KAYSERİ HABER ARŞİVİ
24.08.2015–31.08.2015
EN’S kafe açıldı
Talas’ta hizmet vermeye başlayan EN’S Kafe, kalabalık bir hemşeri topluluğunun katılımı ile
gerçekleştirildi.
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7 Haziran genel seçimlerinde AK Parti Milletvekili Aday Adayı olan Seyfullah Kaplan’ın
oğlu Ensar Kaplan’ın girişimleri ile açılışı yapılan EN’S kafe kalabalık bir katılım ile
gerçekleştirildi. Kafenin açılışı Kafkas Dernek Başkanı Mutlu Akkaya tarafından kurdelesi
kesilerek yapıldı. Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Akkaya, bu tür işletmelerin Talas
İlçesi’nde son zamanlarda sık açıldığını belirterek: “Ensar kardeşimizi bu medeni
cesaretinden dolayı tebrik ederim. Hayırlı kazançlar elde etmesi temenni ederim” dedi. Birlik
beraberliğin güzel bir göstergesi olan bu tür açılışlarda toplumun duyarlılığının arttığını dile
getiren Akkaya, bu işletmeler ve yatırımcıların arttığını gördükçe çok sevindiğini söyledi.
Akkaya: “Ekonomiye katkı açısından böyle işletmelere ihtiyacımız var. Girişimcilerin genç
olduğunu görmek ise ayrı bir mutluluk veriyor” ifadelerini kullandı.
Birleşik Kafkas Dernek Başkanı İzhan Baykal, Uzunyayla Dernek Başkanı Ferit Duman,
Dostluk Kulübü’nden Cemil Görücü’nün de katıldığı açılış Kalabalık bir topluluğun katılımı
ile çok büyük bir ilgi gördü.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14720.html
Erişim Tarihi: 24.08.2015

3 dönem kuralı kalktı
Gündeme dair açıklamalarda bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu 3 dönem kuralının
kaldırılacağını söyledi.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu seçim hükümetine sayılı günler kala açıklamalarda bulundu. 3
dönem kuralıyla ilgili değişiklik olduğuna ilişkin konuşan Davutoğlu, "Tüzüğümüzde sadece
3 dönem değil başka değişiklik de olacak" dedi.
3 DÖNEM KURALI
"Felsefi yaklaşım itibarıyla doğru bir ilke olduğunu hep kabullendik ama bu sefer özel bir
durum hasıl oldu. Çok kısa bir sürede 2 ayda, 3-4 ayda bir dönem bitmiş oldu. Bunu dönem
olarak saymak, bazı arkadaşların tam da siyasete girmiş ve 2 dönemdir tecrübe edinmiş
arkadaşların birikimlerini kullanmak bakımından zorluklar doğurur. Dönem olarak saymamak
da bu sefer 3 dönemi doldurmuş olan arkadaşların hakları bakımından yanlışlık olur. Bir heyet
oluşturduk, bir tüzük heyeti, son MYK'da. Tüzük heyetinde bu konuda çalışma talimatı
verdim ama tüzüğümüzde sadece bu değil, başka değişikliklerin olmasını da planlıyoruz."
"ANAYASA NE DİYORSA ONU YAPACAĞIM"
"MHP ile de görüşmeler yaptık ama sonuç alınamayınca görevi Cumhurbaşkanı'na devrettim.
Olağandışı bir görünüm verilmeye çalışılan her anda olağan davranmak lazım. Görevin bana
verilmesi halinde yine anayasa ne diyorsa onu yapacağım ne eksik ne fazla..
Böyle bir durum söz konusu olduğunda meclis başkanı bana sayıları verdiğinde uygun
isimlere teklif götürürüm, bakan olarak hizmet etmek büyük bir onurdur. Bu milli bir
vazifedir benim için de. Böyle bir teklif geldiğinde hayır denmemesi gerektiğini
düşünüyorum.
BAKANLIK TEKLİFİNİ KABUL ETMEZLERSE
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye yeniden çağrıda bulunmuştum biraraya gelelim birlikte bir
hükümet kuralım diye. Keşke böyle olmasaydı.
Bakanlık teklifi götürdüğümüz isimler bunu kabul etmemeleri halinde uygun gördüğüm,
kendi güvendiğim işin ehli bakanları atar, isimleride Cumhurbaşkanlığı'na sunarım.
Kılıçdaroğlu'na görev vermemesi Cumhurbaşkanı'nın takdiri.."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14721.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

İmam-hatip bereketi
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, İmam-Hatiplilerin bir “bereket havuzu” içinde
yüzdüklerini belirterek, “en hayta, en yozlaşmış İmam-Hatipliler bile bu bereketten
nasipleniyorlar. Havuzdan yansıyan en ufak nem hayatlarına ışık tutuyor, yoldan çıkmalarını
engelliyor” dedi.
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Samsun Serra Otel’de düzenlenen Kayseri İmam-Hatip Okulları Platformu Eğitim ve Kalite
Çalıştayı’na katılarak bir konuşma yapan Doğan; “her gün o atmosfere girmenin, her gün
Kur’an-ı Kerim’e dokunmanın, okumanın, Hadis-i Şerifleri dinlemenin, Siyer-i Nebi’yi adeta
ezberlemenin, ümmetin yıldızları’nın hayatlarına tanıklık etmenin” bu bereketi sağladığını
belirtti.
Milletimizin büyük çoğunluğu İmam-Hatipleri böylesine bereketli bir ortam olarak görür ve
evlatlarını buraya yazdırırken, paralel yapının sözde kainat imamının “İmam Hatipler mi
kapatılsın yoksa Polis Koleji, Harp Okulu’ndan bir öğrencimiz mi atılsın deseler ‘İmam
hatipler kapatılsın’ derim” şeklindeki sözlerinin medyaya yansıdığına dikkat çeken Doğan
“Hamdolsun milletimizin sağduyulu çoğunluğu bu paralel lider gibi değil, bu güzide
okullarımızda en kötü koşullarda okumayı bile bereket sayan İmam-Hatipli gazeteci-yazar
Fatih Mutlu’lar gibi düşünüyor ve evlatlarını, torunlarını göndermeye devam ediyor” diye
konuştu.
Platformun başarılı çalışmaları neticesinde Kayseri’de de güzel sonuçlar alınmaya
başlandığını, bütün İmam-Hatip’lerin tek tek gezilerek sorunların ve önerilerin alınmasından
sonra okul sayısının 20’den 40’a çıktığını, şimdi sıranın eğitimde kaliteyi artırmak olduğunu
kaydeden Doğan emeği geçenleri kutladı.
Kayseri Medine Hafızlık İHO Müdürü Hayrettin Özbek’in Kur’an-ı Kerim okumasıyla
başlayan Çalıştay’da açılış konuşmasını Kayseri İmam-Hatip Okulları Platformu Başkanı
Süleyman Karaköse yaptı. Kayseri’deki İmam-Hatip Okullarının yöneticilerinin katıldığı üç
günlük organizasyonun açılış programında sırasıyla Platformun Türkiye Koordinatörü Zeynel
Önal, Samsun İHO Platformu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Milli Eğitim
Müdürü Aytekin Girgin, Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, AK Parti
Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz, Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt ve Samsun Valisi İbrahim Şahin de birer
konuşma yaptılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14722.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Memura Cuma namazı izni geliyor
Memur-Sen'in cuma namazı vaktinde 1 saat fazla izin istemesi teklifini değerlendiren
Bakanlık çalışma başlattı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kamu Görevlilerin 2016-2017 yıllarına
ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülecek Toplu Sözleşme Görüşmelerinin
Bakanlıkta gerçekleştirilen son toplantısına katıldı. Memurların zam pazarlığı sonuçlandı.
Memur zammı 2016'da yüzde 6+5, 2017'de ise yüzde 3+4 şeklinde olacak.
Öte yandan Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Memur-Sen konfederasyonun toplu
sözleşme tekliflerine, "Cuma Namazı Vakti İzin Süresi" maddesini ekledi. Teklifte, kamu
görevlilerinin öğlen arası süresinin cuma günleri için, cuma namazı vaktini de içerecek
şekilde 2 saat olarak belirlenmesi talep edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, memurların
cuma namazı vakti izin talebi için bakanlıkça çalışma başladığını en kısa sürede sonuç
alınacağını duyurdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14723.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

MHP, vatandaşın önüne nasıl çıkacak
Parti Meclisi toplantısı öncesi gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye yüklendi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Parti Meclisi toplantısı öncesi siyasi
gündemi değerlendirdi.
MHP'yi sert dille eleştiren Kılıçdaroğlu, "MHP bütün çağrılara olduğu gibi hayır dedi. Yüzde
60'lık çağrımıza MHP hayır dedi. Her şeye hayır diyen parti vatandaşın önüne nasıl çıkacak?
Her şeye hayır! Evet yok... MHP vatandaşın önüne nasıl çıkacak. Evet dediği hiç birşey yok.
MHP'nin tavrıyla AKP'ye moral avantajı sağladı" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, "Biz ne dedik? İlkelerimiz var, kurallarımız var. Neden? Türkiye için.
Siyasetçilerin, siyasal partilerin de görevi budur dedik. Hayır dedi" ifadelerini kullandı.

"YETER DE YETER...."
Önümüzdeki seçimlerin bir dayatma seçimi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Değerli
vatandaşım bunlar sana, "neden oyunu bana vermedin" deyip, ülkeyi kaos ortamına
sürüklüyor. Benim de görevim var. Hatam varsa bana söyle, sorunum varsa bana söyle. Eğer
yoksa artık yeter de, elini vicdanına koy ve sandığa gidip, artık bu duruma yeter de yeter. Her
vatandaşın şunu bilmesini isterim, daha düne kadar inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden
siyaset yapıyorlardı, izin verme" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14724.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Uluslararası öğrencilere, Bolu Valisi Baruş'dan
ziyaret
Bolu Valisi Aydın Baruş, Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve
Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği tarafından Bolu Aladağlar'da düzenlenen "Uluslararası
Öğrenciler Yaz Okulu"nu ziyaret etti

24 Ağustos 2015 Pazartesi 12:43

Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından Bolu Aladağlar'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Yaz
Okulu" kapsamında 4. grup öğrencilerin programları başladı.
4. grup öğrencilerin programlarının başlamasının ardından ilk ziyaretçileri Bolu Valisi Aydın
Baruş oldu. Ziyarete Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem'de katıldı. Ziyaret
sırasında Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı ve Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu
Koordinatörü Ali Dursun, yaz okulu kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgiler verdi.
Açılışın ardından yapılan faaliyetler ve derslerle ilgili açıklamalarda bulundu. Derslerin
kapsamı ve etkinlikler ile ilgili bilgiler verdi. Kaç grubun programını tamamlayarak Bolu'dan
ayrıldığını ve geriye kaç grup öğrencinin kaldığı ile ilgili bilgileri Bolu Valisi Aydın Baruş'a
iletti.
Bolu Valisi Aydın Baruş öğrencileri konferans salonunda ziyaret ederek öğrencilerle tek tek
tanıştı. Hangi fakültelerde okuduklarını ve branşlarını öğrendi. Ardından da öğrencilere
hitaben bir konuşma yaptı. Türkiye'deki idari sistemde valinin görevlerinin neler olduğu ile
ilgili bilgiler verdi. Valinin görevlerinin kapsamına nelerin girdiği ile ilgili açıklamalarda
bulundu. Vali Baruş konuşmasında şunları kaydetti:
"Bolu doğa harikası bir yerdir. Yüzde 65'i ormanlarla kaplıdır. Havası doğası çok güzeldir.
İklimi de çok güzeldir. Sizin de burada bulunma vesileniz de çok güzel anlamlı. Burada
Türkiye'nin değişik özellikleri hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Müslüman dünyası olarak
dünya genelinde bir medeniyet anlayışına sahip olmamız gerekiyor. Dünyada hakkın ve
adaletin temsilcisi Müslümanlar oldu. Bugün de dünya buna muhtaç. Her biriniz ülkelerinizde
yönetiminde pay sahibi olacaksınız. Aynı zamanda buradaki kardeşlerinizi de

unutmayacaksınız. Bu karşımızda gördüğümüz kardeşliği devam ettirmemiz gerekiyor. İnsan
azmettiği zaman gelemeyeceği hiçbir makam yok. Ben de köyde okudum, babam çiftçilik
yapıyordu. İmkanlarımız çok fazla değildi. Ama şu anda imkanlar çok fazla. Sizler için de çok
fazla. Bu tür faaliyetlerle Türkiye'nin her tarafında kamplar düzenleniyor. Kardeşlik
bağlarının pekişmesi için yapılıyor. Bu tür faaliyetlerin iyi değerlendirilmesi gerekiyor.
Bugün İslam dünyasının değişik yerlerinde farklı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmanın yolu
birlik ve beraberlik oluşturabilmektir. Ülkelerin yönetiminde söz sahibi olabilirsek bunu
başarabiliriz. Bu kardeşliğimizi devam ettiremez ve başkalarının tuzaklarına ve oyunlarına
gelirsek herkes parçalanmış biçimde herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda kalır."
Bolu Valisi daha sonra öğrencilerin sorularının olup olmadığını sorarak öğrencilere söz hakkı
verdi. Öğrenciler de Bolu ile ilgili merak ettikleri bazı yerlerle ilgili bilgiler verdi. Abant
Gölü, Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller ile ilgili bilgiler verdi. Yedigöllerin yolunun
yapıldığını ve gelecek yıllarda öğrencilerin aileleri ile birlikte gelebileceklerini ifade etti.
Yedigöllerin tabiat harikası bir durumunun bulunduğunu belirterek oraları da görmek gereken
yerler olarak bilindiğini belirtti. Aladağ bölgesinin de çok önemli bir yer olduğunu ve
yaylaların yoğunlukta bulunduğu bir bölge olduğunu belirterek hava yönünden de çok güzel
bir imkanının olduğunu ifade etti. Vali Baruş, öğrencilerin uzun yıllar Türkiye'de
kalacaklarına inandığını ve daha sonra da aileleri ile birlikte gelip gezeceklerine inandığını ve
her zaman Bolu'da ağırlamaktan memnun olacaklarını ifade etti. İslam dünyasının her
köşesinde zor durumda olan insanların barış içinde yaşamalarını arzu ettiklerini vurguladı.
Daha sonra Bolu Valisi Aydın Baruş'a, Medeniyetin Burçları Derneği tarafından çıkarılan
yayınlardan hediye edildi. Vali Baruş öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra
kamptan ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14725.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Terörü lanet yağdırdılar
Kayseri'de, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup terörü lanetledi.
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Kayseri'de dün akşam Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 kişilik grup,
ellerindeki Türk bayrakları ile terör saldırılarını protesto etti. "Şehitler ölmez vatan bölünmez"
sloganları atarak tekbirler getiren grup, daha sonra Kartal Şehitliği'ne doğru yürüyüşe geçti.
Polis eşliğinde sloganlarla yürüyen grubun HDP İl binasına doğru yürüme ihtimaline karşılık
polis sokağın girişinde önlem aldı. Kartal Şehitliği'ne gelerek İstiklal Marşı okuyan grup,
olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14726.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Göçler, kira fiyatlarını artırdı
Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, Suriyelilerin kente gelmesi ile birlikte kira
fiyatlarında yüzde 20-30 gibi artış olduğunu kaydetti.
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Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, "Suriyeliler kentimize geldikten sonra konut
sıkıntılarında satış açısından değil ama kiralık ev açısından sıkıntılar yaşıyoruz. Tabi fiyatların
artmasına da sebebiyet veriyorlar ama devletimizin politikası olduğu için bizde bu Suriye
vatandaşlarını kabul etmek durumundayız. Bizim bu konu ile ilgili bir çalışma yok ama
vatandaşlarımız da kiraların yüksek olmasından dolayı bize tepkilerini iletiyorlar.
Vatandaşlarımız mülkünü en yüksek fiyata vermeye çalışıyor. Bundan dolayı bizim
vatandaşlarımız da bundan etkileniyor" dedi.
Atasoy, "Bazen aynı daire içerisinde birkaç Suriyeli aile kalıyor. Kirayı öderken onların daha
kolayına geliyor. Vatandaşın da işine geliyor. Bundan dolayı Kayseri’de son 1 yıl içerisinde
yüzde 20-30 gibi kira oranlarında artışlar oldu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14727.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Kayserispor saha avantajını kullanamadı
Kayserispor Kulübü Başkan Vekili Oğuz Ortaköylüoğlu, Torku Konyaspor karşılaşmasını
değerlendirerek, "Seyircisiz oynadığımız için saha avantajımızı kullanamadık" dedi.
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Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan sezonunun ikinci haftasında oynanan Torku Konyaspor
karşılaşmasına galibiyet için çıktıklarını söyleyen Kayserispor Kulübü Başkan Vekili Oğuz
Ortaköylüoğlu, "Galibiyet için çıktık ama karşılaşmadan bir puan ile ayrıldık. Seyircimizin
cezalı olması nedeniyle iç saha avantajımızı kullanamadık. Bu bizi olumsuz etkiledi ancak
verdikleri mücadeleden dolayı takım oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum" diye
konuştu.
Ortaköylüoğlu, "Daha önümüzde oynayacağımız çok maç var. Takımımızın önümüzdeki
günlerde daha da başarılı olacağına inanıyorum" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14728.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Temmuz ayında 2 bin 201 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 2015
Temmuz ayında Kayseri'de 2 bin 201, Yozgat'ta 389, Sivas'ta ise 609 konut satıldı.
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Türkiye genelinde konut satışları 2015 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5
oranında artarak 96 589 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 182 konut satışı ile en yüksek
paya (%17,8) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 722 konut satışı (%11,1) ile
Ankara, 5 769 konut satışı (%6) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller
sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Şırnak oldu.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 oranında
azalış göstererek 30 754 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %31,8
olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 465 konut satışı ve %21 pay ile ilk sırayı aldı.
Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %50 ile Hakkari
oldu.
Diğer satış türleri sonucunda 65 835 konut el değiştirdi
Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %21,5 oranında
artarak 65 835 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 10 717 konut satışı ve %16,3 pay ile ilk
sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %62,4 oldu.
Ankara 6 895 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 696 konut satışı ile
İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il, 7 konut ile Hakkari oldu.
Satış şekline göre konut satışı, Temmuz 2015 Satış durumuna göre konut satışı, Temmuz
2015
Konut satışlarında 43 623 konut ilk defa satıldı
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %10,8 artarak
43 623 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %45,2 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7
591 konut satışı ile en yüksek paya (%17,4) sahip olurken, İstanbul’u 4 294 konut satışı ile
Ankara ve 2 234 konut satışı ile İzmir izledi.
İkinci el konut satışlarında 52 966 konut el değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %15,8 artış
göstererek 52_966 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 591 konut satışı ve %18,1
pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı
%55,8 oldu. Ankara 6 428 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 535 konut satışı
ile İzmir izledi.
Yabancılara 2015 yılı Temmuz ayında 2 027 konut satışı gerçekleşti
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %37,6 artarak 2 027 oldu.
Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2015’te ilk sırayı 686 konut satışı ile Antalya
aldı. Antalya ilini sırasıyla 541 konut satışı ile İstanbul, 127 konut satışı ile Yalova, 119 konut
satışı ile Aydın, 112 konut satışı ile Bursa ve 89 konut satışı ile Muğla izledi.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 362 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 233 konut
ile Suudi Arabistan, 195 konut ile Rusya, 147 konut ile Kuveyt ve 101 konut ile İngiltere
izledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14729.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Akmescit, özlediği hizmetlerle buluşuyor
Bünyan Belediyesi ilçe genelinde başlattığı alt ve üst yapı çalışmalarına Akmescit
mahallesinde devam ediyor. 25 yıllık belediyecilik geçmişine sahip olan ve 6360 sayılı
Büyükşehir yasası ile Bünyan belediyesi hizmet sınırlarına giren ancak ciddi sorunların yer
aldığı Akmescit’te sorunlar kalıcı olarak çözülüyor.
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Daha önce bir belde belediyesi olmasına rağmen altyapının nerdeyse hiç olmadığı, insanların
toz ve çamurdan yolda yürüyemediği Akmescit’te Bünyan Belediyesi başlattığı çalışmalarla
Akmescitlileri özledikleri hizmetlerle buluşturuyor. Akmescit mahallesinde yürütülen
çalışmaları yerinde inceleyen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, birim amirlerinden
çalışmalarla ilgili bilgi alırken vatandaşlarla sohbet edip hizmetleri paylaştı.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu KASKİ ile yürütülen koordineli çalışmayla mahallede altyapı
sorunun giderildiğini üstyapıda ise çevre düzenleme ve yol yapım çalışmalarının başladığını
belirterek; “Akmescit sizlerinde bildiği gibi daha önce belediyecilik geçmişine sahip belde
olan bir mahallemizdi. Bize bağlandıktan sonra Akmescit’in çok ciddi bir altyapı sorunun
olduğunu, su şebekesinin ve kanal şebekesinin olmadığını, yollarında tamamen ele geldiğini
hepimiz biliyoruz. Bu çerçevede KASKİ ile koordineli bir şekilde burada çok ciddi çalışmalar
yaptık. KASKİ altyapı sorununu gideri. Daha sonra KASKİ’nin altyapı eksiklerini giderdiği
sokakları Bünyan Belediyesi olarak biz devraldık. Burası sel bölgesinde olan bir mahallemiz.
Burada yol kotlarını düşürerek burasının yollarını yeniden yapmaya başladık. Kısa zaman
içerisinde de çalışmaları bitireceğiz. Akmescit’i ve Akmescitli hemşehrilerimizi önümüzdeki
günlerde artık çok daha rahat günler bekliyor” şeklinde konuştu.
Kilitli parke ve asfaltlama çalışmalarının yapılacağı Akmescit’te vatandaşlar ise yıllardır
özledikleri hizmetlere kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçen başta
Bünyan Belediye Başkan Şinasi Gülcüoğlu olmak üzere herkese teşekkür ettiklerini ifade
ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14730.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Beş sosyal proje hayata geçirilecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, beş ayrı sosyal projenin hayata geçirilmesi için
düğmeye bastı. Her birisi çok önemli ihtiyaçları karşılayacak olan projeler önümüzdeki yıldan
itibaren hayata geçirilmeye başlayacak.

24 Ağustos 2015 Pazartesi 13:09

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyenin alt ve üst yapı hizmetlerini elbette
en güzel şekilde yapacağını; ancak insana yatırımın da en az diğer hizmetler gibi görevleri
olduğunu söyledi. "İnsana yatırım bizim adı konmamış en önemli görevlerimizden birisi"
ifadelerini kullanan Başkan Çelik, bu manada beş ayrı sosyal projeyi hayata geçireceklerini
belirtti.
ENGELLİ YAŞAM MERKEZİ BAŞLIYOR
Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projelerinden olan Engelli Yaşam Merkezi'nin proje
çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Engelli Yaşam Merkezi'ni
önümüzdeki sene yapmaya başlayacağız" dedi. Başkan Çelik, Engelli Yaşam Merkezi'nde
engellilerin rehabilitasyonu, eğitimi ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik birimlerin yer alacağını
kaydetti.
YAŞLILARIMIZ İÇİN ÜÇ PROJE
Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlılara yönelik de üç ayrı projeyi hayata geçireceğini dile getiren
Başkan Mustafa Çelik, "Bu projelerimizden birisi olan 'Evde Bakım Hizmetlerini'
önümüzdeki yıl başlatacağız. Evde ihtiyaçlarını gideremeyen 60 yaş üstü yaşlılarımıza bu
projemizle hizmet vereceğiz. Yaşlılarımız için bir başka projemiz de 'Yaşlı Gündüz Bakım
Evi' olacak. Yaşlı Gündüz Bakım Evi'nde yaşlılarımızın akşama kadar vakit geçirebilecekleri
sohbet ve meşgale alanları, yeme içme mekanları bulunacak. Aileler, yaşlıları sabah bırakıp
akşam alabilecekler. Yaşlılarımız için 'Yaşlılar Yaşam Sitesi' de yapmayı düşünüyoruz.
Huzurevi'nin bir başka versiyonu olacak. İçinde 1+1 dairelerin bulunduğu, insanların kendi
ihtiyaçlarını kendi gördüğü bu mekanda yaşlılarımıza sağlık ve temizlik gibi hizmetler
verilecek. Bu projemiz için mülkiyet ve imar durumu müsait olan arazi arayışı içindeyiz. Bu
tür projelerin şehir merkezinin çok dışında olmaması gerekiyor" dedi.
İHTİYAÇ SAHİBİ, İMKANI OLANLA BULUŞTURULACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sosyal anlamda en önemli projelerden birisinin
de gerçek ihtiyaç sahibini tespit ederek, imkanı olanla buluşturacakları proje olduğunu
söyledi. Başkan Çelik şöyle devam etti: "Daha önce birkaç kez denenen Hane Halkı Bilgi
Sistemi araştırmasını yapacağız. Bu araştırma ile; Kayseri'de hangi mahallede kimler yaşıyor,
ne gelir elde ediliyor, kaç öğrencisi, kaç çalışanı var, nerelerden yardım alınıyor, öğrenciler
nereden burs alıyor gibi pek çok sorunun cevabını alacağız. Bu araştırmamızla yardıma
muhtaç aileler tespit edilmiş olacak. Bir tarafta da bizim zenginlerimiz, varlıklı ailelerimiz,
hayırseverlerimiz var. Bunların da datasını tutalım istiyoruz. İmkanı olan birçok insan zekatını
nereye vereceğini bilemediğini söylüyor. Bu çalışmamızın sonucunda öyle bir organizasyon
yapacağız ki, ihtiyaç sahibi ile imkanı olanı bir araya getireceğiz. Belki beş aileyi bir kişiye
zimmetleyeceğiz ve bunu da takip edeceğiz."

