeçidin iki ay içerisinde hizmete girmesini öngördüklerini belirterek, "Karayolları
Kavşağı'nda yapımını devam ettirdiğimiz 320 metrelik üstgeçidin yaklaşık 200 metresinin
tabliyesini tamamlamış durumdayız. Geriye kalan kısmın tabliyelerini de 1 aydan tamamlarız.
Çevre düzenlemeleri ve asfaltlama gibi işlerle birlikte yaklaşık 2 ay sonra köprünün hizmete
girmesini öngörüyoruz. Bununla birlikte diğer üstgeçit ve köprülü kavşaklarda da
çalışmalarımız sürüyor. Sezon içerisinde tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.
DEVASA PROJELERDE KULLANILAN SİSTEM
Ard germe sistemi hakkında bilgiler veren İnşaat Mühendisi Baran Kurutupe de Büyükşehir
Belediyesi'nin tüm dünyada kullanılan en son teknolojiyi Kayseri'ye getirdiğine dikkat
çekerek, "Ard germe, son yıllarda tüm dünyada en çok tercih edilen köprü yapım
teknolojilerinden birisi. Yenilikçi yapısıyla bildiğimiz Kayseri Büyükşehir Belediyesi de
Karayolları Kavşağı'nda bu teknolojiyi uyguluyor. Ard germe sistemi, köprü ve üstgeçitlerde
estetik görüntü ve ince kesitler sunan bir teknolojiyi barındıyor. Bu sistemde ayak olmadığı
için köprü altlarında karanlık izbe noktalar oluşmuyor. Ülkemizdeki 3. Boğazköprüsü, Haliç
Metro Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi çok büyük projelerde de bu teknoloji
uygulanıyor. Her zaman öncü ve önde olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi de, yaptırdığı
üstgeçit ve köprülerde bu teknolojiyi uygulayarak burada yine farkını ortaya koyuyor" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13987.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Yağışlar Yamula Barajı’ndaki su seviyesini
yükseltti
Kayseri'de son günlerde aralıklarla yağan yağmur, Yamula Barajı'ndaki su seviyesinin
yükselmesine neden oldu.
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Son günlerde aralıklarla yağan yağmur, çiftçilerin yüzünü güldürürken geçtiğimiz aylarda su
seviyesi düşük olan Yamula Barajı'nda da su sevisinin yükselmesine neden oldu. Kocasinan
İlçesine bağlı Kuşçu mahallesinde Yamula Baraj Gölü'nün suları altında kalan Kur'an Kursu,
sağlık ocağı binası, lojmanlar ve belediye binası ile yatır Nisan ayında su seviyesinin düşük
olması nedeniyle rahatlıkla görülebiliyordu. Ancak Haziran ayı içerisindeki yağışlar
sonrasında su seviyesinin yükselmesiyle birlikte sadece yatırın kubbeleri görülebiliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13988.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

AGD’de YAZ-ET heyecanı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi Eğitim Komisyonu tarafından ilk ve
ortaokul çocuklara yönelik yaz etkinlikleri programı düzenlenecek.
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Geleneksel olarak her sene öğrencilere yazları ahlak ve maneviyat ağırlıklı eğitim veren
Anadolu Gençlik Derneği, bu senede faaliyetini sürdüreceğini açıkladı. Dernek adına konuşan
Kayseri şube başkanı Av. Vacit Kip, “Kayseri’deki gençlerimizin iyi yetişmesini temele
alarak yapmakta olduğumuz faaliyetlerin bir yenisini daha düzenleyeceğiz. ‘Sizin en
hayırlınız insanlığa faydalı olandır’ düsturuyla hareket etmeye çalışıyoruz. Okul içerisinde
verilecek eğitimle ve özel öğretim alan eğitmenlerimizin eğitimiyle bu sene daha da
iddialıyız. Gençlerimize kaliteli bir eğitim vermeye gayret ederiz. İnançlı kadrolarımızla bu işi
en güzel şekilde tamamlamaya gayret edeceğiz" dedi.
Program ile ilgili bilgi aktaran Vacit Kip, “23 Temmuz tarihinde başlayacak olan
programımız 28 Ağustos günü son bulacak. Tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrenci
kayıtlarımızın son bulması ile birlikte eğitim aşamasına geçmiş olacağız. Alanında uzman
bireylerin komisyonluğunda hazırladığımız programımızı uygulamaya başlayacağız. Anadolu
Gençlik Derneği Yaz-Et programlarına katılımcı gençler başta Kuran-ı Kerim olmak üzere
İslam inancına teşkil eden değerlerle buluşurken, bunu yanında sosyal etkinliklerle yaz tatilini
en güzel şekilde değerlendirilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13989.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri'de su sporları yarışmaları yapılacak
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kayseri'nin Denizi' olarak bilinen
Yamula Baraj Gölünde su sporları ile ilgili olarak çeşitli etkinlikler yapılacağını söyledi.

25 Haziran 2015 Perşembe 14:19

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'deki basın mensupları ile iftarda
biraraya geldi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının zirveye
ulaşmasında büyük etkisi olduğunu söyleyin Çolakbayrakdar, "Ülkemizin etrafında yaşanan

olaylara baktığımızda birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğu, bunu
sağlamlaştırmamızın ne kadar gerekli olduğu daha çok faırk ediliyor" dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, Yamula Baraj gölü çevresinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi
vererek, Bungalo evlerinin yapımına başlanıldığını söyledi. Şu ana kadar 11 bungalo evinin
tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Çolakbayrakdar, "Bungalo evlerinin sayısı 20'ye
kadar çıkarılacak. Ayrıca yapay bir şelale yapacağız ve bir de havuzumuz olacak. Vatandaşlar
buralara gelerek konaklayabilecek" diye konuştu. Yamula Baraj gölünün sahil yolunun da
tamamlandığını bildiren Başkan Çolakbayrakdar, "İç Anadolu'nun en büyük gölü olan,
Kayseri'nin denizi olan Yamula Barajı'nda amatör balıkçılar için seyyar platform
oluşturacağız. Ayrıca buranın daha da canlanması için yelkenli yarışları, turlar, su sporları ile
ilgili yarışmalar düzenlenecek" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13990.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

İçi su dolu çukura düşen çocuk hayatını
kaybetti
Kayseri'de içi su dolu çukura düşen bir çocuk hayatını kaybetti.
25 Haziran 2015 Perşembe 14:39
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi'nde meydana gelen olayda,
oyun oynayan 4 yaşındaki Z.E.'nin, dün yağan yağmurla birlikte içi su dolan çukura düştüğü
öğrenildi. Ailesi tarafından İlk olarak Bünyan Devlet Hastanesi'ne ardından Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan 4 yaşındaki Z.E. hayatını kaybetti.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13991.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Barışmak istemeyen eski karısını ayaklarından
vurdu
Nevşehir'de eski kocasının barışma isteğini geri çeviren kadın, ayaklarından silahla vurularak
yaralandı. Yaralanan kadın Kayseri'de tedavi altına alındı.

25 Haziran 2015 Perşembe 15:15
Edinilen bilgiye göre Nevşehir'de İ.C.'nin, boşandığı karısı E.N. ile buluştuğu ve barışmak
için görüştüğü öğrenildi. Barışma talebine olumsuz yanıt alan İ.C.'nin, eski karısı E.N.'yi
ayaklarından silahla vurarak yaraladığı öğrenildi. Olay sonrasında kaçan İ.C. polis ekiplerinin

kovalamacası sonrasında yakalanarak gözaltına alınırken, E.N. ise yapılan ilk müdahale
sonrasında Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. E.N.'nin
ortopedi servisinde tedavi altına alındığı, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlıtıldığı
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13992.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri'de çocuğu ölen anne ve birlikte yaşadığı
kişi gözaltına alındı
Kayseri'de 2 yaşındaki çocuğu ölen anne ve birlikte yaşadığı kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde meydana
gelen olayda, 2 yaşındaki oğlu A.A.'nın hareketsiz olduğunu gören anne M.A. komşularından
yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin
yaptığı muayenede, A.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Resmi nikahlı eşinden ayrı
yaşayan anne M.A. ile 4 aydır birlikte yaşadığı K.D. (27), polis ekipleri tarafından gözaltına
alındı. Morga kaldırılan A.A.'nın vücudunda morluklara ve şişliklere rastlanırken, anne
M.A.'nın "Ben sadece koluna vurdum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13993.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri Havaalanı Rent A Car Hizmetlerinin
Faydası
İnsanların daha hızlı ve rahat bir şekilde ulaşım sağlamak için tercih ettikleri hava yolu
seçeneği, her ne kadar uygun bir seçenek olsa da, genelde havaalanlarının şehir dışında olması
nedeni ile biraz zorluk yaratmaktadır. Bir çok kişi, özellikle de iş için bir yere uçuş
gerçekleştiriyorsa, uçuş sonrasında ki ulaşım konusunda genelde sorunlar yaşar. Havaalanı
rent a car servisleri ise, bu sorunları en aza indirmek adına tercih edebileceğimiz en doğru
adresler olacaktır.

25 Haziran 2015 Perşembe 16:58

Örneğin Kayseri Havaalanı rent a car firmaları sayesinde Kayseri'ye ulaştığınız andan itibaren
ulaşım konusunda hiç bir sorun yaşamadan destek alabilirsiniz. Tabii bu konuda doğru
firmayı tercih etmekte büyük önem taşımaktadır. Zira Kayseri havaalanı araç kiralama
konusunda deneyimi bulunan, bu konuda uzun süredir profesyonel bir hizmet süreci sağlayan
bir firma ile çalışmanız oldukça önemlidir. Bu aşamada ise devreye Kayseri havaalanı oto
kiralama konusunda en çok tercih edilen Kayseri SAYTUR OTO KİRALAMA firması
girmektedir.
Sizlere gerek destek konusunda, gerekse de havaalanına ulaştığınız anda aracınızın çıkışta
hazır olarak beklemesini sağlama gibi konularda her zaman profesyonel bir çözüm sunar.
Böylelikle hiç bir şekilde zaman kaybetmez ve SAYTUR güvencesi ile Kayseri'ye ulaştığınız
andan itibaren aracınız, evinizin önünde duruyor gibi sizi bekliyor olur. Böylelikle hemen
yapmanız gereken işler için yola koyulur, çalışmalarınıza kısa süre içerisinde başlarsınız.
Kayseri rent a car hizmeti alırken hızlı bir şekilde prosedürleri aşmak için sizlerden inişinizde
Nufüs Cüzdanınız, Ehliyetiniz, Firma iseniz kurumsal bilgileriniz olan bir belge ve operasyon
yetkilimiz uygun görmesi durumunda adınıza düzenlenmiş Kredi kartı istenmektedir.
Kiralama koşullarında belirttiğimiz üzere Kayseri rent a car hizmeti alırken kiralama yaşı, rent
a car kasko, sigortalar bölümünü dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz. Bu bilgileri
tamamını havaalanında operasyon yetkilimiz sizlere en ince ayrıntıya kadar anlatacaktır.
Kayseri şehri ve bölge konusunda yol bilginiz yok ise rezervasyon anından navigasyon ( yol
haritası ) cihazı talep edebilirsiniz. Bölgenin en gelişmiş havalimanı olan Erkilet Havaalanı
hizmet süresince uçuş sayıları günden güne artmaktadır. Yıl içerisinde bir milyonu aşkın
yolcu inişi sağlamaktadır. Bu doğrultuda firmamız en güvenilir hizmeti sunmak adına Kayseri
oto kiralama konusunda tam donanımlı ekip arkadaşlarımız vip araç kiralama, transfer, rent a
car, konser ve düğün organizsyonlarınız için minibüs kiralama, otobüs kiralama ile tercih
sebebinizdir.
- Kayseri Oto Kiralama Yaz Fırsatları
Yaz ayları ile birlikte bir çok farklı sektörde çeşitli fırsatlar görebilirsiniz. Kayseri rent a car
sektörü de, bu şekilde fırsatların yer aldığı alanlardan birisidir. Sizler de yaz boyu ihtiyacınız
olan aracı, bu şekilde sunulan fırsatları kullanarak temin edebilirsiniz. Özellikle de Kayseri
gibi büyük iller için sunulan araç kiralama fırsatları, yaz boyu oldukça faydalı olmaktadır.
Tatil Süresince Kirala, Daha Uygun Olsun

Örneğin Kayseri'ye tatil, gezi ya da ziyaret amacı ile geldiniz. Toplamda ise 7 gün süresince
Kayseri'de kalacaksınız. İşte, bu tür durumlarda 1-2 günlük geçici olarak araç kiralamak
yerine, doğrudan 7 günlük araç kiralama hizmeti almanız halinde, fiyat çok daha uygun bir
seviyeye inecektir. Böylelikle Kayseri'de bulunduğunuz 7 günlük süreç boyuna ulaşım
konusunda hiç bir şekilde sıkıntı yaşamamış olacaksınız. Üstelik seçeceğiniz aracı da yakıt
tüketimi konusunda oldukça cimri olarak bilinen Symbol gibi modellerden tercih etmeniz
halinde maddi açıdan fazlası ile kârlı olacak, tatil açısından ise ulaşımı çok daha rahat bir
şekilde sağlayabileceksiniz.
Peki, bu şekilde bir hizmet için ne yapmanız lâzım? En basit kısım tam olarak burası.
Kayseri'ye gelmeden önce
352 222 43 66 ve
535 555 83 29 numaraları üzerinden
Kayseri SAYTUR OTO KİRALAMA firması ile görüşmeniz yeterli olacaktır. Kayseri'de
öncü oto kiralama firmalarından biri olan SAYTUR, anında Kayseri'de yer alacağınız
tarihlere göre oldukça uygun bir paket halinde sizlere ihtiyaç duyduğunuz araç kiralama
hizmetini hızlı bir şekilde sunacaktır.
Özellikler yurt dışı yoğunluklu olarak talep olan sektörde Kayseri oto kiralama taleplerinizde
en uygun fiyat garantisi ve tüm sigorta bedelleri fiyat içerisinde olan kiralık araç filomuz ile
hizmetinizdeyiz. Tüm tatilinizi boyunca tüm bakımları yetkili servislerde yapılmış olan kiralık
araçlar ile huzur içerisinde geçireceksiniz. Günü birlik ve hafta sonu bölgenin turistik
bölgelerinde yapacağınız küçük turları uygun fiyatlarla ulaşım imkanı sağlayan Kayseri araç
kiralama olarak deneyimli ekip arkadaşlarımız, bütçenize uygun kiralık araçlar yada
taleplerinize uygun hizmetlerimiz ile günün her saati Kayseri havaalanı oto kiralama servisi
sunmaktadır. Hizmetlerimiz içerisinde Kayseri vip araç kiralama, şoförlü araç kiralama,
transfer, havaalanı transfer, oto kilama ve organizasyonlarınız için minibüs kiralama, otobüs
kiralama bulunmaktadır.
Yolunuz her zaman açık olsun.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13994.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Dereotunun Sağlığa Faydaları
Merhaba Değerli Okurlarımız; Aktarım Diyor ki köşemizde bu hafta tanıyacağımız bitki
‘’Dereotu’’ sık sık salatalarımızda beğenerek tükettiğimiz Dereotunun faydaları zararları neler
imiş gelin birlikte öğrenelim…
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Ana vatanı Asya olan tek yılık bitkidir ve Ülkemizde de her bölgede yetişmektedir. Ortalama
olarak 120 cm’ye kadar yükselen sapı vardır. Itır kokulu bir bitki olan Dereotu sonbahar
aylarında toplanır. Daha çok salatalarda kullanılan dereotu çiğ olarak tüketilmektedir.

Fosfor, Bakır, Magnezyum, A ve C vitaminleri ile Potasyum, Kalsiyum, Demir ve Çinko
yönünden çok zengindir. Bir tutam dereotu bir yetişkinin C vitamini ihtiyacının % 40’ını, A
vitamini ihtiyacının ise % 43’ini karşılamaktadır.
Dereotunun Sağlığa Faydaları
Dereotu mide bulantıları ile karın ağrılarının giderilmesinde etkindir. Ağız kokusuna ve
sindirim sistemi problemlerinin tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca emziren bayanlar
sütü artırmak için dereotu kullanabilirler. Bebek ve çocukların gaz sancılarının giderilmesine
de yardımcıdır.
Son yıllarda sofraların gözdesi olan dereotu tok tutma ve yüksek besin değeri özellikleri ile
diyet listelerinde de kendisine yer bulmaktadır. Lifli bir gıda olan dereotu hazmı
kolaylaştırarak kabızlığı engeller.
Dereotunun Sindirim Sistemine Faydaları
Sindirim sisteminin aktif olarak çalışmalarını destekleyerek sindirim sisteminde ki
aksaklıkların neden olduğu hazımsızlık, mide ağrıları ile mide kramplarının tedavi
edilmesinde oldukça etkilidir. Mide ülserinin etkilerini, vermiş olduğu rahatsızlıkları tolere
eder ve tedavi sürecini destekler. Gaz problemi yaşayanlar için birebir olan dereotu gazı
söktürmektedir.
Dereotu taze olarak tüketilebileceği gibi kurutularak da tüketilebilmektedir. Salata ve
yemeklerin içerisinde aromatik bir tat verirken hazmı kolaylaştırmaktadır.
Dereotu Uykusuzluğu Giderir: Dereotunun içerdiği uçucu yağlar tuhaf ve gizemli özelliklere
sahiptir. Aynı anda sedatif ve hipnotik uyarıcı rolünü üstlenir, bu durum sakinleşmeyi
sağlar. Dereotunun içerdiği B vitamini ve önemli miktardaki uçucu yağlar doğada uyarıcı
özellikleri olan önemli maddelerdendir. Bu sağlar sayesinde gece rahat bir uyku çekmek
mümkün, aynı zamanda sinir sistemini sakinleştirir.
Dereotu Kemik Sağlığını Korur: Dereotu zengin miktarda kalsiyum içerdiğinden dolayı
kemik sağlığı için çok faydalıdır. Kemiklerde meydana gelebilecek mineral kaybına izin
vermez ve her yıl yüzbinlerce insanın yakalandığı kemik hastalıklarına yakalanma riskini
azaltır. Çocuklarda kemik sağlığının korunmasını sağlar, sağlıklı iskelet yapısı için gerekli
olan kalsiyum ve diğer mineralleri sağlar. Yaşlılıktan kaynaklanan kemik erimesi veya kemik
zayıflaması sorunları giderir.
Dereotu Diyabet Hastalığına İyi Gelir: Dereotu doğal insülin görevi görebilir. Bu konuyla
alakalı insanlar üzerinde yapılan deneyler çok sınırlı olmasına rağmen, yapılan bazı çalışmalar
insülin seviyesindeki dalgalanmalara engel olduğunu ortaya koymuştur.
Aşırı Gaz Sorununu Giderir: Dereotunun diğer bir özelliği aşırı gaz sorunlarını giderebiliyor
olmasıdır. Çok aşırı gaz birikimi aynı zamanda göğüs ağrılarına neden olabilmektedir, bu
yüzden diğer organlara baskı yaparak tehlikeli bir sağlık sorununa neden olabilir. Dereotu
aşırı gazın giderilmesini ve sağlıklı bir şekilde bünyeden dışarı atılmasını sağlayabilir.
Dereotu Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Dereotu etkili bir antibakteriyal aktivite
sağlayıcısıdır. Bütün vücutta mikrobik enfeksiyonlara karşı direnç sağlayabilir ve bağışıklık
sisteminin mikrop ve enfeksiyon sorunlarıyla mücadelesinde yardımcı olur.
Dereotu Hıçkırığı Giderir: Hıçkırık genelde gazaların yemek borusundan yukarıya doğru
çıkmasıyla meydana gelir. Bunun dışında bazı alerji ve sinirsel bozukluklardan dolayı hıçkırık
problemi ortaya çıkar. Dereotu her iki durumda da hıçkırığın giderilmesine yardımcı olabilir.
Bir gaz giderici olarak ve bir alerji giderici olarak dereotu hıçkırığa neden olan unsurları
ortadan kaldırır. Hiperaktif sinir bozukluklarının neden olduğu hıçkırıkları ortadan kaldırır.
Dereotu İshali Giderir: İshal başlıca iki sorundan dolayı oryata çıkar, hazımsızlık. Hazımsızlık
sorunları yaşayanlar için dereotu çok etkili bir tedavi yöntemi olabilir. İçediği zengin
miktardaki uçucu yağlar sayesinde mikropların enden olduğu unsurları ortadan kaldırır.

