KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
22.07.2013–31.07.2013
Bakan Yıldız, Salatalık Đçin 100 TL Ödedi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, açılışına katıldığı organik tarım ürünleri
pazarında yaptığı konuşmasında "Aslında organik tarımla alakalı duyulan ilgi endüstrinin
günahlarından arınmış, normalde endüstri bize bir kısım kirleri ve sıkıntılarıyla beraber
geliyor"dedi ve pazardan domates, salatalık ile çay satın aldı.
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Erciyes mahallesinde açılışı yapılan organik tarım ürünleri halk pazarına, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Orhan Düzgün, Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın,
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende açılış
konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’da, “Organik tarımla
üretilen ürünlerin ister marketlerde isterse pazarlarda yer almış olması insan sağlığı ve gelişen
Türkiye açısından çok önemli. Bildiğiniz gibi dünyada 60 - 70 milyar dolar civarında bir
pazarı olan konudan bahsediyoruz. Türkiye’de de 400 milyon dolarlara yaklaştı. Đnşallah
hükumetimiz zamanında son 10,5 yılda gerek alanların gerekse ürünlerin sayısını 2 katına
çıkarttık. Bu yeterli mi? Hayır daha fazla çıkartmamız lazım. Aslında organik tarımla alakalı
duyulan ilgi endüstrinin günahlarından arınmış, normalde endüstri bize bir kısım kirleri ve
sıkıntılarıyla beraber geliyor. Đnsan sağlığı ve vücudu için ne yapıyoruz? Aslında toprağın
azotunu normalde biz nitrojenini kimyasal yönüyle takviye etmeye çalışıyoruz ama bu daha
fazla tüketim için gerekiyor. Bunların miktarı az olsa da faydalanabilen insanlarımız için son
derece yararlıdır” şeklinde konuştu.Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, ise “Açılan bu
organik pazarının hayırlı olmasını diliyorum. Erciyes Evler mahallesi semt pazarında artık
pazar günleri organik ürünlerin satışı olacak. Biz organik ürün üreticilerine sürekli destek
veriyoruz. Her yıl aşağı yukarı 250 - 300 bin domates fidesi dağıtıyoruz” dedi.
Vali Orhan Düzgün ise, “Böyle bir pazarın açılması gerçekten memnuniyet verici bir durum.
Organik ürünleri elde etmek isteyen vatandaşlar için çok önemli bir fırsat. Ayrıca
çiftçilerimizde bahçelerinde ürettikleri organik ürünlerini burada değerlendirebilecekler” diye
konuştu.Yıldız, yaptığı konuşmaların ardından organik tarım pazarının açılışını yaparak,
pazarı gezdi. Yıldız Pazar gezisinde domates, salatalık ve çay aldı. Yıldız, domates ve
salatalığa 100 TL, çaya da 10 TL ödedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/bakan-yildiz-salatalik-icin-100-tl-odedi-h2620.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Develi'de Halep Keçisi Yetiştirilecek
Kayseri’nin Develi ilçesinde bir besici kendi öz kaynakları ile oluşturduğu çiftliğinde Halep keçisi
yetiştirecek.
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Yılda iki sefer yavrulaması ve yavruladığı zaman ise 2 ile 4 arasında yavru vermesi ile ünlü
olan Halep keçisinin dünya üzerinde 50’ye yakın ülkede yetiştiriciliğinin yapıldığını söyleyen
besici Zekeriya Akın, “Halep keçileri genellikle koyu kestane renginde vücudu uzun kıllarla
kaplı, kulakları uzun geniş ve sarkık 25-30 cm uzunluğunda. Boyun altında 5-10 cm
uzunluğunda küpesi bulunan, başı uzun, burnu biraz öne bükük, canlı ağırlığı erkeklerde 6090 kilo arasında, dişilerde ise 50-60 kilo arasında olup günlük süt verimi 2-3 kilo arasında
olan Halep keçileri dünyada en çok et ve süt veren keçi ırklarından biri olup. Sıcak ve soğuk
bölgelerde sorunsuz beslenmesi yanı sıra her bölgeye uyum sağlama yeteneği vardır” dedi.
Akın yaklaşık 400 adet Halep keçisi ile kurduğu çiftlikte süt sağımının da sağım ünitesi
aracılığı ile yapıldığını ve sütlerin dondurma yapımında kullanıldığını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ekonomi/develide-halep-kecisi-yetistirilecek-h2621.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Kayseri'de Köylünün Ayağı Çamurdan Kurtuluyor
Kayseri Đl Özel Đdaresi ve Đl Genel Meclisi’nin girişimleri ile köylere parke yapılıyor.
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Kayseri il Özel idaresi ve Đl Genel Meclisinin girişimleri ile artık köylerde köy meydanı sokak
araları ve mezar yolları dahi parke yapılarak köyde yaşayan vatandaşların ayakları çamurdan
kurtuluyor.
Çomaklı Köyünde mezar yolu parke çalışması esnasında köylüler Đl Genel Meclis üyesi Fazlı
Öztürk ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek katkısı olanlara teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-koylunun-ayagi-camurdan-kurtuluyor-h2622.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Kayseri'de Kaza: 1 Yaralı
Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, Kocasinan Đlçesi Mimarsinan mahallesinde meydana gelen trafik
kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 11 yaşındaki F.S.’ye, M.S. idaresindeki otomobil
çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri yaralı F.S.’yi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-kaza-1-yarali-h2623.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Kıymalı Pide Cinayetinin Sanığı Tutuklandı
Kayseri’de 'kıymalı pide' tartışması sonucu Rıfat Kızıl'ı öldürdüğü iddia edilen zanlı Selçuk
Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Kayseri Adalet Sarayı’nda nöbetçi mahkemeye çıkarılan cinayet zanlısı Selçuk Y., kıymalı
pide tartışması sonucunda Rıfat Kızıl’ı öldürdüğü iddiası ile tutuklandı. Zanlı, mahkemenin
tutuklama kararının ardından cezaevine götürüldü. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kiymali-pide-cinayetinin-sanigi-tutuklandi-h2624.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Milletvekili Bakır'dan, PKK ve PYD Açıklaması
AK Parti Kayseri Milletvekili Prof.Dr. Pelin Gündeş Bakır, Beşar Esad'ın Kuzey Suriye'den
çekilirken Doğu Suriye'yi terör örgütü PKK'nın bir uzantısı olan PYD'ye bıraktığını, Doğu
Suriye'de de, Kuzey Irak'ta olduğu gibi bir Özerk Kürt Bölgesi'nin kurulmasına çalışıldığını
söyledi.
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Milletvekili Bakır, AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı'nda Nöbetçi Vekil olarak açıklamalarda
bulundu. Bakır, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanmasıyla ilgili çeşitli tespitlerde
bulunarak şöyle konuştu: ''Öcalan, 1980 darbesinden birkaç ay önce Türkiye’den ayrılıp
Suriye’ye geçti. Uzun yıllar Suriye’de yaşadı. Baba Esad onu orada korudu kolladı ve orada
bir yapılanma oluşturdu. Bugün PKK’nın uzantısı olan PYD isimli bir yapılanma söz konusu.
Bunların savaşçı güçleri var. Orada Esad, kuzey Suriye’den çekilirken kuzey doğu Suriye’yi
PYD’ye terk ederek çekildi. Bunu herkes biliyor. Orada Özgür Suriye ordusuyla PYD
arasında zaman zaman çok şiddetli çatışmalar oldu. Son geldiğimiz nokta, PYD’nin Özgür
Suriye Ordusu'nu geri püskürterek sınırımıza yakın bölgelere bayrağını dikti.''
''BEN DAHA ÖNCE SÖYLEMĐŞTĐM''
Bu gelişmeleri kendisinin daha önce ifade ettiğini belirten Bakır, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Şimdi Kuzey Irak, tabi bu çok aşamalı bir plan. Adım adım ilerliyor. Kuzey Irak’ta bir Özerk
Kürt Bölgesinin Barzani yönetiminde kurulduğunu, daha sonra bunun aynısının Suriye’de
deneneceğini söylemiştim. Şu an 45 milyar petrol rezervi var Kuzey Irak’ta ve Kuzey Irak o
petrolü Akdeniz'e ulaştırabilmek için Türkiye’ye muhtaçtır ama Suriye’de Kürt özerk bölgesi
kurulduğu takdirde Türkiye’ye muhtaçlığı kalkacaktır ve kesintisiz bir koridor oluşacaktır.''
Türkiye için esas tehlikenin burada kaynaklandığını vurgulayan Pelin Gündeş Bakır, sözlerine
şöyle devam etti: ''Buna bağlı olarak dış politikayla uğraşan insanlar bazı argümanlar
geliştirdi. Benim bu söylemime karşı 'Kürtler bütün Suriye sınırı boyunca değiller, öbek öbek,
kimi ilçelerde kimi kasabalarda. Kimisinde Türkmenler var kimisinde Araplar var.
Dolayısıyla Kuzey Irak’taki özerk yönetimin aynısının Suriye’nin kuzeyinde kurulması imkan
dahilinde değildir' dediler ama ben buna karşı şunu söyledim, Esad da nüfus olarak Suriye’nin
yüzde 10-15’ine sahipti ama Esad ailesi 50 yıldan fazla Suriye’ye hükmetti. Dolayısıyla
bunun nüfusla orantılı olmadığını görüyoruz. Esas dava şudur, silahı, savaşacak adamı,
petrolü, parası olan o koridoru açar. Bizim burada çok dikkatli olmamız lazım.''

TÜRKMENLERĐN GÜVENLĐĞĐ TEHLĐKEDE
Açıklamasında, ''Bölgedeki Türkmenlerin güvenliği tehlikededir. Orada 3,5 milyon Türkmen
kardeşimiz var'' diyen AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, ''Türkmen nüfusu
Kürt nüfusundan daha fazladır. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak kuzeydeki Türkmenlerin
güvenliğini birinci derecede önemsediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca,
oradaki Özgür Suriye Ordusu'nun da tek bir yekpare şeklinde Esad’a karşı çarpışması önem
arz etmektedir'' ifadelerini kullandı.Milletvekili Bakır, Suriye’de iç savaş bitikten sonra
demokratik, tek parçalı, birleşmiş bir Suriye’nin kurulmasını arzu ettiklerini bildirerek şunları
söyledi: "Buradan farklı birliklerin çıkması, Türkiye’nin menfaatine değildir ve Türkiye buna
müsaade etmeyecektir. Bunu bir kez daha ifade etmek lazım. PYD’nin de bunu dikkate alması
gerekir. Türkiye devleti gibi bir devletle PYD mücadele edemez, hiçbir zaman haddi değildir
ve bazı unsurları kullanarak Türk hükümetine bir takım şeyleri zorla kabul ettirmeye
çalışmasını Türkiye asla kabul etmez. Türkiye büyük bir devlettir, şantajla, zorlamayla, silahla
hiç kimse hiçbir şeyi kabul ettiremez. Bunun altını kalın çizgilerle çizmek lazım. Đnsanların
özgür ve demokratik bir şekilde yaşayacağı, baskıların olmadığı, tek parçada birleşmiş bir
Suriye’yi hedefliyoruz. Hedefimizde seçimlerin olduğu, çoğulcu ve çok partili bir sistemin
olduğu bir Suriye’yi hedefliyoruz. Aksini kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir''
PKK VE UZANTISI PYD'DE TERÖR ÖRGÜTÜDÜR
PKK'nın uluslararası arenada terör örgütü olarak kabul edildiğini hatırlatan Bakır, şu konulara
dikkat çekti: ''ABD'de, AB de terör örgütü olarak kabul etmektedir. PYD de PKK’nın bir
uzantısıdır. Bunun terör listesinden çıkmaması, çözüm süreci sonuçlanıncaya kadar çok önem
arz ediyor. Ne zaman biz önümüzü görelim, silahların bırakıldığını, şehitlerin olmadığını
görürüz, ondan sonra belki adımlar atılabilir ama şu an uluslararası baskının PKK üzerinde
devam etmesi çok önemlidir. Burada bizim uluslararası komisyonlarda görev alan
milletvekillerimize de çok büyük görev düşüyor. Bu örgütün herhangi bir Avrupa konseyinde,
genel kurulunda konuşma yapması, oraya girmesi uygun değildir. Bunun önünün tıkanması
çok büyük önem arz ediyor''Konuşmasında, komşu devletlere özellikle Đran’a sitem eden
Bakır, sözlerine şöyle devam etti: ''Đran’la PKK’nın bir ateşkes sürecine girmiş olduğunu
görüyoruz. Hiçbir surette birbirlerine dokunmuyorlar, zarar vermiyorlar. Đşbirliği olduğunu
görüyoruz. Đran bizim komşumuzdur her zaman komşumuz olarak kalmaya devam edecektir.
Türkiye gibi büyük bir devleti karşısına almak, Đran’ın ne kadar menfaatinedir bunun
düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. PKK veya PYD, Esad’la Türkiye’ye karşı işbirliğine
girmiştir. Bu TSK tarafından çok iyi takip edilmektedir. Türkiye oldu bittiye asla müsaade
etmeyecektir, edemez.''
SINIRLARI ĐNSANĐ AÇIDAN AÇTIK
Suriye'de iç savaşın başlamasıyla beraber Türkiye'nin sınırlarını açtığını ifade eden Bakır,
şunları söyledi: ''Đnsani açıdan baktık bu olaya. Bu kadar Suriyeli mülteciyi misafir ediyoruz
şu anda ama bizim önceliğimiz, bunların kontrol atında kamplarda misafir edilmeleridir. En
uygun yer kamplardır. Çünkü kayıt altına almamız gerekiyor gelen Suriyelileri. Kayıt altına
alınmalarında da sorunlar çıkacaktır. Bu yüzden kamplarda kalmaları esastır. Kasım 2012’de
dört kampa gittim. Kampları ben gezdim orada şartların çok iyi olduğunu gördüm. Evlere
ayrıldıkları takdirde aynı şartların sağlanması mümkün gözükmemektedir. Oysa kamplarda
okul, sağlık hizmetleri, bazı sosyal aktiviteler olsun her türlü ihtiyaçları karşılanıyor''
Bakır, iç savaştan önce Suriye’de herhangi bir vize durumunun söz konusu olmadığını
belirterek sözlerini şöyle tamamladı: ''Orta ve üst sınıflı Suriyeliler ellerinde pasaportla
Türkiye’ye giriş yaptı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yerleştiler. Bunların iyi bir şeklide kayıt
altına alınmaları çok önemli çünkü bir müddet sonra maddi imkânları yok olmaya başlayacak