Projenin çok detaylı olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik,
gerçekleştirildiğinde sosyal dokuyu sağlamlaştıracağını ve yapılacak en hayırlı hizmetlerden
birisi olacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14731.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Melikgazi Belediyesi ve Milli Eğitim el ele
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde
ilçede bulunan toplam 201 okulda genel temizlik ve ilaçlama çalışmasının yapıldığını söyledi.
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Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Tuncay Demir,milli eğitim ve belediye yetkililerinin katılımı ile Mimarsinan
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ndeki temizlik çalışmasını yerinde inceledi.
Anaokulundan liseye varana kadar yedi okul yaptırmış, öğretmenler odası, voleybol,
basketbol ve futbol sahaları, çevre düzenlemesi, konferans ve spor salonları, dış cephe
boyama, kırtasiye yardımı,okul birincilerinin ödüllendirilmesi,meslek edindirme kursları,lise
ve üniversiteye hazırlık kursları gibi eğitimin birçok alanında referans belediyeye yakışır
yüksek kalitede hizmeti yerine getirdiklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu
ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“ ‘Belediyemiz ve Milli Eğitimimiz El Ele’ projesi anlayışı içerisinde Melikgazi bölgesi
sınarları içerisinde bulunan 201 okulumuzun Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri
Müdürlüğümüzün ortak çalışması sonucu genel temizlik çalışmasını yapıyoruz. Okullarımız
eğitim öğretime başladığında adeta tertemiz olacak ve çocuklarımız temiz ve nezih bir
ortamda yeni döneme başlayacaklar. Temizlik çalışmasının yanı sıra aynı zamanda ilaçlama
çalışması yapmak suretiyle okullarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim dönemine başlamasını
sağlamış olacağız. İş birliğimize destek veren Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür
ediyoruz. Ülkemizi, geleceğimiz olan yavrularımızı seviyoruz, eğitim standardının
yükselmesini önemsiyoruz. Bunların yanında okullarımızın fiziki ortamlarının güzelleşmesini
her zaman ön planda tutuyoruz.Bu çalışmaları yaparken emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.”
Göreve geldiği günden beri Melikgazi Belediyesi’nin eğitim çalışmalarına kendi işleri kadar
önem verdiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu “ Başkanımıza ve
ekibine eğim camiası adına teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız çalışmalara ek olarak, en son
yaptığımız çalışmalardan birisi de öğrencilerimizin üniversiteye hazırlık kurslarıyla alakalı
Melikgazi Belediyemizin tesislerinde 3.000 kişilik kontenjan hazırladık. Belediyemiz ile bu
kurslar için birlikte el ele vereceğiz ve gençlerimizi ücretsiz olarak LYS ve YGS sınavlarına
hazırlayacağız.” dedi.
Eğitimde öncü belediyecilik anlayışı ile Melikgazi Belediyesi’nin eğitim alanında yaptığı
çalışmaların devam ettiğini ve yaz tatili döneminde 94 okulda bakım onarım işinin

tamamlandığını ifade eden Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir “ Ayrıca yaz
tatili döneminde 201 okulumuzun içinde ve çevresinde temizlik çalışması yapılarak eğitim ve
öğretime hazır hale getiriliyor. ‘Eğitimin ve Eğitimcinin Dostu’ Melikgazi Belediyesi’nin
eğitime ve eğitimciye verdiği desteğiyle arkamızda olmasından onur duyuyoruz.”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14732.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Selda Avcı’nın Mutfağı… Pratik Poğaça Tarifi
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Malzemeler:
1 paket margarin
1,5 Sb. süt
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
1 paket maya
1 su bardağı su
1 yumurta
1 su bardağı sıvıyağ
Alabildiğince un
İçi için:
Peynir ve maydanoz
Üzerine:
1 yumurta
Yapılışı:
Unu eleyip havuz şeklinde ortasını açın. İçine tüm malzemeleri ilave edip kulak memesi
yumuşaklığında hamur elde edin.
Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alarak hazırladığınız iç harcını koyup kapatın.
Tepside biraz mayalandıktan sonra yumurtayı sürüp susam atıp 175 derecede önceden
ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.
Sizden gelenler bölümümüze göndermiş olduğu tarifi için Ogün Berberler hanıma
teşekkürler…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14733.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Kayseri'de 284 kişi hacca uğurlandı
Kayseri'de hacca giden ilk kafilede bulunan 284 kişi, dualarla uğurlandı.
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Kayseri'de hacca giden 284 kişi, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen program ile uğurlandı.
Ahmet İnci Camii'nde düzenlenen program öncesinde alana gelen hacı adayları aileleri ile
vedalaştı. Gözyaşlarını tutamayan hacı adayları, aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.
Hacca gittikleri için mutlu olduklarını söyleyen hacı adayları, herkesin gitmesini istediklerini
belirtti.
İlahilerim okunduğu programda, hacı adaylarına Medine'ye gittikten sonra yapmaları
gerekenler hakkında bilgiler verildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından burada
hacı adaylarına seslenen İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, tavsiyelerde bulundu. Güven,
"Bilindiği üzere Mescid-i Haram'ın tadilatı dolayısıyla Suudi Arabistan tarafından hacı
kotalarında kısıtlama girildiğinden 2 yıldan beri Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Komisyonu
hacı kaydı almamaktaydı. Dolayısıyla bu yıl 2007 yılında kayıt yaptırmış ve düzenli olarak
kaydını yeniletmiş hacılar, kurasız kaydını düzenli yeniletmemiş olanlar ile önceki yıllarda
kayıt yaptırmış tüm hacılarda kura sonucu hacca gitmeye hak kazanmışlardır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14734.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Bünyan'da Trafik kazası: 1 ölü
Bünyan İlçesi Sivas Kayseri karayolunun 39.km'sinde Sultanhanı mevkiinde meydana gelen
trafik kazasında Selçuk S (31) hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, olay M.A yönetimindeki 34 LZ 7689 plakalı otomobilin Sivas Kayseri
karayolunun 39.km sine geldiği sırada çöp dökmek için yol kenarında bulunan Selçuk S.'ye
çarptığı öğrenildi. Kazada evli ve 2 çocuk babası Selçuk S (31) hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili olarak Bünyan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara olay yerine gelerek
incelemelerde bulundu. Olay ile ilgili olarak görevlilerden bilgi alan savcı Başara inceleme
işleminin ardından olay yerinden ayrıldı. Yaralı olduğu düşüncesiyle önce Sarıoğlan Devlet

Hasatanesi'ne kaldırılan Selçuk S (31) nin cenazesi daha sonra Bünyan Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere
Kayseri Adli tıp Kurumu'na gönderildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.A. hakkında ise soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14735.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Kayseri'nin en sevilen noktası Forum
Kayseri'de
Forum Kayseri, Kayserililere ve şehre gönül verenlere anlamlı bir jest yaparak dünyanın pek
çok önde gelen şehrinde yer alan
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3 boyutlu ‘Love’ yazısını Kayseri’ye hediye etti.
Forum Kayseri, şehrin merkezinde yer alan eşsiz konumunu ‘Love’ yazısı ile taçlandırdı.
2011 yılından bu yana Kayserililerin ve şehri ziyaret edenlerin vazgeçilmez buluşma noktası
olan Forum Kayseri, dünyanın pek çok önde gelen şehrinde yer alan ‘Love’ yazısını
Kayseri’ye kazandırdı.
Kayseri’nin yeni simgesi olmaya aday ‘LoveKayseri’ yazısına Kayserililerin ve Kayseri
hasreti çeken gurbetçilerin ilgisi yoğun oldu. Forum Kayseri’nin Facebook sayfasına yüklenen
fotoğraf kısa sürede 2 bine yakın takipçi tarafından beğenildi.
Forum Kayseri yetkilileri, şehrin simgesi olacak bir uygulamayı Kayseri’ye kazandırmaktan
büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Benzerleri, başta Amsterdam olmak üzere
Avrupa’nın ve dünyanın pek çok önde gelen kentinde görülen ‘Love’ yazısı, artık kentimizde
Forum Kayseri’nin önündeki alanda yer alıyor. Yeniliği seven ve yeniliğe açık olan
Kayserililere gurur duyacakları bir logo kazandırdık. Yolu Forum Kayseri’den geçenler,
LoveKayseri yazısı önünde durarak mutlaka fotoğraf çektiriyor. Herkes çok güzel övgü dolu
sözlerle bizi tebrik ediyor. Özellikle Kayserili gurbetçilere, şehirden ayrılırken yanlarında
götürecekleri anlamlı bir anı hediye ettiğimiz için çok mutluyuz. Şehrin yaşam ve buluşma
noktasıydık ve LoveKayseri ile bunu daha da perçinledik” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14736.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Afrika'nı damak tadı, Kayseri Şeker'le
yakalandı
Afrika ülkesi olan Somali’ye Türk lokumu ihracatı yapan Kayseri firması Afrika pazarının
lokumdaki damak tadını doğal pancar şekerinden elde edilen şekerle yakaladı.
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Kayseri Pancar Kooperatifi üyesi ve Yozgat-Boğazlıyan İlçesi Yenifakılı Bölgesi Bektaşlı
köyünde pancar çiftçisi olarak yıllarca geçimini şeker pancarı ekerek sağlayan Pancar çiftçisi
Mustafa Körkoca, şimdi ise ticarete atılarak şeker pancarından elde edilen şekerlerden Türk
lokumu yapmak suretiyle yurt içine ve yurt dışına ihracat yapmaya başladı.
Somaliye lokum sevkiyatı esnasında konuşan Kayseri Organize sanayi Bölgesindeki
imalathanesinde yaklaşık 40 çeşit lokum üretimi yapan Mustafa Körkoca; Yıllarca köyde
geçimimizi şeker pancarı ekmek suretiyle sağladık. Şimdi de pancar şekerinden elde edilen
ürünlerimizi yurt içinde ve yurt dışına pazarlamak suretiyle ticaret yapmaktayız. Şu anda
Almanya, Hollanda ve Somali pazarında lokumlarımız tutuldu. Orta doğu ülkelerine de Doğal
şeker ile imal ettiğimiz Türk lokumunu pazarlama gayreti içerisindeyiz dedi.
Körkoca; Doğal şeker pancarı kullanan firmaların, pancar şekeri kullanmayanlara göre daha
az kar ettiğine dikkat çekerek ne pahasına olursa olsun ürünlerinde doğal şeker dışında şeker
kullanmayacaklarını belirterek, Biz Şeker pancarından elde edilen doğal şekeri kullanmazsak
köydeki vatandaşlarımız da şeker pancarı ekemez ve köylerini yurtlarını yuvalarını terk etmek
zorunda kalırlar. Bizler ürettiğimiz değerlerimize sahip çıkmazsak başkalarından ne
bekleyebiliriz. Önce biz kendimizden sorumluyuz. Tabi ki köydeki vatandaş da tükettiği
ürünün etiketine dikkat etmek suretiyle hem şeker pancarı tarımını destekleyip hem de doğal
şeker pancarı kullanan sektörün desteklenebileceğini söyledi.
Körkoca ayrıca; Yurt dışında 'Turkish Delight' olarak tutulan Türk lokumunun başka ülkeler
tarafından da üretimi yapılarak Türk lokumu diye pazarlandığını bu nedenle doğal şeker
pancarı ile üretilen Türk lokumunun bir an önce patentinin alınması gerektiğini belirtti.
Şekerli ürün imalatlarında “Kayseri Şeker” kullanan firmalarla görüşerek tüketici talepleri,
şikayet ve önerilerini almak için bir ağ oluşturan Kayseri Şeker Panpa Pazarlama Şirketi
yetkilileri, işyerinde günde bir ton Kayseri Şeker kullanan Esemirgan şirketi sahibi Mustafa
Körkoca’ya örnek davranışı ve duyarlılığından dolayı teşekkür ederek plaket takdim ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14737.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Asılsız ihbar polisi alarma geçirdi
Kayseri’de bir kadının 155’i arayarak eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine çok sayıda polis,
ceset aradı.
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Edinilen bilgiye göre 155’i arayan bir kadın, eşini öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulundu.
İhbar üzerine Pozantı Caddesinde bulunduğu evin önüne çok sayıda polis sevk edildi. İhbarı
değerlendiren ekipler bir süre cesedin bulunduğu yeri aradı. Daha sonra 155’i arayan kadın ile
görüşen ekipler, ihbarın asılsız olduğunu belirledi.
Kadının eşi ile görüşen ekipler, olumsuz bir durumun olmadığını belirlemesi üzerine bölgeden
ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14738.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Sağlık-Sen toplu iş sözleşmesinden memnun
Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, toplu iş sözleşmesinde alınan
kararlardan memnun olduklarını söyleyerek, "Elde ettiğimiz kazanımlardan memnunuz" dedi.
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Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, şube binasında basın toplantısı
düzenledi. Düzenlenen toplantıda konuşan Doğan, toplu iş sözleşmesinde alınan kararlardan
memnun olduklarını söyledi. Başkan Doğan, "Bilindiği üzere Memur-Sen Konfederasyonu
olarak kamu görevlilerimiz adına hükümetle yaptığımız 3. Dönem toplu sözleşme
görüşmelerimiz mutabakatla sona erdi. Bu önemli süreçte sağlık ve sosyal hizmet
çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak toplu sözleşme masasında yerimizi almıştık.
Teşkilatımızla birlikte gerek toplu sözleşme öncesinde yaptığımız yoğun çalışmalar, gerekse
toplu sözleşme sürecinde ortaya koyduğumuz kararlı mücadelemiz sonucunda sağlık ve
sosyal hizmet çalışanlarımız adına çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu vesile ile Sağlık-Sen
Kayseri Şubesi olarak öncelikle genel merkezimize elde ettiği kazanımlar için sağlık ve sosyal
hizmet çalışanlarımız adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Doğan ayrıca, "Sendikamız tarafından hükümetle yapılan görüşmeler sonucunda 3. dönem
toplu sözleşme masasında sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız adına 17 maddelik kazanıma
imza attık. Hatırlanacağı gibi 1. ve 2. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde elde ettiğimiz ve
halen geçerliliği devam eden 16 kazanımla birlikte toplamda sağladığımız 33 maddelik
kazanım bizleri gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14739.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Bu yıl servis ücretleri yüzde 8 zamlı
Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, bu yıl okul
servisleri fiyatlarının yüzde 8 zamlandığını söyledi.
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Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, okul servisi
ücretlerine yüzde 8 oranında zam yapıldığını belirterek, “Bu yıl öğrenci servis ücretlerimiz
Kayseri Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile
yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde geçtiğimiz yıl 0-5 kilometre öğrenci servis ücreti
110 TL idi. Yaklaşık bu yıl yüzde 8 bir zam talebimiz oldu. Büyükşehir belediyemizin kararı
ile yüzde 8’lik bir zam oranı ile geçen yıl 0-5 kilometre 110 TL olan ücretimiz bu yıl 120 TL
olarak, 5-10 kilometre arası 120 TL idi 130 TL ve 20 kilometreye kadar olan mesafeler için de
130 TL iken 140 TL’ye çıkartılmış oldu. 20 kilometreden sonra ise her kilometre için artı 2
TL’lik bir zam uygulanmış oldu” dedi. İlkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüslerinde
rehber personel bulundurulacağını kaydeden Ay, rehber personel için her öğrenciden 30 TL
alınacağını söyledi. Ay, “Bu dönem yine yeni bir uygulamamız da özellikle ilköğretimler ve
ana okullarındaki çocuklarımız taşıyan servis araçlarımızın tamamında rehber personel
bulunduracağız. İlk 4.'ler için kanun gereği bir zorunluluk var, Büyükşehir Belediyemiz ve
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz ile bu yıl yaptığımız görüşmelerde uygulanması
zorunlu olan şeyler içerisine alındı. Rehber öğretmen için de her öğrenci için 30 TL alınacak.
Ayrıca bu dönem SRC ile Psikoteknik belgesi tüm servis şoförlerimizin alması zorunlu olan
şeyler arasında. Eğer ki bir servis şoförümüzde psikoteknik, SRC, ilköğretim araçlarında
personel yok ise o araçlarımıza Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz tarafından
uygunluk belgesi verilmeyecektir. Bunu da biz esnaf arkadaşlarımıza tüm meslektaşlarımıza
ilan ettik. Açılan yeni eğitim sezonu başta tüm öğrencilerimize, velilerimize ve tüm
meslektaşlarımıza inşallah Rabbim kazasız belasız hayırlı bir sezon geçirmeyi nasip eder. Ana
temennimiz budur. Bugüne kadar olan tüm çalışmalarımızda ana unsur olarak ahlaki değerler
noktası ve emniyet ve güvenlik bizler adına en önemli iki unsurdur. Bundan sonraki
yapacağımız tüm çalışmalarda önceliğimiz bu olacaktır. Yine dolu dolu 9 ay eğitim sezonu
boyunca meslektaşlarımızın tamamını eğitimden geçirerek ve 9 aylık bir eğitim, bir periyot
fizibilitesini tamamlamış durumdayız. İnşallah başta ahlaki değerler, emniyet ve güvenlik
olmak üzere bu iki ana unsurda birleşerek tüm eğitimlerde dikkat etmemiz gereken unsurlar

budur. Çünkü her anne ve babanın en kıymetli varlığını taşıyoruz. Yükümüz gerçekten ağır.
Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz, bunun bilincindeyiz. Kayseri olarak da verdiğimiz hizmet
kalitesini daha üst seviyelere çıkartmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz” ifadelerini
kullandı.
“ESNAF ZOR DURUMDA KALDI”
Okulların iki hafta geç açılacağı kararını değerlendiren Oda Başkanı Yavuz Ay, “Geçtiğimiz
günlerde sayın başbakanımızın yapmış olduğu açıklama bizi ticareten de üzdü. Bir ülkede
yaşayan vatandaş olarak belirli bir kesimin sadece burada turizmde çalışan arkadaşların,
turizm işletmecilerinin Türkiye'nin bize göre yüzde beşini temsil eden bir kesim için
öğrencilerimizin 15 gün ileriye dönük eğitim sezonunun ertelenmesi bizi ciddi derece etkiler.
9 ay boyunca çalışıp 3 ay boyunca bunları tüketen bir esnaf grubumuz var. Bu esnafımız
eğitim sezonu kapalı olduğu sürece kazanmıyor ve önümüzde Kurban Bayramı var ertelenen
15 gün sonunda 9 aylık mesleğimiz 8 aya düşmüş oluyor. Sayın başbakanımızdan bu kararı
alırken keşke bizi temsil eden insanlardan bir görüş alınmasını isterdik. Böyle bir görüşün
alınmadığını düşünüyorum, eğer bir görüş alınsaydı bizi temsil eden insanların da buna
olumlu bir görüş bildireceğini zannetmiyorum. Esnafımız zor durumda kaldı ve yaklaşan
Kurban Bayramı’nda bu insanların 3 ayda kazanç sağlamadıkları için kurban kesmekte
zorlanacaklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14740.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Beklentimiz, gerçekleşmedi
Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, "Yaklaşık 3 milyon kamu
görevlisi, 2 milyon emekli ve aileleri ile birlikte toplam 20 milyon vatandaşımızın beklentileri
bu toplu sözleşmede de gerçekleşmedi." dedi.
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"3 Ağustos 2015 günü başlayan 3. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu işveren Heyeti
ve Yetkili konfederasyon arasında atılan imza ile sonuçlandı. Yaklaşık 3 milyon kamu
görevlisi, 2 milyon emekli ve aileleri ile birlikte toplam 20 milyon vatandaşımızın beklentileri
bu toplu sözleşmede de gerçekleşmedi" ifadesinde bulunan Ali İhsan Öztürk, "Her anlaşma
sonrası olduğu gibi, bu anlaşmayı da “Tarihi başarı” olarak niteleyen sözde yetkili
konfederasyon memuru yine sattı" dedi.
Ali İhsan Öztürk, "2013 yılında imzalanan toplu sözleşmenin vatandaşlarımızın 2014 ve 2015
bütçesinde oluşturduğu tahribat giderilmeden atılan bu imza önümüzdeki belirsiz dönem için
tarihi bir leke olacaktır" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Dolar kurunun zirve yaptığı, altının fiyatının uçtuğu, 2014 yılı enflasyonun bile yüzde 8,2
olduğu bu dönemde geçmiş yıl kayıplarımızı, emeklilerimizin beklentilerini, hizmet
kollarında çözüm bekleyen yüzlerce sorunu göz ardı ederek atılan bu imza memurlarımız ve
emeklilerimize 2016 -2017 yıllarının da kaybedileceğinin en açık bir göstergesi oldu.
Bakan Faruk Çelik ve sözde sendika kendisine verilen rolü hakkıyla yerine getirmiştir. Sayın
Çelik bakanlığına son derece kötü bir final yapmıştır. Bu toplu sözleşme tam bir fiyaskodur.