Dizanterine Alternatif Tedavi Dereotu: Dizanterine daha çok mantar enfeksiyonlarına neden
olur. Dereotu onun uçucu yağları doğada dezenfekte te olduğundan, yardımcı ve etkili bir
mantar enfeksiyonları engellemek için yardımcı olabilir.
Artrit Sorunlarını Giderir: Dereotu, iltihap ve romatizmal artrit, gut, ve artrit gibi hastalıklarla
ilgili ağrıları azaltmaya yardımcı olur, yani, bir anti-inflamatuar bitki olarak bilinmektedir.
Dereotu tam da bu nedenden dolayı eski çağlardan beri kullanılmaktadır.
Ağız Bakımında Dereotu: Dereotu tohumları ve yaprakları çok iyi ağız ve nefes spreyleri
olarak kullanılabilir. Bunun dışında, içindeki uçucu yağlar doğada mikrop öldürücü,
antioksidan ve dezenfektan bulunmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı ağızda bulunan
mikropları ortadan kaldırabilir ve alerjik sorunları ortadan kaldırır.
Dereotu Kanserle Mücadele Eder: Dereotunun içerdiği yağlar ve anti bakteriyel antioksidan
özelliğinden dolayı kanserle mücadele eder ve kansere neden olan unsurları ortadan
kaldırmaya yardımcı olur.
Dereotunun Diğer Faydaları: Dereotunun kuvvet verici özelliği vardır, içerdiği besin ve
mineraller yardımıyla bünyeyi güçlendirir. Vücutta bulunan toksinleri dışarı atar fazla tuzların
aynı şekilde ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Bunun yanında içerdiği su sayesinde idrarı
arttırır ve dolaylı olarak boşaltım sistemine yardımcı olur. Gaz giderici özelliğinden dolayı,
gazın neden olabileceği spazm ve krampları giderir. Çok iyi bir kalsiyum kaynağı olduğu için
diş sağlığı için de önemli bir besin kaynağıdır.
Dereotu Tohumunun Faydaları
Dereotu tohumlarının anason ve kerevize benzer tadı vardır. Yaz sonunda ve son baharlarda
tohumlar meydana çıkarlar. Dereotu tohumunun hassas ve biraz acı tadı vardır. Bu yüzden
genelde yemeklerde ve salatlarda kullanılır.
Dereotu tohumları çay yapılarak içildiğinde uykusuzluk problemine çözüm olabilir.
Dereotu tohumları sindirim sistemi için faydalıdır, gazların giderilmesinde ve kabızlık gibi
sorunların ortadan kalmasında etkili bir besin kaynağıdır.
Dereotu tohumları emzirme döneminde olan annelerin sütlerini arttırabilir. Bebeklerde uyku
sorunu var ise çok az miktarda verilerek bu sorun ortadan kaldırılabilir. Bunun yanında çok
iyi bir gaz çıkarıcı olduğu için bebeklerde çok sık rastlanan gaz sorununu gidermek için
kullanılabilir.
Dereotu tohumları çay yapılarak hazımsızlık sorunları giderilebilir, bunun yanında mide
bulantılarına karşı da etkilidir.
Özellikle bebeklerde meydana gelen grip vakalarında çözüm olabilir.
Dereotu tohumları genelde yemeklerden sonra mideyi yatıştırmak için tüketilmektedir.
Dereotu tohumları çok iyi kalsiyum depolarıdır, bu yüzden gerek çocukların gelişme
döneminde gerekse yetişkinlerde düzenli olarak tüketilmesi kemik sağlığını koruma açısından
önemlidir.
Dereotu tohumlarının diğer bir tüketim metodunda çiğnenmesidir. Çiğnenerek tüketilen
dereotu tohumları kötü nefes kokusunu giderir.
Dereotunun Zararları
Dereotu doğru ve aşırı tüketilmediği sürece sağlık açısından faydalıdır. Aşırı tüketime bağlı
olarak bazı yan etkileri olabilir.
Cilde tatbik edildiğinde dereotu bazen tahrişe neden olabiliyor.
Taze dereotu suyu cildi güneşe karşı hassas hale getirebilir. Bu durum güneş yanıkları ve cilt
kanseri hastaları için bir risk teşkil eder.
Hamilelik döneminde dereotu tüketiminde özellikle dozuna dikkat etmelisiniz.
Emzirme döneminde dereotu tüketiminin ne kadar güvenli olduğu yönünde yeterli araştırma
sonucu yok, bu yüzden doktorunuza danışmanızı öneririz.
Bazı besinlere karşı alerjisi olan kişilerde alerjiye neden olabilir.
Tavsiyeler

Dereotunun kemik sağlığından, sindirim sitemi sağlığına, kanserle mücadeleden cilt sağlığına
kadar birçok faydasının olduğunu görüyoruz. Bunun yanında aşırı gaz sorunlarından muzdarip
olan kişilerin bu sorunlarına anlık çözümler üretmekte. Bu yüzden düzenli olarak dereotu
tüketimine özen gösterilmesini öneriyoruz.
Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13995.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

İslamda Aile
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Toplumun çekirdeğini aile oluşturur. Bir toplumun geleceğini tahmin etmek ‘değerler’
açısından aile yapısına bakmakla mümkündür. Çünkü değerler, toplum fertleri tarafından
paylaşılır, ciddiye alınır. Bir güce dayanır ki, biz buna ‘manevî değerler’ adını veriyoruz.
Toplumumuzun %90’ı Müslüman olduğuna göre, bizde en üst kimlik din olup, yegâne değer
ölçümüz de İslâmiyet’tir.
Yaratılışı gereği sosyal bir varlık olan insan için toplumsal hayat ne kadar önemli ve gerekli
ise, bir toplum için de o toplumun çekirdeğini oluşturan, aile kurumu o kadar hayati bir öneme
sahiptir. Aile bu niteliğiyle toplumlarda kültürel kimliğin, insani değerlerin ve tarihi
sürekliliğin koruyucusu ve aktarıcısı olan bir kurumdur.
Sosyolojide aile, en az iki yetişkin insandan ve çocuklardan meydana gelen kurumlaşmış
biyolojik bir topluluk olarak tanımlanır. Buna çekirdek aile de denir. Geniş aile ise, annebaba, çocuklar, dede ve nineden müteşekkil bir grup olarak tanımlanır ki, bu bizim geleneksel
aile yapımızla örtüşür. Ayeti Kerimede “Rabbin O‘ndan başkasına kulluk etmemenizi, annebabaya iyilikle muamele etmenizi emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında
yaşlılığa ulaşırsa onlara ‘öf’ bile deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle.” (İsra)Manevî değer yargılarının askıya alındığı bütün toplumlarda, ailenin iki temel direği olan
anne ve babaya karşı saygı ve sevgi bağları yok olacaktır
İslamın öngördüğü kutsal bir bağ olan evlilik, aile kurumunu oluşturan, karı-koca arasındaki
hayat müşterekliğinin adıdır. Yüce Allah, insanın soyunun korunması ve devamı için,
yeryüzünün imarı ve gelişimi için evliliği yasalaştırmıştır.
Aile Toplumun Çekirdeğidir:
“İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rahmet var
etmesi, O'nun varlığının belgelerindendir. Bunda düşünenler için dersler vardır.” (Rum,
30/21)
Aileler birleşerek toplumları meydana getirir. Bu çekirdek topluluk her çeşit faziletin
kaynağıdır. Sağlıklı nesiller bu yuvada yetişir. Çocuk, yaratılışla ilgili gelişmesini de ahlâk ve
terbiyesini de önce buradan alır. İnsan sevgisinin kaynağı da ailedir. Bir milletin sahip olduğu
bütün özellikleri bir ailede görmek mümkündür. Bir toplulukta aile ne kadar sağlam temellere
oturur ise o aileden meydana gelen toplum, o nisbetle sağlam yapıya sahip olmuş olur.

Aile Nikahla Kurulur
Evlilik olmadan, evlilik sözleşmesi yapılmadan aile kurulmaz. Bunun için dinimiz evlenmeyi
teşvik etmiştir.
"Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer
bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve (her
şeyi) bilendir. " (Nur, 24/32)
Peygamberler Evlenerek Topluma Örnek Olmuşlardır:
Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurur:(5842) -Ebu Eyyüb (r.a) anlatıyor: "Rasulullah (a.s)
buyurdular ki: "Dört şey vardır, bunlar geçmiş peygamberlerin sünnetlerindendir: Haya, koku
sürünme, evlenme, misvak kullanma." (Tirmizî, Nikah 1, (1080)
İslam'da Ruhbanlık Yoktur
(70)- Hz. Enes (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s)'in eşlerinin hâne-i saâdetlerine bir grup
erkek gelerek Rasulullah (a.s)'ın (evdeki) ibadetinden sordular. Kendilerine sordukları husus
açıklanınca sanki bunu az bularak: "Rasulullah (a.s) kim, biz kimiz? Allah O'nun geçmiş ve
gelecek bütün günahlarını affetmiştir (bu sebeple O'na az ibadet de yeter) dediler. İçlerinden
biri: "Ben artık hayatım boyunca her gece namaz kılacağım" dedi. İkincisi: "Ben de hayatımca
hep oruç tutacağım, hiç bir gün terk etmeyeceğim" dedi. Üçüncüsü de: "Kadınları ebediyen
terk edip, onlara hiç temas etmeyeceğim" dedi. (Bilâhare durumdan haberdar olan) Hz.
Peygamber (a.s) onları bularak: "Sizler böyle böyle söylemişsiniz. Halbuki Allah'a yemin
olsun Allah'tan en çok korkanınız ve yasaklarından en ziyade kaçınanınız benim. Fakat buna
rağmen, bazen oruç tutar, bazen yerim; namaz kılarım, uyurum da; kadınlarla beraber de
olurum. (Benim sünnetim budur), kim sünnetimi beğenmezse benden değildir" buyurdu.
(Buhârî, Nikah 1; Müslim, Nikah 5, (1401); Nesâî, Nikah 4, (6, 60)).
Evet, aile nikah ile kurulur, evlenmeyen kimse bu kurumdan yoksun kalır. Evlenmemeyi ve
aile kurmamayı fazilet say-mak yanlıştır, Peygamberimizin sünnetine aykırıdır. Nikah, her ne
kadar medenî bir sözleşme ise de bir yönü ile ibadettir.
Evlilik Kişiyi Haramlardan Korur
Peygamberimiz buyuruyor ki: “Gençler, içinizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Zira
evlenmek gözü (haramdan) daha çok yumdurucu, iffeti daha çok koruyucudur. Gücü
yetmeyen ise oruç tutsun, çünkü orucun şehveti kıran bir özelliği vardır.” (Buhârî, Nikah,
3/4678)
Aile Kurulurken Eşlerin Birbirlerini Seçmesi Önemlidir.
Çünkü bu, geçici bir süre için bir araya gelme değil, çoğunlukla ölüme kadar devam edecek
bir sözleşmedir. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: (5626)- Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor:
"Rasulullah (a.s) buyurdular ki: "Kadın dört hasleti için nikahlanır: Malı için, nesebi (asaleti)
için, güzelliği için, dini için. Sen dindar olanı seç de huzur bul."(Buharî, Nikah 15; Müslim,
Rada 53, (1466); Ebu Davud, Nikah 2, (2047);
Peygamberimiz kadını, bu dört özellikten herhangi birisi ile nikah etmenin mübah olduğunu,
ancak dindar olan kadının tercih edilmesini tavsiye ediyor.
Karı ile Kocanın Hakları ve Görevleri Vardır
Kur'an-ı Kerim'de: “Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da erkekler
üzerinde birtakım iyi davranışa dayalı hakları vardır.” (Bakara, 2/228) buyurulmuştur.
Peygamberimiz de Veda Haccı’nda “Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu
hususta Allah'tan korkmanızı size tavsiye ederim. Siz kadınları Allah emaneti olarak aldınız.
Onların iffet ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde
haklarınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.” (Tirmizî, Tefsîr Tevbe, (3087)
Karı ile kocanın birbirlerine karşı olan hak ve görevlerine kısaca işaret edelim: Kocanın
Karısına Karşı Görevleri:
1- Koca eşine mehrini cömertçe vermelidir.

Evlenme sırasında erkeğin kadına ödediği veya ödeyeceğini taahhüt ettiği para veya mal
(MEHİR) kadının hakkıdır.
“Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile (cömertçe) verin; eğer gönül hoşluğu ile o mehrin bir
kısmını size bağışlarlarsa onu da afiyetle yeyin. (Nisa, 4/4)
2- Nafaka:. Nikah işlemi tamamlanınca, kadının nafakası normal ölçüler içinde kocaya aittir.
Kur'an-ı Kerim'de “Annelerin beslenmesi ve giyimi, uygun bir şekilde çocuk babasına
aittir.”(Bakara, 2/ 233)
Koca, karısının nafakasını temin etmek, giyecek, yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını
karşılamak zorundadır. Kuşkusuz bunların tespitinde, adamın maddi durumu ve toplumun
geleneği esas alınır. .
(3304)- Hakîm İbnu Muâviye babası Muâviye (r.a)'den anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü!
dedim, bizden her biri üzerinde, zevcesinin hakkı nedir?" "Kendin yiyince ona da yedirmen,
giydiğin zaman ona da giydirmen, yüzüne vurmaman, takbîh etmemen, evin içi hariç onu terk
etmemen." (Ebu Dâvud, Nikâh 42, (2142,
3- Himaye: Koca, kadının yöneticisi ve gözeticisi konumunda olduğu için, karısını himaye
etmekle, ona zarar verecek maddi ve manevi şeylerden onu korumakla yükümlüdür. Adını
lekeleyecek, saygınlığını zedeleyecek, açık-saçık kıyafetlerden, kadın-erkek karışık
toplantılardan ve ayrıca şaibeli kadınlarla arkadaşlık etmekten onu alıkoymalıdır.
4- Koca eşini Allah’ın bir emaneti olarak görmeli ve haklarına tecavüz etmemelidir. Onu
cehennem yakıtı olmaktan korumalıdır.
“Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.” (Tahrim,
66/6) , Koca, karısına ve çocuklarına Kur’an’ı, farzları ve İslamiyet hakkında gereken bilgileri
mutlaka öğretmelidir.“Ailene namazı emret, kendin de ona devam et” (Taha 20/132)
5- İyi Geçinmek: Kadın, kocasının arkadaşı, hayat ortağı, üzüntü ve sevinçte yanı başında
olan dostudur. Sıkıntıda ve bollukta onun duygularını paylaşır. Evin düzenini korumak, aileye
bakmak ve analık görevlerini yerine getirmek gibi ağır meşakkatlerin altına girer. Bu yüzden
kocası, onunla iyi geçinmek zorundadır. Ona şefkatle ve nezaketle muamele etmelidir. Çektiği
bunca meşakkatin, harcadığı bunca emeğin karşılığını vermelidir. Hiç kuşkusuz kocanın bu
tavrı, kadının yüreğine su serper, onu sevindirir, yükünü hafifletir. Kocasına olan sevgisini ve
sadakatini kat kat arttırır.
6- Aile efradına karşı cömert davranmak:
Cimrilik, bazı insanları ailesine karşı da eli sıkılığa zorlar. Onların ihtiyaçlarını
karşılamamaya yöneltir. Eş ve çocukların her türlü ihtiyaçlarını koca cömertçe karşılamalıdır.
Kadının Kocasına Karşı Görevleri:
1- İtaat:İtaat, kadının kocasına karşı yerine getirmek zorunda olduğu ilk yükümlülüklerden
birisidir.
“Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde belli hakları
vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azizdir,
hakimdir.” (Bakara 2/228) Bu ayetteki üstünlükten kasıt aile reisliğidir. Ailenin nafakasını
temin edip, aileyi himaye eden koca elbette ki itaate daha fazla layıktır. Ayrıca rızası
olmadan, evin dışına çıkmak, malını saçıp savurmak, ev işlerini ihmal etmek gibi evlilik
hayatını karşılıklı nefrete ve sonuçta da ayrılığa doğru götüren olumsuzluklardan
kaçınmalıdır.
2- Nezaket: Kadın kocası ile iyi geçinmelidir. İlişkilerinde nezaketi ve yumuşaklığı göz
önünde bulundurmalıdır. Ruhsal ve bedensel rahatı için elinden geleni yaparak kocasını
memnun etmelidir.
3- Onuru korumak: Kadının en önemli görevlerinden biri kocasının onurunu korumaktır.
Onun adını lekelememektir. Bir kadın kocasının hoşlanmadığı şeylerden kaçınmalıdır..
4- Ailenin iffetini ve şerefini korumak, kocasının evini ve malını muhafaza etmek ve israftan
sakınmak.