ve kamplara dönecekler. Đç güvenliğimiz açısından her muhtarlık, emniyet müdürlüklerine
kendi muhtarlık alanlarında ne kadar Suriyelinin yaşadığını bildirmesi esastır. Bu benim
görüşümce bir tedbirdir, bunun yapılması lazım ve sınır kapılarına kamera ve kayıt
sistemlerinin kurulması lazım. Sınırlarımıza giren Suriyelilerin nerede olduklarını bilmemiz
gerekir.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/milletvekili-bakirdan-pkk-ve-pyd-aciklamasi-h2625.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Kayseri'de Asayiş Olayları
Hacılar ilçesinde, dedesine ait ruhsatsız av tüfeğini omzuna asarak tarladaki samanların
üzerini örten genç, tüfeğin ateş alması sonucu, vuruldu.
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DÖVÜLEN KADIN ĐÇĐN KORUMA KARARI
Kocasinan ilçesinde kocası tarafından dövülen kadın için Cumhuriyet Savcısı koruma tedbir
kararı aldırılması yönünde talimat verdi.
Alınan bilgilere göre Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesi'nde Ş.A. isimli kişi, tartıştığı eşi
F.A.’yı yumruk ve tekme vurarak yaraladı. Yaralı F.A. sevk edildiği Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Cumhuriyet Savcısı, nöbetçi Aile Mahkemesi'nden koruma tedbir kararı aldırılması yönünde
talimat verdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
YAYLACILAR, ÇADIRDA YAKTIKLARI ATEŞĐN DUMANINDAN ZEHĐRLENDĐLER
Erciyes Dağı'ndaki Tekir Yaylası'nda çadırda kalan 2 kişi yaktıkları ateşin dumanından
zehirlendi.
Alınan bilgilere göre, Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda M.Ç. ve N.Ç. isimli şahıslar, kaldıkları
çadırın içerisinde yaktıkları ateşin dumanından etkilendiler. Diğer çadırlardaki vatandaşlar
durumu fark ederek, dumandan etkilenen 2 kişiyi çadırdan çıkardılar. Bir süre nefes almakta
zorlanan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
DEDESĐNĐN TÜFEĞĐYLE KENDĐNĐ VURDU
Hacılar ilçesinde, dedesine ait ruhsatsız av tüfeğini omuzuna asarak tarladaki samanların
üzerini örten genç, tüfeğin ateş alması sonucu, bacağından vuruldu.
Alınan bilgilere göre Hacılar'a bağlı Kapuzsekisi Köyü'nde, M.K. isimli genç, dedesine ait
ruhsatsız çift kırma av tüfeğini omzuna asarak tarladaki samanların üzerini örtmeye başladı.
Bu sırada M.K'nın ayağının kayması sonucu tüfek ateş aldı ve şahıs sol bacağından yaralandı.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, tüfek de muhafaza altına alındı.

Tüfekle yaralanan M.K. kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayati
tehlikesi olduğundan müşahede altına alındı.
EŞĐNĐN ÖLÜMLE TEHDĐT ETTĐĞĐ KADIN, DEVLETE SIĞINDI
Pınarbaşı'nda eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın, talebi üzerine Kayseri Kadın Sığınma
Evi'ne yerleştirildi.
Alınan bilgilere göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Eski Yassıpınar Köyü'nde T.G. isimli kişi,
aralarında çıkan tartışma sırasında eşi A.G.’yi öldürmekle tehdit etti. Olayla ilgili Cumhuriyet
Savcısına bilgi verilerek şüpheli T.G. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Mağdur A.G. ise talebi üzerine Kayseri Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirildi.
RUHSATSIZ TABANCAYLA KENDĐNĐ VURDU
Talas'ta hayvan otlatan bir kişi, belindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu
bacağından yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Talas ilçesine bağlı Örencik köyünde Z.Ç. isimli kişi, arazide hayvan
otlattığı sırada belinde bulunan ruhsatsız 7,65 mm çapındaki tabancanın yere düşerek ateş
almasıyla sağ bacağından yaralandı.
Mağdur sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tedavisinin
ardından taburcu edildi. (ĐHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kiz-kuran-kursunda-badminton-keyfi-h2596.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Freni Patlayan Vinç Şarampole Uçtu
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, freni patlayan vinç şarampole uçtu.
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Kazada araçtan atlayan vinç sürücüsü ile bir yolcu yaralı olarak kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, Hisarcık yolunda meydana gelen trafik kazasında, Erciyes'ten şehir
merkezi istikametine seyir halinde olan 38 07 522 plakalı vincin sürücüsü G.C. (31), aracın
freninin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Vinci durduramayan G.C. ve yanında
bulunan yolcu M.A.A. (41) araçtan atlayarak canlarını kurtarırken, vinç ise yaklaşık 25 metre
yükseklikten şarampole uçtu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan G.C. ve M.A.A., olay
yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne
kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (ĐHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/freni-patlayan-vinc-sarampole-uctu-h2628.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

Erciyes Zafer Kurultayının Tarihi Belli Oldu
Sanatçı Ozan Arif, Erciyes Zafer Kurultayı'na vatandaşları davet ederek, kurultaya sanatçılar
Đsmail Türüt ve Esat Kabaklı'nın da katılacağını açıkladı.

22 Temmuz 2013 Pazartesi 18:15

Ozan Arif, "Her sene Ağustos ayının ilk haftası Erciyes'in Tekir yaylasında yaptığımız Zafer
Kurultayı Ülkücüler için sıradan bir panayır değildi. Erciyes Zafer Kurultayı Ülkücüler için
büyük yorgunluklardan sonra ulaşılan bir seviç, daha doğrusu bir değerdi.Hem öyle bir değer
ki, her çileye, her meşakkate değecek bir değerdi" diye konuştu.Ozan Arif, "Erciyes, bırakın
Türkiye'yi, dünyanın her tarafından ülkücülerin her türlü ulaşım zorluğunu yenerek gelip cem
oldukları, gönül gönüle verdikleri, birbiriyle kucaklaştıkları, çimenin yüzünde saf tuttukları,
çadırlarda meşveret kurdukları, ayak divanı oluşturdukları bir vuslat yaylasıydı" ifadesinde
bulunarak açıklamasına şu şekilde devam etti:"Erciyesi unutmayanların, unutturmayanların
olduğunu da söylemek istiyorum. Đptal edildi denmesine rağmen onu yaşatanlar oldu. Bazı yıl
300, bazı yıl 1000, bazı yıl 3000. Bazı zaman Kurultay ateşi sohbetleriyle, bazı zaman
iftarlarla gelenek devam ettirildi.Đhtişamlı Kurultayları yaşayan bazı Ülküdaşlarımızın bu
anlamsız iptale kalbi dayanmadı. Erciyes Kurultayını yaşatma adına, Muğla'dan, Çankırıdan,
Osmaniye'den, Edirne'den, Erzurum'dan, Samsun'dan, daha nice vatan köşesinden kalkarak,
iftarı bahane edip Kayseri'ye gelen,Tekir Yaylası'nın ayazında bizimle yürek yüreğe veren,
bizi iftar soframızda garip bırakmayan ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum."
Ozan Arif, 10 Ağustos tarihinde Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda düzenlenecek olan kurultaya
tüm ülkücüleri beklediklerini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/erciyes-zafer-kurultayinin-tarihi-belli-oldu-h2629.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

Kayseri'deki Ölüm Yolunun Son Kurbanı Genç Kız
Kayseri’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki genç kız hayatını
kaybetti.

23 Temmuz 2013 Salı 12:59

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı’nda meydana gelen trafik
kazasında, H.Ş.’nin kullandığı 06 MIV 49 plakalı kamyonun otobüsten inen ve karşıdan
karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Damla Y.’ye çarptığı öğrenildi.
Kazada ağır yaralanan Damla Y.’nin olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı, ancak burada hayatını kaybettiği
öğrenildi.
Kazadan sonra kamyon şoförü H.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili
olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Kayseri-Malatya karayolu olarak da bilinen Nalçik Bulvarı’nda, 2013 yılı içinde meydana
gelen trafik kazalarında, Semanur Dağaşan, 9 yaşındaki Yunus Emre Taşçı ve 50 yaşındaki
Hüsniye Aktaş hayatını kaybetmişti.
Mahalle sakinleri ise meydana gelen ölümlü kazalar sonrasında yolu trafiğe kapayarak birkaç
defa eylem yapmış ve üst geçit ile alt geçit yapılması yönünde talepte bulunmuştu. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayserideki-olum-yolunun-son-kurbani-genc-kiz-h2631.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

Kayseri'nin En Başarılı Đlçe Belediyesi Belli Oldu
Andy-ar Sosyal Araştırma Merkezi’nin yapmış olduğu ankettin sonuçları belli oldu.
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Andy-ar Sosyal Araştırma Merkezi’nin Türkiye’deki 16 büyükşehir ile 15 ilde ve bunlara
bağlı ilçeler olmak üzere, her bölgenin, kendi belediye başkanını başarılı bulma oranını
araştıran çalışma sonucunda Melikgazi Belediyesi, değerlendirmede Melikgazililerin oyları ile
14. oldu.
Türkiye de şu anda 2.101 ilçe belediye bulunurken, bu 2.101 belediyenin 134'ü büyükşehir
belediyeleri sınırları içerisinde yer alıyor. Melikgazi Belediyesi ilçeler bazında 2.101 belediye
içerisinde 14. sırada yer alarak büyük bir başarı elde etti.
Ankette, Melikgazi Belediyesi ilçeler bölümünde, Kayseri ilinde 50.5 ile birinci ilçe olurken,
aynı yüzde oranı ile Türkiye geneli ilçeler arasında ise 14'üncü sırada yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayserinin-en-basarili-ilce-belediyesi-belli-oldu-h2632.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

Ümmet Đftarında
Arakan'a

Dualar

Doğu

Türkistan

ve

Mazlumder Kayseri Şubesi'nin öncülüğünde Gönüllü Kültür Kuruluşlarının destek ve katılımı
ile gerçekleştirilen ''Ümmet Đftarları'' ikinci haftayı da geride bıraktı.
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1 simit, 3 hurma ve yarım litre sudan oluşan mönü ile yapılan Ümmet Đftarları'na
vatandaşların katılımı yoğun oluyor. Đftara katılanlar, hem fakirlik ve muhtaçlık çeken
Müslümanların durumunu anlamaya çalışıyorlar hem de onlar için Kur’an-ı Kerim okuyup
dua ediyorlar.Her pazartesi Kayseri Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camisi yanında hasır
sergiler üzerinde kurulan ve mönüsü simit, hurma ile su olan iftar sofrasında bir araya gelen
zengin-fakir, kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce Kayserili, iftardan sonra mazlum ve fakir
Müslümanlar için dua edip o günün harçlıklarını toplayıp dua ettikleri kardeşlerine
gönderiyorlar.Ramazanın ikinci pazartesi olan 22 Temmuz Pazartesi yapılan Ümmet Đftarı'nın
ev sahipliğini Miraç Kültür Merkezi yaptı. Đftardan sonra bir konuşma yapan Miraç Kültür
Merkezi Onursal Başkanı araştırmacı-yazar Yılmaz Altınöz iftara katılanların, Türkiye ve
Dünya Müslümanlarının ramazanlarını tebrik ederek mazlum ve mağdur Müslümanlara
selamlarını gönderdi; katılımcılara teşekkür etti.Đftar duasını yapan Rıza Bozdağ hoca da
Arakan ve Doğu Türkistan Müslümanlarının içinde bulundukları zulüm ortamını hatırlatarak
Arakan ve Doğu Türkistan Müslümanlarının geleceklerinin felahı için dua etti.Đftardan sonra
akşam namazını Bürüngüz Camisi'nde cemaatle kılan katılımcılar, programı organize edenlere
teşekkürlerini bildirerek dua ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/ummet-iftarinda-dualar-dogu-turkistan-ve-arakana-h2633.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

Başkan Özhaseki: Sizlere Gıpta Etmemek Mümkün
Değil
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, koruyucu ailelere iftar yemeği
verdi. Yemekte özverili bir görevi üstelendikleri için ailelere teşekkür eden Başkan Özhaseki,
"Bu konuda size gıpta etmemek mümkün değil" dedi.
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Başkan Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki'nin ev sahipliğinde Kıranardı Kent Ormanı
Şelale Restaurant'ta gerçekleşen iftara Kayseri Valisi Orhan Düzgün de eşi Gül Düzgün ile
birlikte katıldı.Đlahi dinletisi eşliğinde başlayan programda Başkan Özhaseki ve eşi Neşe
Özhaseki, çocuklarla yakından ilgilenerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Đftarın ardından
koruyucu ailelere yönelik kısa bir konuşma yapan Başkan Özhaseki, "Sizlere ne kadar
teşekkür etsek az. Sizler çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Bu yavrularımıza bakıyorsunuz,
onları gözetiyorsunuz. Onlara merhamet göstererek sıcacık yuvanızda ailenin o güzelliğini
yaşatıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.Đslam dininde yetimlere ve öksüzlere ayrı
bir önem verildiğini ifade eden Başkan Özhaseki, bunu Peygamber Efendimizin "Yanındaki
yetime iyilik yapan kimse ile şu iki parmak gibi cennette beraber olacağız" sözüne atıfta
bulunarak açıkladı ve "Ne güzel müjdeler. Allah Cennette hep beraber etsin. Hz. Peygambere
komşu etsin. Doğrusu bu konuda size gıpta etmemek mümkün değil" şeklinde
konuştu.Kayseri'deki hayırseverliğe vurgu yaparak konuşmasına devam eden Başkan
Özhaseki, "Kayseri olarak şanslıyız, hamd olsun çocuklarımıza yuva bulabiliyoruz. Neredeyse
yurtlarımızda çocuk kalmadı ve hepsi sıcak bir yuvaya kavuştu. Ellerinize sağlık. Allah razı
olsun. Sadece Kayseri'de değil dünyanın dört bir tarafındaki çocuklara yine hemşehrilerimiz
bakıyorlar" diyerek Kamerun'un Maroua ve Bosna'nın Mostar şehrindeki kimsesiz çocuklara
yapılan yardımları anlattı.Başkan Özhaseki, "Allah bu güzel duyguları elimizden almasın.
Emin olun bu yaptıklarımız rahmete vesiledir. Kayseri üzerinde bir rahmet, bir bereket, bir
güzellik, bir huzur varsa işte bu maneviyattandır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum"
diyerek konuşmasını tamamlandı.
"EN BÜYÜK HAYRI YAPIYORSUNUZ"
Vali Orhan Düzgün ise Kayseri'nin hayırseverliği ile Türkiye'nin önde gelen illerinden biri
olduğunu söyleyerek "Birçok okul, sağlık ocağı, hastane ve cami yaptıran hayırseverlerimiz
var. Ama bugün onların ötesinde sizler evlerinizi, yuvalarınızı bu çocuklara açarak bence çok
daha büyük bir hayır yaptınız" dedi.Böylesine anlamlı bir geceye ev sahipliği yaptığı için
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür eden Vali Düzgün, konuşmasının
sonunda 5 yaşında iken koruyucu aileliğini üstlendikleri, 6 yaşında rahatsızlanarak yatağa
mahkum olan ve 10 gün önce vefat eden Mustafa Kantar'a 18 yıl boyunca büyük bir
fedakarlıkla bakan Mert Ailesi'ne teşekkürlerini sunarak plaket verdi.Konuşmaların ardından
program, sema gösterileri ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/baskan-ozhaseki-sizlere-gipta-etmemek-mumkun-degil-h2635.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