Bunda da en büyük rol Sayın Faruk Çelik’indir. Sayın Bakan kendisine verilen rolü hakkıyla
bu toplu sözleşmede yerine getirmiştir.
Kendisine göre muhalif olarak gördüğü konfederasyonların başkanlarının toplu sözleşme
metninde anlaşılan konuları değerlendirmesine bile tahammül edemeyen Faruk Çelik’in ne
kadar demokrat olduğunu kamuoyunun takdirine sunuyoruz.
Son dokuz ayda dolar karşısında ortalama memur maaşında %13 azalma var. Ortalama
memur maaşı ile 9 ay önce alınan çeyrek altında da %9,3 oranında azalma var. Son 9 aydaki
ekonomik tablo dolar ve altın karşısında bu şekilde.
Tüm bu veriler memurun 2016- 2017 yıllarında da ekonomik sıkıntılarla boğuşacağı yıllar
olacağının göstergesidir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14741.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

İlçeler, Büyükşehir ile kalkınacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehir merkezi ile ilçeler arasındaki gelişmişlik
farkını gidermek için ilçelerde adeta yatırım atağı başlattıklarını söyledi. Başkan Çelik, bugün
itibarıyla ilçelerde 328 ayrı projenin tamamlanması için çalışma yapıldığını kaydetti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 30 Mart 2014'ten itibaren Büyükşehir
Belediyesi'ne bağlanan 11 ilçede büyük bir hizmet atağına geçildiğini belirtti. Günübirlik,
doğrudan temin yoluyla yapılan işler dışında büyük ölçekli yüzlerce projenin tamamlanarak,
ihalesinin bitirilip inşaatına başlandığını dile getiren Başkan Çelik, "Yeni bağlanan 11 ilçede
459 kilometre yol ve 700 bin metrekare kaldırım çalışmamız devam ediyor. Sadece Kırsal
Daire Başkanlığımızın 48 ayrı noktada çalışması var. Fen İşleri Daire Başkanlığının 2014'te
başlayıp inşaatı süren 22 ayrı projesi devam ediyor. Ayrıca 2015'te ihalesi yapılıp, inşaatına
başlanan 36 proje var. Dolayısıyla Fen İşler Daire Başkanlığı toplam 58 ayrı yerde çalışıyor.
Yapı Kontrol Daire Başkanlığının da Kadın ve Gençlik Merkezleri başta olmak üzere 33 ayrı
projesinin inşaatı devam ediyor. Bunların yanı sıra KASKİ'nin de 16 ilçede 222 milyon lira
bedelli 189 ayrı çalışması var. Tüm bu yatırımlarla şehir merkezi ve ilçeler arasındaki
uçurumun giderilmesi için çalışıyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bu yatırımların yanı sıra ilçelere tarımsal anlamda
makine, araç-gereç, donanım ve eğitim gibi başlıklarda önemli destekler sağlayacaklarını da
kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14742.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nde görev
değişimi
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Ahmet Kara’nın Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müfettişliği
görevine getirilmesiyle boşalan Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Adnan Diltemiz’i
kabul etti.
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Vali Düzgün, makamındaki kabulde, Diltemiz’e yeni görevinde başarılar dileyerek,
Kayseri’nin ağaçlandırılmasının önemine işaret etti.
Kayseri’yi daha yeşil görmenin herkesin ortak temennisi olduğunu ve bu yönde kararlı
çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali Düzgün, ağaçlandırma konusunda hedefi her zaman
yüksek tuttuklarına dikkati çekerek, toprakla buluşturulan fidan sayısının her yıl ciddi oranda
artırıldığını ifade etti.
Vali Düzgün, “Medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi ve kültürel dokusu ile müstesna bir
yapıya sahip Kayseri’yi daha yeşil bir görünüm kazandırmak için gayret ediyoruz ve bundan
sonra da devam edeceğiz.” dedi.
Orman Bölge Müdürü Diltemiz de, Vali Düzgün’ün öncülüğünde bugüne kadar sürdürülen
çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ve hedefi daha da yükseltmenin gayretinde
olacaklarını kaydetti.
VALİ DÜZGÜN’DEN KARA’YA TEŞEKKÜR
Vali Orhan Düzgün, Bakanlıkta Müfettiş olarak görevini sürdürecek Ahmet Kara’ya
Kayseri’deki ağaçlandırma çalışmalarındaki katkısından dolayı teşekkür etti.
Kara’ya tarihi Saat Kulesi’nin kristal maketini hediye eden Vali Düzgün, Orman Bölge
Müdürlüğü’nün ağaçlandırma konusunda gösterdiği gayretin toprağa dikilen fidanların
ilerleyen yıllarda boy vermesiyle çok daha iyi anlaşılacağını kaydederek, Kayseri’nin daha
yeşil bir örtüye kavuşması, gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri bırakılabilmesi adına il
genelinde vatandaşların da dahil olmasıyla birlikte çok önemli çalışmaların
gerçekleştirildiğini hatırlattı.
İl genelinde 2014 yılında 4 milyon fidan dikildiğini, 2015 yılında 5 milyon, 2016 yılında ise 6
milyon fidan hedefiyle toplam 3 yılda Kayseri’de 15 milyon fidanın toprakla
buluşturulmasının amaçlandığını dile getiren Vali Düzgün, Orman Bölge Müdürlüğü ile
birlikte sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin ve kaymakamlıkların da bu ağaçlandırma
çalışmalarında çok değerli destekleriyle Kayseri’deki bitki örtüsünün çeşitlendirilerek,
arttırılması bakımından güzel çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14743.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

İş kazası: 1 ölü
Kayseri'de bir fabrikada meydana gelen olayda 6 metre yükseklikten düşen işçi hayatını
kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde'de bulunan bir fabrikada çalışan evli
ve bir çocuk babası Ş.A.'nın 6 metre yükseklikten düştüğü ve ağır yaralandığı öğrenildi.
Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine ağır yaralı olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılan Ş.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14744.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Çolakbayrakdar, gençlere verdiği sözü tuttu
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 11 futbol sahasından sonra 5 basketbol
sahası da yaparak gençlere verdikleri sözü tuttuklarını söyledi.
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Sağlıklı bir toplumun, genç neslin eğitimli ve sağlıklı yetişmesiyle mümkün olduğunu belirten
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Toplumun her kesiminin beden eğitimi ve spor konusunda
istekli olması sağlık açısından çok önemli. Doktorlar günlük 20 dakika yürümenin bile pek
çok hastalığı ve hastalık sebebini önlediğini söylüyor. Biz de dinç, dinamik ve sağlıklı bir
gelecek için çocuklarımıza oyun alanları, gençlerimize spor alanları, yetişkinlerimize de
yürüyüş yolları ve spor aletleriyle destek oluyoruz" dedi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar,
"Yeni Kayseri Kocasinan'da Kurulacak, Kocasinan Kayseri'nin Yeni Yüzü Olacak' şeklinde
bir rota belirledik. Bunun için şehrimizin ve vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri
karşılamak amacıyla çeşitli alanlarda zengin hizmetler sunmak için çalışıyoruz. Bitmez
tükenmez enerjileriyle bize moral veren çocuklarımızın ve gençlerimizin oyun ve spor
ihtiyaçlarını da karşılamak için gayret ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 1,1 milyon liraya 11
futbol sahası yapmaya başlamıştık. Gençlerimiz basketbol sahası istediğinde onlara da söz

vermiştik. Gençlerimiz ve çocuklarımız her yerde bizi sevgiyle karşılıyor. Biz de onları ihmal
etmiyor isteklerini yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu.
Futbol sahası gibi basketbol sahası sözünü de yerine getirmek için çalışmalara başladıklarını
hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Şimdi 5 mahallemizde 5 basketbol sahası yapımına
başladık. Turgut Reis, Fevzi Çakmak, Mithatpaşa, Zümrüt ve Şeker Mahallesi olmak üzere
toplam 5 basketbol sahası yapıyoruz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor, son aşamaya geldik.
Futbol sahalarında olduğu gibi basketbol sahalarını da gençlerimizle birlikte maç yaparak
açacağız" şeklinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14745.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Vali Düzgün, Tuğgeneral Özcan’ı kabul etti
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Uğur Özcan’ı göreve
başlaması dolayısıyla kabul etti.

25 Ağustos 2015 Salı 16:45

Vali Düzgün, makamında gerçekleşen kabulde, Batman Jandarma Bölge Komutanlığı
görevinden Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Özcan’a
görevinde başarılar diledi.
Vali Düzgün, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal’ın da hazır bulunduğu ziyarette,
Tuğgeneral Özcan ile bir süre görüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14746.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Referans belediyeden eğitim atağı TEOG, YGSLYS kursları
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği
içerisinde yeni bir eğitim atağı başlatarak liseler ve üniversiteye hazırlık kursları açtıklarını
söyledi.
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Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle Melikgazi Belediyesi olarak Eğitime Destek
Kursları adı altında kurs açtıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “ TEOG sınavına hazırlık
kursları için belediyemizin 8 tesisinde, üniversiteye hazırlık için ise 5 tesisinde ücretsiz olarak
kurslar verilecektir. Bu kurslardan üniversiteye hazırlık kurslarına açık lisede okuyanlar ve
mezunlar müracaat edebilecekler. Liseye hazırlık kurslarına ise orta öğretim kurumlarının 5,
6, 7, 8. sınıflarına giden öğrenciler kayıt yaptırabileceklerdir.” dedi.
Kayıtların başladığını ve 30 Eylül tarihinde sona ereceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “
Kurslara müracaat etmek isteyenler belediyemizin kültür merkezine, ayrıca Belsin,
Danışmentgazi, Tınaztepe,Yıldırım Beyazıt, Şirintepe, İldem, Yeniköy, Esenyurt, Toki ve
Gesi Fatih Mahallelerinde bulunan sosyal tesislere nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma
fotokopisi ve LYS-YGS kursları için sınav sonuç belgesi ile şahsen müracaat
edebileceklerdir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14747.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Gün birlik günüdür
Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin her yönüyle
tarihi bir sözleşme olduğunu belirterek “İmzalanan toplu sözleşme sadece mali, sosyal ve
özgürlük hakları alanında değil toplumsal alanda da kazanımlar üretmiştir. Memur-Sen ailesi
olarak, gün riskleri ve tehditleri tartışma değil birlik içinde fırsatları güçlü geleceğe
dönüştürme günüdür diyoruz” dedi.
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İmzalanan toplu sözleşmenin kamu görevlileri için tarihi bir başarı olduğunun altını çizen
Kalkan, “ Toplu sözleşmeyle, 2016 yılı birinci 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5,
2017 yılı birinci 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 4 memur maaşlarına zam gelecek”
ifadesini kullandı.
Kalkan, kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunu doğrudan etkileyen sosyoekonomik
iyileştirmeler sağladıklarını belirterek, “2014 yılının gerçekleşen enflasyon rakamı 8.2, 2015
yılının Ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon oranı 6.81, Orta Vadeli Programla hükümetin
kamu görevlilerine vermeyi hedeflediği maaş zammı 2016 yılı birinci 6 ay için yüzde 3, ikinci
6 ay için yüzde 3, 2016 ve 2017 yılları için enflasyon tahmini yüzde 5, Merkez Bankası’nın
2015 yılı yıl sonu enflasyon tahmini en düşük yüzde 6, en yüksek yüzde 7.8 olmak üzere
6.9’dur” şeklinde konuştu.
Kalkan, bu sözleşmeyle 2016 yılı için kümülatif olarak yüzde 11.3 zam aldıklarını
vurgulayarak “Bu zam hedeflenen enflasyon rakamlarının 6 puan üstünde, gerçekleşen
enflasyon rakamlarının ise 3-4 puan üzerinde gerçekleşmiştir. Ayrıca hem 2016 dem de 2017
yıllarını kapsayan enflasyon farkı konarak memur maaşları ekonomik risklere karşı
sigortalanmıştır” ifadesini kullandı.

Genel Toplu Sözleşmede alınan 43, hizmet kolu toplu sözleşmelerinde kazanılan 170 olmak
üzere toplam 213 kazanım ürettiklerini söyleyen Kalkan, “ Bu toplu sözleşme, kamu
görevlileri için ‘sosyal teşvik paketi’, dar ve orta gelir grubunda yer alan kamu görevlilerinin
alışveriş yaptığı küçük ve orta ölçekli esnaflar için ise ‘can suyu paketi’ olmuştur. Bu toplu
sözleşme ekonomik ve sosyal etkileri bakımından çok geniş bir kitleye olumlu katkı
sunacaktır” dedi
Kalkan, Anayasada toplu sözleşmelerden kamu görevlisi emeklilerin de yararlanacağının
ifade edildiğinin altını çizerek “Bu toplu sözleşmede anayasanın ruhuna ve hedeflerine uygun
olarak, kamu görevlisi emeklilerine yönelik özel bir kazanım üretilmiştir. Üretilen kazanımla,
emekli kamu görevlileri maaşlarına, yüzde 6+5 oransal zammın yanında ilave 100 TL
seyyanen zam yapılmıştır” şeklinde konuştu.
Toplu sözleşmede elde edilen kazanımların, Memur- Sen’in örgütlü gücünün, ortak akla
dayanan çalışmalarının, kararlılığının ve ısrarcılığının bir eseri olduğunu vurgulayan Kalkan
sözlerini şu şekilde sürdürdü
“ Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2016 yılında yüzde 11.3, 2017 yılında yüzde 7.12
iki yıllık toplamda yüzde 19.2 zam aldık. Memur- Sen olarak, 3. Dönem Genel Toplu
Sözleşmesiyle kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;2016 yılında birinci 6 ay yüzde 6
ikinci 6 ay yüz de 5 olmak üzere toplamda yüzde 11.3, 2017 yılında ise birinci 6 ay yüzde 3
ikinci 6 ay yüzde 4 olmak üzere toplamda yüzde 7.12 zam yapılmasını sağladık. Bu zammın
bir diğer anlamıysa, 3. Dönem Toplu Sözleşmesiyle kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine
iki yıllık süre sonunda yüzde 19,2 zam yapılmasıdır. Emekli kamu görevlilerinin maaşlarına
100 TL ilave artışla en düşük kamu görevli emeklisi aylığına 1 Ocak 2016 itibariyle yüzde
19.1 zam aldık. 3. Dönem toplu sözleşmesiyle yeni birçok kazanım elde ederken 2. Dönem
toplu sözleşme kazanımlarını da koruduk. 4/C statüsündeki kamu görevlilerinin maaşlarına
159 TL ek ödemeyle birlikte yüzde 14.3 ile yüzde 17.3 arasında zam aldık 159 TL‘lik ek
ödeme, öğrenim ve medeni duruma göre maaşlara yüzde 11.3 ila yüzde 8.3 arasında zam
olarak yansıyacak.
2005 yılından sonra göreve başlayan kamu görevlilerinin yaşadığı ‘ilave bir derece
verilmemesi mağduriyetine’ 3. Dönem Toplu Sözleşmesiyle son verdik. 15.01.2016 tarihinde
görevde bulunan kamu görevlilerinden daha önce kendilerine ilave 1 derece verilmemiş
olanların bulundukları derece ve kademeleri, 1 derece yükseltilecek. Bu uygulamayla, kamu
görevlilerinin maaşlarına, kadro ve unvanları, görev yaptıkları birimlere dayalı olarak derece
artışı kaynaklı oluşacak mali artışlar hariç olmak üzere maaşlarına 290 TL’ye varan artış
oluşacaktır.
KİT’lerde Grup başmühendisi, başmühendis, baş mimar, mühendis, mimar, şehir plancısı,
jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi ve jeomorfolog, tekniker ve teknisyen
pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personele, 657 sayılı kanuna tabi emsali kamu
görevlilerinde olduğu gibi günlük 10TL ile 25 TL arasında arazi tazminatı ödenmesini
sağladık.
Kamu görevlilerinin cüzdanlarına yönelik tekliflerimiz yanında büyük çoğunluğu Müslüman
olan bir toplumun kamu görevlilerinde Cuma namazı vaktinde oluşan huzursuzluğun, ya
namaza ya namaz sonrası işe yetişme kaygılarının ortadan kaldırılması için Cuma günleri öğle
izni
sürelerinin
2
saate
çıkarılmasına
yönelik
çalışma
başlatıldı.
Kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile
öğretmenlere 1 Ocak 2016 yılından geçerli olmak üzere ayda brüt 98 TL, 2017 de ise 158 TL
ek ders ücreti verilecektir. Merkezi sınavlarda görevlendirilen öğretmenlerin sınav ücretleri 58
TL’den
132
TL’ye
çıkarılacaktır.
Sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda çalışan personelin döner sermaye tavan katsayıları
arttırılacak ve sağlık çalışanlarına 200 TL’ye kadar ek ödeme yapılacak Sağlık Bakanlığı ve
bağlı kuruluşlarda, Üniversite Hastaneleri’nde ve Adli Tıp Kurumu’nda görev yapanların

ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar olan yıllık izinlerinde döner sermayeden kesinti
yapılmayacak. Bu sayede hekimlerde 150-500 TL, hekim dışı personelde 50-150TL civarında
oluşan zarar ortadan kaldırılacak”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14748.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Şeker Pancarı üretiminde yeni bir sayfa açılıyor
Şeker pancarının bünyesinde bulunan ve melas yapıcılar olarak bilinen Na, K, ve Zararlı Azot
değerlerinin, doğru ve optimum gübre kullanımı ile minimize edilecek ve pancardaki şekerin
melas yerine kristal şekeri olmasını sağlayacak olan projenin şeker pancarından şeker
üretiminde yeni bir çığır açması bekleniyor.
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Bünyesinde bir çok proje yürüten Kayseri Şeker Fabrikası Ar-Ge Merkezi bir başarıya daha
imza attı. Geçtiğimiz günlerde Şeker prosesinde Türkiye’de ilk defa kullanılacak olan yeni bir
teknolojiyi Erciyes Üniversitesi ile birlikte hazırlanıp Santez projesi olarak Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’na sunarak desteklenmeye hak kazanan Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi bu
seferde şeker pancarının teknolojik değerini artırıp pancarın içindeki şekeri maksimum
miktarda almayı sağlayacak projesini TÜBİTAK’ a sundu ve desteklenmeye hak kazandı. Bu
proje ile şeker pancarı yetiştirilirken pancarın bünyesinde bulunan ve melas yapıcılar olarak
bilinen Na, K, ve Zararlı Azot değerleri, doğru ve optimum gübre kullanımı ile minimize
edilecek ve pancardaki şekerin melas yerine maksimum miktarda satış şekeri olarak ambara
gitmesi sağlanacak. Projenin başarıya ulaşması ile aşırı gübrelemeden ve melasa giden
şekerden dolayı kaybolan milyonlarca TL değer çiftçinin cebinde ve şirketin kasasında
kalacak. Desteklenen bütçesi 755 bin TL olan bu projenin Türkiye’de şeker pancarı üretimi
adına da yeni bir sayfa açacağı düşünülüyor.
Ar-Ge Merkezi’nin hazırlamış olduğu iki projenin de kabul edilmesi Kayseri Şeker’de büyük
bir sevinçle karşılandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14749.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Sakaltutan’a çok amaçlı kültür merkezi
Talas Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün Sakaltutan’da başlattığı “Kültür Merkezi”
çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yapımı devam eden kültür merkezi binasını inceleyen
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahalle halkına kısa zamanda bu hizmetin
sunulacağını söyledi.
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Mahallelerde birçok projenin yapımını başlattıklarını vurgulayan Başkan Palancıoğlu, “Yeni
bağlanan mahallelerde kilit parke, yol, muhtarlık, fırın, kültür merkezi binası gibi birçok
faaliyetinin çalışması başladı; bunları da en kısa zamanda hizmete sunacağız. Sakaltutan’da
bir hayırseverle birlikte başlattığımız kadınlar ve erkekler için ortak kullanım alanı olan bu
kültür merkezi inşaatımızda son aşamaya gelindi. Aynı zamanda muhtarlık hizmeti de
verecek. Burası cenaze ve düğün gibi toplu merasimler için oldukça büyük fayda sağlayacak.”
dedi.
Diğer mahallelerde de benzer projelerin devam ettiğini hatırlatan Başkan Palancıoğlu,
“Çatakdere’de aynı proje başladı, çalışması sürüyor. Kuruköprü’de daha önce açılışı olan
binamızın peyzaj düzenlemesini yaptırıyoruz. Hemen hemen her mahallemizde bu tür
çalışmalarımız var. İnşallah bundan sonra daha nitelikli mekanlarla vatandaşlarımıza hizmet
etme gayretinde olacağız. Yakında açacağımız merkezimizin Sakaltutan’a şimdiden hayırlı
olmasını
diliyorum.”
diye
konuştu.
Sakaltutan Mahalle Muhtarı Nusret Aslan ise mahallelerine çok amaçlı bir kültür merkezi
kazandırmış olduğu için Başkan Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14750.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Okul arkadaşları buluştu
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.
(KEPSAŞ) Genel Müdürü Hidayet Atasoy’u makamında ziyaret ederek faaliyetleri hakkında
detaylı bilgi aldı.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun, elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin
ayrı tüzel kişilikler halinde yürütülmesi kararının 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmesi üzerine KCETAŞ’tan ayrıldıklarını belirten Atasoy; “Kayseri ve çevresindeki
yerleşim birimlerinin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti hizmetlerini yapmak üzere
1926 yılında faaliyete başlayan KCETAŞ sektöründe model olmuş ve her zaman ilkleri
gerçekleştirmiştir. Günümüzde ise sektörün değişen koşulları gereği dağıtım ve perakende
satış hizmetleri ayrı şirketler üzerinden yürütüldüğü için KEPSAŞ kuruldu” dedi.
Atasoy, gerçekleştirdikleri ve planladıkları projeler ile sosyal sorumluluk çalışmaları
hakkında bilgiler verdi.
Erciyes Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde birlikte okuyan iki
okul arkadaşı resmi görüşmeden sonra nostaljik sohbete geçerek anılarını tazeledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14751.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Türkiye oyunu bozacak
Son dönemde ülkemiz üzerinde oynanan oyunları değerlendiren AK Parti Kayseri Milletvekili
Ahmet Doğan “Türkiye bu büyük oyunu da bozacak. Milletimiz yaşayacak, düşmanları
kahrolacak” dedi.
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13 yılda girdiği tüm seçimlerden açık ara birinci çıkan partisinin 7 Haziran’da da muhalefetin
hayalini bile kuramayacağı, başka ülkelerde ise “seçim zaferi” sayılabilecek yüzde 41 gibi
önemli bir oy aldığını belirten Doğan “ama çıtayı öylesine yükseltmişiz ki, diğer partilerin
hayallerinin bile ulaşamayacağı bu rakam bize zül geldi” dedi.
Yazılı bir açıklama yapan Doğan şunları söyledi:
“Yapılacak ‘tekrar seçim’de halkımızın teveccühüyle yeniden tek başına iktidara gelmemiz
böylece fetret dönemini atlatarak hızla yeniden uçuşa geçmemiz zor değil. Çare,
kurulduğumuz 2001 ve tek başına iktidara geldiğimiz 2002 ruhlarına geri dönmekte. Bu tarihi
mücadelede İslam aleminin umudu olan Türkiye’yi ve aldığı yüzde 52’lik oyla milletimizin
iradesini temsil eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ve Başbakanımız Davutoğlu’nun
etrafında kenetlenmeliyiz. Biliyorsunuz kısa bir süre önce partimizin kuruluşunun 14.
yıldönümünü kutladık. İşte sahaya çıktığımız o gün liderimiz, kurucumuz Recep Tayyip
Erdoğan bütün Dünyaya ‘artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diye haykırıyordu.
Gerçekten de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Her türlü askeri, hukuki ve sivil darbe
girişimlerine karşı Erdoğan’ın dik duruşu etrafında kenetlenerek; vesayetleri, yasakları,
dayatmaları, zorbalıkları kaldıra kaldıra ülkemizi düzlüğe çıkardık. 13 yılda özgürlüklerin
önünü açtık, ekonomimizi 3,5 kat büyüttük, lider bir ülke olduk.
‘Siyasetin tek limanı ahlaktır’ diyen, ‘Erdemliler hareketi’ diyen AK Parti iktidarı, hizmet
siyasetini bu ülkede zirveye ulaştırdı. Ekonomide istikrarın da estirdiği rüzgârla rakamlara

tavan yaptırdı; sağlıkta, eğitimde, kültürde, hak ve özgürlüklerde, tarımda, hayvancılıkta
ülkeye müthiş bir perspektif kazandırdı. Artık teknolojisini, uçağını, silâhını, kendi üreten,
ürettiği teknolojinin yazılımlarını kendisi yapan, stratejisini ve rotasını kendi belirleyen,
düşmanlarını kendi ürettiği silahlarla vuran yeni bir Türkiye var.”
Her türlü sıkıntıya rağmen ekonominin hala sapasağlam olduğunu, enerjide üst üste yapılan
anlaşmalar ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarla Türkiye’nin stratejik konumunun
daha da güçlendiğini belirten Doğan açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Milletimizi ve gönül coğrafyamızı sevince boğan bu gelişmeler, iç ve dış düşmanlarımızın
hasetlerini ise daha da artırdı, yeni planlar, tuzaklar hazırlamalarını hızlandırdı. Osmanlı'nın
çökertilmesinden sonra bizim medeniyet coğrafyamızı bölen ve paylaşan küresel şer güçler,
Türkiye'nin büyümesine, toparlanarak yeniden geImesine, tarihe yürümesine çıldırdılar.
Vatanımıza dört bir cepheden savaş ilan ettiler.
Belki daha da zayıflaştırılmış bir AK Parti istiyorlardı, ‘One Minute’ ve ‘Dünya 5’ten
büyüktür”ün rövanşını ancak böyle alıp tatmin olabilirlerdi. Ama milletimiz ona izin vermedi.
Yüzde 41 oyla yine de bu iradeyi en büyük parti haline getirdi ve bizsiz hükümet
olamayacağının altını çizdi. Fakat küresel odakların Ortadoğu operasyonu bitmiş değil.
Amaçları Türkiye’ye diz çöktürmek, milletimizi teslim almak. Yükselen terör dalgasının
bununla bağlantılı olduğunda şüphe yok. Kısacası ülkemiz zor günlerden geçiyor, bölgemizde
haritalar yeniden çiziliyor. Ama Türkiye bölgede adalet, barış ve hürriyetin olmazsa olmaz
şartıdır. Türkiye bu oyunu da mutlaka bozacaktır.”
Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan ‘şu an Türkiye’de iki saf olduğunu, bunlardan birinin
milletimizin, Türkiye’nin safı, diğerinin de millet ve Türkiye düşmanlarının safı olduğunu’
kaydederek “inanıyoruz ki, milletimiz yaşayacak, düşmanları da kahrolacaktır” dedi.
Doğan açıklamasını şöyle tamamladı;
“Emperyalistlerin oyuncağı olmuş PKK terör örgütü ne kadar çabalasa da bir iç savaş
çıkaramayacak inşallah. Çünkü, bu topraklar bin küsur yıllık bir İslâm Medeniyeti havzası.
Türk de, Kürt de İslam Medeniyeti’nin çocukları. Aslî kültürel kimliğini reddeden, ilkesiz ve
kimliksiz bir düşmanlıkta karar kılmış, gerçekte kendisi dejenere bir kimlik ürünü PKK terörü
azdırmış olsa da hevesi kursağında kalacak. Zira artık yeni bir Türkiye var.
Hainlerin inlerine kadar giren, uykudayken enselerine kahpece kurşun sıkılarak şehit edilen
evlâtlarının hesabını misliyle soran, güvendikleri dağları başlarına yıkan, diz çökmeyen, diz
çökerten, yeryüzünün her yerindeki mazlumların yardımına koşmaktan geri durmayan,
milyonlarca mazlumu merhametle kucaklayan yeni bir Türkiye.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14752.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