Karı-koca bu özetlediğimiz karşılıklı hak ve görevlerine riayet ettikleri takdirde hem kendileri
mutlu olur, hem yetişen çocuklar anne-babaya saygılı olur.
Ailedeki mutluluk, karı ile koca arasındaki sevgi ve saygıya bağlıdır.
Eşler, yuvada mutluluğu sağlamak için gerekli fedakarlığı gösterecek, huzur bozucu tutum ve
davranışlardan sakınacaklardır. Karı ile kocanın herhangi bir sebeble aralarının açılması
halinde Allah Teâlâ her iki taraf ailelerine görev vermekte ve şöyle buyurmaktadır:
“Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve
kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını
bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır.” (Nisa, 4/35)
Aile fertleri arasında özen gösterilmesi bakımından çocuklar da önemli bir yer tutar.
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor: “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve
taşlar olan ateşten koruyun.” (Tahrim, 66/6) Çocukların inançlı, sağlıklı, manevî değerlerine
bağlı, vatan ve millet sevgisi ile dopdolu olarak yetiştirilmesinde birinci derecede ailenin
sonra da toplumun rehberliği önemlidir. Anne-babaların çocukları ile ilgili dinî ve millî
görevlerini ihmal etmeleri, ilerde onları ve hatta toplumu rahatsız edecek olayların meydana
gelmesine sebep olur. Nitekim zaman zaman medyaya ve basına yansıyan olaylar, sadece
anne-babaları değil izleyen herkesi üzmektedir.
Çocuklar genelde anne-babayı örnek alırlar. Onların söz ve davranışlarından etkilenirler.
Bunun için anne-baba çocuklarının dürüst, ahlâklı ve faziletli yetişmeleri için onlara örnek
olmaları gerekir.
Yuvanın Saadetinin Devamı İçin 11 Altın Kural:
"1. Kadınlar kadar, erkeklerin de görev ve sorumluluğunu bildiren İlahi emirleri daima
birlikte hatırlayın. Unutmayın siz onları sadece anne ve babalarından değil Allah’tan emanet
olarak aldınız. Bir hadisi şerifte “Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah’tan
korkunuz. Zira siz onları Allah’ın bir emaneti olarak aldınız.” buyuruyor. (Müslim, Hacc,
147; Ebû Davud, Menasik, 56)
2. Sohbet bir ihtiyaçtır. Evinizde eşinizle canlı ve aktif bir sohbet atmosferi meydana getirin
ve onunla sohbet edin.
3. Hanımınızın evinizdeki fedakarca çırpınışlarını daima takdirle anın. Ev işi ve çocuk
bakımında ona mutlaka yardımcı olun.
4. Kendi anne-babanıza, akrabalarınıza gösterilmesini istediğiniz saygı kadar, onun da anne,
baba ve yakınlarına hürmetkâr olun.
5. Ne kadar meşgul ve çalışmalarınız ne kadar yoğun olursa olsun mutlaka yalnız eşinize
ayıracağınız bir vakit bulun.
6. Evinizin kapısından içeriye girdiğinizde işyerinde yaşamış olduğunuz problemleri kapının
dışına atarak içeriye mütebessim bir çehre ile girin.
7. Arada sırada ufak da olsa hediyelerle eşinizin gönlünü alın.
8. Hanenizi ilgilendiren hususlarda eşinizle istişare etmeyi ihmal etmeyin. Ondan gizli işler
yapmayın.
9. Çocuklarınız da olsa kimsenin yanında onu azarlamayın ve onu çevrenize şikayet etmeyin.
10. Yersiz kıskançlıklarla huzurunu bozmayın.
11. Eşinizin hatalarını ararken, sizin de mükemmel ve kusursuz olmadığınızı düşünün."
Salih SEZİK
Kayseri İl Müftü Yardımcısı
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Uluslararası Öğrenciler Akademisi muhteşem
bir törenle kapandı
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nin birlikte düzenlediği “Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi” sertifika töreni
ve kapanış programı Şeker Gölü'nde yapıldı.
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Programa Kayseri Vali Vekili Mehmet Emin Avcı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.Hamza Çakır,Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ( KOSB ) Tahir
Nursaçan , Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, Müsiad Kayseri Şubesi Başkanı Nedim Olgunharputlu, Erciyes Üniversitesi
Rektör yardımcısı Murat Doğan , İlahiyat Fakültesi Dekanı Ramazan Ertürk, İlahiyat
Fakültesi Dekan Yardımcısı Şahin Güven, Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı
Dr.Yüksel Kahraman, Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri
Şube Başkanı Oğuz Memiş, İlim Hikmet Vakfı Başkanı Mustafa Doğu, Kayseri MMG
yönetim kurulu üyeleri, Hilal-der Başkanı Celil Tekcan ve Kayseri'de okuyan çok sayıda
yabancı öğrenci katıldı.
“İslam dünyasına önderlik edecek şahsiyetler çıkacak”
Programın açılış konuşmasını Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli yaptı.
Benli, Ramazan Ayı’nın manevi atmosferinde böyle bir programda bir araya geldikleri için
mutlu olduklarını dile getirerek, öğrencileri ailelerinden uzakta, Kayseri'de, Şeker Gölünde
ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Öğrenciler adına konuşma yapan, Afganistanlı Abdulwali Akbulut ise, Medeniyetin Burçları
Derneği'nin Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar ile birlikte akademiyi
gerçekleştirmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Akademide birçok
konuda eğitim aldıklarını bu eğitimlerle birçok konuda bilgi sahibi olduklarını ifade ederek,
kendilerine Türkiye'nin her yerinden seminer için gelen hocalara teşekkür ettiğini ifade etti.
Akademiye katıldıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür
etti. Akademi öğrencileri arasından İslam dünyasına önderlik edecek birçok şahsiyetin de
çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.
“Ülkemizin kültür elçisi olacaklarına inanıyorum”
Programda daha sonra Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı ve Kayseri Uluslararası
Öğrenciler Akademisi Koordinatörü Ali Dursun konuşmasını yaptı. Dursun konuşmasında
akademi faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Dursun konuşmasında şunları kaydetti:
"Kayseri'de Uluslararası Öğrenciler Akademisinin ikinci yılını tamamlamış bulunuyoruz.
Sizlere burada ilk önce yeni Türkiye'nin yükselen kurumu olan Başbakanlık Yurt Dışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nı tanıtmak istiyorum. YTB, 182 ülkeden ülkemize
öğrenciler seçip getiriyor. Bunları Türkiye Bursları çerçevesinde burslandırıyor. 55 ilde 105
üniversite de 20 bin öğrenciyi burslandırmış durumdadır. Mozambik'ten Kamboçya'ya kadar,
Kolombiya'dan Moldova'ya kadar kendi ülkelerinde başarılı olan öğrencileri seçerek ülkemize

getiriyor. YTB, Osmanlı coğrafyasını ve onu da aşan bir coğrafyada başarılı öğrencileri seçip
Türk üniversitelerinde okutuyor. Bu öğrenciler Geleceklerini Türkiye'de ve Türkçede
arıyorlar. Türkiye’de eğitim görmekte olan uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve
kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların
sunulması ve mezuniyetleri sonrasında ülkemiz ile kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler
kurabilmeleri için Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından
“Uluslararası Öğrenciler Akademisi” başlığı altında bir eğitim programı geliştirilmiştir.
Uluslararası Öğrenci Akademisi’nde uluslararası öğrencilerin akademik ve mesleki
donanımlarının artırılması, Türk öğrencilerle ve kendi aralarındaki iletişimin güçlendirilmesi,
kültür birikimlerinden diğer öğrencilerin de faydalanabilmesi hedeflenmektedir.
İlk uygulaması 2013 yılında Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Sakarya illerinde saygın
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezleri aracılığı ile gerçekleşen
programlar geçtiğimiz yıl 11, bu yıl 17 şehirde 23 farklı proje ile düzenlenmektedir.
Programlara devam eden uluslararası öğrenci sayısı 17 şehirde 4 binin üzerindedir.
Uluslararası Öğrenciler Akademisi dersleri kademe ve ihtisas programları olarak işlenmekte,
siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kültür, sanat, edebiyat, tıp, tarih, sosyoloji, düşünce tarihi,
bilim teknoloji, hukuk, iktisat, sivil toplum, küresel gelişmeler gibi çeşitli alanlarda dersler
verilmekte ve şehir içi, şehir dışı kültürel geziler tertip edilmektedir. Kademe programlarına
lisans 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri ihtisas programlarına lisans 4 ve lisansüstü öğrencileri devam
etmektedir. Programlar çerçeve¬sinde yapılan şehir içi ve şehir dışı kültür gezileriyle
ülkemizin binlerce yıllık tarihsel zenginliği ve kültürel mirası öğrencilere tanıtılmaktadır. Bu
programlarla öğrencilerimiz, ülkemiz kültürünü tanımanın yanında kendi kültürlerini de
ülkemize taşımış olmakta böylelikle Türkiye mezunu uluslararası öğrencilerin marka değerini
arttırılması amaçlan¬maktadır.
Bu çerçevede Kayseri Uluslararası öğrenciler akademisi 2 yıldır Kayseri'deki uluslararası
öğrencilere YTB ile birlikte programlar düzenlemekte.
Bu yıl 64 ülkeden 280 öğrenci akademimize başvurarak 16 haftalık eğitimleri sonucunda 155
öğrencimiz sertifika almaya hak kazanmıştır. Akademi 4 ayrı program şeklinde devam
etmiştir. Bu sene ilk defa kayıt yaptıran lisans öğrenciler için kademe 1, geçen sene den
katılan öğrenciler için kademe 2 programları uygulanmıştır. Bu programlar konferanslar
şeklinde olup haftalık üç konferans verilerek toplamda 48 konferans düzenlenmiştir. Yüksek
lisans ve doktora öğrencilerine ise 8 ayrı ihtisas programı sınıf ortamında verilmiştir. Bunlar
siyaset, Uluslararası ilişkiler, Mühendislik, Liderlik, Dil ve Edebiyat, Tarih, Felsefe ve İslam
düşüncesi atölye çalışmalarız. Ayrıca bütün gruplara yönelik okuma grupları oluşturuldu
bunlar dil ve edebiyat, sinema, tarih, dini metinler ve düşünce felsefe alanında eğitim verildi
diye sözlerini sürdürdü.
Dursun, Son olarak Akademinin yürütülmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara,
eğitimlerde görev alan hocalara teşekkürlerini belirterek sözlerini tamamladı.
Daha sonra kürsüye Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili Hamza Çakır geldi. Çakır,
konuşmasında, dünyanın dört bir yanından gelerek üniversitelerimizde okuyan bu
öğrencilerimizi görünce iki şeyi düşündüğünü belirterek şunları kaydetti:
"Bu güzel ortamı görünce ülkemizin ne kadar büyük bir devlet olduğunu, ikincisi de evrensel
bir üniversite yapısına ülkemizin kavuştuğunu görüyoruz. Büyük bir devletiz, kültür ve
medeniyet bağlarımızla irtibatlı olarak 20 bin öğrenciyi ülkemizde okutan ve bunların tüm
ihtiyaçlarını karşılayan bir devletin sunmuş olduğu imkanlar çerçevesinde burada bulunan bu
öğrencileri görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu öğrencilerimizin ilerleyen yıllarda ülkemizin
kültür elçisi olacaklarına inanıyorum. Erciyes Üniversitesinde 89 ülkeden 969 öğrencinin
eğitim görmesi ve ülke genelinde 20 bin öğrencinin eğitim görmesi bizim evrensel bir eğitim
sistemine ulaştığımızı göstermektedir. Bu da Türk eğitim sisteminin uluslararası boyutta
ulaşmış olduğu seviyeyi gösteriyor. İlk önce Sovyetler Birliği'nin yıkılması ile başlayan Türk

Cumhuriyetlerinden öğrenci transferinin özellikle 2002 yılından sonra Afrika ülkelerine de
taşınması ile bu hinterland genişlemiş oldu. Bu çalışmalar ülke tanıtımına büyük katkı
sağlamıştır. Türkiye 2012 tarihinden itibaren hem ekonomik olarak büyümüş hem de eğitim
alanında da güçlenerek bu öğrencilerimizi birer kültür elçisi haline getirmiştir. Üniversitelerin
uluslararası programlarının artarak devam etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.
“Bu birliktelik dünya barışına katkı sağlayacaktır”
Programda daha sonra Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ( KOSB
) Tahir Nursaçan kürsüye geldi. Nursaçan, konuşmasında, Bu buluşma Anadolu’da atılan
temelin kıvılcımıdır. Bu buluşmalar daha sonraki yıllarda meyvelerini verecektir. Vermeye de
başlamıştır. Bu duruma şu an hep birlikte şahit oluyoruz.
Farklılıkları kendi görüşünün bir parçası yapan milletler medenidir. Bu birlikteliğin dünya
barışına katkısının olacağı kaçınılmazdır. Dünyadaki en büyük problemin “nasıl bir arada
yaşarız“ sorusudur. Bizim tarihimiz göçten ibarettir. Horasan’dan dünyanın her yanına
göçerken farklı kültürleri tanımış ve onlardan çok şey öğrenmişizdir.
Yani bizler, farklılıklarla birlikte yaşamayı özümsemiş bir toplumuz. Sizler sayesinde
kaybettiğimiz değerlere yeniden kavuşuyoruz.
Ülkemiz ile her alanda kalıcı ve sürdürülebilir ilişkilere sahip olmanız, toplumumuz ve
kültürlerimizle olan manevi bağlarının güçlendirilmesi çok önemli bir husustur.
Şanlı ecdadımızın büyük kültür mirasının birer parçası olarak gördüğümüz ve yıllarca ihmal
edilen, uzak ama gönlümüze yakın topraklardan gelen siz değerli kardeşlerimizle bütünleşme
fırsatını yakaladık.
Bu manzara bizlere Devletimizin ne denli büyük olduğunu bir kez daha öğretmiştir.”
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş de programda yaptığı konuşmada,
emeği geçenlere teşekkür etti. Memiş, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nin de akademi
öğrencilerine kurs süresi boyunca derslik hizmeti vererek destek sağladıklarını söyledi. Böyle
bir çalışmaya katkı sunduklarından dolayı mutlu olduklarını kaydeden Memiş, bunda sonra
her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.
“Yaşasın barış ve kardeşlik”
Son olarak programda, Kayseri Vali Vekili Mehmet Emin Avcı konuşmasını yaptı. Avcı,
konuşmasında şunları kaydetti:
"Türk dünyası öğrencilerini Türkiye'de buluşturmak amacıyla başlayan ve daha sonra tüm
dünyadan öğrencileri kucaklar hale gelen, dünyada barışın tesisine katkı sağlayan, Yurt Dışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çabalara
Kayseri'de katkı sağlayan Medeniyetin Burçları Derneğimize de teşekkür etmek istiyorum.
Barışın tesisi için yapılan bu çalışmalar ne kadar artarsa, ekonomik bağlar ne kadar fazla
kurulursa, kültürel bağlar ne kadar sıkı kurulursa savaşa ihtiyaç kalmayacak hale gelecektir.
Amaç, dünyada barışı sağlayabilmek için dünyadan öğrencileri getirip Türk-İslam ahlakını ve
Türkiye Cumhuriyetinin bugün ki yapısını onlara anlatıp gittikleri yerlerde bizim kültür
elçimiz olmalarını tesis etmektir. Elbette gittiğiniz yerlerde Türkiye'de yaşadıklarınızı, Türk
misafirperverliğini anlatacaksınız. Türkiye'nin barışa nasıl katkı sağlamaya çalıştığını
anlatacaksınız. En önemlisi de sizlerin ülkelerine gittiğimizde bizleri de bir dost olarak
karşılayacaksınız. Bu husus gerçekten bizim için de sizin için de büyük önem taşıyor. Yaşasın
barış ve kardeşlik" diyerek sözlerini tamamladı.
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Medeniyetin Burçları
Derneği'nin birlikte düzenlediği Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi Sertifika ve
Kapanış Töreni'nde son olarak sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikalar ile
birlikte YTB tarafından basılan "İnsanın Altını Çizmek" isimli Hasan Aycın'ın kitabı ile
Akademilerde çeviri yapan öğrencilerin şiir ve hikayelerin yer aldığı "Her Boydan" isimli
dergi takdim edildi. Programın sonunda Afganistanlı Cemşid Enayed isimli öğrenci

"Özgürlük Hasreti" isimli kendi yazdığı şiirini okudu. Ardından öğrencilerin ve davetlilerin
birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program tamamlanmış oldu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin/Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13997.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Boydaklar'a Şok!
Boydak Holding’in 2008 yılında Çevre Orman Bakanlığı’na başvurarak özel orman yapmak
üzere 49 yıllığına tahsisli olarak aldığı Hacılar İlçesi Beğendik Tepesi Mevkiinde bulunan 103
hektarlık koruma altındaki alana iptal kararı çıktığı ileri sürüldü.
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Boydaklar bu kez kararı uygulayacak mı?
Gazetemizin Şehir Bülteni ekinde 8 Ağustos 2014’te yayınlanan ‘Devlet Yık Dedi Onlar
Aldırmadı’ başlıklı haberimiz ile Boydaklar’ın usülsüz bir şekilde Boydak Orman’ı üzerine
inşaa ettiği lüks sosyal tesisi gündeme getirmiştik. Gündeme getirdiğimiz bu tesis için
Bakanlık tekrar yıkım kararı aldığı ve aynı zamanda 49 yıl süreyle özel ağaçlandırma
yapılması için verilen saha izninin iptal edildiği iddia edildi. Daha önce de yıkım kararı
verilen lüks sosyal yapı 4 yıl boyunca yıkılmamış ve Boydaklar kaçak binaya hangar ruhsatı
alarak yıkımın önüne geçmişti. Merak edilen Boydakların bu kez alınan bu karara uyup
uymaycağı…
Bakanlık 2010’da uyarı yazısı yazdı
Boydak Holding, 2008 yılımda Çevre Orman Bakanlığı’na başvurarak, Kayseri Organize
Sanayi Yolu üzerinde ve Hacılar İlçesi Beğendik Tepesi Mevkiinde bulunan 103 hektarlık
koruma altındaki ormanlık alanı, özel orman yapmak üzere 49 yıllığına tahsisli olarak aldı.
Daha sonra Bakanlığa yasal çerçevede yapacağı projeyi onaylatarak çalışmalarına başlayan
Boydaklar, kısa sürede ormanlık alana çok sayıda ağaç fidanı dikti ve sulama sistemi kurdu.
Ancak 2010 yılında bakanlık yetkilileri, Boydaklar’ın projede eksiklikleri olduğunu
belirterek, bu eksikliklerin tamamlanması için bir uyarı yazısı yazdı. Aynı yazıda tahsisli
alanın tepe noktasında yapılan ve projeye aykırı olan binanın da 30 gün içinde yıkılması
istendi.
Abdullah Gül’den yardım istediler
Boydaklar, bu yerin gözetleme kulesi veya benzeri tarzda hizmet için yapıldığını ifade ederek,
rüzgarın tepede sert esmesi nedeniyle biraz dayanıklı yapıldığını bildirdiler. Ancak buna
rağmen dönemin Çevre İl Müdürlüğü bir yazı ile buranın yıkılmasını talep etti ve bu kararını
bakanlığa bildirdi. Bunun üzerine Boydaklar dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den
yardım isteyerek yıkıma engel olunması istediği öne sürüldü. İddiaya göre de Gül hemen
Bakan Veysel Eroğlu ile görüşüp Boydaklar’a yardımcı olunmasını istedi. Bundan sonra da
Çevre İl Müdürü görevden alındı ve buranın yıkımı konusu da gündemden çıktı.
Hangar ruhsatı alınarak yıkımın önüne geçildi