Bu Köy Elektrikle Yeni Tanıştı
Kayseri’nin Develi ilçesine 25 kilometre uzaklıkta olan ve bir dönem boşalan Kozluca köyü,
muhtar Bayram Erol ve yakınlarının yerleşmesi sonrasında 2013 yılında elektriğe kavuştu.
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Develi ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki eski bir yerleşim birimi olan Kozluca köyünü muhtar
Bayram Erol ve yakınları yeniden hayata döndürmeye çalışıyor. 30 kişinin besicilik ve arıcılık
için elverişli olan köye yeniden dönüş yapması sonrasında 2013 yılında köye elektrik
bağlandı. Devletin hayvancılığa verdiği teşvikten yararlanan ve tamamen doğal ortamda
yaşayan köylüler içme sularını depodan sağlarken, hayvanların sulamasını ise dağlardan gelen
kaynak sularının toplandığı kuyulardan tulumba yardımı ile su çekerek karşılamaya çalışıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/bu-koy-elektrikle-yeni-tanisti-h2637.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

MHP Talas Adayını Açıklayacak
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanı Mete Eke ve yöneticiler, basın
mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Đftar yemeği öncesinde basın mensuplarının
sorularını yanıtlayan MHP Đl Başkanı Mete Eke, “Gizli olan belgeler ortaya çıkmaktadır”
dedi.
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Özel bir restoranda düzenlenen iftar yemeği öncesinde basın mensuplarının sorularını
yanıtlayan MHP Đl Başkanı Mete Eke, “Bu benim il başkanlığı görevimde 3'üncü ramazanım.
Değerli basın mensupları ile olmanın bana vermiş olduğu bir mutluluk var. Görevde olduğum
sürece inşallah uzun yıllar birlikte iftar açarız” diye konuştu.
Terör Örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın bir basın toplantısı düzenlemek istemesine
yönelik değerlendirmede bulunan Eke, “Müzakereler manzumesinin getirdiği bir durumdur
bu. Bu konuda bizim duruş ve şeklimiz bellidir. Bizim ısrarla üzerinde durduğumuz bir konu
vardı. Bu mutabakat ve konuşmaların metni nedir diye. Bunu ısrarla sorduk. Gizli olan
birtakım hususlar günbegün ortaya çıkmaktadır. Bu da hem biz hem de ülkemiz adına çok
ciddi kaygı veriyor. Bunu da hep birlikte izlemeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
“ERCĐYES KURULTAYI’NIN YAPILMASINI DOĞRU OLARAK DÜŞÜNMÜYORUZ”
10 Ağustos Tekir Yaylası’nda düzenlenecek Erciyes Kurultayı’na ilişkin sorulan soruyu
cevaplandıran Eke, “Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konu
doğrultusunda teşkilatlara Erciyes Kurultayı'na ilişkin bir talimatı söz konusudur. Biz de buna
uyuyoruz ancak bölgesel anlamda yapılmasının bir beysi olmadığını bizlere genel başkanımız
söylemiştir” şeklinde konuştu.
Eke, “Biz kurultayın yapılmasını doğru olarak düşünmüyoruz. Yapmaya teşebbüs eden
kişilerin de bizlerle herhangi bir istişaresinin olmadığını basın mensupları aracılığıyla deklare
ediyorum. Bizim dışımızdaki bir olaydır. Kutlamak isteyen gidip kutlar, biz katılmıyoruz,
böyle bir şeyi de tasvip etmiyoruz” dedi.

MHP, TALAS BELEDĐYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLAYACAK
2014 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere yönelik açıklamalarda da bulunan Eke, “Biz
sadece Talas ilçesinde değil diğer ilçelerimizde de istişarelerimize devam etmekteyiz.
Pınarbaşı, Bünyan ve Develi'de adaylarımız kesinleşmiştir. Talas’ta gündemde oluyor. Talas
Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlü olduğu bir ilçemizdir” ifadelerinde bulundu.
Bir önceki yerel seçimlerde Talas Belediyesi’ni az oy farkı ile kaybettiklerini belirten Eke,
“Bundan önceki seçimde çok cüzi bir oy ile 900 oy ile kaybetmenin camiamız üzerinde
bıraktığı birtakım etkiler var. Bundan sebep olsa gerek gündemde oluyor. Rakip siyasi partiler
de bizi merak ediyor, bizim açıklamamızın da önce yapılmasını bekliyorlar. Biz de kendimize
göre bir yol haritası çizmiş durumdayız. Hata yapmama adına en ehil olan bir arkadaşımızı
bütün ilçelerde olduğu gibi önümüzdeki günlerde Talas adayını kamuoyu ile paylaşacağız. Şu
an kesin bir sonuç yok” diye konuştu.
CHP VE MHP ARASINDA BĐR ĐTTĐFAK SÖZ KONUSU DEĞĐLDĐR”
Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında yerel seçimlerde ittifak
edileceğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Eke, “Cumhuriyet Halk
Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifak edeceğine yönelik bir durum yoktur. Bunlar da
genel merkez bazında alınacak kararlardır ama şu ana kadar bize iletilen bir konu yoktur.
Benim bilgim tavanda böyle bir konunun mümkün olmadığı ancak tabanda insanlar kendi
görüşlerini birtakım yönlerde değerlendirebilirler. Böyle bir şey olabilir ama biz bunu tasvip
etmiyoruz, şu anda böyle bir şeyi düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/mhp-talas-adayini-aciklayacak-h2638.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

Küçük Mucit, Araba Görünümlü Bisiklet Yaptı
Kayseri’de, bir çocuk, hurdacıdan 50 TL’ye aldığı malzemelerle yaptığı bisikletine,
hayalindeki otomobilin direksiyonunu taktı.

24 Temmuz 2013 Çarşamba 12:47

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, ortaokul öğrencisi olan küçük mucit, babasıyla birlikte
arabaya benzeyen bir bisiklet yaptı. Hurdacıdan 50 TL’ye aldıkları malzeme ile bisikleti
yaptıklarını anlatan küçük mucit, bisikleti yapabilmek için bir ay uğraş verdiklerini söyledi.
Bisiklete takılan direksiyon için ise küçük mucit, “Bu direksiyon da büyüdüğümde almak
istediğim otomobilin direksiyonu. Babam bu direksiyonu bulabilmek için günlerce uğraştı”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kucuk-mucit-araba-gorunumlu-bisiklet-yapti-h2649.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

Battalgazi Mahallesindeki Gecekondular Yıkılıyor
Batallagazi Mahallesi'nde bulunan gecekondular bir bir yıkılıyor.
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Gece kondu önleme bölgesi adı altında kurulan konutların gecekondulara kadar ulaşmasının
ardından gece vakti sessiz sedasız yıkım yapıldı. Melikgazi Belediyesi’nin başlattığı
çalışmalar çerçevesinde görüntü kirliliği ve çarpık yapılaşma oluşturan gecekonduların yerine
daha modern ve şehrin görüntüsüne yakışır vazıyette sosyal konutlar yapılıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/battalgazi-mahallesindeki-gecekondular-yikiliyor-h2650.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

AK Partili Gençler Kayseri'de Ümmet Đftarı Verecek
AK Parti Kayseri Đl Gençlik Kolları, Hunat Medresesi içerisinde ‘Ümmet Đftarı’
düzenleyecek.

25 Temmuz 2013 Perşembe 13:55

Đftar programı hakkında açıklama yapan, AK Parti Kayseri Đl Gençlik Kolları Başkanı
Hüseyin Okandan, Bu mübarek günlerde ümmetin içinde bulunduğu durumun tüm Đslam
alemini derin acı ve üzüntüye sevk ettiğini belirterek şunları söyledi:" Suriye’de akan kan
devam etmekte, Filistin işgal altında, mısırda darbecilerin Müslümanlara karşı zalimlikleri
artmakta , Doğu Türkistan da halkı üzerinde baskılar katliamlar devam etmekte ve ırakta yine
bombalar patlamaktadır. Küresel güçlerin Đslam dünyasında kan akıtarak ve Müslümanları
birbirine düşürerek fitne ateşini yaktıkları bu günlerde Müslümanların aralarındaki tüm
ihtilafları
bir
kenara
bırakarak
dayanışma
içinde
olması
gerekmektedir.
Hepimizin bildiği gibi Müslümanlara karşı büyük bir oyun oynanmakta ve büyük bir komplo
kurulmaktadır. Batılı güçlerin ve Đsrail'in çıkarlarını korumak adına Đslam dünyasını ateş topu
haline getirmekte olan bu provokasyon hepimizin geleceğini tehdit etmektedir. Küresel
emperyalist güçler Arap baharıyla birlikte ümmetin yeniden silkinişine ve dirilişine engel
olmaya çalışmaktadır. Mısır da gerçekleştirilen darbenin temel amacı bu uyanışı engellemeye

çalışmak ve Đsrail'in güvenliğini garanti altına almaktır. Yakın dönemde gezi parkı
bahanesiyle Türkiye’de uygulanmak istenen senaryo ile Mısır da yapılanlar aynı merkezden
yönetilen eylemlerdir. Halkımızın yaşanan bütün oyunların gerçek nedenlerini kavraması ve
onurlu bir tepkide bulunması için duyarlı davranmasını istiyoruz. Dualarımız başta Suriye ve
Mısır'daki kardeşlerimiz olmak üzere tüm mazlumlar içindir.Đslam dünyasını yok etmek
isteyen batının oyunlarını planlarını bozmak için tüm Müslümanları birlik ve beraberliğe
davet ediyoruz. Ümmetin mazlumlarına dua etmek, Kayseri'deki kardeşlerimizle bir araya
gelmek, birlik ve beraberlik için, tün vatandaşlarımızı 27 Temmuz Cumartesi günü Hunat
Hatun Medresesindeki Ümmet Đftarı'na davet ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ak-partili-gencler-kayseride-ummet-iftari-verecek-h2654.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

Başkan Özhaseki'den Gezi Parkı Yorumu
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri insanın helalinden kazanıp Allah
için harcadığını bunun da huzur ortamının devamı için manevi bir sorumluluk olduğunu
söyledi.
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Bir iftar programına katılan ve buradaki davetlilere hitaben bir konuşma yapan Başkan
Özhaseki Gezi Parkı olaylarına dikkat çekerek, "Ülkemizin bulunduğu coğrafya zor bir
coğrafya ve sadece yakın zamanda değil tarih boyunca buralarda hep bir mücadele yaşanmış.
Bu zor coğrafyaya rağmen şükür Allah'a ki biz huzur içerisinde yaşıyoruz. Gerek ülkemizde
gerekse de şehrimizde işler iyi gidiyor. Ancak yaşanan son olaylar bazı konularda ne kadar
dikkatli olmamız gerektiğini de bizlere gösterdi. Birkaç ağacı korumak için başlatılan
olayların nerelere kadar uzandığını, ne amaçla planlandığını hep beraber gördük. Olayların
arkasında başka planların, ince tezgahların olduğunu, Başbakanlık ofisinin basılmasının
hedeflendiğini ve nihayetinde bir kalkışmaya yeltenildiğini gördük. CNN'in günler
öncesinden yayın için hazırlık yaptığını, biryerlerde yığınaklar yapılıp doktorların
hemşirelerin hazır tutulduğunu farkettik. Yıllardır Kayseri'ye gelmeyen BBC'nin çadır kurmak
isteyen gençler için Kayseri'ye geldiğini gördük. Yani herşey çok önceden planlanmıştı ve
ülkemiz için bir oyun oynanmak isteniyordu. Basit ve sıradan bir eylem değildi. Đşte bu
yüzden uyanık olmamız, gelişmeleri yakından takip etmemiz ve birliğimizi bozmak
isteyenlere fırsat vermememiz gerekiyor" dedi.
Konuşmasının son bölümünde Kayserili'nin şükrünü sözde değil uygulayarak gösterdiğini
ifade eden Başkan Özhaseki, bunun da huzurun devamı için önemli bir unsur olduğuna vurgu
yaparak, "Sahip olduklarımız için Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Şükretmek,
nimetin devamını sağlayan en güzel davranıştır. Kayseri olarak bu konuda da iyi bir noktada
olduğumuzu söyleyebilirim. Geçen akşam iftarda koruyucu ailelerle birlikteydik. Kayseri'de,
çok sayıda aile, yurtlarda anne-babasız büyüyen çocuklara sahip çıkıyor ve onları gözetip

büyütüyor, evlendiriyor ve topluma kazandırıyor. Bu çok anlamlı ve çok faziletli bir davranış.
Bunun yanında onbeş gün önce Mostar'daydık, yetimlerin bir yıllık masraflarını Kayseri
olarak biz karşıladık. Bundan üç ay önce Kamerun'daydık. Maroua şehrinde sokaklarda yatan
çocuklar için yetimhane yaptı Kayserililer. Orada üç öğün yemek çıkıyor ve çocuklar sıcacık
yataklarda yatıyor. Çok şükürki Kayseri insanı, kazandığının şükrünü sözde bırakmıyor,
kesesinden vererek, kazancından paylaşarak gösteriyor. Helalinden kazanıp Allah için
harcıyor. Eğer iyilikler sürsün istiyorsak hem Cenab-ı Allah'a çok şükretmemiz lazım hem de
kesemizden vererek yetimlerin, kimsesizlerin yanında olmamız lazım" diye sözlerini
tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/baskan-ozhasekiden-gezi-parki-yorumu-h2659.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