ESDER'in girişimcilik kursuna yoğun ilgi
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Kayseri ŞUbe Başkanı Kemal Erçalık, KOSGEB ile
imzalanan protokol sonucunda derneklerinin bünyesinde açtıkları girişimcilik kurslarına
yoğun talep olduğunu söyleyerek, "Şimdiye kadar 390 tane başvuru aldık" dedi.
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ESDER Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, girişimcilik kursunu değerlendirdi. Erçalık,
"“ESDER ve KOSGEB arasında yapılan protokol gereği girişimcilik kursu düzenledik. Bu
kursumuz 23 Ağustos Pazar günü başladı, 31 Ağustos Pazar günü de bitecek. Kurslarımıza
yönelik başvuru sayısı bir hayli fazla ve bununla da gurur duyuyoruz. 390 tane başvuru aldık.
ilk başta 30 kişi ile kursumuz başlamıştı ama ilerleyen süreç içerisinde baya bir talep aldık.
Eğitimlerini tamamlayarak hak elde eden kursiyerlerimiz 30 bin TL geri ödemesiz, 70 bin
TL’de 3 sene sonra başlayıp 8’er ay dilimler halinde faizsiz para veriliyor. Kursiyerlerimizin
yaptıkları projelere göre hibe alıp alamayacakları değişiyor ama devletimiz özellikle bayan
girişimcileri teşvik ediyor. Bu kursun ardından KOSGEB ile imzalayacağımız protokol
neticesinde kurslarımız 1 sene devam edecek. Genç girişimciler ve bayan girişimciler için ayrı
sınıflar açacağız. İnşallah kursiyerlerimiz başarılı olur ve devletimizin sunduğu imkanlardan
faydalanır. Bizde gururlanırız” şeklinde konuştu.
"GİRİŞİMCİLER KURSTAN MEMNUN"
Günün belirli saatlerinde girişimcilik eğitmenlerine projelerini sunan kursiyerler ise, ESDER
Başkanı Kemal Erçalık'a teşekkür etti. Kursiyer Ersin Ünal, “Yazılım üzerine bir projemiz
var. Bunu hayata geçirmek için buradayız. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği’ne bize böyle bir
fırsat verdiği için teşekkür ediyorum. Bu kursu bir arkadaşım vasıtasıyla duydum. Onun
yönlendirmesi ile katılmış oldum” dedi.
Bir diğer kursiyer Şerife Turan da, “Katıldığım kurstan çok memnunum. KOSGEB’e gittiğim
de onlar bu kursu tavsiye etti. Diğer arkadaşlarda böyle anlatmamışlardı ama ben bu kurstan
çok faydalandım. Çok memnun kaldım. Amacım oto kuaförü ve halı yıkama açmaktır. Burada
oto kuaförlerinin sorunlarını ve çözümlerini hep beraber konuştuk. Bana çok şeyler kattı” diye
konuştu.
Girişimcilik eğitmeni Hasan Basri İnce, “Kursiyerlerimiz ile beraber burada iş yerlerini nasıl
kuracakları ve nasıl devam edecekleri hakkında bir kurs veriyoruz. Burada kurs vermenin yanı
sıra ESDER Derneği’nin girişimcilik atölyesini de kurduk. Girişimcileri eski esnaflarımızla
buluşturarak bir program da uygulamaya başladık. Bu program ile girişimcilerin bu piyasa da
nasıl yer alacaklarına dair eğitimimiz devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14753.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Bıçakçılar Kurbana Hazırlanıyor
Kurban Bayramı’na yaklaşık 1 ay kalması nedeniyle bıçakçılar bayram hazırlıklarına başladı.
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Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bıçakçılarda da hareketlilik başladı. Bayram hazırlığına
başlayan esnaf, vatandaşların kurban ve et kesimlerindeki bıçak ihtiyaçlarını karşılamak için
çalışmalarına hız verdi. 22 yıldır bıçakçılık yapan Cengiz Demir, bıçağın hasat zamanının
Kurban Bayramı olduğunu söyleyerek, “Her şeyin bir harmanı var. Bıçağın harman zamanı da
Kurban Bayramıdır. Kurban bayramında bıçağa ilgi daha fazla olduğu için daha yoğun
çalışıyoruz. İnsanların gelip, gitmeleri artıyor. Şuan için bir yoğunluk yok fakat biz bayrama
hazırlığımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Bıçak fiyatları hakkında bilgiler veren Demir,
Kurban Bayramı’nda kullanılan bıçak fiyatlarının 20 ile 30 TL arasında değiştiğini dile
getirdi. Demir, “Bıçaklarımızın fiyatları özelliğine göre değişmektedir. 3 TL’den başlayıp 50
TL’ye kadar çıkabiliyor. Bıçaklarda çelik kullanılırsa bıçağın fiyatı 100 TL'ye kadar
ulaşabilir. Kurban bayramı için satılan fiyatları ortalama 20 ile 30 TL arasındadır” dedi.
Euro’nun artması ile çelik fiyatlarının arttığını da sözlerine ekleyen Cengiz Demir, “Çelikler
Euro bazında alınıp, satıldığı için değişiyor. 1 yıl önce 20 TL’ye sattığımız bıçak şuan 5 TL
üzerine koydu. Bu bizimle alakalı olan bir şey değil” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14754.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Hiçyılmaz, 'parti tuttuğu' iddialarına karşılık
verdi
Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan KTO Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, kendisinin siyasi parti tuttuğu iddialarına karşılık vererek, "Üyelerimizin
sorunlarını çözmek için siyasi kurumları devreye alıyoruz" dedi.
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Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan KTO Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, kendisinin siyasi parti tuttuğu iddialarına karşılık vererek, "Üyelerimizin
sorunlarını çözmek için siyasi kurumları devreye alıyoruz" dedi.
Toplantı sonunda konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 7 Haziran'da yapılan seçimlerin
ardından bir koalisyon hükümetinin kurulması gerektiğini dile getirdiklerini söyledi.
Hiçyılmaz, "İş dünyası olarak 7 Haziran seçimi sonrasında beklentimiz güçlü bir koalisyon
kurulması yönündeydi. Ancak bu gerçekleşmedi. İstikrar ve gelişme sürecinde aksama
yaşandı. Sebepleri konusunda çok şey söylenebilir ve tartışılabilir ama iş dünyasını temsil
eden bizler için önemli olan ülkede güven ve istikrar ortamının sürmesidir" dedi.
"ÜYELERİMİZİN SIKINTILARINI ÇÖZMEK İÇİN SİYASİ PARTİLERİMİZİ DEVRİYE
SOKUYORUZ"
Hiçyılmaz, "Biraz önce meclis üyemiz açıkladı. Benim siyaset ile alakalı demeçler verdiğim
konusu dile getirdi. Siyasetin girmediği bir kurum söz konusu olamaz. Zaten Kayseri Ticaret
Odası gibi odalar üyelerinin sorunlarını çözme noktasında ellerinden gelen tüm gayreti
gösterirler. Ancak bu sorunların çözümü noktasında siyasi kurumları devriye alırlar. Bu
sıkıntıların burada konuşularak görüşülmesi ve siyaset kurumuna iletilmesi elbette Kayseri
Ticaret Odası’nın görevidir. Ancak sıkıntı varsa, siyaset kurumu devriye girecek ve bu
sıkıntıları çözecektir. İşte o zaman siyasi partiler gerçek görevini yapmış olurlar diye
düşünüyorum. Benim koalisyon niye kurulamadı noktasında itirazlarım var ama temsil ettiğim
üyelerim adına var. Benim üyelerin 7 Haziran da ortaya çıkan siyasi tablonun gereği neyse,
siyasi partiler tarafından yerine getirilmesi noktasında görüş bildirirler ve bende onların
temsilcileri olarak koalisyon hükümetinin kurulması gerektiğini her platformda dile getirdim
ve biran önce kurulması gerektiğini söyledim. Çünkü ülke sıkıntı içerisinde ve terör belası
bacayı sardı. Dolayısıyla koalisyon hükümetinin kurulması hatta biran önce kurulması
gerektiği yönünde görüşlerimi dile getirdim. Siyasi partiler kuruluş amaçları itibariyle iktidar
olmak için kurulurlar ve vatandaşın önünde çıkarken yapacaklarını anlatırlar. Buna karşılık oy
alırlar. 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi tek başına bir partinin iktidara geleceği kadar oyu
hiçbir partiye vermedi. Bunun neticesinde yapılması gereken partilerin bir araya gelerek
koalisyon hükümetini kurmaktı. Bunun başka bir alternatifi yoktur. En büyük parti hangisiyse
Cumhurbaşkanı ona görev verdi ama seçimin yapıldığı ilk günden itibaren kendisini
koalisyona girmeyeceği ve kendisinin ana muhalefet partisi olduğunu ve hemen seçim
yapılması gerektiğini söyleyen bir parti var. Bu süre içerisinde en büyük parti olma sıfatıyla
sayın Başbakanın koalisyon hükümeti kurma noktasında gayretleri var" ifadelerini kullandı.
Kamuoyunda ne anlatılmışsa onunla alakalı görüş açıkladıklarını dile getiren Başkan
Hiçyılmaz, "Çantalara falan bakamıyoruz. Bir parti 14 tane 24 tane şart ileri sürebilir. ‘Ben şu
şartlar ortaya gelirse Türkiye’de siyaset yaparım’ diyebilir ama çıkan netice itibariyle eğer
koalisyon hükümeti kurulması faydalıysa siyasi partiler tek başına iktidara geldiklerinde neler
yapacaklarsa onlardan feragat edip, tek başına iktidara gelene kadar onları dolaba koyup bir
koalisyon hükümeti kurmaları gerekirdi. Bu her parti için geçerli. Şart süren partiler bunu
yapmamaları gerekirdi. Böyle bir lüksümüz yok. Her partimiz için söylüyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14755.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Uluslararası öğrenciler Seben ve Gölcük'ü gezdi
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından Bolu Aladağlar'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Yaz
Okulu" devam ediyor.
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Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu'nun koordinatörlüğünü yürüten Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, Yaz Okulu kapsamında birinci gurup
öğrencilerin programlarının ve etkinliklerinin devam ettiğini belirtti. Etkinlikler kapsamında
öğrencilerin önceki gün Seben Gölü ve Gölcük'te bulunan göl etrafında doğa yürüyüşü
yaparak çevreyi daha yakından tanıma imkanı bulduklarını ifade etti.
Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu kapsamında öğrenciler ilk önce Seben Gölü
sahilinin etrafında birkaç kilometrelik yürüyüş yaptılar. Seben gölü etrafındaki bu doğa
gezintisinin ardından, Gölcük'e geçen öğrenciler burada da yine Gölcük Gölü çevresindeki
yürüyüş parkurunda gölün çevresini gezme imkanı buldular. Burada göl kenarında öğrencilere
sucuk ekmek ikramında bulunuldu. Özellikle Afrikalı öğrenciler, göl kenarında piknik
yapmaya gelen vatandaşların ilgisi ile karşılaştılar. Vatandaşlarla birlikte voleybol oynayan
öğrenciler, çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler. Öğrenciler bu doğa
yürüyüşü ve Gölcük'teki gezinin ardından kamp yaptıkları bölgeye geri döndüler.
Tahir Fatih Andı "Bugünün Asım'ı" isimli kitabını anlattı
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından Bolu Aladağlar'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Yaz
Okulu" kapsamında devam eden derslerde SADED (Sanat Düşünce Eğitim Derneği) Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Fatih Andı "Bugünün Asım'ı" isimli kitabı ile ilgili olarak öğrencilere
konferans verdi.
Konferansında Tahir Fatih Andı kitabında ele aldığı Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın Nesli"
ve bu konuda düşündükleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Andı öğrencilere dernek
faaliyetleri ve projeleri ile ilgili de bilgiler aktardı. Derneklerinin çeşitli eğitim faaliyetlerini
yürüttüğünü bu kapsamda çeşitli konferanslar ve eğitim faaliyetleri yaptıklarını anlattı. Özel
olarak konferans konusu olan "Bugünün Asım'ı" adlı kitabı ile ilgili bilgiler verdi. Kitabın
içeriğinde anlattığı hususları kısaca öğrencilerle paylaştı. Andı, yabancı öğrencilere Bugünün
Asım'larının neler yapması gerektiği ile ilgili soru yönelterek onların da görüşlerini
paylaşmalarını sağladı. Bu görüşler doğrultusunda devam eden konferansta kitabında özellikle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Bugünün Asım'ı olarak nitelendirmesinin altında
yatan sebepleri anlattı. Ardından öğrencilere "Bugünün Asım'ı" isimli kitap dağıtıldı. Soru
cevap şeklinde devam eden konferans sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14756.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Uluslararası öğrencilerin 1. grubu Bolu'dan
ayrıldı
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Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından Bolu Aladağlar'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Yaz
Okulu" nda 1. Grup öğrencilerin programları tamamlandı ve öğrenciler Bolu'dan ayrıldı.
Uluslararası Yaz Okulu Koordinatörü ve Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Dursun, yaz okulu kapsamında Bolu'ya gelen 1. grup 45 öğrencinin programlarını
tamamlayarak Bolu'dan ayrıldıklarını belirtti. Dursun 2. grup öğrencilerin de geldiğini ve
onların da programlarının başladığını ifade ederek şunları kaydetti:
"1. grup öğrencilerimizin programları tamamlandı. Öğrencilerimizin son iki günlük
faaliyetlerini özetleyecek olursak, sinema konusunda Türkiye'nin önde gelen sinema
eleştirmenlerinden Enver Gülşen, kendilerine sinemanın tarihi gelişimi ve bugün dünyada
sinemanın oynadığı rol ile ilgili bilgiler verdi. Dünya sineması ve özellikle de Afrika
Sineması ile açıklamalarda bulundu. Yine Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı uzmanlarından Ali Işık, öğrencilere kurumun faaliyetlerini anlattı.
Daha sonra da Türkiye Burslusu olan öğrencilerin istek ve talepleri konusunda onların
söylediklerini dinledi. Ardından yine aynı kurumda Afrika Masası Uzmanı olarak görev
yapan Mustafa Efe, Afrika kıtası ile ilgili kurum faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Özellikle
öğrencilerle bazen yerel dillerinde diyalog kurması öğrencilerle sıcak bir ortam oluşmasına
vesile oldu. Daha sonra öğrencilerimiz son akşamlarını oldukça zevkli oyunlar oynayarak
futbol, halat çekme gibi çeşitli oyunlarla geçirdiler. Son gün dersini ise Prof. Dr. Fatih Andı
hocamız gerçekleştirdi. Derste özellikle edebiyatın, medeniyetlerin oluşmasındaki etkisini
anlattı. Dil olmadan, dilin özellikleri korunmadan medeniyetlerin ayakta duramayacağı ve batı
medeniyeti ile dünyadaki diğer medeniyetlerin bu anlamda karşılaşmasından bahsetti. Batı
medeniyetinin diğer medeniyetlerin önce kavram dünyalarını yıktığını ve ondan sonra da
sömürü araçlarını farklı şekillerde o medeniyetlerin üzerinde uyguladığından bahsetti. Bu
sömürü düzeninin en çok uygulandığı bölgenin de Afrika kıtası olduğunu belirten Andı
bundan kaçınmak için dilimize iyi sahip çıkmamız gerektiğinin altını çizdi. Dersin ardından 1.
gurup öğrencilerimizle vedalaşarak kendilerini Bolu'dan uğurladık. Bu arada 2. grubunda
Cumartesi günü Bolu'ya geldiğini ve programlarına başladığını da söylemek istiyorum."
Güreş milli takım sporcuları ile sıcak karşılaşma
Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu kapsamında Bolu Aladağlar'da bulunan 1. grup öğrenciler
Cuma günü Cuma namazını Orman Bölge Müdürlüğü'nün Değirmenözü Tatbikat Alanında
bulunan camide kıldılar. Burada çok güzel bir tesadüf yaşayan öğrenciler, gelecek ay
Brezilya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası için çalışmalarını Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü'nün Bolu İzcilik Kampında sürdüren Türkiye Güreş Milli Takımı sporcuları ve
hocaları ile karşılaştılar. Cuma namazının birlikte kılınmasının ardından çıkışta çok sıcak bir

diyalog oluştu. Ardından da sporcular, güreş milli takım hocaları ve uluslararası öğrenciler
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14757.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Kız öğrenciler Seben ve Gölcük'ü gezdi
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Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından Bolu Aladağlar'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Yaz
Okulu" kapsamında 2. grup öğrencilerin programları devam ediyor.
Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu'nun koordinatörlüğünü yürüten Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, Yaz Okulu kapsamında 2. grup
öğrencilerin de Seben ve Gölcük'ü gezdiklerini belirtti. Dursun kız öğrencilerden oluşan 2.
grubun Seben Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yaptığını ve bu doğa yürüyüşünden oldukça
memnun kaldıklarının altını çizdi. Seben Gölündeki yürüyüşün ardından Gölcük'teki Tabiat
Parkı'na geçen öğrencilerin burada öğle yemeklerini yediklerini ve parkta gerek bisiklet
gerekse gezinti arabaları ile gezerek güzel bir vakit geçirdiklerini ifade etti. Öğrencilerin,
Tabiat Parkındaki gezinin ardından da yine Aladağ'daki kamp alanına döndüklerini anlattı.
Doç. Dr. M. Fatih Şeker: "Tarih Bir Milletin Hafızasıdır"
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Şeker, öğrencilere
Tarih konusunu anlattı. Özellikle yakın tarihi ele alan ve yakın tarih ile ilgili olarak gerek
batıda gerekse doğuda insanların hafızalarını nasıl yitirdikleri üzerinde duran Şeker, tarih
nedir sorusu ile başlayarak öğrencilere tarihi doğru anlamak ile ilgili bilgiler verdi. Şeker,
tarihin bir milletin hafızası olduğunu belirterek, yakın tarihin de içinde bulunduğumuz zaman
dilimini belirleyen en önemli etken olduğunun altını çizdi. Bunu yaklaşık 300 yıl geriye
götürmenin de mümkün olduğunu belirtti. Şeker daha sonra doğu ve batı medeniyetlerinin
dünya görüşü ve hayat anlayışları ile ilgili de çeşitli karşılaştırmalarda ve değerlendirmelerde
bulundu.
Doç. Dr. İshak Torun "Türk Siyasal Sistemini" ANLATTI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İshak Torun da Uluslararası
Öğrenciler Yaz Okulu'nda, Türk Siyasal Sistemi ve özellikleri ile ilgili olarak öğrencilere
uluslararası ilişkiler bağlamında Türk siyasal sisteminin geldiği nokta ve dünya ile olan
mukayeseyi ele aldı.
Türk Siyasal sisteminin, batı siyasal sistemi ile olan benzerliklerini ve farklarını ele aldı. Batı
ve doğu medeniyetleri arasındaki farklardan yola çıkarak Türk Siyasal sisteminin farklılaşan
yönlerini değerlendirdi. Türkiye'nin doğu ve batı arasında bir kesişim noktasında olduğunu ve
iki medeniyetin arasında yer aldığını belirtti. İkisi arasında olmasına rağmen Türkiye'nin doğu
medeniyetine ait olduğunun da altını çizdi. Doç. Dr. İshak Torun, batılı insanların geldiğinde
Türkiye'yi doğulu, doğudan gelen insanların da batılı bulduğunu ifade etmelerinin bu açıdan

önemli olduğunu vurguladı. Kısaca Türkiye'nin hem batıdan hem de doğudan birtakım
özellikler taşıdığını ifade etti. Torun, Fatih'in İstanbul'un fethinde Bizans'ın kurumlarından
bazılarını aldığını ve Osmanlı'ya uyarladığını belirterek bugün de Türkiye'nin doğudan ve
batıdan kendi bünyesine uygun olanları alarak kendi bünyesine adapte etmesinin önemine
değindi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14758.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Kız öğrencilere hat ve tezhip sanatı anlatıldı
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından Bolu Aladağlar'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Yaz
Okulu" kapsamında 2. grup öğrencilere Hat ve Tezhip sanatının incelikleri anlatıldı.
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Hat sanatının inceliklerini ve İslam Medeniyetinde oynadığı rolü anlatan Hat Sanatçısı Erzade
Yurdagül hat sanatının, İslam sanatlarının kalbi, İslam Medeniyetinin taşıyıcısı olduğunu
ifade etti. Hat sanatının Kuran sanatı olduğunu, Kuranın kutsiyetine, yüceliğine, manasına
binaen onu en güzel şekilde yazmanın hat sanatına ayrı bir güzellik ve yücelik bahşettiğini
vurguladı. Bunun zamanla aşka dönüştüğünü ve Kuran yazma aşkının yazıyı öyle bir hale
getirdiğini ki hattatın elinden çıkan harflerin birbirinin neredeyse aynı ve mükemmel düzeye
ulaştığının altını çizdi. Hat sanatının anlatıldığı bu derste daha sonra öğrenciler Hat sanatı ile
ilgili olarak küçük bazı örnekler icra etmeye çalıştılar.
Tezhib ile ilgili öğrencilere bilgiler veren Tezhib Sanatçısı Emine Yurdagül ise, Tezhibin ne
olduğu, Tezhib Hat sanatı ilişkisine değindi. Tezhib ve Hat sanatının birbirini tamamlayan iki
İslam sanatı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Tezhibin başlı başına bir sanat olduğunu veTürk
İslam Sanatları içerisinde Tezhibin taşıdığı öneme değindi. Yurdagül konuşmasında Tezhibte
süsleme unsurlarının neler olduğu konusunda da öğrencilere çeşitli açıklamalar
yaptı. Kullanılan motifler ve kullanıldığı yerler konusunda bilgiler verdi. Derste daha sonra
öğrenciler Hat dersinde olduğu gibi Tezhib ile ilgili bazı uygulamalar yapmaya çalıştılar.
"Tarih milletlerin hafızasıdır"
Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu kapsamında Eğitimci-Yazar Vedat Önal yabancı
öğrencilere Tarih konusunda açıklamalar yaptı. Tarih şuurunun önemine değinen Vedat Önal,
Tarihin bir milletin hafızası olduğunu ve tarih şuurunu kaybeden milletlerin ve toplumların
asla benliklerini koruyamayacaklarının altını çizdi. Yakın ve uzak tarihten örnekler üzerinde
duran Önal, konuşmasında batının tarih algısının ve İslam Medeniyetindeki tarih algısının
farkları üzerinde durdu.
Bolu il müftüsü ve katarlı misafirin ziyareti
Uluslararası Öğrenciler Yaz Kampı dersleri devam ederken kampa zaman zaman ziyaretler de
oluyor. Önceki gün kampı ziyaret eden Bolu İl Müftüsü İzani Turan ve beraberindeki Katar

Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf es-Sıddıki öğrencilerle sohbet
etme imkanı buldular.
Öğrencilerle tek tek tanışan İl Müftüsü İzani Turan ve Katar Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf es-Sıddıki öğrencileri böyle güzel bir ortamda tanımaktan
dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İl Müftüsü Turan, öğrencilerin öğrenimlerini
tamamlayıp kendi ülkelerine döndüklerinde buralarda yaşadıklarını unutmamalarını ve bu
güzel hatıraları ülkelerine taşımalarının önemine vurgu yaptı. İl Müftüsü İzani Turan, burada
sahip oldukları tecrübeleri mutlaka ülkelerindeki insanlara götürmeleri ve kendi ülkelerine
döndüklerinde mesleklerinde başarılı birer insan olmaları gerektiğinin önemine vurgu yaptı.
Sinemanın önemi ve dünyada oynadığı rol
Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu çerçevesinde 2. grup öğrencilerinin derslerinden birisi de
Sinema oldu. Sinema Eleştirmeni Enver Gülşen öğrencilere sinema tarihi ile ilgili bilgiler
verdi. Sinemanın tarihi gelişimi ve özellikle Hollywood sinemasının bugün dünya üzerinde
nasıl bir rol üstlendiğini ve buna karşılık dünyada gelişen diğer ülke sinemaları ve Sanat
Sinemaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dersin son bölümünde ise, dünyaca ünlü sinema
yönetmenlerinin filmlerinden örnekler vererek bu örnekler üzerinde karşılıklı yorumlar
yaparak bu filmlerin değerlendirilmesi yapıldı.
Öte yandan Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu kapsamında devam eden kamp çalışmalarında
2. grup öğrencilerin çalışmaları da tamamlandı ve öğrenciler kamptan ayrıldı. Bu arada, 3.
grup öğrenciler de Bolu Aladağlar'daki kamp alanına gelmeye başladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14759.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