Projeye aykırı olarak kaçak yapılan taş binanın yıkılması ve buna bağlı olarak da tahsisin
tekrar gündeme gelememesi için Boydaklar bir hamle daha yaptılar. 30 Mart Yerel
Seçimlerinden önce Bakanlığa başvuran Boydaklar, bakanlığın yıkılmasını istediğin yerin
aslında hangar olduğunu beyan ederek ruhsat verilmesini talep ettiler. Talebi değerlendiren
bakanlık da 30 Mart seçimlerinden hemen önce bakanlığın kararına rağmen 4 yıldır
yıkılamayan kaçak binaya hangar ruhsatı verdi. Bu hangar ruhsatıyla birlikte, binanın
yıkılmasının da önüne geçilmiş oldu.
Bakanlık yıkım kararını yeniledi
Daha önce de gündeme getirdiğimiz bu tesis için Bakanlık tekrar yıkım kararı verdi. Daha
önce de yıkım kararı verilen bu yapı 4 yıl boyunca yıkılmamış ve Boydaklar 2010 yılında
kaçak binaya hangar ruhsatı alarak yıkımın önüne geçmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13998.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri Çarşı Köy Okullarına Koşuyor
Çarşı Kayseri köy okullarındaki eğitim gören çocuklar için yardım kampanyası düzenliyor.
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Kayseri Çarşı grubu, Kayseri’de ki en fakir köy okullarındaki çocuklar için bir yardım
kampanyası başlattı.
Kayseri Çarşıda Köy okullarındaki çocuklar için başlatılan kampanyaya, kırtasiye malzemesi,
oyuncak, ve BJK atkısı götürerek fakir çocukların gülen yüzleri olacaklar.
Kayseri Çarşı kampanyanın amacını, “Vicdan sahibi insanlar arıyoruz. Türkiye’nin en ücra
köşelerindeki ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmektir bu organizasyonunun hedefi” Onların
sevindiğini görünce bizde mutlu olacağız” diyerek açıklıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13999.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Büyükşehirde Yeni Genel Sekreter: Hüseyin
Beyhan
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevinde değişim yaşandı. Genel Sekreter
Mustafa Yalçın'ın KAY-TUR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilecek
olmasıyla boşalan Genel Sekreterlik görevine Genel Sekreter Yardımcısı Av. Hüseyin Beyhan
atandı.
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1999 yılından bu yana Genel Sekreterlik görevini yürüten Mustafa Yalçın'ın emeklilik
talebinde bulunması ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in, yeni fonksiyonlar
yüklenerek önemli ve aktif bir şirket haline getirilecek KAY-TUR A.Ş'de yönetim kurulu
başkanı olarak birlikte çalışmayı teklif etmesiyle sonuçlanan değişimle Büyükşehir
Belediyesi'nin yeni Genel Sekreteri Av. Hüseyin Beyhan oldu.
10 yıllık öğretmenliğin ardından 1994 yılından itibaren 21 yıl boyunca KASKİ ve Büyükşehir
Belediyesi'nde yöneticilik yapan Genel Sekreter Mustafa Yalçın, görevini 29 Haziran
Pazartesi günü Av. Hüseyin Beyhan'a devredecek.
"BAŞARILI BÜROKRAT, GÜVENİLİR DOST"
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Mustafa Yalçın'ın başarılı bir bürokrat ve güvenilir bir dost olduğuna vurgu yaparak,
"Kendisinden son derece memnunduk. En başarılı bürokratımız ve en güvenilir dostumuzdu.
Yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrılmayı talep ettiğinde yeni
dönemde belediyemizde ve bağlı şirketlerdeki ticari işletmeleri bünyesine almayı
planladığımız KAY-TUR A.Ş'nin başına geçmesini rica ettik. Bizi kırmadı ve kabul etti.
İnşallah bundan sonra, tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi BEL-TUR A.Ş gibi faaliyet
gösterecek olan KAY-TUR A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmaya devam edecek.
Müzeler, Hayvanat Bahçesi, kafe ve restoranlar gibi işletmelerimizin tamamı bu şirkete bağlı
olarak çalışacak" dedi.
Başkan Çelik, yeni döneme dair gelişmelere de değinerek "Önümüzdeki dönemde yeni Genel
Sekreter olarak atanan Hüseyin Beyhan, çalışacağı ekibi kurma konusunda tam yetkili olacak.
Yapacağı istişarelerle kısa zamanda üst düzey mesai arkadaşlarını tespit edecek" diyerek
sözlerini tamamladı.
"HÜSEYİN BEYHAN KİMDİR?"
1969 yılında Yeşilhisar'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yeşilhisar'da tamamladıktan sonra
1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 994-1996 yılları
arasında yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı. Askerlik dönüşü Kayseri
Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma hayatına başlayan Beyhan, avukat ve 1. Hukuk Müşaviri
olarak görev yaptı. 2009 yılından bu yana Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten
Beyhan, 29 Haziran 2015 tarihi itibariyle de Genel Sekreterlik görevine atandı"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14000.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Çelik: "Sizlerle Mutluyum"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in başlattığı 'İftar Buluşmaları', şirket
işçileri ve ailelerine yönelik olarak düzenlenen iftarla devam etti.
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Mimarsinan Parkı'nda gerçekleştirilen iftar öncesinde masaları tek tek gezerek davetlilere
'hoşgeldiniz' diyen ve kısa sohbetler gerçekleştiren Başkan Çelik, iftar sonrası yaptığı
konuşmada da çalışanlarla birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.
Bugün birçok iftar daveti almalarına karşılık çalışanlarıyla birlikte olmayı tercih ettiklerini
ifade eden Başkan Çelik, "Ramazan ayı boyunca birçok iftar daveti alıyoruz. Protokol
gereği de bunlara gitmemiz gerekiyor. Bugün de başta kurucusu olduğum MÜSİAD olmak
üzere çok sayıda iftar daveti vardı ama insan mutlu olduğu yerde olmak istiyor. Ben de
sizlerle birlikte olmaktan mutluyum ve o nedenle burada sizlerle birlikteyim. Nasıl mutlu
olmayım ki, masaları şöyle bir dolaştığımda yüzünüzde gördüğüm tebessüm, çocuklardaki
sevinç görülmeye değerdi. İnşallah, bundan sonra da bu tür programlarla birlikte olmaya
devam edeceğiz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Personelin yüzünün gülmesinin, hizmet kalitesi ile doğru orantılı olduğunu ifade eden Başkan
Çelik, "Sizin yüzünüz gülecek ki hizmetler vatandaşa aksamadan ulaşsın. Sizlerin yüzü
gülecek ki bizim de yüzümüz gülsün. Herşey karşılıklı olacak ve hep birlikte Kayseri'ye
hizmet
etmeye
devam
edeceğiz"
diyerek
sözlerini
tamamladı.
Başkan Çelik, sözlerinin sonunda da huzurlu bir şekilde bayrama ulaşma temennisinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14001.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Yaz okullarına yoğun ilgi
Melikgazi Belediye Spor Kulübü Başkanı Serdar Öztürk, bu yıl ilk defa düzenledikleri yaz
okullarına velilerin yoğun ilgi gösterdiğini ve ilk dönem kurs kayıtlarının tamamı ile
dolmasının ardından ikinci dönem kayıtlarının 29 Haziran’dan itibaren alınmaya
başlayacağını söyledi.
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Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında faaliyet gösterecek olan Melikgazi Belediyespor
Yaz Spor Okulları’nda en önemli amacın genç yetenekleri Türk sporuna kazandırmanın yanı
sıra kulüp olarak mücadele ettikleri basketbol ve voleybol kategorilerindeki takımların alt
yapısına oyuncu seçmek ve yetiştirmek olduğunu belirten Kulüp Başkanı Serdar Öztürk, “Yaz
okulumuzun ilk dönem kayıtlarına vatandaşlarımız tarafından büyük bir ilgi gösterildi.
Bundan dolayı tüm velilerimize teşekkür ediyorum.Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın
derslerinin yanında en az bir spor branşı ile uğraşmalarını öneriyoruz. Kulübümüzün asıl
amacı gençlere spor yapabilme imkanı sağlamaktır. Belediye olarak da bu konuda yapmış
olduğumuz yatırımlar ile bunu gözler önüne seriyoruz. Özellikle salon sporlarının
şehrimizdeki en büyük destekçisi ve lokomotif takımı hüviyetindeki Melikgazi Belediyespor
açmış olduğu bu yaz okulu ile bütün sporcu gençlere adeta ‘İşte size fırsat!’ demektedir.
Konusunda uzman antrenörler nezaretinde eğitilerek, iyi bir sporcu olmak isteyen bütün
gençlerimizi yaz okulumuza davet ediyorum" dedi. Başkan Serdar Öztürk, birinci dönem
kurslarına katılacak olan sporcuların isim listelerinin 17 Temmuz tarihinde Melikgazi
Belediyesi Kültür Merkezi’nde ilan edileceğini, ikinci dönem kurs kayıtlarının 29 Haziran’da
başlayıp 19 Temmuz’da sona ereceğini, futbol için 7-14, basketbol ve voleybol için 7-18 yaş
grubu erkek sporcuların yaz okullarına müracaat edebileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14002.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

İl Mili Eğitim Müdürlüğünden eğitim semineri
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulların kapanmasının ardından seminer döneminin başlamasıyla
öğretmen ve yöneticilerin, bu dönemi verimli bir şekilde geçirmeleri amacıyla, birçok
üniversitelerle iş birliği yaparak alanlarında uzman eğitimci ve akademisyenleri öğretmenlerle
buluşturdu.
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18-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenen seminerlere Eğitimci-Yazar Oguz Saygın,
Eğitimci-Yazar Özlem Yurdanur Özgenç, Doç. Dr. Tuncay Dilci, Psikolog Hipnotist Adil
Maviş, Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, İstanbul İl Milli
Eğitim Müdür Dr. Muammer Yıldız, Gelişim Üniversitesiden Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu,
Eğitimci-Yazar Alişan Kalpaklıkaya, Yrd. Doç. Dr. Erdal Şen, Yrd. Doç. Dr. Habip Hamurcu,
Yrd. Doç. Dr. Salih Dogan, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge ve Fatma Eraaslan katıldı.
Düzenlenen seminerde, 'Bilinç Altı Eğitimi, Aile Eğitimi, Çocuklarda Davranış Bozuklukları,
XYZ Kuşağı, Girişimcilik ve İnovasyon,Yetişkin ,Çocuk İletişimi, Çocukları Ne Kadar
Tanıyoruz' konuları anlatıldı.
Seminerde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, seminer çalışmalarının
geçmiş yıllara nazaran daha verimli geçtiğini belirterek, ”Eğitimde, dünya büyük bir hızla
değişip dönüşüyor. Bu süreçte talep ve beklentilerimiz hızla değişmekte, bu konuda biz

eğitimcilerin de günümüz şartlarında kendimizi yenilememiz lazım. Bizde Türkiye'de bir ilk
olarak alanlarında kendilerini ispatlamış, akademisyenleri ilimize getirerek paket bir program
hazırlayarak farklı bir çalışma yapmayı amaçladık. Aynı anda altı salonda, altı farklı konu ve
eğitimciyi sekiz gün süresince öğretmenlerle bir araya getirdik. Görünen o ki,
öğretmenlerimiz çok memnun oldular. Gelecek seminer çalışmalarında bunun devamı
yönünde bizlere talepleri oldu, bu da bizleri çok mutlu etti” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz Çandıroğlu, seminerin düzenlenmesine katkı
sağlayan akademisyenler, katılan öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek bu tür çalışmaların
önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14003.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Forum Kayseri'de İlhan Şeşen konseri
Kayseri Forum'da, Ramazan etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı İlhan Şeşen konser verdi.
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Forum Kayseri, Ramazan etkinliklerine hız vermeden devam ediyor. Düzenlediği çeşitli
etkinlikler ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatan Forum Kayseri, etkinliklerine bir yenisini
daha ekledi. Ramazan etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçı İlhan Şeşen, Forum Kayseri'de
konser verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserdi, İlhan Şeşen birbirinden güzel
şarkılarını Forum Kayseri ziyaretçileri için seslendirdi.
Konsere katılan vatandaşlarda, İlhan Şeşen'in şarkılarına eşlik ederek, hatıra fotoğrafı çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14004.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Eğitim Bir-Sen'de Aydın Kalkan dönemi
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesinin bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda Aydın Kalkan
başkanlığa seçildi.
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Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan olağanüstü genel kurulda mevcut başkan
Mustafa Lale ile Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube eski Başkanı Aydın Kalkan yarıştı. Yapılan
seçim sonrası kullanılan 147 oyun 86'sını Aydın Kalkan, 61'ini ise Mustafa Lale aldı. Bu
sonuç ile Aydın Kalkan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı seçildi.
Aydın Kalkan, 7 Haziran milletvekili seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olmak için
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanlığından istifa etmişti. Milletvekili seçilemeyen Kalkan,
olağanüstü genel kurulda Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkan adayı olmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14005.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Midibüs Refüje çıktı: 2 yaralı
Kayseri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs refüje çıktı. Kazada 2 kişi
yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında
sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 LT 118 plakalı midibüs refüje çıktı. Kazada
minibüs içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri
yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14006.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Muharip Gaziler iftarda buluştu
Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen iftarda Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi
üyeleri biraraya geldi.
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Kayseri Şeker Fabrikası gölünde düzenlenen iftar programına Vali Orhan Düzgün, Garnizon
Komutanı Ali Demiral, Vali Yardımcıları, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Muharip
Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, davetliler ve muharip gaziler ve eşleri
katıldı. Programda konuşan Vali Orhan Düzgün, “Yağmur, sıcak, kar, kış demeden bu

toprakların vatan olması için canlarıyla, kanlarıyla mücadele eden gazilerimizi şükranla yad
etmek istiyorum. Bugün devletimizin birliği ve bütünlüğü için al bayrağımızın göklerde
dalgalanması için gazilerimizin yapmış olduğu fedakarlıklar bizim için son derece önemli.
Bizde devlet olarak gazilerimizle birlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Ben bu vesileyle
hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14007.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kapalı Çarşı Esnafı 'Bayramı' bekliyor
Kapalı çarşı esnafı Ferhat Yamula, Ramazan'da çarşı genelinde işlerin düşük olduğunu
söyleyerek, bayrama 1 hafta kala işlerinin yeniden artacağını söyledi.
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Tarihi Kapalı Çarşı esnafı Ferhat Yamula, Ramazan ayının gelmesi ile beraber çarşı genelinde
işlerin düşük olduğunu söyledi. Bayrama 1 hafta kala işlerinde artış olacağını ve çarşının daha
da hareket bulacağını belirten Yamula, "Çarşıdaki satışımız Ramazan’dan öncekine göre
durgun olabiliyor ama bayrama 1 hafta kala çarşımız çok hızlı ve kalabalık oluyor.
Vatandaşlar Ramazan girdiğinde ilk olarak market alışverişi yapıyor ama bayrama 1 hafta
kaldığı zaman elbise ve ayakkabı gibi bayramlık kıyafetlere düşerler" dedi.
Yamula ayrıca, "Şimdi durgun ama bayrama 1 hafta kala hareketli olacaktır. Bayram bizim
işlerimize mükemmel bir etki ediyor. Vatandaşların ihtiyacı olmasa bile bayram olduğu için
yeniden alıyorlar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14008.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Ramazan'da bamyaya ilgi arttı
Kayseri'de kuruyemişçilik yapan Metin Elma, Ramazan ayının gelmesi ile beraber
vatandaşların bamyaya ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Bamyanın kilosunu 100 TL'ye satıyoruz"
dedi.
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Kayseri'de Ramazan ayında iftarların vazgeçilmezlerinden olan bamya, tezgahlardaki yerini
koruyor. Kilosunun 100 TL'den satıldığı bamyaya, vatandaşlarda ilgi gösteriyor.
Kuruyemişçilik yapan Metin Elma, "Fiyatlar aşağı yukarı geçen sene ile aynı. Bamya
fiyatlarında bir artış yok. Ramazan dolayısıyla bamya satışımız hızlandı. Bamyanın tadını
beğenenler talep gösteriyorlar. Yapıldığı zamanda bulunmaz bir lezzet oluyor" ifadelerini
kullandı.
Elma, "Bamyanın fiyat aralığı 85 ile 100 TL arasında değişiyor. Bamyanın güzel olduğu da
küçük ve yeşil olmasından anlaşılır. Bamya tam yeşil olup ta küçük olduğu zaman daha
lezzetli oluyor. Daha irileri olduğu zaman da fiyatı düşer" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14009.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Ramazanda gıda denetimleri arttı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ramazan ayında gıda satışı yapan yerlere
düzenledikleri denetimleri artırdı.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ramazan ayının gelmesi ile beraber gıda satışı
yapan yerlerin denetimine hız verdi. Oluşturulan ekipler ile, kentin farkı bölgelerinde gıda
satışı yapan dükkanlara ve restoranlara giden ekipler, denetimlerini gerçekleştirdi.
Denetimler hakkında bilgiler veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Erkan Alkan,
"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak çiftlikten sofraya kadar tüm ürünlerin
aşamasında takibi ve desteklenmesini İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Buradaki
amaç, halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya en kolay bir şekilde ulaşmasını
amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Alkan ayrıca, "Bu itibar ile biz il müdürlüğümüz olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek
7/24 esaslı olarak sadece mesai saatleri arasında değil, üretim ve satış yapan yerleri gıda
denetimcilerimiz tarafından denetlenmektedir. Buradaki en önemli husus, en iyi denetçinin
tüketici olduğudur. Tüketicilerimiz, deforme olmuş, yıpranmış ve ambalajsız ürünleri tercih
etmemelidirler" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14010.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri Şeker sahuru, sahur şölenine dönüştü
Kayseri Şeker tarafından Pancar çiftçileri ile buluşmalar kapsamında başlatılan Sahur Şeker
sofrası etkinlikleri Sahur şölenine dönüştü.
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Develi İlçesi Sarıca Köyünde düzenlenen sahur programı için köylü kadınlar sahura kadar
ocak yakıp misafirlere sahurluk hazırlarken Develi ve Yahyalı köylerinden gelen çiftçilere,
Sarıcalı gençler sahura kadar Sarıca Köy konağında çeşitli ikramlarda bulundular.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu üyesi Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli,
Develi Ovası Sulama Birlik Başkanı, Ağcaşar Sulama Birlik Başkanı, Sarıca, Yerköy,
Karacaviran Köy muhtarları, Gaziköy, Kocahacılı, Kopçu, Gümüşören, Ağcaşar köyü
çiftçilerinin de katıldığı Sahur programı için Sarıca köyü çiftçileri adeta seferber olurken İlahi
ekibi, Ozan Mustafa Fidan ve Kore gazisi Halil Salman’ın deyişleri geceye ayrı bir renk kattı.
Sarıca ve civar köylerden gelen çiftçiler teravih sonrasında sahura kadar devam eden program
içerisinde pancarlarının durumu ve sorunlarını Kayseri Şeker yöneticilerine iletip karşılıklı
görüş alışverişinde bulundular. Sarıca köyü kadınlarının sahura kadar ocak başında misafirlere
ikram ettikleri yöresel tatlar ve yaptıkları hazırlıklardan dolayı Kayseri Şeker yöneticileri
tarafından 40 yıl hatırası olarak kahve fincan takımı hediye edilirken sahura kadar bekleyen
çocuklara da çeşitli hediyeler takdim edildi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay’ın Pancar dışında ürettikleri ürünlerle ilgili sözleşmeli tarım için
başlatılan Lisanslı depoculuk hizmetleri hakkındaki açıklamaları çiftçilerden büyük destek
gördü.
Başkan Akay; "Sahur programına çiftçilerin gösterdiği ilginin Çiftçinin fabrikaya
sahiplenmesinin önemli bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, Fabrika çiftçisine
sahiplendikçe Çiftçi de fabrikasına elbette sahiplenecektir. Bizler bu anlayış içerisinde hizmet
etmekteyiz. Bunun en güzel örneğini de işte Sarıca Köyündeki sahur buluşmasında
yaşamaktayız. Bu sene borçlarımızın bitmesinden dolayı yapılan planlama dahilinde yatırım
hamlesini, Ürün bankacılığı olarak bilinen Lisanslı depoculuk hizmeti ve tarım marketlerle
başlatıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14011.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı
Mustafakemalpaşa kaymakamlığına atandı
Kaymakam ve vali yardımcılarının dört gözle bekledikleri Mülki İdare Amirleri 2015
kararnamesi yayınlandı. Kayseri Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, Mustafakemalpaşa
Kaymakamlığı'na atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Mülki İdare Amirleri 2015
kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan karara göre,
1.Derece Kadrolu Kayseri Vali Yardımcılığına Manisa Vali Yardımcısı Baha BAŞÇELİK'in,
1. Derece Kadrolu Kayseri Vali Yardımcılığına Çiğli Kaymakamı Mustafa ARI'nın, 1. Derece
Kadrolu Kayseri Vali Yardımcılığına Sapanca Kaymakamı Gökhan AZCAN'ın atanmasına, 1.
Derece Kadrolu Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına Kayseri Vali Yardımcısı Mustafa MAS
ATLI'nın atanmasına karar verildi.
Karayazı Kaymakamlığına ise Kayseri-Pınarbaşı Kaymakamı Kamil AKSOY'un atanmasına
karar verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14012.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Erciyes'e Haziran'da kar yağdı
Kayseri'de yağışlı hava devam ederken, Erciyes Kayak Merkezi'ne bu gün kar yağdı.
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Kayseri'de bir kaç haftadır devam eden yağmurlu hava etkisini hissettirirken, Erciyes Kayak
Merkezi'nin 2 bin 850 metre yüksekliği ile zirvesi arasında yaklaşık 4 santimetre kadar kar
yağdığı öğrenildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre hava
sıcaklığının 3 Temmuz Cuma gününe kadar 10 ile 29 derece arasında değişeceği, 30 Haziran
Salı günü havanın yağışlı diğer günlerde ise parçalı bulutlu olmasının beklendiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14013.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı
Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