Kayseri'de Tren Otomobili Biçti
Kayseri’de hemzemin geçitten geçen bir otomobile yük treni çarptı. Otomobilin ikiye
ayrıldığı kazada 6 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi’nde
meydana gelen kazada, 38 HH 769 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı
sırada bir yük treninin çarptığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, yük
treni olay yerinden ayrıldı.
Çarpmanın şiddetiyle çıkan gürültüyü duyan vatandaşlar kaza yerine koşarak yaralılara
yardım ederken, yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan bir çocuk, ağır yaralanan annesini yerde kanlar içinde
görünce ‘Annemi kurtarın’ diyerek çığlık attı. Çocuğu olay yerine yardıma koşan vatandaşlar
sakinleştirmeye çalışırken, 6 yaralı vatandaşların da yardımı ile ambulanslara konularak
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
kaldırıldı.
Kazaya karışan makinist daha sonra 155'i arayarak polis ekiplerine teslim etti. Yetkililer,
kazayla ilgili soruşturmanın başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-tren-otomobili-bicti-h2660.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

Eski Rektörün 1 Milyon TL'sini Çalacakken
Yakalandı
Kayseri’de, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi eski rektörünün fotoğrafının bulunduğu sahte
vekaletname ile hesabından 1 milyon TL çekmek isteyen şahıs polis tarafından gözaltına
alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi eski rektörünün fotoğrafının
bulunduğu bir vekaletname ile hesaptan 1 milyon TL çekmek isteyen M.A.Ö., işlem yapmak
isterken Đl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan
incelemede zanlının Ankara 10. Noter’den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi eski Rektörü
F.T.’den habersiz olarak adına vekaletname çıkardığı belirlendi. Zanlının üzerinde yapılan
aramalarda ise D.G. ismine düzenlenmiş sahte bir kimlik ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk
edildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/eski-rektorun-1-milyon-tlsini-calacakken-yakalandi-h2661.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

CHP Kayseri'de Đstifa Depremi
CHP Đl Başkanlığı görevini yürüten Sadık Atila, yaptığı yazılı açıklama ile Đl Başkanlığı
görevinden istifa ettiğini duyurdu.
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Atilla açıklamasında, “3 Haziran 2012 tarihinde yapılan olağan il kongresinde 24 kişilik
yönetim kurulu ile birlikte seçildim” hatırlatmasında bulunarak, “Yaklaşık 13 aydır bu görevi
başarı ile yürütmeye çalıştık, Ancak son iki aylık zaman diliminde il yönetim kurulunda
yaşanan sorunlar nedeniyle parti çalışmaları aksamakta olup , parti çalışma programını
uygulamakta sıkıntılar yaşadık” ifadesinde bulundu.

Atila açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Tüm uğraşlarımıza rağmen mevcut sorunlar aşılamamıştır. Partimizin ilke ve çıkarlarının
zarar görmemesi , sürecin sağlıklı bir şekilde aşılabilmesi ve partimizin önünü açabilmek
adına halen yürütmekte olduğumuz görevlerimizden , Ben ve Đl Sekreteri Kutsi Zafer Ünsal,
Bilişimden Sorumlu il Başkan Yardımcısı Neşe Denizkurdu, Seçim ve Hukuktan Sorumlu
Başkan Yardımcısı Av. Yalçın Azgıt, Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nuran Çetin,
Sendikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erhan Yurtsuz, Basından Sorumlu Başkan
Yardımcısı Ceren Aydemir, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tamer Cinel,
Yönetim Kurulu Üyesi, Ayten Oba, Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Kısır ve Yönetim Kurulu
Üyesi Musa Cangır istifa etmiş bulunmaktayız.
Görev yaptığımız süreçte bizlere destek olan başta sendikalar olmak üzere tüm STK ‘lara kişi
ve Kurumlara , Üyelerimize, Partililerimize ve Basın Emekçilerine teşekkür ediyor, saygılar
sunuyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/chp-kayseride-istifa-depremi-h2667.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

Fabrikada Feci Ölüm
Kayseri’de bir fabrikada meydana gelen iş kazasında yaşanan olayda işçi hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre Hacılar ilçesinde bulunan HES Kablo fabrikasında öğle saatlerinde
meydana gelen olayda 46 yaşındaki D.K.’nın, makara makinesine düştüğü öğrenildi.
Makinenin içine sıkışarak feci şekilde can veren D.K.’nın cesedinin yaklaşık 45 kakika süren
çalışma sonrasında çıkarıldığı bildirildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/fabrikada-feci-olum-h2668.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

TBMM Başkanvekili Yakut Gündemi Değerlendirdi
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, “Hükümet savaştan kaçan insanlara yardım ederek,
dünyanın hiçbir ülkesinin yapmayacağı şekilde kapımızı, sınırlarımızı, gözümüzü, gönlümüzü
açarak bakmaya devam ediyor” dedi.
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Kayseri’de esnaf ziyareti sırasında açıklama yapan TBMM Başkanvekili Yakut, Suriye
hadisesinin komplike bir hadise olduğunu söyleyerek, “Suriye hadisesi komplike bir
hadisedir. Bulunduğumuz coğrafyada çok medeniyetler oldu. Bin yıldan bu tarafa biz
buradayız ama geçtiğimiz süreç içerisinde baktığımızda etrafımızdaki ülkelerde ne kanın ne
de gözyaşının durmadığını görüyoruz. Buradaki temel sebep dünya ekonomisinin büyük
pastasına sahip olan güçlerin dünya enerjisinin büyük pastasının olduğu yerlerde söz sahibi
olmak istemeleri, enerji ve enerji yollarını kontrol altında tutmak istemeleridir. 1 Mart
tezkeresinden itibaren baktığımızda Irak’ta 1 milyon kişi öldü, daha sonra Arap Baharı
hadiseleri, sonra Libya hadisesi, bugünkü Suriye hadisesi. Đnşallah hükümet elinden
geldiğince oradaki insanlara yardım ederek, savaş ortamından kaçan, dünyanın hiçbir
ülkesinin yapmayacağı şekilde kapımızı, sınırlarımızı, gözümüzü, gönlümüzü açarak, oradan
gelen insanların kendi hayat standartlarını aratmayacak şekilde bakmaya devam ediyor. Ama
dünkü hadise yeni bir oluşum var. Irak’ın kuzeyinde bir yapılanma oldu. Suriye’deki bir
yapılanma da Türkiye’nin lehine olmayacaktır. Mesele önemli ve hassas bir mesele”
ifadelerini kullandı.
“MĐLLETĐN ĐRADESĐNĐN YANSIDIĞI BĐR ANAYASA OLSUN ĐSTĐYORUZ”
Türkiye’nin 2011 seçimlerinden sonraki durumu hakkında açıklamalarda bulunan Yakut,
“2011 seçimlerinden sonra biz Uzlaşma Komisyonu oluşturuldu. Buna göre partilerin TBMM
içerisindeki temsil oranına bakılmadan her partiden ikişer milletvekili alınarak çalışmalarda
bu noktaya gelindi. En son yapılan çalışma neticesinde 4 partinin 48 madde üzerinde mutabık
kaldığı açıklandı. Aslında 2010 referandumunda vatandaş yüzde 58 ‘evet’ demekle TBMM’ye
ve Türk siyasetine şu mesajı verdi. 2011 seçimlerinden sonra bu millet sizden yeni bir anayasa
bekliyor mesajı verdi. Bundan sonraki Meclis’in şekillenmesinde de bu anayasa
çalışmalarının yanı sıra, anayasaya ne kadar katkı sağlarsa TBMM’de temsil edileceği
kanaatindeyim. Tamamını anlaşarak değiştirme imkanımız olmadığına göre en azından
anlaşmış oldukları 48 maddenin çıkarılması gerekiyor. Aslında 2010 yılı anayasa
değişikliğiyle anayasadaki temel konuları değiştirdik. Bu saatten sonra anayasa çalışması ve
değişmesi psikolojik bir hadise, yani 12 Eylül 1980 ihtilalinin yaptığı anayasayı değiştirin
diyor. Milletin iradesinin yansıdığı bir anayasa olsun, iş bu kadar basit” dedi.
“MĐLLET SĐYASĐ PARTĐLERE MECLĐS’Đ BOYKOT ETSĐN DĐYE OY VERMĐYOR”
“Türkiye’de üç dönemden bu tarafa genel seçimlerde bir parti birinci oluyorsa, iki defa
yapılan referandumda birinci oluyorsa o zaman muhalefetin kendisini sorgulaması gerekiyor”
diyen Yakut, ortada bir muhalefet probleminin olduğunu vurgulayarak, “Ana muhalefet
partisi, Barış ve Demokrasi Partisi’nin arkasına düşerek, tutuklu milletvekillerinden dolayı

Meclis’i boykot etmeye başladı. Millet siyasi partilere Meclis’i boykot etsin diye oy vermiyor.
Gidin sorunlarımız neyse onları dile getirin, yasal düzenlemesini yapın, bizim hayat
standardımızı yükseltin diyorlar. Meclis’in protesto edilmesindeki gerçek sebep nedir diye
baktığımızda, hangi suçlama olursa olsun cezaevinde olan kişileri CHP; BDP ve KCK’dan
tutuklu olan milletvekillerini meşrulaştırmak için yaptığı bir oyuna alet oldu. Batı
demokrasilerinde olmayan bir şekilde buna aday gösteriyorsunuz. Suç işlemiş birisini ve
tutuklu olan birisini dokunulmazlık zırhına büründürüyorsunuz. Türkiye’de bunu kimse
konuşmuyor. Bu, bir partinin belirli suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan insanları
meşrulaştırmaktan başka bir şey değildir. Eğer bu süreç içerisinde bu milletvekilleri
salıverilmiş olursa eğer, bundan sonraki seçimlerde BDP tüm çıkaracağı milletvekillerini
tutuklu KCK’dan aday gösterir. Asıl konuşulması gereken konu, tutuklu milletvekillerinin
dokunulmazlıkları var mıdır yok mudur olmalıdır” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/tbmm-baskanvekili-yakut-gundemi-degerlendirdi-h2671.html
Erişim Tarihi: 26.07.2013

Milli Türk
Unutmadı

Talebe

Birliği

Doğu

Türkistan'ı

Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi açtıkları fotoğraf sergisi ile Doğu Türkistan’da Çin
yönetiminin yaptığı katliama tepki gösterdi.
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Meydan Parkı önünde açılan fotoğraf sergisi ile Doğu Türkistan’da yaşananlar göz önüne
serildi. Çin yönetiminin Doğu Türkistan üzerinde yaptığı katliama sessiz kalmayan Milli Türk
Talebe Birliği Kayseri Şubesi, katliama tepki gösterdi.Fotoğraf sergisi açılışı sonrasında bir
açıklama yapan Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi Ortaöğretim Komisyonu Başkanı
Enes Burma, “Bugün buraya mazlum ve mağdur olan dünya Müslümanlarına destek için
gelmiş bulunmaktayız. Özellikle soydaş ve dindaş Doğu Türkistan halkının çektiği sıkıntı, acı
ve eziyeti gözler önüne sermek için geldik. Her zaman Đslam, ümmet ve Türk düşmanı olan
Kızıl Komünist Çim, geçmişte olduğu gibi bugün de Müslüman halka eziyet etmektedir.
Tarihin her safhasında ensesine Đslam ve Türk tokadı yiyen Kızıl Komünist Çin’e diyoruz ki,
bugünden sonra ensene değil, şakağına Đslam tokadı atılacaktır” diye konuştu.Milli Türk
Talebe Birliği olarak zulme karşı geleceklerini ifade eden Burma, “Dünya mazlumlarının
özgürlüğünü haykırmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Burada özellikle Doğu Türkistan’a,
Filistin’e, Mısır’a, Suriye’ye, Arakan’a ve Somali’ye diyoruz ki, direnişe devam, sakın ha
üzülmeyin, Allah bizimledir. Kızıl Komünist Çin’in baskıcı, diktatör rejimi artık Müslüman
halka
acı
ve
eziyet
çektirme
peşinde
olmamalıdır”
şeklinde
konuştu.
Meydan Parkı önünde açılan fotoğraf sergisi 5 gün açık kalacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/milli-turk-talebe-birligi-dogu-turkistani-unutmadi-h2674.htm
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Aç ve Açığı Bulunmayan Şehir
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de aç ve açıkta hiçbir kimsenin
bulunmadığını vurgulayarak "Bu durumdaki herkese kapımız açık" dedi. 'Bir tek Allah'ın kulu
açım derse belediye başkanı olarak Ondan şikayetçi olurum' diye konuşan Başkan Özhaseki,
Kayseri'de bu durumda tek bir kişinin olmadığına vurgu yaptı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Erciyes'deki Kardan Adam Tesislerinde
belediyenin itfaiye ve zabıta personeli ile iftar yaptı. Đftara Talas Belediye Başkanı Rifat
Yıldırım ve Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem ile Büyükşehir ve merkez ilçe
belediyelerinin üst düzey yöneticileri de katıldı. Orucun açılması, Kuran-Kerim'in okunması
ve duaların ardından bir konuşma yapan Başkan Özhaseki önemli açıklamalar yaptı.
"KAYSERĐ'DE HAREKET VE BEREKET VAR"
Kayseri'de her şeyin iyi gittiğini ifade eden Başkan Mehmet Özhaseki, şehirde alt ve üst yapı
probleminin olmadığını söyledi. Şehirde bir hareket ve bereket olduğunu dile getiren Başkan
Özhaseki, "Bu şehrin altyapı sorunu yok, üst yapı sorunu yok, devasa da projeler yapıyoruz
şükür Allah'a. Belediye açısından baktığımızda işler mükemmel gidiyor. Bunun dışında dört
tane üniversitemiz oldu. Dört tane sanayi bölgemiz var. Kayseri'de bir hareket var, bir bereket
var. Bu hareket ve bereket içinde belediye üzerine düşeni yapıyor. Kayseri'yi ayağa kaldıracak
çok büyük projelere imza atıyor. Hep de ilklere imza atıyoruz. Siz hiç duydunuz mu bir
ırmağın üzerine kocaman baraj yapmış cebinden hiç para çıkmamış bir belediye? Yok öyle bir
şey. Yamula'yı yaptık biz. Spor tesisleri de öyle. Milli maçlar veriliyor Kayseri'ye.
Galatasaray-Fenerbahçe maçını Kayseri'ye verdiler. Eylül'ün başında oynanacak Dünya
Kupası eleme maçını da Kayseri'ye verdiler. Bakın şimdi bu stadyum yapıldı, tesisler yapıldı,
belediyenin ve kamunun cebinden para çıkmadı. Biz bunun altından kalktık. Türkiye'ye örnek
olduk. Şimdi Spor Bakanlığı 25 vilayette Kayseri modeli diye bizim yaptığımız modeli
uygulamaya çalışıyor. Erciyes'teki kayak merkezi büyük bir proje. 100 milyon eurodan fazla
para harcadık buraya. Ama biliyoruz ki 2-3 sene sonra saatte 35 bin kişi burada kayak
yapacak, binlerce turist Kayseri'ye gelecek, binlerce gencimiz iş bulacak. Bütün bunlara imza
atan bir belediyeyiz Allah'a şükür" dedi.
"BU ŞEHĐRDE ÖRNEK BĐR KALKINMA VAR"
Konuşmasında Kayseri'deki uyuma da dikkat çeken Başkan Mehmet Özhaseki, şehirde örnek
bir kalkınmanın olduğunu söyledi. Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi içimizde iyi bir
uyumumuz var. Belediye başkanı arkadaşlarımızla kardeş gibiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok.
Đstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Đzmir'de, başka yerlerde belediye başkanlarının bırakın bir
araya gelmelerini birbirlerine selam bile vermezler. Sadece belediye olarak da değil,
siyasilerle de iyiyiz. Milletvekilleri ile bakanımızla hiçbir problemimiz yok. Her işimize de
koşuyorlar sağ olsunlar. Parti il teşkilatı ile müthiş bir uyumumuz var. Đyilik üzerine anlaşmış