3. grup kız öğrencilerin programları da dolu
dolu geçiyor
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından Bolu Aladağlar'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Yaz
Okulu" kapsamında 3. grup öğrencilerin de programları sona erdi.
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Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu'nun koordinatörlüğünü yürüten Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, Yaz Okulu kapsamında 3. grup
öğrencilerin de Bolu'daki programlarının tamamlandığını belirterek 3. grubun derslerinin ve
etkinliklerinin de dolu dolu geçtiğini ve öğrencilerin programlardan memnun kaldıklarını
ifade etti.
Gözleme yaparak kültürümüzü yakından tanıdılar
Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulu kapsamında Bolu Aladağlar kampına gelen 3. grup kız
öğrenci grubu buradaki etkinlikler kapsamında, ülkemizin çeşitli yörelerinin önemli bir yemek

çeşidi olan gözleme yaptılar. Hem hamur açarak hem de pişirerek gözleme yapmayı öğrenen
kız öğrenciler, gözleme yapma konusunda oldukça mahir olduklarını gösterdiler. Özellikle
Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin bilmediği, Türki Cumhuriyetlerden gelen öğrencilerin
ise çeşitli şekillerde de olsa kendi ülkelerinde de yaptıklarını söyledikleri bu güzel yemek
çeşidini hem yaparak hem de tadarak daha yakından tanımış oldular.
Ziyaretler öğrencileri sevindiriyor
Bu arada Yaz Okulu'na çeşitli ziyaretler de gerçekleştiriliyor. Önceki gün Bolu Belediye
Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ile birlikte Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gençer ve İlim Yayma Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı
Ahmet Kölemen ziyarete geldiler. Ziyaret sırasında öğrencilerle tek tek tanışan misafirler,
öğrencilere ülkemizde ve özellikle de Bolu'da böyle bir programa katıldıkları için büyük
mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan,
öğrencilere yaptığı konuşmasında çeşitli ülkelerden coğrafyalardan öğrencileri Bolu'da
misafir etmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ve her konuda öğrencilere yardımcı
olmaya çalışacaklarını ifade etti. Ağcan, birçoğunun Osmanlının bir zamanlar hakim olduğu
ve birlikte yaşadığımız topraklardan geldiğini, her ne kadar sınırlar birbirimizi ayırsa da
gönüllerimizin bir ve beraber olduğunu vurguladı. İster müslüman olsun, ister hristiyan veya
yahudi bu topraklarda her gruptan insanın, yüzyıllar boyunca kardeşçe yaşadıklarını ifade etti.
Hangi dinden, hangi mezhepten veya hangi renkten olursa olsun insanların birlikte kardeşçe
yaşamasının önemine vurgu yaptı. Öğrenciler de misafirlerin ziyaretinden memnun kaldılar.
İlim Yayma Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Kölemen de öğrencilere, Gaziantep'e
geldikleri takdirde orada ağırlama ve meşhur Gaziantep Baklavası ikram etme sözü verdi. Bu
da büyük bir alkışla karşılanan güzel bir jest olarak öğrencileri sevindirdi.
Seben Ve Gölcük Gezisi
Daha önceki gruplarda olduğu gibi 3. grup öğrenciler de aynı şekilde Seben Gölü çevresinde
doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Kız öğrencilerin zaman zaman zorlandığı, doğa yürüyüşü
sırasında ilginç diyalogların oluşması dikkatlerden kaçmadı.
Seben'deki doğa yürüyüşünün ardından bir başka hedef Gölcük Tabiat Parkı oldu. Burada da
gölün çevresini turlayan öğrenciler, golf arabalarına, jinjır denen tek kişilik araçlara binerek
gönüllerince eğlenme ve bol bol da hatıra fotoğrafı çektirme imkanı buldular.
Doç. Dr. Bünyamin Bezci siyaset tarihi ile ilgili ders anlattı
Yaz Okulu kapsamında devam eden derslerin birisini de Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bünyamin Bezci verdi. Bezci, öğrencilere, Siyaset felsefesi
ve siyasi tarihimizle ilgili öğrencilere bilgiler verdi. Demokrasinin ve siyasetin ilkeleri ile
ilgili öğrencilere açıklamalarda bulunan Bezci, Osmanlı'da ve Cumhuriyetten sonra gelişen
siyaset yapımız ve demokrasi sistemimiz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14760.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalıyız
İlim Hikmet Vakfı Geleneksel Kardeşlik Pikniği’nde Konuşan Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr.
Şahin Güven: ‘İslâm kardeşliğini tesis etmek için Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalıyız’ dedi.
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Kayseri İlim Hikmet Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel ‘Kardeşlik
ve Dostluk Pikniği’nde bin civarında Vakıf mensubu bir araya geldi.
Geçtiğimiz haftasonu, Mimarsinan Evliyalar Parkı’nda, bir araya gelen vakıf mensupları
aileleriyle beraber hoşça vakit geçirme imkânını buldular.
Piknik proğramının öğleden önceki bölümünde bir konuşma yapan İlim Hikmet Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğu, Müslüman dünyanın içinde bulunduğu olumsuz
şartlardan bahsederek, İslam dünyasının bu durumdan çıkabilmesi için asli değerlerine daha
sıkı bağlanması gerekliliği üzerinde durdu. Vakıf çatısı altında yapılan 7 den 77 ‘ye her
kesimi kuşatan faaliyetlerden bahseden Vakıf Başkanı Mustafa Doğu İslam Kardeşliğinin
önemine değindi.
İlim Hikmet Vakfı Kardeşlik Pikniğine konuşmacı olarak katılan Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr.
Şahin Güven de İslam Kardeşliği konusunda bir konuşma yaptı.
Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, takva bilinciyle yaşamanın önemine değinerek şunları
söyledi: ‘Sovyetlerin Afganistan’ı işgaliyle başlayan süreçte, Müslümanların yaşamış olduğu
coğrafyada 14 milyon insan can verdi. Ne yazık ki, bu ölenlerin önemli bir çoğunluğu,
Müslümanlar arası tefrikalardan kaynaklanan nedenlerle öldüler. Öldürenin de ölenin de
‘Allahu Ekber’ diyerek birbirine silah çektiğini düşündüğümüzde, Müslümanlar birbirine
karşı nasıl bu kadar acımasız olabiliyorlar? Birbirine nasıl silah doğrultabiliyorlar? Maalesef
İslam coğrafyasında yaşayan Müslümanlar, İslam dışı mihrakların oyuncağı durumuna
gelmişler. Öncelikle bir Müslüman olarak, kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen bir
insanı, hangi mezhep ve meşrepten, düşünce veya görüşten olursa olsun, kardeş kabul etmek
durumundayız. Bizi Müslüman vasfı ile vasıflandıran Allahu Teala’dır. Bu ismi kendisine
vasıf olarak kabul eden herkesi Müslüman kardeşimiz kabul etmek zorundayız. Allah
Teala’nın emri gereği, hiçbir müslümana karşı kalbimizde en ufak bir kinden eser olmayacak
biçimde huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir dünya ihdas etmek durumundayız. Bunun
yolu da birbirimizi kardeş kabul etmektir.
Şii – Sünni kardeşliğini tesis etmek için Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalıyız. Birbirine silah
çeken müslüman, karşısındakini kardeş kabul etmiyor, düşman olarak görüyor. İslam
düşmanlarını da düşman olarak görmüyor.
Ülkemizde yine son günlerde bir kardeş kavgasıyla karşı karşıyayız. Binlerce yıldır kardeşce
yaşayan bu insanları nasıl ayrıştırabiliriz? Bu topraklarda, Allah’ın nefretini üzerimize
çekmeden, barış içinde kardeşce yaşamak istiyorsak tefrikadan uzak durmalıyız. Ayrılık ve
tefrikadan, birbirimize karşı kin ve husumetten uzak durarak kardeşce birbirimize
sarılmalıyız. Yüce Mevla’dan niyazımız, mümin kardeşlerimize karşı kalbimizde en ufak bir
kin bırakmaması ve İslam Ümmetinin içinde bulunduğu acı ve tefrikanın biran evvel son
bulmasıdır.’

Takvalı yaşamanın zorunluluğuna da dikkat çeken İl Müftüsü Şahin Güven, yaşantı ve
ibadetlerimizde Allah’ın sevgisine layık mıyız, değil miyiz? Hayatımızda Rabbimizin
buyruklarına yer vermiyorsak, Rabbimiz bizi niçin değerli kılsın? Hayatımızın tüm
aşamalarında Allah Teala gündemimizde olmalı, hayatımızı da ona göre
şekillendirmeliyiz. Allah Teala bize, izzet ve onuru, Allah’ın, Resulünün ve müminlerin
yanında aramamızı emrediyor, şeklinde konuştu.
İslami çalışmalar yürüten vakıf ve derneklerde, bu çalışmaların üç beş insanın omzunda
kaldığına dikkat çeken İl Müftüsü Şahin Güven, ‘Bizler sorumluluktan kaçmak yerine iyiliği
emretmek ve kötülüğe engel olmak için, bize hangi görev düşüyor diyerek sorumluluk almalı
ve bunları yerine getirmeliyiz’ şeklinde tavsiyede bulundu.
Konuşma sonrası İlim Hikmet Vakfı Kardeşlik pikniğinde, toplu olarak kılınan öğle namazı
sonrasında vakıf tarafından ikram edilen yemekler yenildi.
Aileleriyle beraber bini bulan davetlilerden oluşan topluluk, hafta sonu akşamına kadar,
gönüllerince muhabbet etme imkanı buldular.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14761.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Kayserili komandolar 3 yıl aradan sonra
Doğu’ya gidiyor
Kayseri ve Bolu'da bulunan komando tugayları 3 yıl aradan sonra Doğu ve Güneydoğu'ya
gidiyor. Tugayların yerleşeceği üs bölgeleri için incelemelerin başladığı bildirildi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede en tecrübeli komando tugaylarına talimat
verildi.
Kayseri'de bulunan 1. Komando Tugayı ve Bolu'daki 2. Komando Tugayı 3 yıl aradan sonra
Doğu ve Güneydoğu'ya gidecek. Her iki tugayın öncü birlikleri bölgede incelemelere başladı.
Doğu ve Güneydoğu'daki komando tugayları takviye ediliyor.
Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugayı ve Bolu'da konuşlu 2. Komando Tugayı'na talimat
verildi.
Komandolar 3 yıl aradan sonra kışlalarından çıkıp Doğu ve Güneydoğuya gidecek.
İNCELEMELER BAŞLADI
Edinilen bilgilere göre, iki tugayın öncü birlikleri bölgede incelemelere başladı.
Bolu ve Kayseri'den geçici görevle bölgeye sevk edilecek komando taburlarının yerleşeceği
geçici üs bölgeleri belirleniyor.
6 TABUR GİDECEK
İki tugaydan bölgeye yaklaşık 6 tabur gönderilmesi planlanıyor.

Komandoların jandarma ve emniyet birimleriyle birlikte eş zamanlı operasyonlarda görev
alacağı belirtiliyor.
MESKUN MAHALDE SAVAŞ EĞİTİMİ
Bölgedeki bazı ilçelerde çok miktarda mühimmat ve silah bulunduğu, evlerin tünellerle
birbirine bağlandığı istihbaratı üzerine komando tugaylarına meskun mahalde savaş eğitimleri
verilmeye başlanmıştı.
Bolu Komando Tugayı'nda yapılan tatbikatlara ilişkin fotoğraflar Genelkurmay Başkanlığı
tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Bolu ve Kayseri komando tugayları 1980'li yıllardan itibaren aralıksız olarak Doğu ve
Güneydoğuda, terör örgütüne dönük operasyonlarda ön saflarda yer almış, 2012 Aralık ayında
ise kışlalarına dönmüştü.
Komandoların bölgeye sevklerinin bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14762.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Paralel Polise 'Hard Disk' Soruşturması
Kayseri'de, Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı olduğu şüphesiyle birimi değiştirilen
polis memuru hakkında, istihbarat bilgilerini silmek istediği iddiasıyla soruşturma açıldı.
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Kayseri'de Paralel Devlet Yapılanmasıyla bağlantısı olduğu şüphesiyle
çalıştığı birim değiştirilen polis memuru hakkında, istihbarat bilgilerinin kaydedildiği hard
diski evine götürerek silmek istediği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü teknik bölümünde görev
yapan polis memuru Z.Y'nin görev yeri, Paralel Devlet Yapılanmasıyla bağlantısı olduğu
şüphesiyle değiştirildi.
Bu sırada, şube müdürlüğündeki bir bilgisayarın ortak ağda görülmemesi üzerine hard diskin
söküldüğü tespit edildi. İstihbarat bilgilerinin bulunduğu hard diskin görev yeri değiştirilen
Z.Y. tarafından evine götürüldüğü belirlendi. Söz konusu hard disk evinde bulunan Z.Y.
hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı.
İdari soruşturma kapsamında yapılan müfettiş incelemesinde, hard diskteki verileri silmeye
çalıştığı tespit edilen Z.Y. hakkında "emniyeti suistimal" suçlamasıyla görevden ihracı için
rapor hazırlandı.
İfadesinde, "hard diskte kendisine ait kişisel verilerin olduğunu, onları alabilmek için hard
diski söküp evine götürdüğünü" öne süren Z.Y. hakkında açılan adli soruşturma ise devam
ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14763.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Melikgazi Belediyesi yaz okulları öğrencileri
hünerlerini sergiledi
Melikgazi Belediyesi tarafından açılan yaz spor okullarının kapanış programı düzenlendi.
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Esenyurt Mahallesi Esenyurt Sosyal ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen ‘Çocuk Meclisi ve Yaz
Okulu Kapanış Programı’ saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başladı. Programda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çocukların
içine kapanık, toplumdan uzak olarak yetişmelerini engellemek için faaliyetlerini
sürdürdüklerini ifade etti. Büyükkılıç, “İyi ki çocuklarımız var. Sizlerin sayesinde kamu
kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz. Sizlerin
sayesinde Melikgazi Belediyesi sadece belediyeciliği yol yapmak, kaldırım yapmak, park
yapmak, sosyal tesisler yapmak gibi hizmetler olarak görmüyor, ‘İnsanı yaşat ki devlet
yaşasın’ felsefesiyle geleceğimiz olan siz yavrularımızın da çocuk meclisi vasıtasıyla güzel
bir ortam hazırlamak, onları sadece eğitim alanında değil yazın da tatillerini daha sağlıklı
şekilde değerlendirmek, gerek kültürel gerek sosyal yönden gerekse sportif yönden
yavrularımızı zenginleştirmek bizim görevlerimiz olarak görüyoruz. O açıdan emeği geçen
gerek milli eğitimimizin gerek il gençlik ve spor müdürlüğümüzün ve belediyemizin eğitim
birimlerinin yapmış olduğu bu anlamlı çalışmadan dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Bizim amacımız özgüven oluşturmak. Sosyalleşmelerini sağlamak. Yavrularımızı
adeta içine kapanık, toplumdan uzak olmalarını engellemek. O anlayış içerisinde çocuk
meclisimiz yüzlerce etkinlik ile kamuoyunun gönlünde taht kuruyor. Çocuk meclisi sadece
Melikgazi’ye ait bir meclis değil tüm Kayserimizin bölgelerini içeren Kocasinanımızdan da
değişik ilçelerimizden de bizlere gelip kaydolarak bu çalışmalarımızdan istifade eden bir
kuruma dönüşmüş durumda” şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından İl Gençlik ve
Spor Müdürlüğü antrenörleri gözetiminde yaz okulu öğrencileri değişik gösterilerle
hünerlerini sergiledi.
Melikgazi Belediyesi’nce bu yıl 8 tesiste, spordan eğitime 24 farklı branşta açılan yaz spor
okullarında 2 bin 400 öğrencinin 47 usta öğretici nezaretinde eğitim aldığı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14764.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Sandıktan istikrar çıkmalı
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, 7 Haziran’dan bu yana yaşanan
sıkıntıların, terörün, acıların, ekonomik dalgalanmaların istikrarın bozulmasından
kaynaklandığını açıkladı.
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Başkan Akay; ‘ İstikrar varsa, huzurda var, büyüme de var, gelişme de var. Bu sebeple
yeniden yapılacak seçimde sandıktan istikrar çıkmalı, ülke olarak hepimizin istikrara ihtiyacı
var’ dedi.
7 Haziran’dan buyana geçen yaklaşık 3 aylık sürede terör başta olmak üzere, ekonomi de,
istihdam da, yatırımlarda ciddi sıkıntıların baş gösterdiğini, hatırlatan Başkan Akay,
vatandaşın huzursuz olduğunu, psikolojisinin bozulduğunu söyledi.
İstikrarın kalkınma, gelişme, toplumun huzur ve refahı açısından olmazsa olmaz öneme sahip
olduğunu dile getiren Başkan Hüseyin Akay yaptığı yazılı açıklama da şu görüşlere yer verdi:
7 Haziran’dan sonra ortaya çıkan siyasi tabloyu fırsat bilen, terör örgütleri hain emellerini
gerçekleştirmek için silaha sarılmış ve neredeyse her gün şehit haberleriyle yüreğimize ateş
düşürmektedirler. Bununla birlikte ekonomi de dalgalanmalar baş göstermiş, altın ve döviz
tarihi zirveleri görmüştür. Toplumsal huzur yerini endişeye ve kaosa bırakmıştır. İstikrar ve
huzur ortamıyla büyüyen, gelişen, her alanda büyük yatırım ve atılımlara imza atan ülkemiz,
karanlığa çekilmek istenmektedir. İşte bu olumsuzlukların altında istikrarın bozulması
yatmaktadır. Kasım ayında yapılacak erken seçimin istikrarın çok güçlü bir biçimde yeniden
tesis edilmesine vesile olmasını diliyor, aziz milletimizin sağduyuyla, istikrar ve huzur
ortamını hakim kılacağına yürekten inanıyorum’
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14765.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Kayserigaz abonelerini uyardı
Alanında profesyonel çalışanlarıyla güvenli doğalgaz hizmeti sunan Kayserigaz, yeni ve
mevcut abonelerini doğalgaz sayaçları konusunda uyardı.
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Konforlu doğalgaz tedarikçisi Kayserigaz, yeni ve mevcut abonelerin doğalgaz tesisatlarının
kontrollerinin, Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği’ne uygun olarak yapıldığını bildirdi.
Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Tahakkuk Birimi’nden yapılan açıklamaya göre,
Kayserigaz’ın güvenli ve konforlu hizmetinden faydalanmak isteyen abonelerin, doğalgaz
sayaçlarını yönetmeliğe uygun olarak yerleştirtmeleri gerektiği belirtildi. Doğalgaz
sayaçlarının, sayaç kontrol ekibi tarafından kolayca kontrol edilebileceği, göstergelerin
sorunsuz okunabileceği ve gazın rahatça kesilip açılabileceği şekilde konuşlandırtmaları
gerektiği kaydedildi. Doğalgaz sayaçlarının aydınlık, havalandırılabilen, rutubetsiz ve
donmaya karşı korunan, çok sıcak olmayan yerlere (en çok 35°C) yerleştirilmesi gerektiği
aktarıldı. Buna ek olarak sayaçların dolaplara yerleştirilmesinin ve kaplama yapılmasının saha
personellerinin rutin kontrollerini yapmalarına engel olduğu ve gerekli müdahalelerini
olumsuz etkilediği bildirildi. Yetkililer, yapılan rutin kontrollerde, aboneler tarafından
yönetmeliğe uygun olmayarak yapılan müdahalelere onay verilmeyeceğinin altını çizdi.
Kurumsallığıyla sektörün öncüsü konumunda olan Kayserigaz, abonelerinin güvenliği için
rutin kontrollerin yapılmaya devam edileceğinin bilgisini verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14766.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Ünlü oyuncu, Kayseri'ye hayran kaldı
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın Yaz Kursları Sertifika Töreni için Kayseri'ye gelen
Ünlü Oyuncu ve Sunucu Vatan Şaşmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i
ziyaretinde Kayseri'ye, her gelişinde daha fazla hayran kaldığını söyledi. Vatan Şaşmaz,
Kayseri'deki insana yatırıma yönelik belediye hizmetlerinden övgüyle bahsetti.
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Ünlü Oyuncu ve Sunucu Vatan Şaşmaz, Başkan Mustafa Çelik'i ziyaretinde Kayseri ile
temasının süreklilik kazandığını ve çok sık Kayseri'ye geldiğini belirterek artık yarı Kayserili
olduğunu söyledi. Kayseri'deki belediye hizmetlerinden hayranlıkla bahseden Vatan Şaşmaz,
"Burada hizmet çok güzel. İnsana yönelik destekler fazla. Konservatuvarın ücretsiz hizmet
vermesi hakikaten çok güzel" dedi. Çocukların konservatuvar eğitimi almasını karaya vuran
deniz yıldızlarının denize atılmasına benzeten Vatan Şaşmaz, 750 çocuğun sanata
kazandırılmasının çok özel bir çalışma olduğunu kaydetti.
Başkan Mustafa Çelik de insana yatırımı çok önemsediğini belirterek, "Yaptığımız fiziki alt
ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra insana yatırım da bizim için çok önemli. Neticesini uzun
vadede alırız belki; ama faydası diğerlerinden daha fazla olacaktır" diye konuştu.
Kayseri ile ilgili karşılıklı sohbette havaalanının yakınlığından da bahsedildi. Kayseri
uçağındaki Japon turistlerin fazla olmasını hatırlatarak kendisini Kayseri'ye değil Tokyo'yo
gidiyor gibi hissettiğini belirten Vatan Şaşmaz, çok sık uçağın bulunmasının da bir avantaj

olduğunu belirtti. Başkan Mustafa Çelik de şehir merkezine bu kadar yakın havaalanının
bulunduğu bir başka ilin olmadığını kaydetti.
Başkan Mustafa Çelik, sohbet sırasında Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'yi tanıtmak için
hazırlattığı dört klipten Yekte klibini Vatan Şaşmaz'a izletti. Klibi çok beğenen Vatan
Şaşmaz, Yekte türküsünün sosyal medyada 500 binden fazla indirildiğini duyunca hayretler
içinde kaldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14767.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet Taymuş,
Kapadokya Turizm Çalıştayına katıldı
Bölge turizminin sorunlarının değerlendirildiği ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü
Kapadokya Turizm Çalıştayı Nevşehir'de düzenlendi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca koordine edilen ve Nevşehir İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünce düzenlenen Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Kırşehir illerini kapsayan
Kapadokya Turizm Çalıştayına Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. A. Haluk
Dursun, Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür
Yardımcısı Ramazan Çokçevik, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Vekili Fevzi
Pamukçuoğlu, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, İl Kültür ve Turizm
Müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve turizmciler katıldı.
Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan yaptığı konuşmada “Nevşehir ve çevre illerin oluşturduğu
Kapadokya bölgesinin, turizm açısından ülkemizin ve dünyanın önemli turizm
destinasyonlarından birisine sahiptir. Bölge, yılda 3 milyona yakın yerli ve yabancı turisti
ağırlıyor. Bu çalıştayda bölgemiz için gerekli konuların tartışılarak çözüm yollarının
bulunacağına inanıyorum” dedi.
Çalıştayda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Haluk Dursun, Bakanlığı
Ankara merkezli, dışarıya kapalı bir ortamdan çıkarıp paydaşlarıyla birlikte sorunları
değerlendiren ve çözüm yollarını bulan bir yapıya kavuşturmak düşüncesiyle iller ve bölgeler
bazında çalıştaylar yaptıklarını söyledi.
Geniş kapsamlı bölgesel çalıştaylar yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Dursun, "Bakanlık olarak
turizm altyapısını incelerken aynı zamanda bizim temel sorumluluğumuz olan milli kültürü,
oradaki yapısını, durumunu, tahribatına karşı alınacak önlemleri kendimize bir vazife olarak
görüyoruz, bu olayın çok ciddi bir tarafı. Şehir ve insan başlıklı bir proje geliştirdik. Bu
projeyi de turizm çalıştaylarında değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. A. Haluk Dursun çalıştayın ardından İl Kültür
ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile birlikte Kapuzbaşı şelalelerine gitti. Şelaleyi ve bölgeyi
inceleyen Müsteşar Dursun, İl Müdürü Taymuş’tan şelale ile ilgili bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14768.html
Erişim Tarihi: 26.08.2015