29 Haziran 2015 Pazartesi 15:01

Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı ile Keykubat Mahallesi 3. Sokak kavşağında
meydana gelen trafik kazasında sürücü ismi öğrenilemeyen 78 AG 459 plakalı otomobil ile
K.G.'nin kullandığı 38 VF 645 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 78
AG 459 plakalı otomobil karşı yöne geçerek M.E.M.'nin kullandığı 06 BJ 4556 plakalı
otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 78 AG 459 plakalı otomobilin sürücüsü ve
yanındaki yolcu ile, 38 VF 645 plakalı otomobilin sürücüsü K.G. ile yanında bulunan bir kişi
yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile
özel hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14014.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Piyasada bir durgunluk var
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan ayı dolayısıyla
piyasada durgunluk yaşandığını söyledi.
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Altın fiyatlarındaki hareketliliği değerlendiren Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği
Başkanı Ömer Gülsoy, “Altın fiyatları dünyada yaşanan bütün olaylardan etkileniyor. Altının
şuanda ki iniş-çıkışlarının nedenlerinden birtanesi Yunanistan’da yaşanan olaylardır.
Yunanistan’ın Euro’dan çıkması veya çıkmaması ile ilgili daha bir netice alınmamış durumda.
Buda tabi altın fiyatlarına etki ediyor. Bütün piyasada borsanın düşmesinde de altın
fiyatlarının etkisi çok büyük. Yunanistan’dan gelecek olumsuz bir haberde altın fiyatlarının
yükseleceği, dolar ve Euro fiyatının aşağı ineceği öngörülüyor” diye konuştu.
‘Şuan ki koalisyon görüşmeleri dolar fiyatlarına etkili oluyor’ diyen Gülsoy, “Altın fiyatları
da bildiğiniz gibi biraz düştü. Şuanda ki fiyatlar altın alımı için gayet iyi rakamlar. Dolar
fiyatının düşmesindeki en büyük sebeplerden birtanesi de piyasaların koalisyon hükümetinin
kurulacağı yönündeki beklentilerden kaynaklanıyor. Başka birşey de Merkez Bankasının
üzerindeki baskının kalktığı ve Merkez Bankasının oyun alanının daha da genişlemesi

piyasalara güven veriyor” şeklinde konuştu. Ramazan ayında ki işlerine de değinen Gülsoy,
“Ramazan ayı dolayısıyla piyasada bir durgunluk var. Ramazan ayından sonra gurbetçi ve
düğün mevsiminin açılmasıyla işler iyi olacak diye düşünüyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14015.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Nikah şekeri yerine tüplü fidan dağıtıldı
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Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Sakallı çiftinin düğününde, düğün sahiplerinin
talebi üzerine davetlilere nikah şekeri yerine tüplü fidan dağıtımı yapıldı.
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile Sakallı ailesi arasında yapılan iş birliği çerçevesinde 16
Haziran tarihinde gerçekleşen düğün töreninde, düğüne gelen davetlilere nikah şekeri yerine
tüplü fidan dağıtımı yapıldı. Davetliler, yapılan fidan dağıtımına büyük ilgi gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14016.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayserigaz çalışanları geleneksel iftar
yemeğinde buluştu
İlk olarak 2007 yılında başlatılan ve her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen Kayserigaz
İftar Yemeği’nin 9. su, Erciyes Binicilik ve At Çiftliği’nde yapıldı.
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Almanya’nın enerji devi, 80 yıllık tecrübenin sahibi EWE AG’nin grup şirketi olan
Kayserigaz, çalışanlarını eğlendirmeye devam ediyor.
Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte solumak, birlik beraberlik duygularını
pekiştirmek ve Kayserigaz ‘aile’ kavramına katkıda bulunmak için her yıl düzenlenen
Kayserigaz İftar Yemeği’nin 9. su Erciyes Binicilik tesislerinde gerçekleştirildi. Çok sayıda
kişinin yer aldığı yemekte, EWE Turkey Holding Genel Müdürü Frank Quante, Bursagaz

Genel Müdür ve Yardımcıları ile Birim Yöneticileri, EWE Turkey Holding Yöneticileri ve
Kayserigaz Ailesi tam kadro olarak iştirak gösterdi.
Tasavvuf müziğinin huzur veren nameleri ve seçkin ilahilerle başlayan iftar yemeği nefes
kesici şovlarla devam etti. Yemek esnasında, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını
yapan Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, katılan herkesi sevgi ve saygıyla
selamlayarak, böylesine ulvi bir zamanda Kayserigaz olarak bir arada oldukları için son
derece mutluluk duyduğunu ifade etti. Diğer yandan, Kayseri’nin güvenli ve düzenli gaz arzı
için adeta bir arı kovanı gibi çalışan Kayserigaz ailesine, azimli ve başarılı çalışmalarından
dolayı teşekkür ederek, mübarek Ramazan ayının bereketinin ve rahmetinin herkese hayırlı
olmasını diledi.
Yemeğin ardından sahne alan ‘illüzyon’ ve ‘ateş adam’ gösterileri herkesi büyülerken, hemen
ardından başlayan canlı müzik katılımcıları eğlendirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14017.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Büyükşehir'in "İftar Buluşmaları" sürüyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'İftar Buluşmaları' hafta sonu da devam etti. Bu çerçevede
Cumartesi günü Kuzey Irak Türkmenleri, Pazar günü ise Huzurevi Sakinleri ve Sevgi
Evleri'nde kalan çocuklara yönelik olarak iki ayrı iftar programı düzenlendi. Sevgi Evleri ve
Huzurevi Sakinleri iftarına AK Parti Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış'ın yanısıra Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik ile Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş da
katıldı.
Havaların yağışlı olması nedeniyle Mimarsinan Parkı'ndan Kocasinan Belediyesi
Yemekhanesi'ne alınan iftar programlarına eşi İkbal Çelik ile birlikte katılan Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik masaları gezerek tüm davetlilere 'hoşgeldiniz' dedi ve kısa
sohbetler gerçekleştirdi.
"YAŞLILARIN DUASINA MUHTACIZ"
İftar sonrası yaptığı konuşmada 'İftar Buluşmaları' programıyla toplumun tüm kesimleriyle bir
arada olmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Çelik, yaşlıların dua kaynağı olduğuna vurgu
yaparak, "Hanelerimizin, şehrimizin, ülkemizin sıkıntılardan kurtulması için onların duasına
muhtacız. Etrafımız ve İslam coğrafyası ateş çemberi altında kasıp kavruluyor. Çok şükür biz,
cennet gibi bir ülkede huzur ve refah içerisinde yaşıyoruz. Bunda yaşlılarımızın payı çok
büyük. Onun için bizim sizleri huzur içerisinde yaşatmamız gerekiyor ki sizler de dualarınızı
bizden eksik etmeyin" dedi.
Konuşmasının son bölümünde geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri de en iyi şekilde
yetiştirmek için çaba sarfedeceklerini ifade eden Başkan Çelik, son olarak da huzur ve afiyet
içerisinde bayrama ulaşma temennisinde bulundu.
Programda kısa bir konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış da
Ramazan'ın birlik ve beraberliği pekiştiren bir ay olduğuna dikkat çekerek, ülkenin sulh ve

selameti için yaşlılar başta olmak üzere herkesten dua temennisinde bulundu.
Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş da konuşmasında toplumun değişik kesimlerini
biraraya getiren bu iftar programı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür
etti.
"ÜLKEMİZ, RAMAZAN'IN BEREKETİ İLE BEREKETLENSİN"
Programda son konuşmayı yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik
de bu memlekete nice evlatlar yetiştiren anne-ve babalara teşekkür ettikten sonra "Bolluk,
bereket ve af ayı Ramazan'ın hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah her birimiz affedilmeye
layık olanlardan oluruz. Bütün ülkemiz Ramazanın bereketi ile bereketlensin inşallah. Bugün
burada birlikte olmamıza vesile olan bu iftar sofrasını kuran Büyükşehir Belediyesi'ne
teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmalarla tamamlanan programın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
iftara katılan tüm misafirleri Ramazan Sokağı'na davet etti ve birlikte standları gezdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14018.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Rahmet ve bereketi birlikte yaşıyoruz
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Büyükşehir Belediyesi'nin Mimarsinan Parkı'nda oluşturduğu Ramazan Sokağı, farklı
etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu etkinliklere iştirak ederek vatandaşlarla
bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan Sokağı vesilesiyle
Ramazan ayının getirdiği rahmet ve bereketin hep birlikte yaşandığını söyledi. Başkan Çelik,
gelecek yıllarda çok daha geniş kapsamlı Ramazan Sokağı düzenleyeceklerini kaydetti.
Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Sokağı etkinlikleri hafta sonu Sami Savni Özer'in
ilahileri ve Ziyafet Sofrası Tiyatro Grubunun gösterileriyle devam etti. Mimarsinan Parkı'nda
kurulan Ramazan Sokağı'nın her zaman olduğu gibi yine binlerce ziyaretçisi vardı.
KAYSERİ, RAMAZAN SOKAĞI'NI SEVDİ
Ramazan akşamlarını, Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde yaşamak için Mimarsinan
Parkı'na gelen vatandaşlar düzenlenen etkinliklerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
Ramazan Sokağı'nın geleneklerimizin ve kültürümüzün yaşatılması anlamında önemli bir
organizasyon olduğunu dile getiren vatandaşlar "Ailemizle birlikte Ramazan havasını en
güzel şekilde yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir etkinlik gerçekleştirmiş.
Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
RAMAZAN SOKAĞI GELECEK YILLARDA DA SÜRECEK
Ramazan Sokağı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, düzenlenen etkinliklere gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Sami Savni Sözer'in ilahilerini Kayserililerle birlikte dinleyen Başkan Çelik, konser sonrası
yaptığı konuşmada Ramazan ayının rahmet ve bereketinin birlik ve beraberlik içinde
yaşandığını ifade ederek, "Halkımızın Ramazan etkinliklerimize gösterdiği ilgi gelecek sene

çok daha farklı, çok daha güzel şeyler yapmamızı gerektiriyor. Marifet iltifata tabidir. Bu
ilgiyi gördükçe gelecek yıllarda daha büyük bir şevkle ve daha kapsamlı bir şekilde etkinlikler
yapacağız. Senelerce 'Ramazan eğlenceleri' gibi bir algı oluşturuldu. Ancak Ramazan, manevi
atmosferi içinde kutlanması gereken bir ay. Rahmeti ve bereketi olan bir ay. Ramazan
etkinliklerinde farklı ilim adamlarının sohbetlerini, Kuran ziyafetlerini halkımızla
buluşturuyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik daha sonra etkinlikleri izleyen seyirciler
arasından hediye çekilişi yaptı. Başkan Çelik, çekilişte tablet ve hadis ansiklopedileri kazanan
vatandaşlara hediyelerini verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14019.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Sarızlı servisçiler Büyükşehir’de
Kayseri’nin Sarız ilçesinde servisçilik yapan esnaf kendi aralarında örgütlenerek Kayseri
Büyükşehir Belediyesine baskında bulundu. Esnafların hak arayışında polis geniş güvenlik
önlemleri aldı.
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Kayseri'nin Sarız ilçesinden gelen servisçiler P plakası ile ilgili sıkıntılarını dile getirmek için
Kayseri Büyükşehir Belediyesine geldi. Büyükşehir Belediyesinin çiçeği burnunda genel
sekreteri Hüseyin Beyhan sorunları dinlemek için Sarızlı servisçileri Meclis Salonuna aldı ve
dert dinledi. Belediye Meclis salonunda servisçiler genel sekreter Beyhan'a sıkıntılarını
anlattı. Yapılan görüşmeler sırasında ayrıca polise yapılan ihbar sonrası emniyet görevlileri
geniş güvenlik önlemi aldı.
Yapılan görüşmeler sonrası minibüs şoförleri olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14020.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kardeşlik sofrası Kuzoluk’ta kuruldu
Yahyalı Belediyesi, bu sene “Kardeşlik Sofrası” diye adlandırdığı iftar sofralarını kurmaya
devam ediyor.
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Kardeşlik Sofrası’nın son durağı ilçeye 30 km uzaklıkta bulunan Kuzoluk Mahallesi oldu.
Yaklaşık 250 kişinin katıldığı iftar sofrasında konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,
önemli mesajlar verdi.
ÖNEMLİ
OLAN
BAŞKANLIK
DEĞİL,
KALİTELİ
HİZMET
VERMEK
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk konuşmasında belediye olarak güzel hizmetler
yapmanın asıl gayeleri olduğunu belirterek, kardeşliğe vurgu yaptı. Başkan Öztürk; “Bu
saatler edilecek dua açısından önemli saatler. Bizleri birbirimize kardeş eden Cenabı Allaha
öncelikle hamd ediyorum. Efendimiz (s.a.v.) huzurunuzda sonsuz salatı selam gönderiyorum.
Kıymetli Kuzuoluk’lu kardeşlerim ben belediye başkanıyım. Hani öyle demiyorlar, belediye
hadimi diyorlar. Bizim başkanlığı falan filan o kadar önemsediğimiz yok. Allah güzel
hizmetler yaptırsın size. Sizlerin duasını almak önemli burada. Ekip arkadaşlarımızla mesai
arkadaşlarımızla çok samimi söylüyorum belediyeyle ilgili hizmetimiz olduğu zaman hiç
alnımızı kırıştırmayacağız. Bizim kurum olarak şemsiye görevimiz var. Bize oy vermiş
vermemiş hiç önemli değil bizim için. İnancımızın da gereği, kurum olarak yağmur
yağdığında biz halkımıza bir şemsiye oluruz. Ben kurum olarak belediyemize o gözle
bakıyorum doğrusu. Şemsiye olacak kurum biziz. Kimseye öteleme vay şöylesin, vay
böylesin deme lüksümüz olamaz. Orada sizlere hizmet için varız. Başta ben olmak üzere,
başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz buradaki tüm ekibim size hizmet etmekten başka bir
gayesi yok. Ekmeğimizi evimize size hizmet etmekten götürüyoruz. Azarlama, insanları hor
görme bu hiçbir zaman İnsani de değil İslami de değil. “ dedi.
HALKLA SEVİNMELİ, ONLARLA ÜZÜLMELİYİM
Kendisi için önemli olan halk memnuniyetinin en başta geldiği belirten Başkan Esat Öztürk
şunları söyledi. “Belediyeyle ilgili bir ihtiyacınız olursa hiç ihtiyat etmeyin. Belediye başkanı
olarak sizin mutlu gününüzde yanınızda olmam lazım, hüzünlü gönünüzde, sevinciniz de
kıvancınızda benim sizlerle beraber olmamız lazım. Belediye Başkanlığının böyle bir
güzelliği var. Belediyenin böyle bir görevi var. O yüzden mahallemize yapacağımız hizmetler
size helal olsun. Hiç alnımızı kırıştırmayız. İnşaallah ben buradan da muhtarıma özellikle
söylüyorum belediyecilik diğer kurumlar gibi değil. Bir kaymakamlık gibi milli eğitim gibi ne
biliyim bir maliyeci gibi değil. Biz fedakârlık üzerine mesaiyi gözetmeksizin kurulmuş bir
kurumuz. Ben arkadaşlarıma cidden teşekkür ediyorum. Marifet iltifata tabiymiş demişler
büyüklerimiz. Ekibimizle gece gündüz demeden kopuyoruz, koşturuyoruz. Zaman zaman da
söylüyorum %60 oyla seçildim %40 ‘ ı da pişman edeceğim. Hamd olsun o pişmanlığı da
bana Allah gösterdi. Vallahi seni bilmiyorduk başkanım dediler. Benim için dini, mezhebi
gözetmeksizin yaklaşmak insani olarak birinci görevim, İslami olarak yaklaşmak inancımın
gereği. O yüzden hiç kimse aman bana oy vermedi düşünerek davranmadım. “ dedi.

BURASI KARDEŞLİK SOFRASI
Belediye Başkanı Esat Öztürk, kardeşliğin önemine vurgu yaparak, veda hutbesinden örnekler
vererek konuşmasını tamamladı. Başkan Öztürk “Peygamber efendimiz (s.a.v) biliyorsunuz
veda hutbesinde “ ey inananlar ey mü’minler Müslümanlar kardeştir” diyor. Dolayısıyla
hepimiz kardeş olduğumuza göre bu sofrada kardeş sofrası. Yok benim partimden değil
belediye başkanı, bu sofraya gelmeyen kardeşlerim olmasın. Ben önemsemiyorum senin
verdiğin oyu. Belediye başkanı adayınla kucaklaşıyorum herkesi. Kardeş gibiyiz biz, kardeş
gibi. Allah kabul etsin diyorum Cenabı Allah güzel işler yaptırsın. İnşaallah mahcup etmesin,
hep
dua
alalım
hiç
kimsenin
bedduasını
almayalım.”
diye
konuştu.
İftar sonrası kılınan akşam namazının ardından mahalle sakinleri ve muhtarla bir araya gelen
Başkan Esat Öztürk, mahallenin sıkıntıları dinleyerek, mahallede yapacakları çalışmalar
hakkında bilgiler vererek, mahalleden ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14021.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kış gününü aratmayan tırmanış
Erciyes Dağı'na dün Haziran ayında kar yağışı altında tırmanan 5 dağcı, "Kış gününü
aratmayan bir tırmanış oldu" yorumunda bulundu.
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Kayseri'de bir kaç haftadır devam eden yağmur, Erciyes Dağı'nın 2 bin 850 metre yüksekliği
ile zirvesi arasında kar şeklinde yağdı. Kar yağışı altında Erciyes Dağı'na 4 dağcı ile birlikte
tırmanan Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, "Tırmanışımız kış gününü aratmadı. Haziran
ayında unutulmaz bir zirve tırmanışı oldu. Sabah saat 03.35'te başlayan tırmanışımızda saat
10.30'da zirvede olduk. Çok sisli ve yağışlı bir tırmanış oldu" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14022.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Cinsel istismara 15 yıl hapis cezası
Kayseri'de 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanan 1
kişiye, 15 yıl hapis cezası verildi.
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1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz yargılanan N.Ç. hazır bulundu.
Davada mahkeme heyetine savunma yapan N.Ç., konuyla kendisinin bir alakası olmadığını,
kıza yardım etmek için çaba gösterdiğini söyledi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılamanın ardından N.Ç.'yi 15 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14023.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Bünyan Belediyesi dört bir koldan çalışıyor
Bünyan Belediyesi ilçenin kronikleşmiş sorunlarını bir bir çözmeye, sorunları ortadan
kaldırmaya devam ediyor.
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Bu yıl ki programı dâhilinde İlçede birçok mahalleyi yenileyen Bünyan Belediyesi, Camikebir
ve İbrahimbey mahalleleri arasında yıllardır atıl durumda olan ve özellikle yağışlı havalarda
ciddi sorunlara neden olan yolun daha sağlıklı hale getirilmesi için çalışma başlattı.
Bünyan Merkezde bulunan Sümer, Cumhuriyet, Fatih, Yeni Mahalle, Sağlık ve Dervişağa
gibi mahallelerde zamanla bozulmalara uğrayan yolları yenileyen, yeni yollar açan ve
stabilize yolları alt ve üst yapısıyla yeniden inşa ederek vatandaşların daha rahat
kullanabileceği bir duruma getiren Bünyan Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına aralıksız
devam ediyor. Yıllardır atıl durumda olan ve özellikle yağışlı havalarda gelen suyla birlikte
vatandaşları zor durumda bırakan Camikebir ve İbrahimbey mahallerini bir birbirine bağlayan
yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki yol, Bünyan Belediyesi tarafından kilitli parkeyle
yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.
Nerdeyse her yıl bir revizyonun yapıldığı yolda, bu çalışma ile yaşanan mağduriyetlerin ve
sıkıntının tamamen önüne geçilmiş olacak. Çalışmaların başladığı yol kısa sürede
tamamlanarak hizmete sunulacak.
Köprübaşı’da Yenilendi
Bünyan Belediyesi bir yandan ilçe merkezini yenilerken diğer yandan da yeni bağlanan belde
ve mahallerin eksiklerini gidermek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bünyan da yol