insanlar var ve gayret ediyorlar. Ticaret Odasıyla, Sanayi Odasıyla, Vilayetle, Askeriye ile
hiçbir sorunumuz yok. Bu şehirde örnek bir kalkınma var, huzur var."
"AÇ VE AÇIKTA OLANA TEMĐNAT VERĐYORUM"
Kayseri'de de her toplumda olduğu gibi fakir insanların olabileceğini, işleri iyi gitmeyenlerin,
zarar edenlerin, sıkıntıya girenlerin bulunabileceğini belirten Başkan Özhaseki, ancak aç ve
açıkta hiç kimsenin bulunmadığını vurgulayarak, "Bir tek Allah'ın kulu açım ya da dışarıda
kaldım üzerimi örtecek kimse yok derse belediye başkanı olarak ben ondan şikayetçi olurum.
Çünkü böyle bir şey yok" dedi. Bu durumda olduğunu belirten herkes Büyükşehir
Belediyesinin kapısının açık olduğunu dile getiren Başkan Özhaseki, "Kim açsa, kim
açıktaysa buyursun. Bakanım yok diyen varsa gelsin buyursun. Teminat veriyorum" şeklinde
konuştu.
BÜYÜKŞEHĐR EN GÜVENĐLĐR KAMU KURUMU
Kayseri'de son birkaç sene içerisinde 7-8 tane anket yapıldığını dile getiren Başkan Mehmet
Özhaseki, bu anketlerin hepsinde de Büyükşehir Belediyesi'nin en güvenilir kamu kurumu
olduğunu belirtti. Özhaseki, "Bu anketlerde şu soruldu. Denildi ki; Kayseri'de en çok
güvendiğiniz kamu kurumu hangisidir. Aklınıza gelen kamu kuruluşlarının hepsini yazdılar.
Hepsinde de Allah'a şükür ki Büyükşehir Belediyesi birinci sırada çıktı. Vatandaşın güvenini
aldık biz. Onun dışında başarı anketlerinde de zaten birinci çıkıyoruz çok şükür. Çalışıyoruz,
elimizden geleni yapıyoruz. Hemşehrilerimiz geriye doğru düşünsünler, belediye başkanlığı
dönemimizi gözden geçirsinler. Đlçe belediye başkanlarımızın da öyle. Ne kötü bir işe
rastlarlar, ne kavgaya rastlarlar, ne aile yaşantısı olarak ortaya çıkan çoluğumuz çocuğumuz
vardır, ne onların bir dedikodusu vardır. Allah'a şükür olmaz öyle şeyler. Bizi sadece
çalışırken, iyi işler yaparken görmüşlerdir. O yüzden de insanlar bunu biliyorlar, bütün
anketlere de bu yansıyor zaten" dedi.
Başkan Özhaseki sözlerinin sonunda hayırlı bir ramazan ve ardından huzurlu bir bayram
temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ac-ve-acigi-bulunmayan-sehir-h2675.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Kayseri'den Ankara'ya Yürüyorlar
1999 yılında yürürlüğe giren kanunla emeklilikte yaş sınırına takılan iki vatandaş, emeklilik
haklarını geri almak için Kayseri’den Ankara’ya yürüyüş başlattı.

26 Temmuz 2013 Cuma 17:38

12 gün sürecek olan yürüyüşlerini Ankara’da sonlandıracak olan Hasan Sağlam ve Hüseyin
Akyol, seslerini duyurabilmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne siyah
çelenk bırakacak. AK Parti Kayseri il binası önünde Ankara’ya doğru harekete geçmeden

önce bir açıklama yapan Hasan Sağlam, “Bizler emeklilikte yaşa takılanlar olarak 1999
yılında bir gecede emeklilik hakları elinden alınan, kademeli olarak da emeklilik hakları
elinden alınan 1999 öncesi çalışma hayatına başlayan işçi, memur ve esnaf olan kişileriz.
Şimdiye kadar Đstanbul, Ankara, Đzmir, Bursa ve Kayseri’de eylemler yaparak hükümete ve
Meclis’e sesimizi duyurmaya çalıştık” diye konuştu.
Sağlam, “Hükümet verilen önergeleri bir bir reddetmekte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik, ‘Yaş ve prim şartlarından birini kaldırmak vatana ihanet olur’ diye
televizyonlarda açıklamalar yapıyor. Biz de kendisine Kayseri’den soruyoruz, Sayın Çelik
sizlerin yaş ve prim günleri ne kadardır? Devlet biz işe girerken 25 yıl ve 5150 gün prim
şartlarıyla emekli edecekti” dedi.
‘Emeklilik hakkım neredesin’ sloganıyla Kayseri’den Ankara’ya 12 gün sürecek protesto
yürüyüşüne başladıklarını belirten Sağlam, “Arife günü öğlen Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı önüne siyah çelenk koyarak bu eylemimizi sonlandıracağız ve 1 Eylül’de
Antalya’da saat 12.00’de, 7 Ekim’de de Bursa’da geniş katılımlı iki eylem yapacağız. Eğer
halen hükümetten olumlu cevap gelmezse 2014 Mart yerel seçimlerinde hükümete en güzel
cevabı sandıkta vereceğiz” şeklinde konuştu.
Hasan Sağlam ve Hüseyin Akyol, açıklamanın ardından Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseriden-ankaraya-yuruyorlar-h2677.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Kayseri'de Kaza: 5 Yaralı
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen meraklı bir
vatandaş elindeki ekmek ile kaza yapan otomobilin kapısını kapatırken, bir başka vatandaş ise
sedyedeki yaralıyı konuşturmaya çalıştı.

26 Temmuz 2013 Cuma 17:41

Kaza, dün akşam iftar saatinde Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Caddesi’nde
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.’nin (24) kullandığı 38 UR 737 plakalı otomobil,
M.A.’nın (46) kullandığı 38 AB 332 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil
sürücüsü A.K. ile araçta bulunan T.Ö. (24), E.Ö. (24), M.Ö. (23) ve K.D. (23) yaralandı. Kaza
sonrasında olay yerinde çok sayıda meraklı vatandaş toplanırken, bir kişi elindeki ekmek ile
kaza yapan otomobilin kapısını kapattı. Meraklı vatandaş, daha sonra yerde sedyede yatan
yaralının etrafında dolaştı. Bir başka meraklı vatandaş ise yerde sedyede bulunan yaralıyı
konuşturmaya çalıştı. Meraklı vatandaşlar yaralının taşınmasına da yardım etti. Yaralılar, 112
ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne kaldırıldı.Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-kaza-5-yarali-h2678.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Kontrolden Çıkan Tır, Camiye Girdi, Cemaat Ucuz
Kurtuldu
Kayseri'ye malzeme getiren Tır Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi Yeniyapan köyünde kontrolden
çıktı ve bir caminin mihrap bölümünden içeri girdi. Kaza esnasında kapıda olan cemaat şok
geçirirken, içeride kimsenin olmaması faciayı önledi.

27 Temmuz 2013 Cumartesi 14:48

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Kayseri istikametine gitmekte olan O.Ö.Z. yönetimindeki
çocuk bezi yüklü 38 YS 929 plakalı TIR, Hacıbektaş ilçesi Yeniyapan köyünde kontrolden
çıkarak sabah namazı sonrasında mihrabın olduğu bölümden camiye girdi. Kaza esnasında
caminin kapısında olan cemaat şok geçirirken, içeride kimsenin olmaması faciayı önledi.
Kazadan kurtuldukları için dua eden vatandaşlar, ''Đçeride 23 kişi namaz kılmıştı. Biz
içerideyken TIR camiye girseydi bir facia olurdu. Verilmiş sadakamız varmış'' diyerek kısa
süreli şok geçirdi. Kazada hafif yaralanan TIR şoförü O.Ö.Z. Mucur Devlet Hastanesi'nde
tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.(iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kontrolden-cikan-tir-camiye-girdi-cemaat-ucuz-kurtuldu-h2680.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Şehit Aileleriyle Đftarda Buluştular
Büyükşehir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şehit ailelerine iftar verdi. Başkan
Mehmet Özhaseki, "Şehit ailelerinin her zaman yanındayız ve onların yüzü gülsün diye gayret
ediyoruz" dedi.
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Şehit ailelerine Büyükşehir Belediyesi tarafından evlerin verildiği TOKĐ bölgesinde geçen yıl
olduğu gibi bu yıl da bir iftar düzenlendi. Çok sayıda şehit ailesi ve gazinin katıldığı iftara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra, TBMM Başkanvekili Sadık
Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Pelin Gündeş Bakır, Ahmet Öksüzkaya ve Đsmail

Tamer ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ali
Yavuz da katıldı.
Đftara katılan şehit aileleri ve bölgedeki diğer vatandaşlarla yakından ilgilenen ve herkese tek
tek "Hoş geldiniz" diyerek ellerini sıkan, hal hatır soran Başkan Mehmet Özhaseki, sorunları
dinledi, fotoğraflar çektirdi ve "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
Orucun açılması ve duaların ardından bir konuşma yapan Başkan Özhaseki, bu iftarların her
yıl gerçekleştirileceğini belirterek şunları söyledi:
"Her sene burada iftar etmek için sözleştik. Şehit ailelerinin dualarını almak istiyoruz.
Dualarını alalım ki ramazanımız bereketli geçsin. Bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamanın
bedelini hepimiz ödemişiz. Hepimizin ailesinde mutlaka bir şehit vardır. Çocukluğumuz harp
hatıralarını dinleyerek geçti. Bugünlere geldik. Bu kadar nimetin olduğu bir ortamı dünya hiç
görmedi ama fitne, fesat odakları durmuyor. Bayrağımız hür bir şekilde dalgalansın, ezanımız
beş vakit okunsun diye ahdetmişiz. Bunun için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa hepimiz
öderiz. Belediye olarak şehit ailelerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz, bunu borç olarak
görüyoruz. Şehit ailelerimizin evlatları gittiyse burada bir evlatları var, biz onların yanındayız,
yüzleri bizimle gülsün diye gayret ediyoruz. Onların emanetleri bizim emanetimiz diye
bakıyoruz, onların yetimi varsa hepimizin yetimi diye bakıyoruz" dedi.
20 Mayıs 2003'te Tunceli'de 20 yaşında iken operasyon sırasında şehit olan Emin Urhan'ın
babası Hasan Urhan da bir konuşma yaparak iftar sofrasını bir cennet sofrasına benzetti ve
şehitlerimizin de yanımızda olduğunu dile getirdi. Şehit Babası Hasan Urhan, "Şehit
analarımızın ciğerleri delik, ama bu sofra, bu manzara şehit ailelerimizi tedavi ediyor" diye
konuştu.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut da yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin ve gazilerin her
zaman yanlarında olduklarını belirtti. Yakut, "Şehitlerine ve gazilerine sırtını dönenler
vatanına, bayrağına ve milletine de yüz çevirenlerdir. Bir milletin şehitlerine ve gazilerine
göstereceği en öncelikli vefa şehit yakınlarına ve gazilerine sahip çıkmaktır. Bu yüzden her
dedi.
zaman
sizlerin
yanında
olduk,
olmaya
da
devam
edeceğiz"
Đftarın ardından Başkan Özhaseki ve milletvekillerine Bingöl'de şehit düşen Namık Durmaz'ın
ağabeyi Mehmet Durmaz'ın evinde çay ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/sehit-aileleriyle-iftarda-bulustular-h2682.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Mısırdaki Katliama Kayseri Sessiz Kalmadı
Kayseri'de Gönüllü Kültür Kuruluşları Mısır’da darbeci askerlerin yaptığı katliamı kınadı.
Cumhuriyet meydanında toplanan gurup, 130 kişinin Şehit edildiği ve binlerce kişinin
yaralandığı katliamı sloganlarla protesto etti.
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Gönüllü Kültür Kuruluşları üyeleri bugün Cumhuriyet meydanında toplanarak, dün gece
Mısır Adeviye meydanında yapılan katliamı protesto etti. Adeviye meydanında Ordunun
üzerlerine ateş açması sonucu 130 kişi şehit olmuş 5 bini aşkın kişide yaralanmıştı. Gönüllü
kuruluşlar yapılan bu saldırıyı ve darbecileri kınadılar.
Muhammed Mursi'nin serbest bırakılması için yapılan gösterilerde daha öncede ordunun
üzerlerine ateş açması sonucu 100 'den fazla Mısırlının hayatını kaybettiğini hatırlatan,
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları sözcüsü, Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş
yaptığı basın açıklamasında, kendi halkını katlederek yüzlerce insanını ölümüne, binlercesinin
de yaralanmasına sebep olan katliamı yapan Mısır Genelkurmay Başkanı Sisi ve darbe
arkadaşlarını şiddetle kınadıklarını söyledi.
Ahmet Taş, “Adeviye meydanında toplanan seçilmiş ve meşru cumhurbaşkanı Mursi'nin
serbest bırakılarak, göreve iade edilmesini isteyen Mısır halkının üzerine gece sabah karşı
baltacılar ve darbeci Mısır askerinin Sisi'nin emriyle ateş açması sonucu 130'dan fazla masum
insan Şehit edildi, 5 binden fazlası da yaralandı. Kayseri gönüllü Kültür Kuruluşları olarak
Mısır halkının seçtiği meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ve yakın çalışma
arkadaşlarını, yaptığı gayrimeşru darbe ile görevden uzaklaştırıp tutsak eden ve kendi masum
halkını katleden, Sisi ve darbeci arkadaşlarını şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.
Yapılan basın açıklamasının ardından Gurup, Mısır, Suriye, Filistin ve tüm Đslam
coğrafyalarında zulme uğrayan Müslümanlar için dua ettikten sonra olaysız şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/misirdaki-katliama-kayseri-sessiz-kalmadi-h2685.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