Yasaklı ağaç (Meyve) (!)
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Yasaklı ağaç (Meyve) (!)
Mustafa Doğu Yazdı....
Kuran kıssaları geçmişlerin basit hikâyelerinden ibaret olmayıp, kıyamete kadar her
çağın/asrın yaşayanlarının kendilerinde birer izdüşümlerini bulacakları peygamber ve mümin
insanların yaşamlarından çok önemli kesitlerdir. Üzerinde düşünülmesi, sebep/sonuç
ilişkisinin çok iyi kurulması ve kendi asrımızda karşılaştığımız/karşılaşacağımız hadiselere
karşı nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğinin kodları ile dolu bu kıssalar, maalesef
günümüzde Kerim Kitabımızın tamamına gösterilen duyarsızlığın benzeri gösterilmekte ve
adeta televizyon ve salon toplantılarının dinsel görüntülerle süslenmesine yardımcı olacak
basit hikâyelere indirgenmiştir. İnsanlığın onur/haysiyetinin ayaklar altına alınarak
köleleştirilip zalimler tarafından putlara ve yaratılmışlara tapınmağa zorlandığı bir toplumun,
Yusuf (as) şahsında Tevhidi hakikatlerden ödün vermeksizin edep/hayâ izzet ve şeref sahibi
adanmış bir müminin onurlu duruşu ile erdemli bir topluma dönüşümünün sabır ile nasıl
gerçekleşebileceğinin basamak basamak tüm merhalelerinin anlatıldığı bir yaşam
mücadelesinin basit bir aşk hikâyesine dönüştürülmesi gibi. Diğer tüm kıssalarda Rabbimizin
bizlere vermeye çalıştığı mesajlarda bu kıssadakinden farklı değildir.
Nuh’ta (as) yalnız bırakılmışlığı ve evlat ile imtihan olunuşu, İbrahim’de (as) Put kıranlığı,
cesareti, adanmışlığı, mücadeleyi, arayışı, sorgulamayı, tevekkülü, baba ve oğul ile olan farklı
imtihanları, İsmail’de (as) İlahi emre karşı sonsuz tevekkülü, Yunus’ta (as) pişmanlığı,
Musa’da (as) Ulûhiyet iddiasında bulunan azgın bir yöneticiye karşı onurlu duruşu, İsa’da (as)
tahrif ettikleri din ile toplumuna egemen olmaya çalışan sahte din adamlarına karşı verilen
mücadeleyi, Eyüp (as) da sabrı öğreniyoruz. Rabbimiz kulları arasından seçip elçileri
seviyesine çıkardığı bu kutlu insanlar ile aynı cinsin temsilcileri olan biz insanoğluna
yaşamsal örnekliklerimiz kılıyor ve yol göstericiliğin nasıl/niceliğini bunların şahsında bizler
için müşahhaslaştırıyor. Konumuza başlık oluşturan ve yazımızın içeriğine ilham kaynağı
oluşturacak Âdem’de (as) ise işlenen bir günaha karşı duyulan büyük nedamet ve bütün
içtenliği ile aranan tevbeyi görüyoruz.
“-Ey Âdem, sen ve eşin cennete yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin, fakat şu ağaca
yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.” (Araf, 19)
Yeryüzünün ilk insan şemailiyle topraktan yaratılmış mükellef varlığı Âdem. Kendisinden
(topraktan) eşinin yaratıldığı varlık olan Âdem. Ateşten yaratılmış ve yaratılışından dolayı

kendisini üstün gören ve bundan dolayı Rabbimizin emrine isyan eden İblis’in imtihanı olan
Âdem. Yeryüzünün ilk günah işleyen varlığı Âdem. İşlediği günahı kendisine süslü gösteren
ve ebedilik vadiyle aldatılan ve bunun neticesinde avret yerleri açılan Âdem.
“Şeytan, örtülü olan avret yerlerini kendilerine göstermek için, ikisine de gizlice fısıldadı ve
şöyle dedi: -Rabbiniz, bu ağacı yalnızca ikinizin de melek olmamanız veya ölümsüz
olmamanız için yasakladı. Ben sizin, iyiliğinizi isteyen, size öğüt verenlerdenim, diye onlara
yemin etti. Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesinden tattıklarında, avret yerleri
kendilerine göründü ve oraları cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri, O ikisine: Size bu ağacı yasaklamadım mı, şeytan sizin apaçık düşmanınızdır demedim mi? diye
seslendi.” (Araf, 20-22)
Yeryüzü sahnesinin kıyamete kadar devam edegelecek çetin mücadelesinin ilk kodlarının
verildiği bir an. Bu an İblis ve Âdem’in bundan sonraki süreçlerinde Şeytanlığı mı – Adamlığı
mı tercihlerinin kendiliğini göstereceği ve yeryüzü sahnesinin son saat ile bitirileceği zamana
kadar devam edecek sürecin başlangıcı. İblis isyanında ısrarcı olup Şeytanlığı, Âdem ve eşi
ise yaptığı hata/günahtan dolayı pişmanlığı tercih ederek Adamlığı seçmiştir. Topraktan
yaratılan Âdem ve eşi işledikleri hatayı avret yerlerinin açılmasıyla fark ettiler ve bunu hemen
yapraklarla tesettür etmenin yollarını aradılar. Örtünme hayânın, edebin, utanmışlığın bir
tezahürü olarak kodlanmıştı Âdem ve eşinin fıtratına. Bu Rabbin hoşuna gitmeyen bir
eylemdi. Uyarıldıkları halde işlenen bir kabahatti. Çok çabuk pişmanlık duyuldu, çok çabuk
nedamet duyguları tüm vücutları sardı ve çok çabuk kendi nefis dünyalarında fırtınalar
kopmaya başladı. Ahirete iman etmiş bu yeryüzünün topraktan yaratılmış iki mükellef varlığı
atalık edecekleri nesillere işlenen bir suçtan dolayı nasıl tevbe edilmesi gerektiğini de
öğretmeliydiler. Derken;
“- Rabbimiz, kendimize zulmettik, bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen elbette
hüsrana uğrayanlardan oluruz, dediler. Allah buyurdu ki: -Birbirinize düşman olarak inin!
Yeryüzünde belirli bir süreye kadar yerleşip, geçinmek size takdir edildi. Orada yaşayacak,
orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız.” (Araf, 23-25)
Yalvarılacak, yakarılacak, af dilenecek tek merci kişiye şah damarından dahi yakın olan Yüce
Yaratıcı Allah Zülcelal’di. Gidilecek, sığınılacak başka hiçbir kapı yoktu. Zira O tüm kâinatın
tek Halikı idi. Kalpleri, sadırları en iyi bilen ve okuyandı. Ama nasıl tevbe edilecekti, nasıl af
dilenecekti, nasıl yaptıkları işten dolayı çok pişman olduklarını söyleyecek ve ayıp yerlerinin
örtülmesini nasıl sağlayacaklardı ??? Bir yığın soru ile nefislerine nasıl zulmettiklerini
dillendiriyorlar, sürgün edilmişliğin, terk edilmişliğin, elde edilmiş kazanımların
kaybedilişinin tüm acısını yüreklerinde yaşıyorlar ve çıkış yolu arıyorlardı. Asırlar sonrası
torunu Yunus’un (as) görev yerini terk etmesi neticesinde balığın karnında ki nedameti de
dedesinin Adamlığı gibi tezahür edecek ve “Zunnûna da. Hani o, öfkeli olarak giderken,
aleyhinde hüküm vermeyeceğimizi zannetmişti. Karanlıklar içinde seslendi: - Senden başka
ilah yoktur, Sen tüm noksanlıklardan yücesin. Gerçekten ben, zalimlerden oldum.” (Enbiya,
87) dua ederek Rabbinden bağışlanma dileyecekti. Âdem’in pişmanlığı Yüce Yaratıcının
büyük merhameti neticesinde işlenen kusurun nasıl tevbeye dönüşmesi gerektiğini çağlara
hitap ederek gösterecek ve tüm nesillere yol gösterecektir. “Âdem, Rabbinden kelimeler aldı,
onları yerine getirdi. Bunun üzerine, Rabbi de tevbesini kabul etti. Nitekim O, tevbeleri daima
kabul eden ve merhametli olandır.” (Bakara, 37)
Âdem ve eşi tevbeyi dillendirecekleri kelimeleri Rablerinden almışlardı. O Yüce merhamet
sahibi Allah kıyamete kadar gelecek insanoğluna bu kıssa ile Şeytanın kendilerinin yollarında
durarak nasıl azdırılacaklarını – fakat Salih kullardan olanların tuzağa düşürülemeyeceğini –
bildiriyor ve sonucun nasıl olması gerektiğini müşahhaslaştırıyordu. Ve kullarına avret
yerlerini örten giysileri de örten başka bir elbiseden bahsediyordu. Bu çarşıda/pazarda
satılmayan, ellerle dokunulmayan, gözlerle görülemeyen, davranışların tezahürleri ile
algılanabilen bir elbise idi. Adı Takva (İttika, sakınma, korunma) elbisesi idi.

“-Ey Âdemoğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek ve süs olacak bir elbise indirdik. Takva
elbisesi ise daha hayırlıdır. İşte bu, Allah'ın ayetlerindendir. Ola ki düşünüp, öğüt alırlar. -Ey
Âdemoğulları, şeytan ana ve babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için, elbiselerini
soyarak cennetten çıkardığı gibi, sakın sizi de fitneye düşürmesin. O ve taraftarları, sizin
onları göremediğiniz yerden sizi görürler. Biz, şeytanları iman etmeyenlerin velileri kıldık.”
(Araf, 26-27)
Şeytan ne ile aldatmıştı ilk insanı? Melekleşmek/ebedileşmek ile. Yaratılışı itibariyle
meleklerin ve cinlerin kendisine secde edilmesinin emredildiği varlık, yaratılışında ki bu
hasleti unutuyor ve Şeytanın hilesine/tuzağına düşürülüyor. Bu bir defa oluyor, ikincisi
tekrarlanmayan bir günah ve ondan sonraki yaşamında Salihlerden olan bir kul. Şimdi bu
kıssa ile tüm nefislerin kendisinde araması gereken kişinin kendi yasaklı meyvesi ve bu
yasaklı meyveyi yemeyi cazip kılan gerekçesi nedir? Başta Allah’ın (CC) vahyi ile
korunmuşluğu altında bulunan elçileri dâhil olmak üzere tüm insanlık bu hayat imtihanına
tabi olmakta ve kazanımlarının/kaybettiklerinin karşılığını mutlaka alacağı ahiret hayatı ile
uyarılmaktadır. Yani ebediliği arayanlara gösterilen adres sadece ve sadece ahiret. Kazananlar
ve kaybedenler için.
Din iman ve amelin birlikteliği ile anlam kazanan bir manzumedir. Kerim kitabımızın
bütününe baktığımızda iman ve salih amel birlikte zikredilir. İman etmekle işin
bitmeyeceğini, bunun bir iddia olduğunu ve ispatının da kendi şahsı başta olmak üzere
toplumda tezahürünü bulacağı eylemler (salih ameller) ile mümkün olacağı bildirilmektedir.
Kulun yapması emredilenleri yerine getirme çabasından, yapması yasak kılınanlardan
sakınmasına kadar yaşamının her anının anlamlandırıldığı bir sistemin adıdır DİN.
Tapınaklara ve vicdanlara hapsedilmemiş, bütün somut tezahürleri ile yaşamı şekillendirmiş,
düşünce/eylemlerin bütünlük arz ettiği yaşam şeklidir. Seküler ve laik bir yaklaşım ilahi
dinlerin özellikle amel unsurunun sosyal hayattan koparılması için geliştirilen ideolojilerdir.
Dini ritüelleri kamusal hayattan ya tümden, ya da etkisizleştirerek çıkararak yaşama
müdahalesine izin vermeyen bu yaklaşımlar tarihin her döneminde kendini göstermiştir. İşte
yasak ağaç ve gerekçesi insanı özellikle bu amel ile ilgili kısımda sıkıştırmakta, tüm hile ve
tuzaklar burada kurulmaktadır.
Peki, çağların ve çağımızın yasak ağaçları(meyveleri) nelerdir ve bununla ilgili üretilen
gerekçeler bizlere nasıl fısıldanmaktadır? Ali Şeriati’nin HAC isimli kitabında “sen de
İbrahim gibi kendi İsmail’ini getirmelisin Mina’ya. Senin İsmail’in kim? ancak sen
bilebilirsin, başkası değil. Belki eşin, işin, yeteneğin, gücün, cinsiyetin, statün vs. ne olduğunu
bilmiyorum, ama İbrahim’in İsmail’i sevdiği kadar sevdiğin bir şey olmalı… “ sorusunu
sorduğu gibi sormalıyız kendi iç dünyamızda. “Seni yasaklı ağaca meyleden nedir? Bunu
ancak sen bilebilirsin. Makamın, mevkiin, ekonomik kazanımların, dünyevileşme arzun,
ihtirasın, statün, cinsiyetin… Seni avret yerleri açık gezdirecek ve daha acısı bunun dahi
farkına vardıramayacak gerekçelerin nedir?
İktidarın mı? Makam ve Mevkiin mi? Yönetmekle sorumlu kılındığın toplumuna karşı nasıl
bir duruş sergilemelisin? Adaleti elde tutan mı? Zulüm ile iktidarını sürdürmeye çalışan mı?
Elde edilen iktidarı sanki kendisinden maruf bir hasletle elde etmiş gibi kibirleşen mi? Yoksa
üzerine ağır bir yük binmiş bir yöneticinin bu yükün ağırlığı altında ezilerek ortaya koyduğu
tüm tutum ve davranışlarda adaletten ödün vermeden çırpınan, mütevazileşen mi? Başta
hazine olmak üzere kendisine emanet edilen tüm kaynaklara adeta babasının mirası gibi
davranıp hoyratça yakınları başta olmak üzere iktidarı paylaştıkları ile harcayan mı? Yoksa
tek kuruşunun dahi haksız bir şekilde harcanmasına göz yummayan mı?
Allah Resulünün “Milletinin efendisi milletine hizmet eden” anlayışını yönetim felsefesi
kılan, “İçinizde Muhammed kimdir” sorusuna muhatap olacak kadar ashabı ile yaşamsal
farklılıklar oluşturmayan, kızı Fatıma’nın bir hizmetçi talep etmesine karşılık “ashabının,
özellikle sufha ashabının daha en temel ihtiyaçlarını karşılayamazken” çok sevdiği kızının bu

talebini reddederek gelecek yöneticilere itibar arayışlarının nerede olması gerektiğini anlatan
mı…
Sadece insanları değil yönettiği toprakların tamamına Mümince bir bakış açısı geliştirip,
uyguladığı imar planlarından, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar Vahyin referansında
Mescit/mabet merkezli, erdem/ahlak/hayâ korumacılığının egemen olacağı eğitim ve kültürel
faaliyetlerin icra edileceği yerler mi? Başta toplumun inancı/geleneği olmak üzere her türlü
değeri önce zihinlerde, sonra yaşamlarda batılılaşma/çağdaşlaşma argümanları ile değişime
tabi tutacak imar ve sosyo-kültürel faaliyetleri hayata hâkim kılma çabası içinde olan mı?
Daha birçok soru…
İnsanoğlunun en ağır imtihanlarının başında gelir iktidar sahibi olmak. Tarih sayfaları bu
tiplemelerin çok farklı örnekleri ile doludur. Kerim Kitabımızın kıssalarında da bu
tiplemelerin örneklemeleri belirgin bir anlatımla sunulmuştur bizlere. Firavun, Nemrut,
Karun, Ebu Leheb, Ebu Cehil, Velid b. Muğire Zulmün/azgınlığın/tuğyanın temsilcileri olarak
sembolleşirken, başta Allah Resulleri ve Onların getirdiklerine iman edip, bunlarla
toplumlarını yönetenler, halkına erdemi, ahlakı, güzel yaşamı sunmayı ilke edinmiş adaleti
ayakta tutanlar olarak sembolleşmişlerdir. Ebu Bekir ile başlamıştır adil iktidarlar dönemi
Allah Resulünden sonra. Ömer’in adaleti ile doludur kitap sahifeleri. Osman’ın, Ali’nin
(Allah hepsinden razı olsun) iktidarları ile tamamlanmıştır Hulefa-i Raşidin dönemi. Mescit
merkezli adalet devleti, saray merkezli zulüm devletine dönüştürülmüştür aynı kitaba ve
resule iman ettiğini iddia edenlerce. İktidar derken insanın ilk aklına ülke yönetiminin en
tepesindeki insan gelmektedir. Bu doğru bir okuma olmasa gerek. Gücü elinde bulunduran ve
bu çerçevede yönetmekle sorumlu kılındığı bir tebaaya sahip olan herkes iktidar sahibidir.
Mülkiyetin (mal) mi? İktidar hırsı kadar tehlikeli bir dürtüdür mülk sahibi olmak.
Dünyevileşmektir diğer bir tanımı ile. Ebediliği yeryüzünde yaşama hırsıdır. Karun’dur
Kur’an’da ki en belirgin tiplemesi. Hazinelerinin anahtarlarını dahi taşımak güçlü bir
topluluğa ağır geliyordu. Kendisinden keramet görüyordu elde ettiği mülkiyetleri/malları.
Şımarıktı/azgındı/cimri idi. Zalim iktidarın en sağlam sacayağı ve finansörü. Ebu Cehil’dir,
Velid b. Muğire’dir bizim kuşaklara sembolleşerek ulaşan Allah Resulüne karşı duruşu
sergilemiş siyasi/ekonomik güç odakları. Mezardakileri sayacak kadar çoklukla övünenlerdir.
Elde ettikleri kazanımları ile halklarına, tebaalarına zulme dönüştürme aracı kılanlardır.
Nankördür bunlar. Ahlak ve edepten yoksundurlar. Bahçe sahiplerinin kıssası da anlatılır
Kerim kitabımızda. İbret alınsın diye. Azgınlığın, şımarıklığın, şükürsüzlüğün insanları nasıl
alçaltıp tuğyanlaştırdığını bildirmek için. Bunlar kötü tiplemelerdir. Birde bu imtihanı başarı
ile geçenler vardır. Davut ve Süleyman (as) peygamberler başta olmak üzere. Kendilerine
verilen iktidar ve saltanatı, mülkü halkına hizmet etmekte harcayan, bu emanetin altında
eriyen, tevazulaşan bir hayatın kahramanları olarak. Allah Resulünün ordularını donatan
sahabelerini görürüz bu güzel yarışta. Osman’ı, Ebu Bekir’i, Abdurrahman ibn. Avf’ı ve daha
birçoklarını. Ensar’ın yıldızlaşan paylaşımını görürüz toplumsal kardeşliğin tezahürleri
olarak. Verecek hiçbir şeyi olmadığı halde gözyaşlarına boğularak yiyeceği üç hurmayı
tasadduk eden isimsiz kahramanları okuruz.
En önemli salih amellerdendir infak. Mülk edinme hırsının panzehridir. Dünyevileşmenin,
modernleşmenin önüne set çeken bir köprüdür zekât/infak/sadaka/tasadduk. Salih amellerde
en çok övülen maddi ibadettir. İşlenen bir günahtan dolayı kirlenmiş bedenlerin temizliğidir
infak. Köle azat etmek başta olmak üzere fakiri doyurma ve giydirmedir en çok teşvik edilen.
Yolcuya, yoksula, yolda kalmışa, yetime, öksüze, yakın akrabaya sahip çıkmadır infak.
Paylaşmadır, bölüşmedir, karşındaki olmaktır, nefis tezkiyesi/terbiyesidir, kardeşliktir.
Bizim kültürümüzde, şehir hayatımızda, meskenlerimizde yansır mülke bakışımız. Geçici
konutlardır yaşamlarımızı sürdürdüğümüz mekânlar. Barınaktır/korunaktır mahremiyetlerimiz
için. Yeryüzünde ki yaşamımızın geçiciliğini yansıtırız konutlarımıza, barınaklarımıza. Ama

günümüz modern dünyasında çılgınca sağlam dayanıklı muhkem konutlar yapılmakta adeta
ebediliği elde etmişiz gibi. Konutlarla oluşturmuşuz sınıfsal farklılıklarımızı, statülerimizi.
İlim/Bilgi mi? Tuğyan eden her insanın üçlü sacayağını oluşturan en önemli fısıltı sahipleridir
elde ettikleri ilimleri bu uğurda kullananlar. Zekeriya’nın (as), Yahya’nın (as), Meryem’in
(as), İsa’nın (as) imtihanları bu tiplemelerle olmuştur. Tahrif ettikleri dinlerin temsilcisi
olduğunu iddia eden zavallı ilim/bilgi sahibi din adamı kılıklı bu tiplemeler halklara vahiy
dininin öğretilerine karşı duruş sergilettirerek taşlattırmışlar, katlettirmişlerdir Allah’ın
elçilerini. Kendi kazanımları başta olmak üzere velinimet bildikleri azgın iktidar sahiplerinin
saltanatlarının devamını sağlamak için okurlar Allah kelamını. Allah ile referanslandırmaya
çalışırlar tüm azgın ve sapkın düşünce/duruşlarını.
Bugünün çağdaş dünyasında da çoktur bu tiplemeler. Menajerler tutmuşlardır din ticaretini
salya/sümük kanallarda, salon toplantılarında anlatmak için. Büyük büyük paralarla
konuşurlar. Muhatapları genelde kadınlardır. Onlara döktürürler gözyaşlarını anlattıkları
hurafe ve menkıbelerle. Daha çok reyting yaptırmak için daha çok sulandırmalıdırlar Allah’ın
aziz dinini. Aslında bilmezler ki, içinde tüm dünyada olsa elde ettikleri kazanımlar az bir paha
diye isimlendirilmiş Kerim kitabımızda ve akıbetlerinin ebedi kalmak üzere ateş/cehennem
olduğu gerçeğini. İlahiyatçı/yazar/düşünür etiketleridir en güncel kullanılanlar. Mistik/batini
hareketlerin lideri konumunda olanlar vardır ayrıca. Bunlarda kendi nefislerine fısıldanan
yasak meyvelerini meşrulaştırmak için Allah ile haşa buluştuklarını, konuştuklarını, Resulü
rüyalarında veya canlı canlı gördüklerini ve toplantılar yapıp yeni kararlar aldıklarını anlatır
müritlerine, müntesiplerine utanmadan/sıkılmadan. Herzelerini ve hezeyanlarını Allah ve
Resulü ile meşrulaştırmaya çalışma gayretidir. Yaptıkları gayri İslami organizasyonlara
getirirler Allah Resulünün manevi şahsiyetlerini. Yaşadığımız çağın toplumlarının Allah’ın
vahyetmiş olduğu hakikatlerden uzaklaşıp bu tür şarlatanların oluşturmaya çalıştığı farklı
sentezci bir din anlayışıdır en büyük problemi. Allah’ın kendilerini diğer canlılardan farklı
kıldığı aklını/beynini başkalarına ipotek ettirerek ararlar kurtuluşu ve cenneti bu şarlatanların
eteğine ve himmetine yapışarak. Ucuzcu ve kolaycı bir bakış açısıdır havale edilen.
Nerede ne konuşması gerektiğini bil(e)mediğinden olsa gerek medya dünyasında tartışılır
olmuş çağın yaşayan insanlarına hiçbir fayda sağlamayacak konular. Ümmet kan/gözyaşı
deryasında boğulurken buna dair en ufak kelam etmezken gösteriverir kendisini Mübarek
ayların ve gecelerin olduğu günlerde ekranlarda. Sunucusunun iştahını artıracak söylemler
geliştirir çokbilmiş eda ve duruşuyla, adeta büyük bir cihadı kazanmış mücahit tafrasıyla.
Düne kadar kendisinin de dâhil olduğu inanç sahiplerine söven kanalların reytinglerine katkı
sağlar tebliğ(!) ediyorum edasıyla. Sözün şehvetine kapılıp adeta rakip ekarte eden sporcu
veya yarışmacı pozları ile sürdürülen münazara ve münakaşalardan nasıl bir hayır/yarar
umulur anlamak imkânsızdır.
Birde Allah anıldığında kalpleri titreyenler vardır. Büyüklüğü ve Azameti karşısında huşu ile
eğilirler Rablerinin huzurunda. Sadece O’na kulluk edip, sadece O’ndan yardım dilerler.
Dağların bile taşımaktan imtina ettiği emanetin ağırlığı ve sorumluluğu altında ezilirler.
Hiçbir fısıldamanın kendilerini Rablerini anmaktan uzaklaştırmaması için sakındırırlar
gözlerini, ellerini, ayaklarını, kulaklarını ve diğer tüm uzuvlarını harama ulaşmaktan.
Kendilerine verilenleri başta mal/ilim olmak üzere harcarlar Allah’ın rızasını kazanmak için
O’nun yolunda yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, çaresizlere, mazlumlara.
Ticaretin mi? Övülmüştür helal kazancın ticaret ile aranması çabaları. Üçüncüsü Allah olan
iki kişinin ortaklığıdır makbul olan. Birbirinin emanetçileridir, uyarıcılarıdır, destekçileridir
yaptıkları işlerin. Ortakların fısıltısıdır diğerinin haberi olmaksızın atılan yanlış adımlar.
Emanet algısının yanlış tevili ve yorumudur kulaklara fısıldanan. En güzel ticaret/alış veriş
övülmüştür malların ve canların Allah yolunda harcanması olarak. Borç vermenin en güzeli
Allah’a verilen borç olarak zikredilmiştir Karz-ı Hasen uygulaması. Elde edilen kazanımların
aynı zamanda yeryüzü sahnesinin ağır bir imtihanı olarak zikredilmiştir Âdemoğluna. Helak