sorununu tamamen ortadan kaldırmak için çalışan Bünyan Belediyesi genişleyen hizmet
sınırlarına rağmen bu yıl için programına aldığı birçok mahallede çalışmalarını tamamladı.
Merkezde başlatılan çalışmaların yanı sıra, Büyük Tuzhisar, Burhaniye, Dagardı, Ekinciler,
Elbaşı, Emirören, Girveli, Güllüce, Hazarşah, İğdecik, Karacaören, Karahıdırlı, Karakaya,
Kardeşler, Koyunabdal, Sultanhanı, Sıvgın, Yağmurbeyli, Yenisüksün, Samağır, Karadayı,
Kösehacılı, Akmescit, ve Yünören mahallerinde yol çalışması yapacak olan Bünyan
Belediyesi, Ağcalı ve Köprübaşı mahallerini baştan sona yenileyerek vatandaşların hizmetine
sundu.
Yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirten Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, ‘’ Bu yıl için 200 bin metrekareye yakın bir yol çalışması yapmayı planlıyoruz.
Tabi bu rakam ihtiyaçlar doğrultusunda artabilir. Yapılan hizmetlerin kalıcı olması adına
adımlar atıyoruz. Alt ve üst yapısı ile yapılan hizmetlerin kalıcı eserler olması, kamu
kaynaklarının yerinde kullanılması için çalışıyoruz. Bu yılki yoğun yağışa rağmen ekiplerimiz
ilçemiz genelinde birçok noktada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri
Müdürlülüğümüze bağlı ekiplerimizin yanı sıra, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de mevcut
parklarımızın vatandaşların daha rahat kullanabileceği bir şekilde bakım ve onarımını yapıyor.
Park alanlarımızın modern bir hale gelmesi için parklarımızda bulunan eski ve kullanışsız
sistemleri tamamen yeniliyor. Aynı zamanda ilçemizin farklı mahallerinde 5 adet parkın
inşaatı devam ediyor. Zabıta Müdürlüğümüz periyodik olarak ilaçlama çalışmalarına ve rutin
denetimlerine devan ederken Temizlik Müdürlüğümüzde ilçemizin daha temiz kalması için
aralıksız çalışıyor’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14024.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri’de çöller yeşeriyor
Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, “Islah amaçlı kiralamaya
gerek duyulan mevcut mera alanları ve belirlenecek alanların kiralanması çalışmalarımız
devam edecektir” dedi.
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Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan yaptığı açıklamada kentte 691
bin 27 hektar mera varlığı bulunduğunu söyleyerek, “Ancak, konu uzmanlarınca,
meralarımızın bir kısmında kaliteli mera bitkilerinin tamamen yok olmuş, bitki örtüsü birkaç
istilacı türden ibaret hale gelmiş çok zayıf meralar olduğu ve aynı zamanda erozyon tehlikesi
altında bulunduğu tespiti yapılmıştır. Bu durumdaki meraların, üstten tohumlama, gübreleme,
sulama, yabancı otlarla mücadele ve dinlendirme gibi ıslah yöntemleri ile ıslahının mümkün
görülmediği ve doğal vejetasyonun türlerine uygun karışımların kullanılarak yapay meraların
tesisinin gerekli olduğu, aksi halde yakın zamanda bu meraların tamamen kullanılamaz hale
geleceği belirtilmektedir. 4342 sayılı Mera Kanununun 12. maddesinde ‘Ayrıca bu Kanun
kapsamına alınmakla birlikte, ancak ıslah edilmek suretiyle mera olarak kullanılabilecek

alanlar, gerekli ıslah işlemlerini taahhüt eden özel ve tüzel kişilere kiralanabilir.’ hükmü yer
almaktadır. Uygulama esasları da yönetmelikle belirlenmektedir. Meralar üzerindeki otlatma
baskısını azaltmak, özellikle erken otlatmayı önlemek amacıyla yeterli kaba yem stoklarının
bulunması, bunun için de kaba yem üretiminin arttırılması gerekmektedir. Bu nedenle, gelen
kiralama talepleri de değerlendirilerek, ancak yapay mera tesisi ile ıslahı mümkün olabilecek
mera alanları kanun kapsamında 20 yıla kadar kiralanarak bu meraların tekrar mera vasfı
kazanması ve kaba yem üretiminin artırılması amaçlanmıştır. Böylece bu meralar yapay mera
tesisi ile verimli ve hayvancılık için büyük bir kaba yem potansiyeli haline gelebilir, hem yöre
hem de ülke hayvancılığına önemli bir kaynak teşkil ederek ülkemiz hayvancılığının en
önemli sorunu olan kaba yem açığının kapatılmasına da büyük katkı sağlayabilir. İlimiz
Yeşilhisar ilçesinde Sultan Sazlığı çevresinde bulunan ve oldukça geniş alanları kapsayan
mera alanları, mevcut durum itibariyle hayvan besleme potansiyeli yok denecek kadar azalmış
olup gün geçtikçe de mera vasfını tamamen yitirmekle karşı karşıyadır. Bu doğrultuda ıslah
amaçlı kiralama çalışmaları ülkemizdeki ilk kiralamalardan biri olarak 2006 yılında
başlatılmış ve Develi İlçemizin aynı özelliklere sahip bazı meraları da ilave edilerek kiralama
çalışmaları devam ettirilmiştir. 2006, 2007, 2008 ve 2011 yıllarında Yeşilhisar ve Develi
İlçelerimizde toplam 11 bin 789 dekar mera alanı ve 834.483,00 TL ihale bedeli ile, 2014
yılında yine bu ilçelerimizde toplam 10 bin 742 dekar mera alanı 2.136.475 TL ihale bedeli ile
20 yıllığına kiralanmıştır. 2015 yılında Yeşilhisar ve Develi İlçelerimize ilave olarak İncesu,
Sarıoğlan ve Yahyalı İlçelerimizden ilave edilen mera alanları ile birlikte toplam 17 bin 387
dekar alan ihaleye çıkarılmıştır. 16.06.2015 tarihinde yapılan ihalede 9 bin 201 dekarlık alan
885.050,00 TL ihale bedeli ile 20 yıllığına kiralanmıştır. Kalan alanların ihalesi ise isteyen
tüm yetiştiricilerin iştiraki ile 27.08.2015 tarihinde yapılacaktır. 2006 yılından günümüze
kadar toplam 31 bin 732 dekar mera alanı kiralanmıştır. Yapılan bu kiralamalarda mera
alanlarımız, üreticilerimizin işletme kapasiteleri de dikkate alınarak daha fazla sayıda
üreticimizin yararlanabilmesi için uygun büyüklükte alanlar halinde ihale edilmiş ve 2 üretici
kooperatifi, 5 şirket ve 72 üreticimiz tarafından kiralamıştır. Bu alanlardan mevcut haliyle
üretilen kalitesiz kaba yem üretimi 40-45 büyükbaş hayvanın yıllık kaba yem ihtiyacını
karşılayabilecek durumda iken ıslah sonrası üretilmekte olan kaliteli kaba yem ile 4 bin-5 bin
büyükbaş hayvanın yıllık, 8 bin-10 bin büyükbaş hayvanın 6 aylık kaba yem ihtiyacını
karşılayabilecek duruma gelmektedir. Islah amaçlı bir çalışma yapılmaz ise tuzlanma ve
erozyon nedeniyle yakın zamanda mevcut halinden daha kötü duruma gelmesi muhtemel
meralarımız, ıslah amaçlı kiralama ile mevcut durumundan kat kat daha iyi duruma gelmekte
ve zamanla daha da verimli hale gelerek kaliteli bir mera vasfı kazanmaktadır. Bu durumda,
hem meralarımız verimli ve sürekli kullanılabilir hale gelmekte, hem de gerek ilimizin
gerekse ülkemiz hayvancılığının daha da gelişmesine, hayvansal üretimin ve kalitenin
artmasına katkı sağlamaktadır” dedi.
Kayacan açıklamasını, “Bu nedenle ilimizde ıslah amaçlı kiralamaya gerek duyulan mevcut
mera alanları ve belirlenecek alanların kiralanması çalışmalarımız devam edecektir” sözleriyle
tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14025.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Caminin yardım kasasını duvardan sökerek
götürdü
Kayseri’de iftar saatine yakın bir zamanda camiye gelen hırsız, duvarda monte edilmiş içinde
bin 500 TL para bulunan çelik kasayı sökerek rahat tavırlarla camiden ayrıldı.

29 Haziran 2015 Pazartesi 16:09

Edinilen bilgiye göre olay, Kalpaklıoğlu Mahallesi’nde bulunan Hacı Ahmet Özkan
Camii’nde dün akşam saat 19.30 sıralarında camide kimsenin bulunmadığı bir anda meydana
geldi. Akşam namazı için camiye gelen görevliler, duvarda monte edilen ve içinde yardım için
toplanılan paraların bulunduğu çelik kasanın olmadığını fark etti. Yetkililerin durumu
bildirmesinin ardından polis geniş çaplı araştırma başlattı.
Olayın ardından caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kayseri Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntüdeki eşkal
doğrultusunda çalışma başlattı. Görüntülerdeki kişinin daha önce de sabıkası bulunduğu
öğrenilen M.Ö.’nün (20) olduğunu belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahsı kısa süre
içerisinde yakaladı. Adli Tıp’ta sağlık kontrolünden geçirilen M.Ö., daha sonra adliyeye
çıkartıldı.
Öte yandan, olay anı kameraya an be an yansıdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14026.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri, Yunanistan ve Almanya’da tanıtıldı.
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Yunanistan'ın Selanik şehrinde Yunanlı seyahat acenteleri ve otel yöneticilerine İl Kültür ve
Turizm Müdürü İsmet Taymuş başkanlığında Türkiye’den giden heyetin yaptığı ‘Kayseri
Turizmi ve Kayseri Mutfağı Tanıtım Gecesi’ yoğun ilgi gördü. Yunanistan’a giden tanıtım
heyetinde Kayseri Erciyes A. Ş., Talas Belediyesi, Talas Tanıtım Derneği, Now Otel ve
Radisson Blue Otel yetkilileri yer aldı. Ulu Önder Atatürk’ün doğduğu evin de gezilerek
Kayseri tanıtımının yapıldığı programın akşamında da Kayseri’ye özgü yemekler yapılarak
geceye katılanlara ikram edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Yunanlı seyahat

acenteleri ve otel yöneticileriyle turizm potansiyelinin artırılması ve Erciyes kış turizmi
üzerine yararlı görüşmeler yaptıklarını belirtti. Almanya’nın Hameln kentinde ikincisi
düzenlenen ‘Ramazan Festivalinin’ bu seneki konuğu Kayseri oldu. Almanya’da bulunan
Kayserililerin ve Alman vatandaşlarının büyük ilgi gösterdiği festival coşkuyla kutlandı.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve Kayseri’den
giden yöresel sanatçıların katıldığı festivalde Kayseri tanıtımı yapıldı ve İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünce Türkçe ve yabancı dilde hazırlanan broşürler dağıtıldı. ‘Fareli Köyün
Kavalcısı’ hikayesi ile bilinen Almanya’nın Hameln şehrinde yapılan festivalde, Kayseri’den
giden yöresel sanatçılar Yahyalı halısı dokuma, Kayseri mantısı yapımı, sedef ustalığı, ney
yapımı ve semazen gösterimi yaptı.
Türk ekonomisinin vazgeçilmez temel taşlarından birisi olan turizm gelirlerinin, Kayseri ve
ülkemize yaptığı katkıya ve Kayseri’nin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına büyük önem veren
Vali Orhan Düzgün ve beraberindeki heyet, iftarı Alman Milletvekilleri, Hameln kaymakamı
ve belediye başkanı ile birlikte yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14027.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Başkan Büyükkılıç ve ekibi Gürpınar esnafı ile
Gürpınar Mahallesi’nde mahalle halkı ve esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, Gürpınar halkına çok amaçlı, büyük ölçekli, modern yapısı ile tesis
kazandıracaklarını ve ayrıca alternatif yolları açarak seri ve güvenli ulaşıma imkan
tanıyacaklarını söyledi.
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Gürpınar Esnaf Mahalle gezisine Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri ile mahalle
muhtarları da iştirak etti.
Mahalle halkının memnuniyeti önemli…
Gürpınar Mahallesi’nde gerçekleştirilen belediye çalışmaları ile ilgili olarak mahalle halkına
memnuniyetlerini soran Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bölgenin barındırdığı nüfus, kamu
hizmet binaları, sosyal ve spor tesisleri ile adeta bir uydu kent olduğunu ve gelişime açık bir
bölgeyi kapsadığını söyledi.
Trafik akışı güvenli ve seri...
Başkan Büyükkılıç “Melikgazi İlçe sınırları içerisinde semtler arasında farklılık ve hizmet
kalitesi gözetmeksizin yatırımlar yapılmaktadır. Melikgazi Belediyesi şehrin Anbar semtinde
Pazaryeri inşa ederken, Subaşı Mahallesi’nde açık alan spor aletleri yerleştiriyor,
Kıranardı’nda köprü inşa ederken, Mimarsinan ve Gesi’de çok amaçlı sosyal ve spor tesisleri
inşa ediyoruz. Semtler arası hizmet uçurumu olmadığından sosyal ayrımcılık olmamakta ve
toplumda birlik ve beraberlik duyguları artmaktadır. Belediye olarak yapılan hizmetin
kalitesini ve vermiş olduğu sosyal faydasını göz önünde bulunduruyoruz.” dedi.
Mesken ağırlıklı mahallede pazaryeri ile sosyal tesis…

Mahallede bulunan fırın, şarküteri ve manav esnafı ile sohbet eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, Gürpınar Mahallesi’nde yer alan gençlerin ve öğrencilerin yoğun sevgi
gösterilerine karşılık yaz spor okullarına hazır olun mesajını vererek mahalle çocuklarına
oyuncak hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14028.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kocasinan'da işçiler erken bayram etti
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dağıttıkları 13 yevmiye ikramiyeyle
işçilerin erken bayram ettiğini söyledi.
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Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nde çalışanların maaş ve ücretlerini
zamanında ödemenin bir gelenek olduğunu, kendilerinin de bu güzel geleneği devam
ettirdiklerinin altını çizerek, "Çok şükür çalışanlarımızın maaş ve ücretlerini gününde
ödüyoruz. Bu konuda en küçük bir aksamamız yok. Bunun yanında işçilerimizin
ikramiyelerini de gününde veriyoruz. 165 işçimizin hak ettiği 13 yevmiyelik ikramiyelerinin
ikinci diliminin karşılığı 126 bin lirayı banka hesaplarına yatırdık" dedi.
İşçi personel ikramiyesinin birinci diliminin ocak ayı içinde ödendiğini hatırlatan Başkan
Çolakbayrakdar, "165 işçimizin ikinci dilim ikramiyelerini de hesaplarına yatırarak dağıtmış
olduk. İkramiye alan arkadaşlarımızın yüzünde erken bir bayram sevinci gördük, bu da bizi
mutlu etti. Gayretli çalışmalarıyla bize her zaman destek olan arkadaşlarımın ikramiyelerini
güle güle harcamasını diliyorum" diye konuştu.
İkramiyeleri hesaplarına yatan işçiler de maaş ve sosyal haklarını tam zamanında ödeyen
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, "Gerçekten erken bayram sevinci yaşadık.
Başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde duygularını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14029.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Talas’ta su kesintisi
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce, bugün Han, Harman, Tablakaya, Kiçiköy, Mevlana
mahallelerinin bir kısmında su kesintisinin yapılacağı belirtildi.
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Su kesintisinin saat 08:00’da başlayıp, saat 18:00’a kadar devam edeceğini kaydeden KASKİ
Genel Müdürü Ender Batukan, “Tablakaya mahallesindeki ekonomik ömrünü tamamlayan ve
sık sık arıza veren AÇB içme suyu hattı, duktil borularla yenilendi. Yeni hattın devreye alımı
sırasında 10 saatlik su kesintisi yapılacak,” dedi.
Yeni hatla birlikte bölgenin daha bol ve daha sağlıklı suya kavuşacağını belirten Batukan; bu
mahallelerde ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli
tedbirleri önceden almaları gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14030.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Dolu 4 bin dekar tarım arazisine zarar verdi
Geçtiğimiz günlerde, Kayseri'de yaşanan dolu felaketi, çiftçilerin ekili alanlarına büyük zarar
verdi. Kocasinan İlçesine bağlı Cırgalan, Zümrüt, Buğdaylı, Boğazköprü, Oymaağaç
Mahalllerinde yaşanan dolu felaketi, yaklaşık 4 bin dekar tarım arazisinde zarara yol açtı.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, "Dolu
felaketi yaşandıktan sonra, biz oda olarak, teknik ekibimizle birlikte, felaket yaşanan
bölgelere gittik. Yerinde inceleme yaparak çiftçilerimizden olayın nasıl yaşandığı ve neler
yapılması gerektiği hakkında istişarelerde bulunduk" dedi. Güneş, "Kayseri'de son yılların en
büyük dolu felaketi diyebiliriz. 20 dakika ceviz büyüklüğünde dolu yağmış ve tüm ürünleri
tamamen işe yaramaz hale getirmiş. Çiftçilerimizin, büyük emek vererek yetiştirdiği, Cırgalan
biberi, marul, kabak, ayçiçeği ve hububat gibi ürünler çok büyük zarar gördü" diye konuştu.
Güneş, "Biz çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ile
temasa geçtik. Onlarda bir teknik heyet göndererek, zarar ziyan tespit çalışması yaptırdılar.