CHP Kayseri Teşkilatı Seçime Gitme Kararı Aldı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mevcut il yönetimi seçime gitme kararı aldı.
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Seçime gitme kararı alan CHP mevcut Đl Yönetimi ve Đlçe Başkanları toplanarak Genel
Merkez’e iletilmek üzere bir rapor hazırladı. Yerel seçimlerin gerçekleştirileceği tüm
büyükşehir, il , ilçe ve beldelerde belediye başkanlığı ve il genel meclis üyeliği aday
adaylarının saptanması, kullanılacak yöntemlerin katılımcı bir anlayışla ve doğru bir biçimde
saptanmasının, seçim başarısı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan toplantıya mevcut Đl
Yönetim Kurulu Üyeleri ve 14 CHP ilçe örgüt başkanları katıldı. Mevcut yönetim CHP ilçe
başkanlarına da seçime gitme kararı aldıklarını ilçe başkanları toplantısında açıkladılar.
30 Mart 2014 günü yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerine yönelik aday adayı
başvurularının ele alındığı Đlçe Başkanları toplantısında Genel merkeze iletilmek üzere
çoğunluk olarak “Ön seçim” görüşü çıktı.

29.08.2013 Pazartesi günü Genel Başkan yardımcısı Adnan Keskin, Gökhan Günaydın, Umut
Oran, Bülent Tezcan ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil’den oluşan heyet, Kayseri il
Örgütü adına Faruk Tan ve Oğuz Özsoy, Đl Milletvekili M. Şevki Kulkuloğlu, Denetmen
Milletvekilleri Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, Ankara Milletvekili Sencer Ayata ile bir
araya gelerek iştişare toplantısı yapacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/chp-kayseri-teskilati-secime-gitme-karari-aldi-h2686.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Suriye yardım konvoyu uğurlandı
Đyilik Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Đyilikder) öncülüğünde düzenlenen Suriye’ye yardım
konvoyu Kayseri’ye ulaştı. Toplanan yardım malzemelerinin kamyonlara yüklenmesinin
ardından konvoy dualar eşliğinde Suriye’ye uğurlandı.
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Đyilikder öncülüğünde düzenlenen Suriye yardım konvoyu Kayseri’ye geldi. Đstanbul’dan yola
çıkan yardım konvoyu Türkiye’nin farklı illerini gezdi. Öğleden sonra Kayseri’ye ulaşan
konvoy yardım malzemelerinin yüklenmesinin ardından dualar eşliğinde Suriye’ye uğurlandı.
Genel olarak Kuru gıda ve temel besin ihtiyaçlarıyla doldurulan kamyonlar Kilis Öncü Pınar
sınır kapısından Suriye’ye giriş yapacak. Đylikder olarak bu tür organizasyonlarla her daim
kardeşlerimizin yanında olacağız diyen vakıf koordinatörü Atabay Çelik ‘ Duyarlı
kardeşlerimiz ve hayırsever Kayserili vatandaşlarımızın desteğiyle Kayseri olarak Suriyeli
kardeşlerimize karşı üzerimize düşeni yaptık. Tırımız bu gün yönetim kurulumuz, mütevelli
üyelerimiz ve gönüllerimizin dualarıyla hareket etmiştir. Emeği geçen yardımlarını
esirgemeyen herkesten Allah razı olsun’ ifadesinde bulundu.
Haber: (stajyer) Mesut Davarcı
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/suriye-yardim-konvoyu-ugurlandi-h2688.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Bakan Yıldız'dan Boydak'a Eleştiri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yapılan vergi denetimlerinin 28 Şubat’ta
yapılanlara benzetilmesine, “Böyle bir yorumu kabul etmemiz mümkün değil” dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Đl Danışma Meclisi Toplantısı'nın
çıkışında yaptığı açıklamasında, “Onlarca, yüzlerce vergi denetimi yapılıyor, onlarca,
yüzlerce firma için. Bu rutin bir denetimdir. Zaman zaman ulusal marker ile alakalı zaman
zaman vergi denetmenleri ile alakalı birçok denetim yapılıyor” diye konuştu. Bakan Yıldız
konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Bunun Gezi Parkı olayları sonrasına rast geldiğini söyleyenler Gezi Parkı olayları öncesinde
yapılanları da açıklamaları lazım. Böyle bir dönem olmaz. Biz vergilerle alakalı kontrolleri,
denetimleri halkımız adına vatandaşımız adına yapmayacak mıyız? Oda başkanımızın 28
Şubat benzetmesi ile ilgili olarak böyle bir şeyi kabul etmemiz, böyle bir yorumu kabul
etmemiz mümkün değil, böyle bir şey doğru da değil. Hak edilmeyen bir eleştiridir bu. Hele
hele bu arkadaşımızın böyle bir eleştiriyi yapmış olmasına kendisi adına gerçekten üzüldüm.
AK Parti iktidarı zamanında servetini katlayanlar oldu. Bu ekonominin gelişmesi için son
derece iyi bir şey. Herkes hukuk kuralları içinde kazanıyorsa seviniriz. Bunu kasıtlı olarak
yorumlamayı kabul etmem. 28 Şubat’ta yapılanlar tamamen yanlı işlemlerdi. Bugün böyle bir
şeyin aynı şekilde bir benzerliğin sağlanmaya çalışılması hak edilen bir durum değildir.
Tüpraş ilk 500 içinde birinci sırada bulunuyor. Peki ilk 10’a girdi diye vergi denetimleri
yapılmayacak mı? Herhangi bir ön yargısı yoktur bunun. Rutin bir denetlemedir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/bakan-yildizdan-boydaka-elestiri-h2689.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Dilipak'tan Kayseri'de
Yapanlara Ağır Sözler

Yerli-

Köylü

Ayrımı

Ak Parti Gençlik Kolları’nın Hunat Hatun Kültür Merkezi’nde Ümmet Đftarı programına
davetli olarak gelen Abdurrahman Dilipak ayrımcılıklara dikkat çekerek Kayserililere hitaben
“Köylü Şehirli ayrımı yapmak şeytan mirasıdır” dedi.
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Ak Parti Kayseri Milletvekillerinden Ahmet Öksüzkaya ve Đsmail Tamer’in de katıldığı
Abdurrahman Dilipak’ın konuşmacı olarak yer aldığı Ak Parti Gençlik Kolları’nın
düzenlediği Ümmet Đftarı Programı Hunat Hatun Kültür Merkezi’nde yapıldı. Dilipak,
Ortadaoğu’da ve dünyada yaşanan olaylara dikkatleri çekerek, yaşanan ırkçılık ve
ayrımcılıkları sert bir dille eleştirdi. Çin’de bir buçuk milyar insan yaşadığını 200Milyon’dan
fazla Müslüman var olduğunu vurgulayan Dilipak; “Çin’de sadece Doğu Türkistanlı Türkler
yaşamıyor. Çin’de 200 Milyon Hui Müslümanı yaşıyor. Bunlar Çinli Müslümanlar. Çin’de
sadece Müslümanlara ve Türklere de zulmedilmiyor. Çinlilere, Budistlere’de zulmediliyor.
Biz bir zulme karşı çıkarken din milliyetçiliği yapamayız.” dedi. Dilipak bu konuşmasının
ardından Kayserililere hitaben; “Ben bunu kime söylüyorum: köylüler, şehirliler… Köylüşehirli ayrımı yapmak Irkçılıktır, faşizmdir, şeytanın mirasıdır. Yok öyle bir şey. Doğduğunuz
yeri, anne babayı, derinizin rengini, cinsiyetinizi siz mi seçtiniz? Bundan dolayı kim üstünlük
veya gerilik taslıyorsa başındaki çaputa yüzündeki kıla bakmayın. Onlar peygamber varisi
değiller.” ifadelerini kullandı.
Đlk lanet ırkçılığadır
Üstünlüğün ancak takvada olduğunu hatırlatan Dilipak; “Vay o namaz kılanların haline ki
onlar yetimin hakkını yerler. Eğer ırkçılık yapıyorlarsa veya birilerine üstünlük taslıyorlarsa
fıtratlarında dolayı onlar şeytanın mirasçılarıdır. Đlk haram ve ilk lanet ırkçılığadır. H.z. Allah
şeytanı yarattığında şeytan ben üstünüm dedi. Ben ateşten yaratıldım, Âdem topraktan dedi.
Đlk ırkçı şeytandır. Allah’ın ilk laneti ırkçılığadır. Đlk haram ilk günah ırkçılıktır.” Şeklinde
konuştu.
Haber: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/dilipaktan-kayseride-yerli-koylu-ayrimi-yapanlara-agir-sozler-h2697.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Afrikadan Geldi Kayseri'de Şifa Buldu
Burkina Faso'dan Kayseri'ye gelen hastaya, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (ERÜ)
böbrek nakli yapıldı.
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Batı Afrika’dan Kayseri’ye gelen 2007 yılından beri böbrek yetmezliği olan ve diyalize bağlı
olarak yaşayan Kadisso Guiro Gassambe'ye (44) Erciyes Üniversitesi hastanesinde kardeşi
Hamidou Gassambe'dan (42) böbrek nakli yapıldı.Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Zeki
Yılmaz, “Ülkemizdeki en büyük sorunların başında beyin ölümü gerçekleşen hastalardan
yapılan organ başının azlığıdır. Beyin ölümü gerçekleşen hastaların organlarının mutlaka
bağışlanması gerekmektedir. Bizler, organlar toprak olmasın, yeni bedenlerde can bulsun
istiyoruz” dedi.Yurt dışından gelen hastaya yapılan böbrek naklinin yurtiçinde ilk örnek
olduğunu belirten Zeki Yılmaz, “Yaklaşık bir hafta önce hastanemizde, yurt dışından gelen
hastamıza böbrek nakli yapıldı. Afrika’nın Burkino Faso’dan şehrinden gelen iki kardeş

arasında böbrek nakli yapıldı. Hamidou Gassambe, ablası Kadisso Guiro Gassambe’ye
böbreğini verdi. Ameliyat gayet başarılı geçti. Hastanemizde yapılan bu nakil yurt içinde ilk
örnek teşkil ediyor. Erciyes Üniversitesi Hastanesi, organ nakli konusunda her türlü imkan ve
ekipmana sahip bir hastane. Tek eksik yeterli organın temin edilememesi. Organ temin
edildiğinde yurtiçinden de, yurtdışından da organ nakli yapabiliriz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de beyin ölümlü hastadan yapılan organ bağışının çok az olduğunu vurgulayan
Yılmaz, “Ülkemizde organ bağışı çok düşük. Her türlü çalışmalara rağmen yeterli organ
temin edilemiyor. Đspanya’da milyon nüfus başına 30 tane beyin ölümlü hastadan organ nakli
düşerken, bu sayı ülkemizde 4’ü geçmiyor. Bu hızla ortalamaya ulaşmamız mümkün değil.
Fakat canlıdan organ naklinde dünyada Güney Kore’den sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Ama
bu bizi sevindirmesin. Bu bir başarı değil çükü beyin ölümlü hastaların organları, nakil
edilmek yerine toprakta telef oluyor. Sadece Kayseri’de değil, dünya genelinde organ bağışı
yetersiz. 81 ilden sadece 26’sında organ bağışı yapılıyor. Geri kalanında bağış yok, bunun
içinde Kayseri’de yok” şeklinde konuştu.Organ nakli olan Kadisso Guiro Gassambe ve
böbreğini ablasına veren Hamidou Gassambe ise çok mutlu olduklarını belirterek, “Türkler
çok sıcak insanlar. Hastanede görevlilerde çok sıcak ve bize çok yardım ettiler. Ameliyatımız
çok iyi geçti moralimiz çok güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/afrikadan-geldi-kayseride-sifa-buldu-h2698.htm
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Kamu Malları Dikkatli Kullanılmalı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, park, bahçe ile diğer sosyal ve spor
tesislerinde yer alan kamelya, oturma bankları, aydınlatma lambaları, çöp kutuları gibi tüm
malzeme ve ürünlerin aslında kamu malı olduğunu, bu açıdan kullanımlarına dikkat edilmesi
gerektiğini söyledi.
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Park ve bahçeler ile sosyal ve spor tesislerinde yer alan, bank, lamba, çöp kutuları,
kamelyalar, havuzlar, musluklar, aynalar, basketbol potaları, kale direkleri, otomatik sulama
aletleri, ağaçlar, süs ve bahçe çiçekleri gibi akla gelebilecek her malzemenin aslında birer
kamu malı olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Kamu malları vergiler ile
alınmaktadır. Sizlerin istifadesine sunulan her malzeme toplanan vergilerden alınmaktadır.
Çöp kamyonları, dozer, greyder gibi araçlar yine vergiler ile alınmaktadır. Yani bedeli yine
sizler tarafından ödenmektedir. Bu açıdan herkesin hakkı vardır. Bu nedenle özellikle
korunmalı ve kollanmalıdır. Park ve bahçelerde yer alan dış mekân kent mobilyaları olarak
bilinen park malzemelerini özellikle korumalıyız. Evimizdeki eşyaları nasıl itina ile
kullanıyorsak aynı hassasiyeti kamu mallarında da göstermeliyiz “ dedi.