edilmiştir Medyen halkı ölçü ve tartıda yaptıkları hileden, ticaretlerinde, alışverişlerinde
ahitlerine uymadıklarından dolayı.
Kazanma hırsıdır insanoğlunun sadrına üflenen çirkin fısıltı. Bundan dolayıdır sakındırılmıştır
iman edenler faizden, ribadan, stokçuluktan, irtikâptan, tefecilikten. Tatlı gösterilmiş
meşruluğu sorgulanmayan bol kazanç. Yanlış infak anlayışı ile aldatılmıştır haram kazancın
temizlenmesi. Gelişmişliği, çağdaşlığı burada aramış zavallı yönetenler ve yönetilenler.
“Paranın dini olmaz” demişlerdir çok kazanmayı teşvik etmek için. Muasır seviyelere çok
kazanarak, çok üreterek, çok tüketerek ulaşacağımız hedefleri ile yorulmuş zihinler/bedenler.
Kapitalizm/Liberalizm sempatik kılınmış tüketim çarkının birer figüranlarına dönüştürülen
Âdemoğluna. Daha iyi bir yaşamın yolları imaj maker’larla anlatılmış marka giyinmenin
faziletleri, konseptlerle oluşturulmuş yaşam merkezleri Müslüman dünyanın zihin/yaşam
kodlarına. Yeniden çağın ihtiyaçlarına göre tanımlanmış asgari müşterekler ve elde etmek için
koşulmuş bankalara, finans kurumlarına ev ve araba sahibi olmak uğruna. Faiz müesseseleri
türbanlı bayan elemanlarla ödemiş ihtiyar emeklilerin maaşlarını hayır dualarını (!) alarak.
Eskiden bankanın uğrundan bile geçmekten imtina ederken, hangi bankanın kredilerinin daha
avantajlı olduğunu anlatır olduk birbirimize…
Mezhep/Meşrep/Hizip/Tarikat/Grup/Cemaat mi? Hz. Muhammed’de ….. falan mezheptendi
(haşa) diye başlar çok bilmiş zavallı halklarımız sözlerine. Yaşadığımız yüzyılın adeta bir
vebası gibi kuşatmıştır tüm ümmetin zihinlerini/yaşamlarını. Kardeş kılınmışlığımızı
unutturmuştur bize bu tek pencereli bakış açısı ve buradan baktıklarımızın mutlak doğru
inancı ile hareket eden mantalitemizle. Üst çatıyı artık amentülerimiz, amellerimiz değil
mezheplerimizin, meşreplerimizin, gruplarımızın belirledikleri oluşturuyor yaşadığımız
çağda. Ümmet/vahdet bilinci sadece dillerde terennüm eden sahte söylemlerden öteye
geçmeyen bir kavrama indirgenmiştir. Çağımızın en iniltili fısıltıları bunlar olsa gerek ki
birbirini boğazlar oldu ümmetin fertleri olduğunu iddia eden kesimler. Yaşanan zulümlere
bakarken zulmün kendisine değil uygulayanına göre şekillendi tanımlar ve tarifler. Bizim
mezhepten/meşrepten/hizipten ise yapılanlar zulüm olmaktan çıkarak farklı tanımlarla izah
edilmeye başlandı. İktidarı ellerinde tutan despot kimlikli şahsiyetler savaşın adaletini yok
ederek yağdırdıkları bombaların altında kimin ve neyin olduğuna bakmadılar. Çocukmuş,
kadınmış, ihtiyarmış, kültürmüş, tarihmiş, nebatatmış hiçbir anlam ifade etmeyen kavramlar
ve nesneler oldu emri veren ve uygulayanlar açısından. Ne kadar çok insan katlettin o kadar
çok büyük kahramanlıkları(!) hak etmiş oldun despot amirlerin ve yöneticilerinin nezdinde.
Sünniliğin ve Şiiliğin kutuplaştırdığı bir dünyanın liderliğine soyunmak adına yapıldı
tarafgirlikler. Molla kıyafetli mezhep temsilcilerinin iktidar olduğu ülkeler başta olmak üzere
en güçlü müttefikleri olarak durdular “stratejik konum” muhafazası adına zalimlerin
arkasında. Adalet duygusu kaybolunca insanlar muhakeme ve mukayese kabiliyetini de
yitiriyor gerçekten. Hangi mantıkla izah edebiliyorlar masum çocukların, kadınların,
ihtiyarların, çaresizlerin ölümlerini gerçekten anlamlandırmak imkânsız. Tek kelimeyle
kınamayı dahi düşündüttüremiyor bağnaz mezhepçilik bakış açısı. Hüseyin’e gözyaşı döküp
ağıtlar yakanlar bugünün Yezitlerinin iktidarlarını ayakta tutmak için öldürülen masum
çocukların kanları ellerine, yüzlerine bulaşmış bir vaziyette gezinmekteler yeryüzü
topraklarında. Birileri de yeni Hüseyinleri yok etmek için kurulmuşlar insan satılan
tezgâhlarının başına. Tüm oluşturdukları paktlarda İslam dinini ve müntesiplerini düşman ilan
etmiş Batı(l)ı ülkeleri müttefik seçmek suretiyle geliştirilen dostluklar ile İslam coğrafyasında
işlenen zulümlere ve katliamlara ortak olmuşlardır bir takım halkı Müslüman olan bu
coğrafyanın ülkelerini yönetenler. Allah’ın (CC) hiçbir zaman dost edinilemeyeceğini
bildirdiği bu güruha karşı ilan edilen dostluklarla işgal edilmekte İslam toprakları. Başta İsrail
olmak üzere ABD ve AB öncülüğündeki devletler Ortadoğu’yu yaşanmaz kılıp yerli
destekçileri Filistin’i, Afganistan’ı, Irak’ı, Libya’yı, Cezayir’i işgal ederek kanlar
akıtmaktalar, canlar yakmaktadırlar. Suriye’yi ise adeta haritan silmek ve insanlarını yok

etmek için uğraşmaktadır tüm taraflar alabildiğince. İki yüzyıldır İslam coğrafyasının kalbine
saplanan etnisite belasına, şimdilerde mezhep belası olarak ikinci hançer saplanmıştır. Bu
daha çok acıtıyor/incitiyor ve kahrediyor vicdan sahibi müminleri.
Ana unsurlar olarak ele aldığımız çağın yasaklı meyvelerine bireysel ve toplumsal anlamdaki
birçok davranışımızı ve düşüncemizi yerleştirebiliriz. Zira buradaki temel felsefe yenmemesi
gereken bir ağacın meyvesinin Melekleşme/ebedileşme tuzaklarıyla ihlal edilişi vardı. Bu bir
emrin yerine getirilmemesi, bir yasaktan sakınılmaması idi. Şimdi kendimize soralım. Biz
yaşamımız boyunca iman etmiş olduğumuz Yüce Yaratıcımızın bizlerden istemiş olduğu
hangi emirleri ihlal edip, hangi yasakları çiğnedik…
İmandan sonra üzerinde en çok durulan amel namazın ikamesidir. Zira hakkıyla ikame edilen
namazdır tüm fahşadan/münkerattan alıkoyan. Fısıltılara aldatmalara, aldatılmalara karşı en
güçlü zırhtır ikame edilen namaz. Yoksa “vay o namaz kılanların haline” nin muhatabı olur
insanoğlu. İnfak gelir; Mal ve can ile yapılan, namazdan sonra müminlerin yapmakla
mükellef kılındığı ibadetler olarak. Oruçlarımız gelir; Kendisini tuttuğumuz ve kendisinin de
bizi tuttuğu, açlığı, susuzluğu, çaresizliği, olduğu halde tüketemeyişi anlamlandırmak için.
Nefis terbiyesidir iyiden iyiye. Hac gelir; Arafat’ta bir olmak, mahşeri yaşamak, tüm sınıfsal
farklılıkların hiçbir anlam ifade etmediğinin, renklerin-tenlerin, boyların-soyların değil
inançların kardeşliği ile saf tutarak, yanarak, yakılarak yalvarışımızın göstergesi olarak. Tüm
şeytanları taşlarız fısıltılarıyla bizi hak yoldan alıkoymaya çalışan, tüm sevdiklerimizi Allah
yolunda kurban ederiz Mina’da. Başta anne-baba olmak üzere akrabaya, komşuya, yoksula,
yetime, yolda kalmışa el uzatırız bize de el uzatılsın diye mahşer meydanında. Kâinata karşı
duyarlı oluruz Yüce Yaratıcının en güzel sanatı olduğu için. Yalan sözden sakınmak, emanete
layıkıyla riayet etmek, söz verdiğinde gereğini yerine getirmek, adaleti, erdemi ayakta tutanlar
olmak gerekir müttaki bir kul olabilmek için. Hiçbir kınayıcının kınamasına bakmaksızın,
makamların-mevkilerin değersizliğini haykırmak, kariyerin değil asıl olan Allah’ın rızasını
kazanmak duygusu ile tesettürüne sahip çıkar kadımız/kızımız. Kişiliğini ve karakterini
feministlerin, modernistlerin, reformistlerin şekillendirmesine izin vermeksizin bürünür
olması gerek tesettürüne. Örtünmektir onun için tesettür karşı cinsine ve mahremlerine karşı.
Ticaretimizi helal kazanmak ve kazandıklarımızı Allah yolunda infak etmek için temiz tutarız,
kirletmeyiz. Faizden, ribadan, stokçuluktan, tefecilikten, müşterileri aldatmaktan şiddetle
kaçınırız.
Birde nehyedilenler var şiddetle kaçınmamız istenen; İçki gibi, kumar gibi, fuhuş gibi akılnesil-mal-can emniyetlerine zarar vereceğinden kuşku duymadığımız büyük yasaklardan.
Dünyevileşmek, ebedileşmek, kibirleşmek gelir insanı salih yolun yolcuları olmaktan
alıkoyanlar olarak. Irkçılık gelir İblis’in şeytanlaşmasının en güçlü savunma refleksi olarak
yaratılmıştan kılınan üstünlük olarak. Şeytan böyle fısıldar kavimlere, kabilelere “sen büyük
bir milletsin, sen kahraman bir neslin evlatlarısın, sen cihana hükmetmiş bir imparatorluğun
torunlarısın…” diye. Okşar gururları-kibirleri, depreşir yaratılmıştan üstün kılınmışlık
damarları, yok eder inançla şekillenmiş kardeşlikleri. Allah Resulü aralarında iken EvsHazreç’te böyle aldatılmış, şeytanın yeryüzündeki temsilcileri olan münafıklar tarafından
böyle fısıldanmıştı sadırlarına ve böylece sarılmıştı kılıçlarına boyunlarını vurmak için
kardeşçe saf tuttuklarına.
Bu paragrafları daha çok uzatabiliriz. En az yaptığımız nefis muhasebesini en çok yapar hale
geldiğimizde alırız iki elimizin arasına başımızı ve yaparız sırf Allah rızası için
tefekkürlerimizi. O zaman çıkar bizim yasaklı meyvelerimiz.
İnsanoğlunun en büyük arsızlığı olsa gerek ki, yaptığı yanlışın farkına var(a)maması. Çirkin
işlerin kendisine güzel gösterileceği ve bunlarla aldatılacağı gerçeği nedense hiç aklımıza
gelmez, davranışlarımızı bu çerçevede hiç kontrol etme ihtiyacı duymayız. Âdem ve eşi
yaptığı yanlışın bedelini çok ağır ödemiştir. Bir anlık hata idi. Ama nedameti, pişmanlığı çok
büyük oldu. Tebük seferine katıl(a)mayan üç güzel sahabede görürüz benzer pişmanlıkları,

nedametleri, tevbe arayışlarını. Terk edilmişliği, yalnız bırakılmışlığı, gidemedikleri seferden
çok daha ağır bir imtihan ile karşı karşıya bırakılışlarını. Tam bir ay sürmüştür bu tecrit edilen
müminlerin Rableri katından bağışlanmaları. Eşleri başta olmak üzere terk etmiştir tüm
dostları, kardeşleri. Farklı fısıltılar üflenmiştir “seni peygamberin ve kavmin terk ettiyse gel
bizim ülkenin vatandaşı ol, sana layık olduğun değeri verelim” diye. Ama bu müminler
inanıyorlardı ki samimi kalp ile yapılan hiçbir tevbe karşılıksız kalmaz ve mutlaka Yüce
Yaratıcı Allah Zülcelal tarafından affedilirdi. Evet, tüm müminlerin kendilerine sorması lazım
işledikleri büyük büyük günahlardan sonra nasıl bir tutum ve davranış içerisinde olduklarını.
Sormaları lazım emredilenlerin terkedilmesi ile nehye dilenlerin işlenmesi neticesinde (üstelik
süreklilik arz edecek kadar arsızca) Yaratıcıya karşı kendimizi ne kadar müstağni
gördüğümüzü. Farkında mıyız acaba bu müstağniliğimizin veya nasıl olsa affediliriz
kolaycılığının ve ucuzculuğunun bizleri Allah ile aldattıklarının.
Netice itibariyle Nisa suresi 136. Ayeti kerimenin ışığında yeniden iman edenler olarak
sorgulamamız gerek imanımızı, tekrarlamamız gerek bağlılığımızı ve teslimiyetimizi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14769.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Taner Yıldız Kabinede olmayacak!
Geçici seçim hükümeti kabinesinde AK Parti'nin 3 dönemlik 8 bakanı yer almayacak. Bu 3
dönemlik Bakanlardan biri de Taner Yıldız…
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Davutoğlu'nun geçici bakanlar kurulunda AK Parti'ye düşen üyeliklere mevcut bakanlardan
atam yaparak yola devem edeceği belirtiliyor. Başbakan, hukukçu kurmayları ile yaptığı
toplantıda mevcut kabinede yer alan üç dönemlik 8 bakanın geçici kabinede yer almasının
Anayasa aykırı olup olmayacağı masaya yatırıldı.
Milletvekil sıfatı taşımadıklarını için bu isimlerin partili bakan olmayacakları konusunda
görüş birliğine varıldı.
AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay konuyla ilgili şunları söyledi: "3 dönemlik olan 7-8 kişi var
mevcut kabinede. Onlar görev almayacak. Bu kesin. Milletvekili olmayanlar, Ali Babacan,
benim konumumda olan, Bülent Arınç, Çalışma ve Tarım Bakanlarımız... 3 dönemlik ve
miletvekili olmayanlar bu kabinede yer almayacaklar. Bunlar ayrılacaklar, diğerlerine görev
verip vermemek Başbakanımızın takdiri."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14770.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Sigorta Cini 20. Şubesini Kayseri’de açtı
Türkiye’nin farklı illerinde açtığı mağazalarla hizmetlerini daha geniş bir kitle ile tanıştırmayı
amaçlayan, klasikleşmiş sigortacılık anlayışının dışında bir perakende zinciri olarak hizmet
veren Sigorta Cini, yeni mağazasını Kayseri’de açtı.
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Hacısaki Mahallesi’ndeki açılışa katılan Sigorta Cini CEO’su Pieter-Bas Vos, ‘Mahallenizin
Sigortacısı’ olma hedefiyle yola çıktıklarını ve kısa sürede önemli başarılara imza attıklarını
belirterek, “Kuruluşumuzdan bugüne 6 farklı şehirdeki mağazalarımızla 10 binden fazla
müşteriye ulaştık. Sigorta Cini olarak her ailenin hayatın beklenmedik olaylarına karşı
güvence altında olması gerektiğine inanıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ederek
kendilerine en uygun sigorta ürününü 7 farklı sigorta şirketinden karşılaştırmalı olarak
sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde mağaza sayımızı daha da artırarak daha
çok kişiye ulaşmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Projeler hakkında bilgiler veren Pieter-Bas Vos, “Türkiye’deki her ailenin beklenmedik
durumlara karşı sigortalanması gerektiğini düşünerek bu projeyi hayata geçirdik. Bunu tüm
Türkiye genelinde yayarak tüm Türkiye’de yaşayan insanların değerlerini korumak üzere
kurmuş olduğumuz sistemi bütün Türk vatandaşlarının ulaşabileceği yaygınlığa ulaşarak
herkesin bizden hizmet almasını sağlamak istiyoruz. En büyük avantajımız kapımız herkese
açık. Sigortacılıkla ilgili akıllarına ne geliyorsa herkes gelip sorabilir. İlla gelip bizden hizmet
almak zorunda değiller, buraya gelip çayımızı, kahvemizi içip sigorta hakkında akıllarına
takılan sorunları öğrenip, elimizdeki bütün bilgileri kendilerine sunup eğer isterlerse bizden
hizmet almalarını sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından MHP
Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz, Sigorta Cini CEO’su Pieter-Bas Vos ve mağaza
yöneticileri tarafından kesilen kurdele ile Sigorta Cini’nin Kayseri Şubesi vatandaşın
hizmetine açıldı.
Müşteri odaklı hizmete büyük öncelik veren Sigorta Cini mağazalarına sigorta ihtiyacı ile
gelen müşterilerin sigorta ihtiyaçları kişiye özel olarak analiz edilerek, hangi ürünlere
ihtiyaçları olduğu belirleniyor. Sigorta Cini müşterilerine aynı çatı altında Aksigorta, Axa
Sigorta, Ergo, Groupama, HDİ Sigorta, Mapfre Genel Sigorta ve NN Hayat ve Emeklilik’in
tekliflerine ulaşma imkanı sunuyor. Türkiye’nin ilk perakende sigorta dağıtım kanalı NN
Grubu’nun yatırımı Sigorta Cini sigortacılık hizmetini mağazalaştırarak sigortanın kolay
ulaşılır olmasını hedefliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14771.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Şehrin imarı bize, insanın imarı size düşüyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Müftülüğü'nü ziyaretinde belediyelerin şehrin
inşası ve imarı için çalıştıklarını belirtti ve insanın imarı için çalışan İl Müftülüğü'ne her türlü
desteği vereceklerini söyledi. Başkan Çelik, insanın manen eğitiminde çağın gerektirdiği
tebliğ araçlarının da kullanılması gerektiğini kaydetti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bir süre önce kendisini ziyaret eden Yeni İl
Müftüsü Şahin Güven'e iade-i ziyarette bulunarak "Hayırlı Olsun" dileklerini belirtti. Müftü
Güven'e başarılar dileyen Başkan Çelik, "Akademik hayatınızdaki başarılarınızı biliyoruz. Bu
makamda da layıkıyla işler yapacağınıza eminiz. Şehrin inşası ve imarında belediye olarak
bizler çalışıyoruz. Ama insanın inşası ve imarı size düşüyor. Bu noktada vatandaşların manevi
olarak eğitimine yönelik yapacağınız her hizmette bizleri de yanınızda kabul edin. Her türlü
desteğe hazırız. Hedefimiz hem fiziki hem de manevi olarak halkımızı mutlu etmek" dedi.
İl Müftüsü Şahin Güven de Kayseri'nin en güzel hizmetlere layık bir şehir olduğunu söyledi.
Güven şöyle konuştu: "Sizler sağ olun şehrimizin imarında elinizden gelen her türlü gayreti
gösteriyorsunuz. Kayseri alimlerin bol olduğu, diyanet hizmetlerinin çok yoğun yapıldığı bir
şehir. Bizlere düşen de eksiklikleri tamamlamak, sizlerin de desteğiyle el birliği içinde yeni
projelerle yeni hizmetler üretmek."
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ziyaret sırasında içinde bulunduğumuz çağda
teknolojinin hayatımıza fazlasıyla girdiğini de hatırlatarak, "Çağın gereklerine uygun
hizmetleri göz ardı etmemek lazım. İnternette, sosyal medyada çok geniş bir hizmet alanı var.
Bir genç cep telefonunu elinden düşürmüyor. Çok farklı tebliğ araçları ortaya çıktı. Bunlara
yönelik projelere de destek veririz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14772.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Abdülhamid Han Camii’nin temeli atıldı
Talas Belediyesi'nin öncülüğünde, mülkiyeti ve yapımını hayırseverlerin üstlendiği Osmanlı
mimarisiyle inşa edilecek olan bin 500 kişilik Abdülhamid Han Camii’nin temel atma töreni
gerçekleştirildi.
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Geçtiğimiz aylarda protokolü imzalanarak yapımına başlanan caminin temel atma törenine,
Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl
Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, AK Parti Talas İlçe Başkanı Ragıp Dost ve Talas Belediyesi
Meclis Üyeleri katıldı.
Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki 2 bin 700 metrekarelik arsaya yapılacak cami
hakkında bilgi veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Mevlana Mahallesi okul,
sağlık ocağı ve cami açısından en çok ihtiyacın olduğu mahallemizdi. Hayırlısıyla burada bu
işlere öncelik verdik. Daha önceden 4 tane okul ve cami temelleri atmıştık. 112 acil servis ve
aile sağlığı merkezimizin açılışını yapmıştık. Şimdi burada yaklaşık 2 milyon lira bütçeli, bin
500 kişilik bir cami inşa ediyoruz. Hayırseverlerimize nasıl bir cami istediklerini sorduğumda
Osmanlı tipi bir cami istediklerini söylediler. Benim de aklıma Abdülhamid Han ismi geldi.
Bu şeklide caminin ismini ortaya çıkardık. Alt katında kültür merkezi, kursan kursu ve
konferans salonları olacak. Cuma günüde İzzet Bayraktar Camii’nin hayırseveri İzzet
Bayraktar ile cuma namazını kıldıktan sonra belediyemize ait olan bir arsaya büyük bir cami
temeli daha atacağız. Yaklaşık maliyeti 2,5 milyon lira olan bu cami Halil Bayraktar adına
yapılacak. 1 sene sonra inşallah Mevlana Mahallesi’nde camilerimizin sayısı oldukça
artacak.” dedi.
Talas’ın her geçen gün güzelleştiğini belirten Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış,
“Belediyelerimizde, bizlerde ortak hizmet alanlarını artırmak için elimizden geleni
yapmaktayız. Belediye başkanımıza bu konuda çok teşekkür ederim. Talasımızı her geçen gün
daha da güzelleştirmekte. Emeği geçenlerden ve hayırseverlerimizden Allah razı olsun.” diye
konuştu.
Törende konuşan İl Müftüsü Şahin Güven ise, “Yeni yerleşim birimlerinde ibadethanelere,
camiyle birlikte kültür merkezlerine çok fazla ihtiyaç var. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Müftülük olarak camilerimizi sadece namaz kılınan mekanlar değil aynı zamanla kültürel
mekanlar olarak da inşa etmeye başladık. Ben bir aylık yeni bir müftüyüm ama ama
başkanımızla da her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Başkanımız bize en çok
desteği veren başkanlarımızdan biri. Talas’ı çok güzelleştirdi. Emeği geçenlerden Allah razı
olsun. Camimizin öncelikle Mevlana Mahallesi’ne ve Talas’a hayırlı olmasını diliyorum.”
şeklinde ifade etti.
Tören sonunda edilen dua ve kesilen kurbanın ardından Abdülhamid Han Camii'ne ilk beton
döküldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14773.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Yaz kursuna katılan 750 öğrenci sertifikalarını
aldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı yaz kursuna katılan 750 öğrenciye sertifiları
verildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Sosyal ve kültürel
etkinliklerimizi ihmal etmiyoruz" dedi.
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Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen sertifa törenini, ünlü oyuncu ve sunucu Vatan
Şaşmaz sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir
konuşa yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Salih Özgöncü,
"Devlet konservatuarımızda kış ve yaz aylarında kurslar açmaktayız. Bu kurslarda her
meslekten her yaşta yaklaşık 4 bin kişi eğitim almaktadır. Bu sene de her yıl olduğu gibi yaz
dönemi kurslarımız açılmıştır. Bu kurslarımız 7 branşta olup bin 100 öğrenci eğitim almıştır.
Bu kursları açmamızdaki amacımız çocuklarımızın yaz tatillerinde boşluklarını sanatsal
anlamda en iyi şekilde değerlendirmek, onların öz güvenlerini artırmak ve onların sosyal
bireyler olmalarına katkı sağlamaktır" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, "Şehrimizde fiziki olarak üst ve alt
yapılarla ilgilenirken bir taraftan da sosyo kültürel faaliyetleri ihmal etmedik. Belediye
Başkanı şehirde iz bırakmalı, iz bırakacak işler yapmalıdır. Kültürel ve sosyal açıdan da iz
bırakacak işler yapmamız gerekir. Öğrencilerimizin ulusal çapta bir sanatçı olarak yetişmesi
bu konuda da iz bırakacak işler anlamına gelmektedir. Yaptığımız kliplerde Kayseri’mizin
doğal güzelliklerini, tarihi güzelliklerini, Erciyes’imizi tanıtan özel klipler oldu. Burada da
çok değerli konservatuardaki yöneticilerimiz, öğrencilerimiz katkıda bulundu" dedi.
Kültürel anlamda yaptıkları çalışmalar olduğunu söyleyen Başkan Çelik, "Bunlar arasında
Kültür Yolu Projesi var. Sahabiye Medresesi ve Selçuklu Müzesi’nden başlayarak Kayseri
mahallesine kadar devam eden yoldaki bir takım eserlerimiz var. Kayseri Kalesi bunların
başında gelmektedir. Tamamladığımızda burada yetişen öğrencilerimizin, değerli
sanatçılarımızın sanatçılar sokağı diye adlandırdığımız bölümünde kendilerini ifade edecekler
ve sanatlarını icra edecekleri bölümler olacaktır. Tiyatro festivalleri, konserler, söyleşiler
yapıyoruz. 2014 yılında 263 etkinlik yaptık ve 200 binden fazla kişi bu etkinliklerimize
katıldı" diye konuştu.
Konuşmaların ardından temsili olarak 30 öğrenciye sertifikası verildi. Düzenlenen sertifika
programı, kurslarda eğitim alan öğrencilerin hünerlerini sergilemesi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14774.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Milli Güreşçiye Kayseri Şeker'den teşvik ödülü
Kayseri Şeker Spor Güreşçisi Burhan Akbudak, Brezilya’da gerçekleştirilen Dünya Gençler
Güreş Şampiyonasında Greko-Romen müsabakalarında Dünya 2’ncisi olup yurda döndükten
sonra Kayseri Şeker Spor onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay tarafından 5 bin liralık teşvik ödülü ile ödüllendirildi.
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Başkan Akay, Milli Güreşçiyi tebrik edip müsabakalarda birinci olmasını arzu ettiklerini ve
şanlı Türk Bayrağını dünyanın dört bir bucağında göndere çektirmek suretiyle İstiklal
Marşı'nın söyletilmesi için daha fazla gayret etmesi gerektiğini, başarılarının devamını
beklediklerini belirtti.
Başkan Akay ayrıca Milli Güreşçi Burhan Akbudak ile birlikte bulunan güreş takımı
yöneticilerine, Kayseri Şekler spor Güreş takımındaki diğer güreşçilerden de Burhan gibi
başarılar beklendiğini iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14775.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Karayel: Toprağımıza göz dikenin, gözünü
oyarız
Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel Kayseri Şeker tarafından Tomarza’ya kurulan toprak
analiz laboratuvarının açılışında çok sert konuştu.
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Karayel, "Konuşulan şey vatansa gerisi teferruattır. Bu Milletin birliğine uzanan el varsa biz o
ellerin hepsini kırarız. Biz milletimizle beraberiz. geçmişte bu memleket için çok şehitler
verdik toprağımıza bayrağımıza, Milletimize el uzandığı zaman Parti ayırımı gözetmeyiz hep
birlik oluruz" dedi.
"Başka Ülkelerden bizim ülkemize gelenler var biz onların hepsini bağrımıza basıyoruz. Ama
bu milletimizin toprağına da göz diken olursa bu millet onların hepsinin gözünü oyar" diyen
Karayel, "Eğer devlete ve Millete silah doğrultursan karşılığını mutlaka görürsün. şimdi