Ayrıca konuyla ilgili olarak bir dosya hazırlayıp, Tarım Bakanlığımıza göndereceğiz.
Milletvekillerimizide bilgilendirdik, konunun takipçisi olacaklarını belirttiler. Çiftçilerimiz
merak etmesinler Oda olarak konuyu yakından takip edip, gerekli bilgilendirmeleri
yapacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14031.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Pişkin camii hırsızı yakalandı
Kayseri’de iftar saatine yakın bir zamanda camiden yardım paralarının bulunduğu kasayı
çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
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Dün meydana gelen olayda Kalpaklıoğlu Mahallesi’nde bulunan Hacı Ahmet Özkan
Camii’nde kimsenin bulunmadığı sırada bir kişi içeriye girmiş, duvarda monte edilmiş yardım
için toplanan paraların bulunduğu kasayı sökerek kayıplara karışmıştı. Olayın ardından
durumun fark edilmesiyle polis ekipleri çalışma başlatmış, kamera görüntülerini inceleyen
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri şüpheli
olarak M. Ö.’yü (20) gözaltına almıştı. Hırsızlık olayı da saniye saniye güvenlik kameraları
tarafından kaydedilmişti.
Yapılan işlemlerin ardından M. Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14032.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri Gençlerbirliği finali farklı kazandı
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Yıldız Kızlar Futbol Türkiye Şampiyonası ilk grup maçlarında Kayseri'de oynana
müsabakaların finalinde Malatya Bayanlar Spor Kulübü'nü 6-1 mağlup eden Kayseri
Gençlerbirliği adını son 20 takım arasına yazdırmayı başardı. Argıncık Stadı'nda oynanan
maçta rakibi karşısında rahat bir futbol ortaya koyan Kırmızı-Siyahlı takımı galibiyete taşıyan

golleri Bahar (2), Pınar (2), Gülnur ve Hatice kaydetti. Bu galibiyet ile Kayseri Gençlerbirliği
bir üst tura yükseldi. Bir üst turda takımlar kura ile 5'er takımlı 4 grup halinde mücadele
edecek. Bu aşamada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale kalma hakkı
elde edecek. Çeyrek final ve sonrasında oynanacak maçlar tek maç eleme usulünde
gerçekleştirilecek.
STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Murat Özçetin *** Yahya Sert *** Mustafa Kahraman ***
KAYSERİ GENÇLERBİRLİĞİ: Melike Aydere *** Bahar Özen *** Seda Özdemir ***
Gülnur Gülpınar *** Elmas Karakaya *** Pınar Çeri *** Aşkın Durdu *** Aleyna Gültekin
*** Merve Özdin *** Rabia A. *** Hatice Durmuş ***
MALATYA BAYANLAR SPOR KULÜBÜ: Şeyma Yıldırım * Sevda İçli * Ece Kendirli *
Dilara Gökçe Ayhan * Fadime Özbey * Berfin Fırat * Sude Uçan * Selinay Çaybaşı *
SelvanurÖzyay * Gözde Uçar * Buse Uçan *
GOLLER: Dk. 2.31 Bahar Özen, Dk.22.53 Pınar Çeri, Dk.45 Gülnur Gülpınar, Dk.60 Hatice
Durmuş (Kayseri Gençlerbirliği) Dk.17 SelvanurÖzyay (Malatya Bayanlar Spor Kulübü)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14033.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayserispor taraftarı takımlarına sahip
çıkılmasını istiyor
Kayserispor’un olağanüstü kongresinin çoğunluk sağlanamadığı için 4 Temmuz’a
ertelenmesinin ardından Kayserisporlu taraftarlar, takıma sahip çıkılmasını istedi.
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PTT 1. Lig’de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig’e çıkan Kayserispor’da geçtiğimiz
günlerde yapılan olağanüstü kongrenin çoğunluk sağlanamadığı için 4 Temmuz’a
ertelenmesinin ardından taraftarlar durumu protesto etti.
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına sahip çıkılmasını
istedi. Taraftarlar adına açıklamada bulunan Yavuz Soner Coşkun, Kayserispor’un sahipsiz
bırakılacak bir takım olmadığını söyleyerek duruma seyirci kalmayacaklarını vurguladı.
Coşkun, “Yıllardır gönül verdiğimiz takımımızın sahipsiz kalmasına seyirci
kalmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Kayserispor’un bu içinde bulunduğu başıboş durum
canımızı yakmakta. Bizim istediğimiz Kayserispor bu değil. Tarihinde şanlı başarılarımızın
bulunduğu kulübümüz, bugünkü gelinen noktada ne yazık ki o dönemden çok çok uzakta. Biz
sesimizi Kayseri’de ticaret yapıp bu şehrin önde gelenlerinden sayanların kulağında
çınlamalarını istiyoruz. Görüyoruz ki menfaat için Kayserispor adını kullanan herkes
kabuğuna çekilmiş durumda. Kayserispor sahipsiz bırakılacak bir takım değil, bu şehrin en
büyük marka değeridir. Herkesi taşın altına sokmaya davet ediyoruz. Bu takımın başına

Kayserispor zihniyetine yakışan omurgalı bir başkan istiyoruz. Gelecek başkandan da en
büyük isteğimiz, takımın içinde bulunduğu borç batağının incelenmesi ve açıklanmasıdır.
Dileriz bu gerçeği herkes görür, gerektiği gibi davranır ve bu takım içinde bulunduğu müşkül
durumdan bir an önce kurtulur" dedi.
Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14034.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kadir Has Stadyumu’nda çimlere 'Perde'
koruması
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda yaz aylarında aşırı sıcaklarda
çimlerin gelişimini devam ettirebilmesi ve serinlemesi için gölgelik imalatı yapıldı.
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Türkiye’deki stadyumlarda ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda
uygulanan gölgelik ile birlikte, saha çiminin aşırı sıcaklarda zarar görmemesi sağlanıyor. Her
biri 320 metrekarelik ölçülerde ve toplamda 21 adetten oluşan perdeler istenildiği zaman
açılıyor. 15 dereceye kadar gölge ve serinlik sağlayan uygulama esnasında sulama ve fan
sistemi de aynı anda devreye girebiliyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel
Müdürü Ali Üstünel, "Avrupa’da arena konseptindeki stadyumlarda sıklıkla gördüğümüz bu
yöntemi ilk defa Kadir Has Stadyumu’na uyarlamaya çalıştık. Esas itibariyle 4 metreye 80
metre ebatındaki yüzde 50 güneş geçirgenliğine sahip filelerin iki kişi yardımıyla perde
mantığıyla sahanın üzerine kapatılmasından ibaret. Amacı da özellikle Temmuz, Ağustos
dönemlerinde güneş ışınlarının çok dik olarak sahaya yansıdığı dönemlerde güneş ışığının çim
üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak. Kış döneminde de aynı uygulamayı farklı bir
malzemeyle yoğun yağışların önüne geçebilmek için kullanmayı düşünüyoruz. Tabi arena
stadındaki çim bakımının diğer statlara göre çok farklı inceliklere sahip. Biz de çalışan
personelimizle birlikte elimizden geldiğince günceli yakalayarak mevcut çim zeminimizin
hem Kayserispor'umuza hem Erciyesspor'umuza hem de milli takımlarımıza iyi bir ev
sahipliği yapmak amacındayız. Buna yönelik bir çalışma” şeklinde konuştu.
Uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Üstünel, “Türkiye’de başka
stadyumlarda görmedim. Ümit ederim diğer stadyumlara örnek teşkil eder ve bu anlamda bir
aşama daha kaydetmiş oluruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14035.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Zamansız geziyorlar
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Ramazan Ayı’nın gelmesi ile birçok
vatandaşın BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi), telefon, e-mail yoluyla veya bizzat
gördüklerinde davulculardan şikâyetçi olduklarını söyledi.
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Zamansız geziyorlar veya …
Ramazan Ayı içerisinde sahur vakti için davulcuların rastgele ve düzensiz bir şekilde
mahallelerde dolaştıklarını bu nedenle sık sık şikâyet aldıklarını belirten Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak hiçbir kişiyi veya grubu mahalle davulcusu olarak
görevlendirmedik. Belediye Zabıta Müdürlüğümüzce de böyle bir çalışma veya organizasyon
yapılmamıştır. Bu nedenle şikâyetlerinizi belediyeye yapmayınız. Belediye bu konuda hem
görevli değil hem de yetkisi yoktur.” dedi.
Son günlerde gelen şikayetlerin büyük bir kısmı...
Davulcuların gezme saati ile sahur arasında çok uzun bir süre olduğu yönünde vatandaşların
şikâyette bulunduklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye zabıta
birimince veya belediye olarak yetki dışında bir olay için yapabilecekleri bir şey olmadığını
bu nedenle şikâyetlerin ilgili kurumlara yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14036.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Dolu 'Pazarı' vurmadı
Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekerya Kaya, etkili olan dolu yağışının
ürünlerde bir azalma yaratmadığını söyledi ve vatandaşlara seslenerek, "Dolu yağışından
dolayı vatandaşlarımız tedirgin olmasın. Türkiye'nin her tarafı üretim bölgesidir" dedi.
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Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekerya Kaya, sebze ve meyve pazarını
değerlendirdi. Pazarda taze ürünlerin satıldığını söyleyen Kaya, dolu yağışının ardından
ürünlerde azalma olmadığını söyledi. Başkan Kaya, "Bu senenin mahsullerinde çok şükür
bereketlilik var. Pazar piyasası yılın 365 günü caziptir. Kaliteli ve taze mallar satılıyor. Dolu

Kayseri’ye yağdı. Allah rahmetinin ve bereketini eksik etmesin. Türkiye'nin her tarafı üretim
bölgesidir. Türkiye’de yok yoktur her şey var. Allah fırsatçılara fırsat vermesin. Vatandaşların
korkmasına gerek yok. Allah'tan zarar gelmedikçe bir taraftan yok edip bir taraftan var eden
Allahtır. Kesinlikle vatandaşlarımız tedirgin olmasın. Rahmette bereket, bolluk ve huzur
vardır. Bizler pazarcı esnafları fırsatçı esnaf değil geçim peşine düşmüş aza kanaat eden
insanlarız. Bizler pazarda marketlere oranla yarı fiyatına mal satıyoruz. Hiçbir vatandaşımız
ramazanın gelmesiyle pazar fiyatları yükseldi diye endişelenmesin. Böyle bir şey yoktur"
dedi.
Fiyatlar hakkında bilgiler veren Kaya, pazarda ürünlerin ucuz satıldığını söyleyerek,
vatandaşları pazarlara davet etti. Zekerya Kaya, "Domates 1 liradan, çeşidine göre salatalık 1
ve 1 buçuk lira, kabak 1 lira, biber 2 ve 2 buçuk liradan satışa sunulmaktadır. Kayseri semt
pazarlarında vatandaşa sebze ve meyve hizmeti sunmaktayız. Vatandaşta severek ve
beğenerek alışverişini yapıyor. Vatandaştan herhangi bir şikayet gelmedi. Marketlerde 18 ve
20 bin arasında çeşitli mal satılmaktadır. Yüzde 300 farkla malları vatandaşa satabiliyorlar.
Geçen sene 2 buçuk liraya sattığımız domatesler şu anda 1 liradan satışa sunulmaktadır.
Geçen yıl kayısıyı soğuk almıştı kilosu 6 liradan satılıyordu şimdi 2 liradan satılıyor. Fakat
pazara oranla bu fiyatlar marketlerde yüksektir. Piyasayı değerlendirirken marketlere bakarak
değerlendirme olmasın. Pazarlara gelip, pazarlardaki uygun fiyatları görün ve buna göre
değerlendirme yapınız. Halkımızın hepsini pazara davet ediyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14037.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Bünyan Belediyesi beş mahalleye yeni park
yapıyor
Mevcut parkalarda, oyun grupları, şehir mobilyaları, aydınlatma sistemleri ve temizlik
araçlarını yenileyen, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam eden Bünyan Belediyesi,
ilçenin farklı mahallerinde yeni parklar inşa etmeye devam ediyor.
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Bünyan Belediyesi tarafından daha önce yapımına başlanan ve neredeyse tamamlanmak üzere
olan Fatih Mahallesi Belediye Evler mevkiinde, içerisinde futbol sahası, çocuk oyun alanı ve
oyun grupları, aletli kondisyon alanı ve yürüyüş ile koşu yolları, kamelyalar, oturma bankları,
fıskiyeli havuzun yer alacağı parkın yanı sıra aynı özellikleri taşıyacak olan TOKİ
bölgesindeki park inşaatına da başlanmıştı. Bunlarla birlikte Bünyan Belediyesi Camikebir,
Camicedid ve Güllüce mahallerinde bu zaman kadar büyük eksikliklerden biri olan park
alanları için düğmeye bastı.
Üç mahallede de parkların temelini atan Bünyan Belediyesi, mahallelerde ikamet eden her
yaştan vatandaşın kullanabileceği park alanları oluşturuyor. Kurulacak olan yeni park alanları
çocuk oyun alanı ve oyun gruplar, kamelyalar, oturma bankları, modern aydınlatma sistemleri

ve temizlik araçlarına sahip olacak. Bu park alanlarından arazisi daha uygun olan Güllüce
mahallesinde birde futbol sahası yer alacak. Yapılacak olan bu 3 park ile Bünyan Belediyesi
aynı anda 5 mahalleyi yeni parklara kavuşturmuş olacak.
Yapılan hizmetlerle ilgili konuşan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, “ilçenin her
mahallesinde her yaş grubuna hitap eden parklar ile toplumun sosyal yaşamına renk
katıldığını, çocukların daha sağlıklı ortamlarda yetişmelerine imkân sağladıklarını” ifade etti.
Daha önce 6 yeni parkı ilçenin farklı mahallerine kazandırdıklarını belirten Başkan Şinasi
Gülcüoğlu,’’ Şuan 5 yeni parkımızın inşaatı devam ediyor. Bunların yanı sıra 2 yeni mesire
alanı için protokol imzaladık. Ayrıca Büyükşehir belediyemizle iş birliği içinde Pınarbaşı
mesire alanımızı yeniliyoruz. İlçemizin önemli değerlerinden olan bu mesire alanında alan
genişletme, iki yeni tuvalet, yeni ve kullanışlı bir mescit, kafeterya, modern çocuk oyun
grupları, 22 adet kamelya, oturma bankları gibi yenilikler yapılacak. Ayrıca buradaki havuz
genişletilerek, ulaşım yolu da daha sağlıklı bir hale getirilecek’’ dedi.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu daha önce birkaç oyun aleti ve birkaç banktan ibaret olan park
alanlarının yerine Bünyan’a ve Bünyanlılara yakışır kalıcı, modern ve daha kullanışlı
hizmetler yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14038.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri Şeker İftar Sofrası, Şarkışla'da yoğun
ilgi gördü
Kayseri Şeker Ramazan TIR’ı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun memleketi Şarkışla’daydı. 'Benim
sâdık yârim kara topraktır' diyerek çiftçiliğin önemini şiirlerinde dile getiren ünlü ozanın
memleketinde Kayseri Şeker iftar sofrasına ilgi yoğundu.
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Sivas’ın, Şarkışla, Gürçayır, Altınyayla, Cemel, Kaleköy, Deliilyas, Kızılcakışla, Kömürkaya,
Döllük, Gümüştepe, Hanlı, Maksutlu, Merkezhöyük, Osmanpınarı, Sağır, Bozkurt,
Demiroluk, Karalı, Yakacıkçavuşlu ve Yanalak’tan 700 pancar çiftçisi Şarkışla İlçesi İbrahim
Göker Parkında kurulan Şeker iftar sofrasında bir araya geldi.
Kayseri Şeker İftar sofrasında konuşan Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz;
"Şarkışla olarak Kayseri Şeker gibi yükselen bir değerle birlikte olmaktan memnunuz. Birlikte
yaptığımız görüşmeler neticesinde İlçemize yeni yatırımlar geldiğini belirterek tüm Kayseri
Şeker yöneticilerine Şarkışla halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.
Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan ise, "Gürçayır şeker pancarı üretiminde oldukça
önemli bir bölgedir. Yılda 24 bin ton pancar üretiliyor. Yaklaşık 4 bin dekar yer sulayan Altı
tane sulama kuyumuz var. Bu kuyular atıl vaziyetteydi.Sayın Başkanımız ve Yönetiminin
katkılarıyla faaliyette geçirdik. Sizin huzurunuzda kendilerine katkılarından dolayı teşekkür
ediyorum. Fabrika batarsa biz pancar ekemeyiz şuanda kendileri Fabrikayı düze çıkardılar.

Bizim çiftçimizin cebine giren bizim cebimize giriyor. Çiftçimiz rahat ederse bizde rahat
ederiz" diye konuştu.
Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut de, "Şarkışla, Cemel ve Gürçayır’ın içme suyu
ihtiyacını karşılayacak hem de 23 bin dönüm araziyi sulayacak Kanak Barajının yapılması
için büyük mücadeleler verdik.O mücadelelerimizin sonunda Allaha şükür barajımız yapıldı.
Kapalı devre sulama sistemi de yeni faaliyette geçti. Pancar veriminin bu sene iyi olmasını
bekliyoruz. Şimdi bu sulanacak 23 bin dönüm araziden üçte biri Cemel arazisi bundan sonra
daha yaygın bir biçimde pancara önem verileceği kanaatindeyim" dedi.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da yaptığı
konuşmada, "Kayseri Şeker Orta Anadolu ve Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından birisidir.
Elbette Kayseri Şeker’in zirai, ticari, sınai faaliyetlerinin yanında sosyal sorumluluk anlayışı
çerçevesinde sosyal faaliyetlerinin de olması gayet normal. Bu bilinçle, biz görevlerimizi
yerine getiriyoruz. Görüyorum ki tüm çiftçilerimiz aileleri ile buraya teşrif etmişler. İşte bu
bizim Büyük Kayseri Şeker ailesi olmamızın bir göstergesi. Bizler dört buçuk senedir bu
görevde bulunan kişiler olarak elimizden geldiği kadar Kayseri Şeker’i iyi noktalara taşımaya
çalışıyoruz" dedi.
Başkan Akay sözleşmeli üretim modeli ile ilgili olarak da Kayseri Şeker’in izleyeceği yolu
şöyle anlattı:
"Kayseri Şeker geçmişten devraldığı borçtan, kötü mirastan kurtuldu. Borçlarını bitirdi ve
yatırım yapacak duruma geldikten sonra ilk faaliyetini Şarkışla’da gerçekleştirme kararını
verdi. 9 Mayıs tarihinde Şarkışla da tarım market ve bölge müdürlüğünün temelleri atıldı.
İnşallah 15 Eylülde açılışı gerçekleştirilecek. Bu yatırımın gerçekleşmesinde bizlere katkısı
olan belediye başkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımızın desteğinden sonrada
biz Şarkışla’ya yatırımlara devam etme kararı aldık. Şimdi de Kayseri Şeker olarak lisanslı
depoculuk şirketi kurduk. Bu şirketin bir ayağı olarak yine sizlerin hizmetine yatırım olarak
sunulacak. Burada 20 bin tonluk silo yatırımı kararı verildi. Bunun çalışmaları yapılıyor.
İnşallah ağustos ayının ortalarında bunun temeli atılacak.
Lisanslı depoculuk arkasından başka yatırımları da beraberinde getirecektir. Mesela sertifikalı
tohumculuk konusu gelişecek, arpa buğday gibi ürünlerde sözleşmeli üretim modeli burada
uygulamaya başlanacak. Bu model uygulanınca şeker pancarında olduğu gibi; tohumunuz,
gübreniz, mazotunuz şirket tarafından sağlanacaktır. Bu yatırımları planlayıp
gerçekleştirmeye çalışıyoruz."
İftar Sofrasına Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Gürçayır Belediye Başkanı
Osman Özkan, Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı
Turhan Özer, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni
Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Nizamettin Çatak, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Üyeleri Niğmetullah Sevim, Halis Lektemur, Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi Denetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Kayseri Pancar Kooperatif Müdürü İsmet Aksoy,
Gürçayır Sulama Birlik Başkanı Hasan Coşkun, Altınyayla sulama Birlik Başkanı Senai
Bıyık, Kanak Barajı Sulama Birlik Başkanı Ali Alp ile diğer yetkililer katıldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14039.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Okan Karacan Forum Kayseri’de
Forum Kayseri, esprileriyle kırıp geçiren ünlü komedyen Okan Karacan’ı geleneksel
Ramazan etkinlikleri kapsamında 4 Temmuz Cumartesi günü sevenleriyle bir araya getiriyor.
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Kayseri ve çevre illerde yaşayanların alışveriş ve eğlence merkezi Forum Kayseri, Ramazan
ayı boyunca ziyaretçilerini dolu dolu etkinliklerle ağırlıyor. 4 Temmuz Cumartesi günü saat
18.00’de hayranlarıyla buluşacak ünlü komedyen, hem özel hayatı hem de yer aldığı
projelerle ilgili bilinmeyenleri anlatacak. 7’den 70’e herkesi gülmekten kırıp geçiren Okan
Karacan, Forum Kayseri ziyaretçilerinin sorularını içtenlikle cevaplayacak, onlara keyifli bir
Ramazan akşamı yaşatacak. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının tadını çıkarmak isteyen
Kayserililer bu yıl 4. kez birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Forum Kayseri’de
buluşmaya devam ediyor.
"FORUM KAYSERİ HAKKINDA"
Türkiye’de alışveriş merkezleri, ofis ve konutu da içeren çok amaçlı projeler geliştirip,
yöneten Multi Development Türkiye tarafından hayata geçirilen Forum Kayseri, 21 Aralık
2011’de açılmıştır. 160 bin metrekare inşaat alanı ve 65 bin metrekare kiralanabilir alanıyla
Anadolu’daki en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Kayseri, 200’den fazla seçkin
markayı ziyaretçileriyle buluşturmaktadır.
Şehrin tam merkezinde yer alan alışveriş merkezi, Kayseri’nin yanı sıra Sivas, Yozgat, Niğde,
Kırşehir ve Nevşehir gibi çevre illerden de gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle
karşılaşmaktadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14040.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı
Kayseri Valiliği, Valilik makamı veya farklı görevlerdeki kişilerin adını kullanarak para talep
edenlere karşı vatandaşları uyardı.
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kötü niyetli bazı kişilerin Valilik makamı ve
personelinin adını kullanarak kişi ve kuruluşlardan para talebinde bulunulduğu yönünde
duyumlar alındığı belirtildi.