Her yıl bütçenin yaklaşık yüzde 9'u gibi bir oranı park, bahçelerde kullanılan malzeme
alımına ayırdıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, hor ve sorumsuzca kullanılan,
kırılan ve bozulan bu malzemeler içinde yine her yıl bütçenin yüzde 2’si gibi bir oranı
malzeme tamiri veya yenilenmesi harcamasında kullandıklarını kaydetti.
2013 yılı bütçesinin 225 milyon lira olduğunu bunun yüzde 2’sinin ise 4 milyon 500 bin lira
yaptığını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, kamu mallarına zarar verenlerin
uyarılmasını ve çocukların bu yönde eğitilmesinde en önemli görevin ailelere
düştüğünü,vatandaşların sorumluluk bilinci içerisinde gerekli hallerde kolluk kuvvetlerine
haber vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kamu-mallari-dikkatli-kullanilmali-h2701.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Mısır'daki Darbeye Kayseri'den Büyük Öfke
Saadet Partisi (SP) Kayseri Đl Başkanlığı tarafından düzenlenen kitlesel basın açıklamasında,
Mısır'da yapılan askeri darbe protesto edildi.
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Meydan Parkı önünde düzenlenen basın açıklamasında, Đsrail bayrağı ile Mısır'da darbe yapan
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sisi'nin posterleri yakıldı. Park önünde toplanan partililer,
Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi lehine sloganlar attı. Darbe sonrasında
Mısır’da bir felaketin yaşandığını söyleyen SP Đl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Öztürk,
darbenin eli kanlı kişiler tarafından yapıldığını kaydetti.Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi’ye destek vermek için bir açıklama yapan partililer, ''Diren Mursi’, 'Mursi
üzülme, Allah bizimle', 'Sisi şaşırma, sabrımızı taşırma', 'Defol Sisi, seninleyiz Mursi'
şeklinde sloganlar attı. Partililer, basın açıklamasının ardından Mısır’da hayatını kaybedenler
için dua etti ve Đsrail bayrağı yaktı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/misirdaki-darbeye-kayseriden-buyuk-ofke-h2705.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Kayseri'den Ekşi Sözlük'e Suç Duyurusu
Kayseri Barosu avukatları Ekşi Sözlük internet sitesinde Hz. Muhammed’e (S.A.V) hakaret
edildiği gerekçesiyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
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Kayseri Adalet Sarayı önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kayseri Baro Başkanı
Fevzi Konaç, herkesin toplumun dini hassasiyetlerine saygı duyması gerektiğini ifade etti.
Konaç, internet üzerinden yayın yapan Ekşi Sözlük sitesinde Hz. Muhammed (S.A.V.)
efendimiz hakkında hakaret içeren ifadelerin yer aldığını ancak kamuoyundan gelen tepkiler
üzerine ifadelerin kaldırıldığını söyledi.Konaç, “Bu topraklarda insanlar kendi peygamberine
hakaret etmekten ve küfretmekten hiç çekinmez hale gelmişlerdir. Elbette herkes dilediğince
inanmaya, istediği dini tercih etmeye veya inanmama hakkına sahiptir. Ancak hiç kimsenin
bir başkasının dini değerlerine küfretme hakkı yoktur, böyle bir özgürlüğü asla kabul
edemeyiz. Hele hele yüzde 99 Müslümanların yaşadığı bir ülkede Đslam peygamberi ve
hepimizin “anam, babam sana feda olsun Ya Resulallah” diyecek kadar sevdiği Allah
Resulüne hakaret edilmesine asla razı olamayız” diye konuştu.
“MĐLLETĐMĐZ TAHRĐKLERE KAPILMAMALI, SĐNSĐ PLANLARA ASLA PRĐM
VERMEMELĐDĐR”
Bu topraklarda yüzyıllar boyunca din üzerinden çatışma alanlarının oluşturulduğunu belirten
Konaç, “Bu millet inanan-inanmayan, laik-anti laik, Alevi-Sünni ayrımları kaşınarak tahrik ve
provoke edilmiş, büyük bedeller ödenmiştir. Aynı oyunlar hep bu tür küçük tahriklerle
başlamış, önemli hadiselerin başlamasına sebep olmuştur. Şu asla unutulmamalıdır ki, bu
millet Allah ve peygamber sevgisini en üst perdeden yaşamış, tarihte binlerce insanını bu
değerler için şehit vermiştir” ifadelerinde bulundu.
“SAYIN SAVCILARIMIZI BU KONUDA GEREĞĐ ĐÇĐN GÖREVE DAVET EDĐYORUZ”
Kayseri Barosuna kayıtlı avukatlar ile Ekşi Sözlük internet sitesi hakkında suç duyurusunda
bulunacaklarını dile getiren Konaç, ''Đnanan insanları rencide eden bu yayınların 5237 sayılı
TCK 216/3, 218. maddelerine göre suç teşkil ettiğini düşünüyoruz. Đlgili kanun 'Halkın bir
kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişinin bu fiili kamu barışını bozmaya
elverişli olması halinde 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını'
öngörmektedir'' dedi.Konaç konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Đslam dini peygamberi olan
Hz. Muhammed’e (SAV) ağır hakaret etmek suretiyle atılı suçları işleyen ilgili şirket
yetkilileri ve IP adreslerinden kimlikleri tespit edilecek diğer kişilerden şikayetçi olmak üzere
burada toplanmış bulunuyoruz. Toplumumuzun dini değerlerine saygı noktasında tüm
halkımızı duyarlı olmaya davet ederken, gerekli soruşturma yapılarak sorumlular hakkında

kamu davası açılmasını talep ederiz.”Konaç konuşmasının ardından 70 avukat ile site
hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseriden-eksi-sozluke-suc-duyurusu-h2711.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Telefonda Savcıyım Diyen Dolandırıcı Tutuklandı
Kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtıp, vatandaşları telefon ile yönlendirerek
hesaplarına para nakli yaptıran 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Đl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği
ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda, telefon ile yönlendirme yaparak S.T'den 15 bin
TL ve F.G'den de 5 bin TL parayı hesaplarına yatırtan H.U. (23), M.B. (28) ve A.Đ. (22)
yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, gözaltına alındıktan sonra nöbetçi
mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine
gönderildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/telefonda-savciyim-diyen-dolandirici-tutuklandi-h2712.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Tacizci Öğretmeni Kim Koruyor
Kayseri TOKĐ’de bulunan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’nda 3 ay önce yaşanan taciz
olayının üstü örtülmeye mi çalışılıyor.

31 Temmuz 2013 Çarşamba 13:53

Kayseri TOKĐ’de bulunan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’nda 3 ay önce taciz vakası
yaşanıyor. Öğretmen M.E. aynı okulda ücretli çalışan bayanlara tacizde bulunuyor. Bu taciz
olayının ardından E.M. şikayet ediliyor ve cezası onanıyor. Ceza onaylandıktan sonra
Pınarbaşı’na bir anaokuluna tayin ettirilen E.M. 3 ay boyunca Pınarbaşı’nda ki görevine
başlamıyor fakat bu süre içerisinde maaşını almaya devam ediyor.
Taciz edilen bayanlardan gelen şikayetlerde E.M.’nin bayanlardan birine; “çok zor bir
kadınsın, gözlerin ne güzel” gibi ifadeler kullanırken bir diğer bayanı ise bindiği otobüse
binerek bayanın indiği durağa kadar takip ettiği belirtiliyor. Üç ay boyunca göreve gitmeden
maaş alan tacizci öğretmen Eskişehir Bağaları’nda ki Ayşe Ahmet Đnci Anaokulu’na birkaç
gün önce tayini alınmış durumda… Madem böyle yapılacaktı bir sürü soruşturmaya,
incelemeye Đl Disiplin Kurulu’nun incelemesine ne gerek vardı. Hangi yönetmelik ve kararla
mahkeme süreci yaşanmadan böyle bir karar verilerek E.M. tekrar merkezdeki bir okula
alınıyor. Bu adamın arkasında kim var? Đdareciler neden zafiyet gösteriyor?
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/tacizci-ogretmeni-kim-koruyor-h2717.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Derebağ Şelalesi Kaderine Terk Edildi
Kayseri’nin tabiat harikalarından birisi olarak gösterilen Derebağ Şelalesi ilgisizlik ve proje
yapılamaması nedeniyle kaderine terk edilmiş durumda.
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Yahyalı sınırları içerisinde, Derebağ Belde Belediyesi’nin sorumluluğunda olan Derebağ
Şelalesi’nin tam 7 aydır proje beklediği belirtiliyor.Geçtiğimiz yıllarda ‘’Milli Park’’ statüsü
nedeniyle çevre düzenlemesi yapılamayan ve atıl bir duruma mahkûm edilen Şelalenin, Tabiat
Parkı statüsüne geçirilmesine rağmen Kayseri Milli Parklar Şubesinin gereken projeyi
hazırlamaması nedeniyle kaderine terk edildiği ileri sürüldü.Birkaç yıl önce Milli Park
statüsünden çıkarılarak Tabiat Parkı halini alan Derebağ Şelalesi için, Derebağ Belde
Belediye’sinin girişimleriyle Orman ve Su Đşleri Bakanlığı’ndan gerekli düzenlemelerin
yapılabilmesi için tam 700 bin TL ödenek alındı.Ödenek Yahyalı Kaymakamlığı kasasında
beklerken, proje hazırlanamadığı için ihale sürecine çıkılamadığı bildirildi. Erciyes Master
Planı kapsamında Kayseri’nin turizm çalışmaları şahlanırken, bu doğa harikası şelalenin göz
göre göre bitişine göz yumulmaması yöre halkı tarafından talep ediliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/derebag-selalesi-kaderine-terk-edildi-h2716.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

Bu atölyede kol ve bacak üretiliyor
Kayseri’de medikal sektöründe hizmet veren Erdal Kestane, işletmesi içerisinde yer alan
atölyede, bedensel engelli insanlar için protez kol, bacak ve rehabilite cihazları üretiyor.
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Kayseri’de medikal alanında hizmet veren protez ve ortez Teknikeri Erdal Kestane (43),
Düvenönün de bulunan işletmesi içerisinde yer alan atölyesinde, bedensel engelliler için kol,
bacak ve rehabilitasyon cihazları üretiyor. SGK’ya bağlı Sağlık Bakanlığı onaylı işletmede
protez kol ve bacağın yanı sıra çocuk felcinden omurilik bozukluğu tedavisine kadar birçok
hastalığın tedavisinde kullanılan rehabilite edici cihazlarda üretiliyor. Bedensel engelli
insanların gereksinim duyabileceği bütün cihazları ürettiklerini belirten Kestane; ’Doktorlar,
tedavi sonrası hastaları reçeteleri ile birlikte bizlere yönlendirir. Hasta bize geldikten sonra
gerekli ölçüler alınır ve alçı ile kalıpları çıkarılır. Daha sonra Titanyum, çelik, karbon, deri ve
pvc gibi malzemeler kullanılarak protezi meydana getiririz. Yapım ve teslim aşamaların da
hasta birkaç kez provaya gelir’
Hem para kazanıyoruz hem de dua
Mesleği sayesinde hem para kazandığını hem de dua aldığını söyleyen Kestane; ‘Kaza ya da
hastalık sonucu uzuvlarından birini kaybeden insanlar ilk aşamada psikolojik bir buhrana
düşüyor. Durumları sonrasında topluma adapte olma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Biz burada
sadece protez üretmiyoruz. Đnsanların bedensel engellerini gidermeye çalışırken bir taraftan da
psikolojik sıkıntılarını aşmaları için telkinlerde bulunuyoruz. Hem bedensel hem de psikolojik
açıdan destek olmaya çalışıyoruz’ diyor.
Haber/Fotoğraf: (Stajyer)Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/bu-atolyede-kol-ve-bacak-uretiliyor-h2718.html
Erişim Tarihi: 31.07.2013

DEVELĐ 2023’E HAZIRLANIYOR
Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, Develi’nin her geçen gün geliştiğini belirterek, “
Artık Develi, kabına sığmayan bir ilçe konumuna geldi. Gerçekleştirilen projeler ile ilçemiz
2023 hedefine emin adımlarla ilerliyor” dedi.
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Röportaj: Erkinbeğ Uygurtürk
Fotoğraflar: Şerif Arslan
Kayseri Gündem Gazetesi olarak, Develi Belediye Başkanı Recep Özkan ile bir söyleşi
yaptık. Erciyes’in arkasındaki Develi’de yaşanan gelişmeler ile Belediye çalışmaları hakkında
sohbet etme imkânı bulduğumuz Başkan Özkan, Develi halkının birlik ve beraberlik içinde
ilçenin kalkınması için çalıştığını ifade ederek, “ Bizim tek amacımız ilçemize ve halkımıza
hizmet etmektir. Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için Belediye olarak
çalışmalarımız, imkânlarımız ölçüsünde her geçen gün artarak devam etmektedir.
Belediyemiz çalışmaları dışında Hükümetimizin çeşitli Bakanlıkları ve özel şirketler aracılığı
ile Đlçeye yapılan ve yapılacak olan projelerin de halkımızın refah seviyesini yükselteceğine
inanıyor, bu yatırımların ve desteklerin devamını diliyorum. Bu konuda başta; Sayın
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Valimize, Milletvekillerimize,
Kaymakamımıza, Đl Özel Đdaremizin değerli mensuplarına, Đl Genel Meclis Başkan ve
Üyelerimize, Đl ve Đlçe Teşkilatlarımızın değerli mensuplarına şahsım ile Đlçe halkımız adına
teşekkür ediyorum” dedi.
DEVELĐ HAK ETTĐĞĐ KONUMA YÜKSELDĐ
Başkan Recep Özkan, 2013 yılının Develi açısından oldukça bereketli bir yıl olduğunu
belirterek, “ Bu yıl içerisinde her biri onlarca milyon TL değerinde ihaleler yapıldı ve
yapılmaya devam ediyor. Bütün bunlar ilçe halkımızın daha mutlu ve rahat yaşamasını temin
etmek içindir. Belediyemiz, kendi bütçesi ile hayata geçirdiği projelerin yanında AK Parti
iktidarı ile de birçok hizmete kavuşma imkânı buldu. Yapılan tüm bu çalışmalarla Develi,
Kayseri’nin ilçeleri arasında gelişmişlik ve refah açısından hak ettiği konuma gelmeyi
başardı. Bundan sonrada, elimizden gelen gayreti göstererek, halkımıza ve ilçemize hizmet
etmeye devam edeceğiz. Biz ne yapıyorsak Allah rızasını kazanmak için yapıyoruz. Bizim
başka bir gayemiz yok. Halka hizmettin Hakka hizmet olduğunun bilincindeyiz ve bu bilinçle
hareket ediyoruz” diye konuştu.
MĐLYONLUK ĐHALERLER ĐLGĐLĐ BĐLGĐ VERDĐ
Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, her biri milyonlarca TL değerinde olan ihalelerle ilgili
verdiği bilgilerde de, Bölgesel Hastane çalışması, köylere parke çalışması, Đçme suyu hatları,
sosyal tesisler, hayvan pazarları gibi birçok işin yapımının sürdüğünü belirterek, ihalelerin
şunlar olduğunu söyledi:
2013 Yılında Đlçemizdeki Đlgili Bakanlıklar tarafından yapılan büyük ihaleler
**Gümüşören barajı inşaatı ihalesi 40.000.000.TL. Baraj alanı 2.050ha. kamulaştırma
bedeli:139.000.000.TL.olup Toplam maliyeti 179.000.000.TL
** Develi Ovası Toplulaştırma ve Basınçlı Sulama ihalesi 23.000.000.TL
** Seyrani Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından Develi Ovası 71.000
ha. alanda 2011 yılında başlayan tuzluluk oranı araştırma Projesi sonucunda ovanın %
50.3’ünde tuzluluk problemi görülmediği, %12.8’lik alanda hafif tuzluluk %22’lik alanda orta
derece tuzluluk, %14.9’luk alanda(Kuş Cennetinin olduğu alan) fazla tuzluluk problemi tespit
edildi.
**Develi -Kayseri Tekir yolu ihalesi 53.000.000.TL
**Gezbel 1.etap 8 Km ihalesi 8.822.000.TL
**Gezbel 2.etap 5Km.ihalesi 12.479.000.TL
**Gezbel Heyelan Bölgesi mukavemet çalışması ihalesi
** Karayolları 66.Şube Şefliği Yol Bakım onarım ihalesi 3.278.529 TL’dir.
***Develi Devlet Hastanemize ihale ve hibe yolu ile kazandırılan tomografi cihazı, c-kollu
röntgen cihazı, tıbbi ve tehlikeli atık deposu, sterilizasyon ünitesi, yeni doğan ünitesi küvöz
usg cihazı, endoskopi cihazı, Ambulans, ameliyathane aseptizör cihazı, yoğun bakım ünitesi
cihazları, ekokardiyografi cihazı, anestezi cihazları, yeni doğan işitme cihazı toplam

bedeli:1.273.000 TL olup Sağlık Bakanlığı ve Döner sermaye kaynaklarından karşılanarak
halkımızın istifadesine sunulmuştur.
**KYK tarafından Seyrani kampüs alanına yapılan 430 öğrenci kapasiteli ve 10.000.000 TL
ye mal olan öğrenci yurt kompleksi
**Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Develi Aile ve Sosyal Politikalar Merkezi ihalesi
**Kayseri Gaz tarafından 3.6.2013 tarihinde başlatılan talep, EPDK tarafından onaylanmış
olup doğalgaz şebekesi çalışması yakın zamanda start alacaktır (50.000.000.TL)
**Bölgesel Hastane çalışması Belediyemiz tarafından arsa teslimi yapmış olup 2014
yatırımlarına dâhil edilme çalışmaları devam ediyor.
**Sultan Sazlığının Kuzey Kapısı konumuna gelecek olan Soysalı Büğleyen Projesi SĐT
Kurulu onayından geçti.
**Öğretmen evinin akşam sanat okulu olarak statüye kavuşması protokol tarafından
imzalandı.
**Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Aksu ve Adaca bölgesinde 40 bin fidan dikim ve
Develi kayseri yol kenarının ağaçlandırılma çalışması projesi.
**Kapalı spor salonu tadilat ve stadyum düzenleme işi ihale aşamasında olup
Toplam yatırımlar: 490.852.529.TL.
Đl Özel Đdaresi ve KÖYDES aracılığı ile yapılan 7 ihale bedeli:3.344.000.TL olup çalışmalar:
**Köylere152.000m2 parke ihalesi 2.600.000.TL
**Köy kamu hizmet binalarına bakım onarım ihalesi 300.000.TL
**Yaylacık köyü (100 tonluk) Ayşepınar Köyü( 150 tonluk) su deposu yapım ihalesi
134.500.TL
**Derebaşı- Alaylı, Küçük Künye-Büyük Künye Eşelik-Epçe- Gömedi grup köy yolu,
Havadan, Öksüt, Millidere, Kulpak, Yenihayat köyü 2. Kat asfalt ihalesi 300.000.TL
**Çöten-Çaylıca arası, Kozluca köy yolu stabilize bakım ve onarımı,Yaylacık-Kevenlibel
yolu bakımı (10.000TL) Çomaklı köyü yol genişletmesi ve birinci kat asfalt yapımı, Kılıçkaya
Köyü su ve arazi yolu yapımı
**Đhtiyacı olan okullarımızın ve sağlık ocaklarının bakım ve onarımı ihalesi
**Ayvazhacı köyü ilköğretim okulu yıkılarak 16 derslikli yeni okul yapılması, Atatürk
ilköğretim Okuluna 9 derslik ek bina yapımı ihalesidir.
Belediyemizin yapmış olduğu 2013 ihale bedeli 25.000.000.TL olup çalışmalarımız:
**Develi Đçme suyu ihalesi 16.000.000.TL
**25.000 ton sıcak asfalt ve 80 bin metrekare sathi kaplama 4.000.000.TL
**Aygözme Kültür Merkezi çevre düzenleme ihalesi 417.631.TL
**Fenese Yukarı Mahallesi Yaya yolu ihalesi 247.544 TL
**Harman Mahallesi Yaya yolu ihalesi 296.789 TL
**Âdem Yılmaz ve Mustafa Büyük Camii Çevre Düzenlemesi ihalesi 86.834.TL
**Fenese Yukarı, Reşadiye ve Harman Mahallelerinde beton kilitli parke ile yaya yolu ihalesi
471.212.TL
**Đlçe genelinde diğer mahallelerde75.000 m2 kilitli parke ve 5.000 m2 bordür
ihalesi:1.064.000.TL
**Yeni Mahalle Parkı Peyzaj Uygulama ihalesi 324.143.TL
**Bölgesel Hayvan Pazarı ihalesi 1.049.020.TL’dir.
**Yeni Mahalle Cirit Meydanı Parkı 250.000 TL
**Bahçelievler Kültür merkezi ve Hilal Parkı Đhale aşamasında
**Alparslan Mahallesi Sosyal Konut Projesi -Öksenek Projesi kapsamında kamulaştırma
devam etmekte olup toplam yatırımlar 520 Milyonu bulmuştur.

Bu çalışmaların dışında DETOK isimli Develi Turizm Odaklı kalkınma Projemiz ise Đlçemiz
geleceğinin planlanması yatırımların yönlendirilmesi bakımından ayrı bir başlık olarak
değerlendirilebileceğini belirtti.
BAŞKAN ÖZHASEKĐ: DEVELĐ UÇUŞA GECECEK
Develi Đlçe Protokolü ve STK temsilcileri ile Elbiz Parkında bir araya gelerek Đlçe ile ilgili
sorunları dinleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki yaptığı
konuşmasında; Bir şehrin geleceğini o Beldenin yöneticilerin ufku belirler, Bizler Kayseri'yi
sürekli büyüyen bir şehir yapmak için çalışmaktayız amacımız Kayseri'deki pastanın
büyümesi "Bu pasta büyürse herkes nasibi kadar payını alır. Pasta büyümezse, hareket,
bereket olmazsa insanlar orayı terk eder. Dün Kayseri'yi Anadolu'da sıradan bir kent olarak
görürlerdi. Oysa şimdi 'Bu şehirde bir şeyler oluyor, Kayseri örnek bir kent oldu' diyerek nasıl
yaptığımızı soruyorlar. Bu işin sırrını merak ediyorlar. Bu işin sırrı çok basit. Đyi niyetli olmak
ve Allah rızası için çalışmaktır dedi.
Konuşmasında ilçelerin büyükşehir belediyelerine bağlanması ile ilgili yasayı da anlatan
Başkan Özhaseki "Büyükşehirde alt yapı ve üst yapının tamamlandığını belirterek artık
devasa projelere yöneldiklerini ve bu projelerden en önemlisinin de yaklaşık 300 milyon
avro’luk Erciyes Projesi olduğunu bu proje sayesinde de Kayseri ile Develi’nin
bütünleşeceğini zaten yasa gereği 2014 yılında da resmen bağlanacağını Büyükşehir Develi
Belediyesi ile birlikte Develi’de hizmet vereceğini, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Bütçe
açısından sıkıntısı olmadığını, Develi Halkının Su-Doğalgaz ve Kampüs ile ilgili sorunları
yakından takip ettiğini zaten Mart ayından sonra beraber çalışılacağını ve o zaman Develi’nin
uçuşa geçeceğini belirtti.
DEVELĐ’YE DOĞALGAZ MÜJDESĐ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK)) 3 Temmuz 2013 tarih ve 4478 -6 sayılı kararı
ile Kayseri Gaz tarafından Develi Đlçesini de Doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edilmesine
izin verildiği belirtildi.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Belediye Başkanı Recep Özkan “Develi Belediye
Meclisinin Haziran ayı olağan toplantısında Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ilçemize
doğal gaz getirilmesi için 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasa Kanununa göre EPDK tarafından
dağıtım lisansı verilen Kayseri Gaza gerekli iznin verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.
Kayseri Gaz tarafından EPDK ya 3 Haziran 2013 tarih ve 13/585 sayılı yazı ile yapılan
başvuru olumlu karşılanmış olup Kayseri Gaz tarafından Develi Đlçemizin de Doğalgaz
dağıtım bölgesine dâhil edilmesine izin çıkmıştır. Emeği geçen, katkısı olan herkese
belediyemiz ve ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.
214 PROJE ĐLE DETOK
Başkan Recep Özkan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 2012 Yılı
Doğrudan Faaliyet Programı Kapsamında desteklenen ve Develi Belediyesi tarafından
yürütülmekte olan “Develi Turizm Odaklı Kalkınma Planı (DETOK) Çerçeve Projesi”nin
tamamlandığını ve Proje Föylerinin yazılımının devam ettiğini belirterek, “Yükselen
değerleriyle Kayserinin ve Bölgenin gözdesi olan Develi Đlçesinin,Đç Anadolu’da Kapadokya
Bölgesi ve Kayserinin adeta sembolü olarak kabul edilen Erciyes Dağının eteklerine kurularak
asırlar boyu bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Develi Đlçemizdeki Somut ve Somut
olmayan Kültürel mirasın tespiti tescili ve tanıtımı çalışmalarımız meyvelerini vermeye
başlamış bulunmaktadır” dedi.
Özkan, “ 2004 yılında Devlet planlama Teşkilatı uzmanları davet edilerek Đlçemizin Gelişim
stratejisinin belirlenmesi,14 Temmuz 2010 tarihinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel
Sekreterliği tarafından Đlçemizin Kalkınmasına yönelik Swot analizi ile devam eden
araştırmalarımıza yurt içi ve yurt dışından bir çok üniversite, STK, Araştırmacı ,Bilim
adamı,Yazarlarımızın da katkıları her geçen gün giderek artmaktadır.

2011 yılında Turistik yönden önem arz eden Đlçelerden olarak kabul edilen Develi Đlçemizdeki
potansiyellerin değerlendirilmesi ve Đlçenin gelişimine katkı sağlaması amacıyla 2012 Yılında
Orta Anadolu kalkınma Ajansına başvurusunu yaptığımız Develi Turizm Odaklı Kalkınma
Planı çalışması olarak adlandırılan DETOK Projemiz 7 Aralık 2012 tarihinde kabul edilerek
hibe desteği almayı hak kazanmıştır
OYKA gurubu ile start verilen ve Đlçemizin Gelişimine katkı sağlayacak olan Develi Turizm
Odaklı Kalkınma planının çerçeve planı kapsamında hazırlanan 214 projenin çalışma
alanları,Turizm,Yöresel Kültürel Değerler,Kentsel Doku ve Planlama,Tarım ve Hayvancılık,
Sanayi ve Ticaret,Đstihdam, Eğitim,Tanıtım Organizasyon olmak üzere 22 ana başlıkta
toplanmıştır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/develi-2023e-hazirlaniyor-h2714.html
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