Basın yayın kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla uyarılar yapılmasına
rağmen Kayseri'de de ortaya çıkan üzücü durum karşısında vatandaşların bir kez daha
uyarılmasının
doğru
olacağının
belirtildiği
açıklamada,
şöyle
denildi:
"Son günlerde ilimiz genelinde kendisini Vali, milletvekili, müdür veya farklı görevlerdeki
kamu personeli olarak tanıtan kişiler tarafından çeşitli sebepler ile vatandaşlarımızdan para
talep edilerek verdikleri banka hesap numaralarına para yatırmaları ve bu yolla
vatandaşlarımızın dolandırılmak istendiği anlaşılmıştır. Bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı
vatandaşlarımızın dikkatli ve uyanık olmaları ve hiçbir şekilde para vermemeleri ve bildirilen
hesaplara para aktarmamaları, bu tür olaylarla karşılaşan vatandaşların Emniyet Müdürlüğü
(155) ve Jandarma Komutanlığı’nı (156) arayarak bilgi vermesi gerekmektedir. Hiçbir devlet
kurumu veya görevlisi tarafından vatandaşlarımızdan bu gibi taleplerde bulunulması söz
konusu değildir.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14041.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kayseri ikinci amatör küme ligi sona erdi
Bu sezon 2 ayrı grup halinde toplam 17 takımın mücadele ettiği Kayseri İkinci Amatör Küme
futbol ligi hafta sonu oynanan tek maç ile sona erdi. Gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 4
takım Birinci Amatör Küme'ye yükseldi.
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Kayseri'de amatör futbol büyükler kategorisinde son lig olma özelliği taşıyan İkinci Amatör
Küme'de heyecan hafta sonu oynanan Kocasinan Ülküspor-Akkışla Gençlikspor maçı ile
birlikte tamamlandı. Bu sezon ligde iki ayrı grupta 17 takım mücadele etti. Çift devreli lig
usülüne göre oynanan ve üç puan sisteminin geçerli olduğu ligde gruplarında ilk iki sırayı
alan 4 takım isimlerini Birinci Amatör Küme'ye yazdırmış oldu. Buna göre A Grubu'nda
Kafkasspor ile Kocasinan Ülküspor, B Grubu'nda ise Yeşilhisar Belediyespor ile
Gaziosmanqaşa takımları mutlu sona ulaşan takımlar oldu.
Öte yandan, yine haftasonu tamamlanan U-11 Ligi'nde Kayserispor, U-12 Ligi'nde ise
Erkiletspor takımları şampiyonluğu kucaklayan ekipler oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14042.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

ERÜ’de ‘Yoğunlaştırılmış Biyoinformatik
Kursu’ düzenlendi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genom ve Kök Hücre Merkezi’nde ‘Yoğunlaştırılmış
Biyoinformatik Kursu’ açıldı.
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ERÜ Genom ve Kök Hücre Merkezi Konferans Salonu’nda kayıtlarını yaptıranlar 4 gün
boyunca devam edecek olan ‘Yoğunlaştırılmış Biyoinformatik Kursu’na katıldı. Genom ve
Kök Hücre Araştırma Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Genom ve Kök Hücre
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, “Bugün Genom kök hücre merkezinin
yeni bir aktivitesiyle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Genom Kök Hücre Merkezi bundan 2 buçuk
yıl önce kuruldu. Kompakt bir araştırma merkezi olup Türkiye’nin en büyük araştırma
merkezlerinden biridir. 120’nin üzerinde devam eden araştırmalarımız var. Bu araştırmalar
çok farklı kaynaklardan grantini aldı. Kök hücre merkezi araştırmaların yanında da eğitime de
önem vermektedir. İki tane anabilim dalı kurduk. Bir tanesi Kök Hücre Anabilim Dalı. Şu
anda Kök Hücre Anabilim Dalı’nda 22 tane öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca master eğitimi
veriyoruz. Yine aynı şekilde Biyofermatik Anabilim Dalı kurduk. Biyofermatik Anabilim
dalında, bu yılın Şubat ayı içerisinde öğrenci almaya başlayacağız. Biz şunu biliyoruz ki
genomlar çok kompakt, araştırmaları çok kompakt ve çok parametreye dayanıyor. Bu
parametreleri, bu farklı verileri değerlendirip anlamlı hale getirmek çok önemli oluyor.
Burada devreye bionformatik giriyor” şeklinde konuştu.
Düzenlenen konferans hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Yusuf Özkul, “Bugün ise
bionformatik kursu düzenliyoruz ve bu kursa 130 civarında öğrenci var katılan. Farklı
üniversite ve farklı kentlerden öğrenciler katılıyor. Yaklaşık 4 gün boyunca bionformatik
temel konularını tartışacaklar. Bionfermatiğin temel değerlendirmelerini web kullanımlarını
araştıracaklardır. Şu anda 200 civarında stajyer bulunmaktadır. Bunlarda Türkiye’nin her
üniversitesinden buraya gelmektedirler. Şu anda Genom Kök Hücre içerisinde 250 civarı
öğrenci vardır. Bu öğrenciler bilim aşkıyla buraya gelip burada çalışmak istiyor. Türkiye’nin
geleceği açısından bunu çok değerli buluyorum, bu çocuklar bizim gençlerimiz ve biz bayrağı
bunlara teslim edeceğiz. Kursun gerçekleştirilmesinde görev alan herkese teşekkür ediyorum”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14043.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Melikgazi ilçe yöneticileri Melikgazi iftarında
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Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve Kaymakamlık Yöneticileri, Melikgazi İlçe Müftüsü
Musa Dolar ve Yöneticileri, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir ve
Yöneticileri, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Ak Parti İl Kadın Kolları
Başkanı Selma Kocaoğlu ve Üyeleri ile Melikgazi Belediyesi meclis üyeleri Başkan
Yardımcıları ile Daire Müdürleri; Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından
verilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
İftar yemeğine katılan bütün davetliler ile tek tek ilgilenen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yöneticileri, Melikgazi İlçe Bürokratları, Belediye
üst yönetim kadrosu ile bir arada olmak istediklerini ve iftar sofralarına teşriflerinden, ayrıca
yaptıkları
çalışmalardan
dolayı
da
kendilerine
teşekkür
ettiğini
söyledi.
Diri ve dinamik Melikgazi… Melikgazi Belediyesi olarak yapılan yatırım ve hizmetlerle
örnek ve referans belediye olarak gösterildiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
ancak bir şehrin yöneticilerinin dinamikliği, aktifliği ve dayanışması ile gerçekleştirilen diri
ve dinamik çalışmanın her zaman başarı getireceğini bunun sadece şehir için düşünülmemesi
gerektiğini kaydetti.
Mübarek günlerin dostluğa ve kardeşliğe vesile olmasını…
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu birliktelik ve beraberliğin devam ettirilmesi için
çalıştıklarını, bu mübarek günlerin dostluğa ve kardeşliğe vesile olmasını dileyerek iftar
sofrasına icabet ederek onurlandıran herkesin şimdiden Kadir Gecelerini ve Ramazan
Bayramlarını tebrik ettiğini sözlerine ekledi.
Belediye Başkanı çalışmalarından dolayı
İftar yemeğine teşrif eden Melikgazi Kent Yöneticileri; Melikgazi Belediyesi’nin, Kamu
Kurumu ve Kuruluşları, Mesleki Oda ve Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları ile dayanışma
içerisinde çalıştığını ve bunun önemini vurgulayarak, çalışmalarından dolayı Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı hizmet ve yatırımlarından dolayı kutladıklarını söylediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14044.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Doğu Türkistan'a kapımız her zaman açık
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Doğu Türkistan'dan gelen muhacirlere
kucak açtıklarını belirterek "Bütün Doğu Türkistan Kayseri'ye gelse ağırlayacak yerimiz,
paylaşacak ekmeğimiz var" dedi.
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Büyükşehir Belediyesi İftar Buluşmaları adı altında gerçekleştirilen program kapsamında
Zümrüt Mahallesi'ndeki dernek binasında Doğu Türkistanlı vatandaşlarla bir araya gelen
Başkan Çelik, geçtiğimiz günlerde Doğu Türkistan'da yaşanan katliamdan dolayı içlerinin
buruk olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli sosyal gruplarla ve
şehrimizin misafirleri olarak gördüğümüz kardeş topluluklarla iftar sofralarında buluşmaya
devam ediyoruz. Üç gün önce Kuzey Irak'tan gelen Türkmen kardeşlerimizle bir iftar
sofrasında buluşmuştuk. Bugün de artık etle tırnak gibi olduğumuz Doğu Türkistanlı
kardeşlerimizle bir aradayız. Tabi içimiz biraz buruk. Çin'in geçtiğimiz günlerde orada
yaşayan kardeşlerimizi şehit etmesiyle birlikte içimizi hüzün kapladı. Adeta lokmalarımız
boğazımıza düğümlendi. Ben buradan öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Yakınlarına ve Doğu Türkistan ailesine sabırlar niyaz ediyorum. Rabbim tez zamanda, orada
yaşayan kardeşlerimize kurtuluş nasip etsin. Bu zulmü yapan Çin' de, şu mübarek günlerde
verdiği huzursuzluğun katbekat fazlasını kendi içinde yaşasın" diye konuştu.
"KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"
Doğu Türkistan'dan gelecek insanlara kapılarının he zaman açık olduğuna dikkat çeken
Başkan Çelik, ekmeklerini paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, "Doğu Türkistan'dan yıllar
önce gelen kardeşlerimizle artık ayrılmaz bir parça olduk. Karşılıklı muhabbet ortamında en
küçük bir huzursuzluğa meydan vermeden yıllardır birlikte yaşıyoruz. Biz sizlerden razıyız,
inşallah sizler de bizden razısınızdır. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda bir grup Doğu
Türkistanlı kardeşimiz daha şehrimize geldi. Hiç tereddüt etmeden onlara da kapılarımızı
açtık. Bütün Doğu Türkistan Kayseri'ye gelse ağırlayacak yerimiz, paylaşacak ekmeğimiz
olduğunu buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Düzenlemiş olduğumuz bu iftar da
zaten bunun küçük bir numunesi. Bundan sonra da inşallah hep birlikte, yan yana gönül
gönüle olmaya devam edeceğiz" dedi.
"BÜTÜN DÜNYA SUSKUN"
Programda konuşan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit
Tümtürk de Çin'de yaşanan son olaylara dikkat çekerek, "Devletimizin ve milletimizin gölgesi
altında, huzur içerisinde, namus ve iffetinden emin, din ve vicdan hürriyetini özgürce
yaşayarak Ramazanımızı idrak ediyoruz. Ama Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin ne namus
ve can güvenliği var ne de dinini yaşama imkanı. Ramazan'da oruç tutmak yasaklanarak
İslam'a karşı bir savaş başlatılmış durumda. Orada yaşayan kardeşlerimize bir bedel
ödetiliyor. Ama bütün bu zulümlere karşı insanlık suskun, dünya suskun, medeniyet beşiği
olarak adlandırılan Batı suskun ve üzülerek söylüyorum, İslam dünyası suskun. Çin'in bu
vahşetini nefretle kınıyor ve insanlığı bu zülme karşı 'dur' demeye davet ediyoruz. Bu zulme

karşı tek adaletli ses çıkartan Türkiye ve Türk halkıdır. İnşallah İslam dünyası ve
Müslümanlar bir gün uyanır da yeryüzünde adalet tecelli eder" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14045.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Çolakbayrakdar: "Mahalleyi en iyi muhtar
bilir"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahallenin her ihtiyacını en iyi
muhtarın bileceğini bu nedenle vatandaşla belediye arasındaki iletişim köprülerinden biri olan
muhtar hizmetlerine önem verdiklerini söyledi.
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Anadolu Harikalar Sofrası’nda düzenlenen iftarda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, ”Bugün
116 mahallemizin muhtarıyla beraber iftarımızı açtık. Muhtarlarımızla her daim içiçeyiz, hep
birlikte görüşüp, istişarelerde bulunuyoruz. Bugün de Ramazan’ın bereketiyle muhtarlarımız
ve aileleriyle birlikte iftar açtık” dedi.
Mahalleleri gezip, sorunlar ve projelerle bizzat ilgilendiğini vurgulayan Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar “Yaklaşık 4 aydır bu görevi yürütüyorum. Bu süre zarfında mahallelerimizi
gezip sorunları ve projeleri yerinde görmeye özen gösteriyorum. Çalışma arkadaşlarımdan
bilgiler alıyor, koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ama, bir mahallenin neye ihtiyaç
duyduğunu, ne istediğini, ne gibi sorunları olduğunu en iyi bilecek kişi o mahallenin
muhtarıdır. Mahalle insanının derdiyle dertlenme, sorunlarını çözme konusunda muhtarların
çok büyük katkıları var. Sizlerle devamlı olarak iletişim halinde olacağız. Kapımız her daim
sizlere açık. Taleplerinizi imkanlarımız dahilinde daha önce nasıl yerine getirdiysek şimdi de
aynı anlayışla karşılayacağız. Sizlerle işbirliğine, iştişareye her zaman açık olduk; bundan
sonra da devam edeceğiz. Görevimiz insanlarımıza ihtiyaç duydukları hizmeti götürmek,
yaşamını kolaylaştırmak, hayatın her alanında insanlarımızı mutlu kılacak adımlar atmaktır.
Sizlerle ortak görevimiz de birlik beraberlik içinde bu çalışmaları yürütmektir”şeklinde
konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, yerinden yönetim olmadan etkin ve verimli hizmet olmayacağının
altını çizerek, "Yerinde yönetim olabilmesi için sokaktan kopmamamız, sokağın nabzını iyi
tutmamız ve vatandaşlarla içiçe olmamız gerekiyor. Bizlerle vatandaşın arasındaki iletişim
köprülerinin biri de sizlersiniz. Sizlerle birlikte Kocasinan’ımızı ve şehrimizi
güzelleştireceğiz, daha iyi yerlere getireceğiz. Allah’ın izniyle yakın gelecekte Kocasinan’ın
yüzünü daha çok güldüreceğiz, çehresini değiştireceğiz. Yeni Kayseri, Kocasinan'da
kurulacak. Kocasinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak. Kayseri, Kocasinan üzerinden
şekillenecek. Bu hedefi yerine getirmek için var gücümüzle gayret edip sizlerin de desteğiyle
amacımıza ulaşacağız” dedi.

Muhtarlara 2 yeni müjde veren Başkan Çolaybayrakdar, sözlerini şöyle bitirdi," Bilgisayar
ihalesine çıktık. En yakın zamanda inşallah bilgisayarları teslim edeceğiz. Sizin daha iyi
ortamda çalışmanız için her türlü gayreti gösteriyoruz. Sadece muhtarlarımızla ilgilenecek
onların mahalleleriyle ilgili sorunlarını dinleyecek ve bunları belediyemize aktaracak bir
birim kuracağız. Bu sadece muhtarlarımıza ait olan bir müdürlük olacak. Amacımız sizinle
olan iletişimimizin bundan sonra daha hızlı ve daha aktif yürümesini sağlamak. Bu müjdeyi
de size veriyor hayırlı Ramazanlar diliyorum”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14046.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Prof. Dr. Keleştemur’dan KTO’ya veda ziyareti
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden ayrılarak, Türkiye'de ilk kez kurulanSağlık Bilimleri
Enstitüleri Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Kayseri Ticaret
Odası’na veda ziyaretinde bulundu.
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Prof. Dr. Keleştemur’u başkanlık makamında ağırlayan Kayseri Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı eşlik etti.
Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Hiçyılmaz, Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur’un, Erciyes Üniversitesi Rektörü olarak önemli işlere imza atığını
belirtti ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri Başkanlığı görevinde başarılar diledi.
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise üniversitede görev yaptığı sürede Kayseri Ticaret Odası ile
karşılıklı işbirliği ve anlayış içinde çalıştıklarına değinerek, Başkan Mahmut Hiçyılmazbaşta
olmak üzere Oda yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.
Ziyaretin sonunda Başkan Hiçyılmaz tarafından, yaptığı hizmetlerden dolayı Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur’a plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14047.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

ERÜ öğrencileri DASK’tan ödülle döndü
Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) düzenlediği “DASK 2015 Depreme Dayanıklı
Bina Tasarımı Yarışması” sonuçlandı. Yarışmada Erciyes Üniversitesi Ekibi 2.lik ödülünün
sahibi oldu.
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Türkiye’deki üniversiteler arasında düzenlenen ve 66 üniversiteden 26’sının finale kaldığı
yarışmada proje ekipleri yarışma kapsamında, İstanbul Ataşehir Semti’nde yapılması
düşünülen 30 katlı bir otel binasının statik - mimari tasarımıyla birlikte projelerini maket
haline getirdi.
Değerlendirmeler sonucunda finale kalan ve aralarında Erciyes Üniversitesi’nin de yer aldığı
26 üniversitenin maketleri 28-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul Osmanlı Devlet Arşivleri
Kongre Merkezi’nde yarıştı. Yarışma neticesinde danışmanlığını Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Aydın ve
Dr. Furkan Birdal’ın proje ekibini İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Zahir Türk, Mehmet
Altuntaş, Fatih Sevinç, Fatih Mehmet Kaçar, Mimarlık Bölümü’nden Ali Can Koç’un
oluşturduğu Erciyes Üniversitesi Ekibi 30 Haziran’da gerçekleştirilen finalde 2.lik ödülünü
kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14048.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Üstünel'den veda mesajı
Spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Üstünel, Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen yeni
yapılanma çerçevesinde görevinden ayrıldığını söyleyerek, veda mesajı yayımladı.
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Üstünel mesajında, şunları kaydetti:
"Uzunca bir süredir büyük gururla sürdürdüğüm görevimden, Büyükşehir Belediyemizde
gerçekleşmekte olan yeniden yapılanma çerçevesinde ayrılmış bulunuyorum. Görevde
bulunduğum sürece her türlü zorluğa göğüs gerdiğimiz, birlikte çalışmaktan onur duyduğum
mesai arkadaşlarıma, çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Milletvekilimiz

Sayın Mehmet Özhaseki beyefendiye başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa
Çelik olmak üzere her kademedeki Belediyemiz personellerine, Şirket Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Kemalettin Cengiz Tekinsoy ve yönetim kurulu üyelerimize, tecrübeleri ile
çalışmalarımıza ışık tutan sayın Mehmet Sönmez'e görevimiz gereği irtibatta bulunduğumuz
resmi kurumlarımıza, Spor Federasyonuna, kulüplerimize, sporculara, sivil toplum
örgütlerine, vakıf ve derneklere yaptıkları yorum, eleştiri ve değerlendirmelerle
çalışmalarımıza yön veren yazılı ve görsel basınımızın değerli mensuplarına şükranlarımı
sunarım."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14049.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