yalvarmaya başladılar. Ama sonuna kadar gidecek ve bu terörden ülkemizi temizleyeceğiz.
Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu memlekette hala bayrak değiştirmek toprak değiştirmek
niyetinde olanların hakkı avucuna konulacaktır. Eğer gerekirse değil kandili Kandilin ötesine
kadar gider onları gittikleri yere kadar gider ve oraya gömeriz" dedi.
Karayel, "Tomarza Toprak Analiz laboratuvarının önemine de değinerek, Tomarza’nın
menfaati olunca tüm partilerimiz STK temsilcilerimiz hep birlikte olunmasından memnunuz.
Tomarza’da elde edilen 5 bin ton kabak çekirdeğinden 50 Milyon girdi sağlanıyor. Bu nimetin
kıymetini bilmeliyiz. Çekirdekleri ıslah edelim toprağa uygun tohum getirelim. Toprak neyi
istiyorsa onu vermenin yolu toprağın analiz yaptırılmasından geçmektedir
Karayel, Kayseri Şeker’in Toprak Analiz Laboratuvarı hizmetini Bölge çiftçisine hizmet
vermek için Tomarza’da kurmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek Eğer
Kurumların başına ehil insanlar gelirse işte böyle yatırımlar da buralara gelir Yoksa 4 yıl önce
batmıştı, değil yatırım yapmak çalıştırdığı işçisine maaşını ödeyemeyen Kayseri Şeker’in
şimdiki Yöneticileri Hüseyin Akay ve arkadaşları 600 Milyona yakın borç ödediler.
Kayseri’de vergi rekortmeni oluyorlar kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kayseri şeker tarafından Tomarza İlçesine kurulan Toprak Analiz Laboratuvarının açılışında
konuşan Tomarza Kaymakamı Engin Uysal ise, kabak çekirdeği tanıtımı ve markalaşmanın
önemine dikkat çekerek, yeni yatırımları ve destekleriyle Tomarza ekonomisine Kayseri
Şeker’in lokomotif olacağına inandığını belirtti.
Belediye Başkanı Fahrettin Işık, ilçeye yatırım yapmak isteyen her kuruma belediye olarak
her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti ve Kayseri Şeker tarafından Belediyeye ait
olan işyerlerine kurulan Toprak Analiz Laboratuvarının önemine değinerek, bu laboratuvarda
verilecek hizmetlerin maddi değerinin ölçülemeyeceğine dikkat çekti.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, pancar ekimi yapılan
bölgelerdeki çiftçilerin yetiştirdiği tüm ürünlerin değerlendirileceğinin belirtilerek, Kayseri
şeker tarafından bu sezonda kabak çekirdeği alımının yapılacağı ve gelecek yıl Tomarza’da
sözleşmeli kabak çekirdeği ekimi yapılarak kabak ekimi yapan çiftçinin gübre ,mazot ve
gerekli diğer desteklemelerin sağlanacağı müjdesi Tomarza’da büyük coşku ile karşılandı.
Toprak analizinin önemine de değinen Başkan Akay, "Toprak analizine dekar başına 2.5 lira
yanında gübre desteği de veriliyor. Bu destek çiftçi açısından çok değerlidir. Bitki ve toprağın
ihtiyacı olan gübrenin doğru oranda ve zamanında kullanılmasının yapılacak analizler
sonucunda belirlenebiliyor. Tomarza’ya kurulan laboratuvar beş vilayet ve 12 bölgedeki
çiftçimize ışık tutacak. Toprak Analiz laboratuvarı yılda 12 bin analiz yapabilecek kapasitede"
diye konuştu.
Dualar eşliğinde kesilen kurban sonrasında halk arasında “Toprak eczanesi” olarak bilinen
Tomarza toprak analiz laboratuvarının açılışı yapıldı. Laboratuvarda Milletvekili ve İlçe
protokolü analiz için gelen toprağı tokmak ile ezerek analize gönderdiler. Yapılan ilk analizler
sonucunda Tomarza’da kabak ekimi yapılan bölgelerde bazı gübrelerin fazla kullandığı
belirtildi.
Kayseri Şeker’e bağlı Kayseri, Yozgat, Sivas, Kırşehir ve Nevşehir İllerine bağlı sözleşmeli
Pancar ekimi yapılan 12 bölgeye hizmet verecek olan Toprak analiz laboratuvarının hizmete
açılışına Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kaymakamı Engin Uysal, Belediye Başkanı
Fahrettin Işık, Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri
Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Tomarza İlçe protokolü, Kayseri
Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Denetim Kurulu Üyesi
Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın,

Üyeler Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Niğmetullah Sevim, Kayseri Şeker Fabrikası Genel
Müdürü Levent Benli, Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği Başkanı Metin Karalar , Tomarza
ve köylerinden Pancar ve Kabak ekicileri katıldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14776.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Panikleten yangın
Kayseri'de müstakil evlerin bulunduğu arsa üzerinde çıkan ot yangını, itfaiyenin müdahalesi
ile evlere sıçramadan söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, Zümrüt Mahallesi Derinsu Caddesi üzerinde bulunan boş arazide
bilinmeyen bir sebeple ot yangını çıktı. Yangının çıktığı arazi üzerinde müstakil evlerin
olması, paniğe neden oldu. İhbar üzerine kısa süre içerisinde yangının olduğu araziye giden
itfaiye ekipleri, müstakil evlere sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına
alınması ile beraber gecekondu sakinleri de rahat bir nefes alırken, itfaiye ekipleri de soğutma
çalışmalarını sürdürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14777.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Sürpriz evlenme teklifi
Kayseri’de bir genç kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.
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Kürşat Esendemir (25) isimli genç Alparslan mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinde
çalışan kız arkadaşı Aslıhan Kip’e (25) evlenme teklif etmek için sürpriz bir program
hazırladı. Genç kızın işten çıkış saatini bekleyen genç ve arkadaşları konfeti ve havai
fişeklerle hazırlıklarını tamamladı. Genç kızın kapıdan çıkmasıyla birlikte kalabalık
konfetileri patlatırken ‘Benimle Evlenir Misin Aslım’ yazılı pankartı açtı. Gördükleriyle şok

olan Aslıhan Kip’in önünde diz çöken Esendemir, evlilik teklifi yaptı. Kip’in ‘Evet’ cevabını
vermesiyle çevredeki kalabalık da alkışlarla çiftin mutluluklarına ortak oldu.
Mutluluğu gözlerinden okunan Esendemir ve Kip, bir süre dans ettikten sonra alandan ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14778.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Sigara alışkanlık değil bağımlılıktır
Türkiye nüfusunun yaklaşık %33’ü, erkeklerin %50’si kadınların ise %18’i sigara kullanıyor.
Dünyada her yıl ortalama 5 milyon kişi ise sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını
kaybediyor. Gelecek 10 yıl içinde bu sayının iki katına çıkması beklenirken, Türkiye’de de 7
milyon kişinin yaşamı, sigaranın yol açtığı hastalıklar nedeniyle tehdit altında.
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Memorial Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Murat Apaydın, sigara
bağımlılığı ve sigaranın yol açtığı sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.
Madde bağımlılığı
Sigaranın içinde bulunan 50 maddenin; vücut için zehirli, tahriş edici, kanser yapıcı ve
kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı 4000’den fazla kimyasal özellikte olduğu
belirlenmiştir. Sigara bir alışkınlık ya da tiryakilik olarak değil, madde bağımlılığı olarak
değerlendirilmelidir.
Her yıl 5 milyon kişinin yaşamı tehdit altında
Sigara, tüm dünyada neden olduğu hastalıklar yüzünden, sigara bağımlılarının erken yaşta
hayatına kaybetmesine yol açmaktadır. Sigara kullananlar arasın da bu oran, %25-30’dur.
Dünyada her yıl 5 milyon kişinin yaşamını tehdit eden sigara, Türkiye’de de gelecek 10 yıl
içinde 7 milyon kullanıcının hayatına mal olacaktır.
Sigarayı bırakmak mümkün mü?
Türkiye’deki sigara bağımlılarının %70’i sigarayı bırakmak istemekte ve %30 oranındaki
kullanıcı da her yıl sigarayı bırakma girişiminde bulunmaktadır. Sigarayı bırakamayacağınızı
düşünerek karamsarlığa kapılmayın. Kararlılığınızı ortaya koyun. Kendinize sigarayı
bırakmak için bir gün belirleyin ve o gün geldiğinde de bunu gerçekleştirin. Evinizde ve
işyerinizde, sigara ve sigarayı hatırlatacak eşyaları kaldırın. Cebinizde ve çantanızda, sigara
ve çakmak taşımayın. Sigarayı bıraktığınız gün aile ve arkadaşlarınızla bu haberi mutlaka
paylaşın. Bu, hem sigara içiyorlarsa sizin yanınızda içmelerini engelleyecektir, hem de size
destek olmalarını sağlayacaktır. Bıraktığınız günü kutlayabilir ve kendinizi
ödüllendirebilirsiniz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14779.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Forum Kayseri'de açık hava film gösterimleri
devam ediyor
Forum Kayseri, 5 Eylül’e kadar Cuma ve Cumartesi akşamlarını açık hava film
gösterimleriyle daha da keyifli hale getirmeye devam ediyor.

27 Ağustos 2015 Perşembe 13:02

Forum Kayseri ziyaretçileri hep birlikte birbirinden güzel eski ve yeni Türk filmlerini açık
havada izliyor. Forum Kayseri’nin keyifli yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği Açıkhava
film gösterimleri 5 Eylül’e kadar Cuma-Cumartesi günleri devam ediyor. Eski ve yeni Türk
filmlerinden hazırladığı seçkiyi Açıkhava sinema gösterimleri etkinliğinde beyaz perdeye
taşıyan Forum Kayseri, sinemasever ziyaretçilerinden büyük ilgi görüyor. 22.00’de
gerçekleşen film gösterimleri etkinliğine aileleriyle katılan Kayserililer, hep birlikte keyifli
zaman geçiriyor. Her zaman ziyaretçilerine en kaliteli ve en keyifli etkinlikleri sunmayı ilke
edinen Forum Kayseri’de gösteriecek film isimleri ve gösterim tarihleri şöyle; Berlin Kaplanı
- 28 Ağustos Kocan Kadar Konuş - 4 Eylül Yılanların Öcü - 29 Ağustos Tosun Paşa - 5 Eylül
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14780.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Develi'de terörü protesto konvoyu
Kayseri'nin Develi ilçesinde, yaklaşık 100 araçlık konvoy oluşturan vatandaşlar, terörü
protesto etti.
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Kayseri'nin Develi ilçesinde sosyal medyada organize olan vatandaşlar yaklaşık 100 araçlık
konvoyla Köşk Pınar'dan başlayarak Develi ilçe meydanına kadar geldi. Ellerindeki Türk
Bayrakları ile 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları atan vatandaşlar, ilçe meydanında
bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı.
Kalabalık, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sessizce dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14781.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Vali Düzgün’den emniyet ve asayiş olayları
değerlendirmesi
Vali Orhan Düzgün, İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu son 1 ayda çeşitli
miktarlarda eroin, kubar esrar ve metamfetamin gibi maddelerin ele geçirildiğini, ayrıca
gümrük kaçağı sigara, kaçak akaryakıt ile tarihi esere el konulduğunu açıkladı.
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Vali Düzgün, emniyet ve asayiş olaylarına ilişkin son 1 aya yönelik değerlendirmesinde,
alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla birlikte iyi sonuçlar alındığını, huzur ve güveni
bozacak kişi ve olaylara karşı etkili bir mücadele verildiği ifade etti.
Kentte, 15 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında 43 ayrı olayda 5 Kilo 872 gram eroin
maddesi, 9 Kilo 460 gram kubar esrar ile 129 gram metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerin
ele geçirildiğini kaydeden Vali Düzgün, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonların da etkili
bir şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, 82 bin paket gümrük kaçağı sigara ve yaklaşık 40 bin
litre kaçak akaryakıt ile 167 adet tarihi eserin ele geçirildiğini ve şüpheliler hakkında işlem
yapılarak adli makamlara sevk edildiğini söyledi.
Son dönemde yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı da vatandaşların daha dikkatli olması
yönünde uyarıda bulunan Vali Düzgün, Mali Suçlar Büro Amirliğince yapılan çalışmalar
sonucu para ve evrak sahteciliği suçlarından 4 ayrı olayda 20 şüphelinin yakalanarak adli
birimlere sevk edildiğini sözlerine ekledi.
Vali Düzgün, trafik kazalarının önlenerek can ve mal kaybının en aza indirilmesi amacıyla
denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü anlatarak, trafik alanındaki çalışmaları şöyle özetledi:
“Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde
432 aracın çeşitli suçlardan trafikten men edildiği son 1 ayda, 254 adet yaralamalı ve 333 adet
maddi hasarlı olmak üzere toplam 587 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Şehir içi
trafiğinde ekiplerimiz 34 bin 286 aracı kontrol etmiş, eksikliği görülen 15 bin 201
sürücümüze ceza yazılmıştır. Şehirlerarası karayollarımızda ise 23 bin 599 araç kontrol
edilmiş ve 6 bin 535 sürücüye cezai işlem uygulanmıştır. Meydana gelen 112 trafik kazasında
2 vatandaşımız hayatını kaybederken, yaralanan 67 vatandaşımızda çeşitli hastanelerde tedavi
edilmiştir.”
Vali Düzgün, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde İl merkezinde
kavşaklarda, trafik ışıklarında ve halkın yoğun olarak bulunduğu mekânlarda dilencilik yapan
şahısların tespit edildiğini belirterek, bu şahıslara yönelik Kabahatler Kanununa göre cezai
işlem uygulandığını belirtti. Vali Düzgün, “Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim” projesi
kapsamında da çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.
Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları da dile
getiren Vali Düzgün, “Gençliğimiz Geleceğimizdir” (ÇOGEP) projesi kapsamında
öğrencilere yönelik futbol turnuvası düzenlendiğini ve seçilen 25 öğrencinin Erciyesspor alt
yapısında futbol oynama fırsatı bulduğunu söyledi.

Vali Düzgün, ilimizde huzur ve güvenli bir ortam sağlanması ve Kayseri’nin yaşanabilir
şehirler arasında üst sıralarda yer alması için gayret gösteren Emniyet Teşkilatı mensuplarına
teşekkür ederek, polis- vatandaş işbirliğinin önemine işaret etti ve bu konuda duyarlılık
gösterip polise yardımcı olan Kayserililere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14782.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Bünyan Belediyesi çocuk oyun alanlarını halı ile
kaplıyor
Bünyan Belediyesi ilçedeki parklara estetik dokunuşlar yapmaya devam ediyor. İlçede birçok
yeni park inşa edilirken mevcut parklarda çocuk oyun alanları halı ile kaplanıyor.
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Bünyan Belediyesi hizmet çıtasını yükseltmeye devam ediyor. İlçeye kazandırılan yeni, çağı
yakalamış, modern park alanlarının yanı sıra mevcut parklarda değişim ve dönüşüme devam
ediyor. Daha önce mevcut parklarda aydınlatma sistemleri, sulama sistemleri, çöp kovaları,
oturma bankları, kamelyalar oyun grupları ile spor gruplarını yenileyen Bünyan Belediyesi
şimdide çocukların daha sağlıklı ortamlarda oynayabilmesi için çocuk oyun alanlarının
zeminini halı ile kaplıyor.
İlçe genelinde park ve bahçeler alanında yapılan çalışmaları değerlenirden Bünyan Belediye
Başkanı Şinasi Gülcüoğlu:”Mevcut parklara yeni sistemler getirip, daha modern daha
fonksiyonel ve kullanışlı parklar ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz. Bu çerçevede
yapılan çalışmaları bugün gözden geçirdik inşallah yeni parklarda sırada geliyor. Eski
parklarımızda her şeyden önce sulama sistemleri maalesef yoktu. Parklarımız bakımsız ve
içindeki araç gereçlerinde kullanıma uygun olmadığı Bünyanlı hemşehrilerimizin de
malumudur. Bunların öncelikle bakımını sağlamak suretiyle tamamen tesisatının
değiştirilmesi yoluna da gidilmiştir. Ayrıca parklarımızda otomatik sulama sistemi dediğimiz
yeraltı sulama sistemleri kuruldu ve kurulmaya da devam ediyor. Yine bu manada aydınlatma
sistemlerimiz tamamen değiştiriliyor. Yeni kurulan parklarımızda LED aydınlatma sistemi
kullanılmış olup mevcut parklarımızda da bu sistem tercih edilmiştir. Bu sistem hem aydınlığı
daha fazla hem de enerji sarfiyatı anlamında daha uygun bir sistem. Banklarımız malumunuz
derme çatma nerden geldiği belli olmayan her biri parkımızda farklı farklı banklarımız vardı.
Bünyan Belediyesi olarak bu çerçevede ciddi sayıda bir takviye yaptık. Mevcut parklarımızda
değişikliğe gidilirken yeni yapılan parklarımızda da bu yeni nesil bankları kullandık. Yine çöp
kovarlımızın her biri farklı farklıydı. Bunan da yine bir standart getirerek tamamen yeniledik.
Bütün bunlarla birlikte oyun gruplarımız spor aletlerimiz ve kamelyalarımız çalışanlarına
bakım yapılırken bakımsızlıktan kullanılamaz durumda olan araç ve gençlerde tamamen
yenilendi. Bünyanımız inşallah bir değişime doğru gidiyor farklı mahallelerimizde açtığımız
parklarımız var. Bu parklarımız toplumun her katmanına hitap eden parklardır. Çocuğundan

gencine, kadınından erkeğine ve engelli hemşehrilerimizi de kucaklayan şekliyle tasarlanarak
hayata geçirilen projeler. Bunlar geç kalınmış hizmetler diye düşünüyorum. İnşallah bundan
sonra bu hizmetlerle Bünyanımızın tüm mahalleleri buluşacak “ şeklinde konuştu.
Oyun gruplarının altında yer yer kum ve taşlıklar olduğunu burada bir çalışma yaparak
zeminleri iyileştirdiklerini ifade eden Başkan Şinasi Gülcüoğlu:”Tüm parklarımızda özellikle
çocuk oyun gruplarımızın altını halı diyebileceğimiz sentetik yapıyla kaplıyoruz. Bundan
sonraki yapılacak olan parklarımızda da bu sistem kullanılmaya devam edilecek. Hatta
kauçuk sistemine geçmede Bünyan için söz konusu. Ama bunlar hem maliyet hem zaman
husun da ele alındığında biz en yüksek kaliteyi en ucuza alma gayretindeyiz. Bir diğer husus
ise bu tür top yekûn bir değişimi bir anada yapmak Bünyan Belediyesi’nin maddi imkânları
göz önüne alındığında hemen görünmemektedir. Biz öncelikle çocuklarımızın herhangi bir
düşme, çarpma ya da çarpışma gibi tehlikeleri göz önüne alarak alt zeminin biran önce taş
olmaktan çıkarılarak çocuklarımızın sentetik zemin üzerinde oynatılması gerekliliğine
inanarak bu değişime gittik” dedi.
Çocuklar yeni parklarında yaralanma tehlikesi olmadan gönüllerince eğlenirken aileler ise
uygulanan bu yeni sistemin çocukları tehlikelerden uzak tutuğunu ifade ederek yapılan
uygulamadan memnun olduklarını dile getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14783.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Spor hukukunda bir numara
Genç avukatlardan Çağlar Akoğlu 1. lig kulüplerinin sorunlarına da el atmaya başladı.
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Türkiye futbol liglerinin büyük sorunlarından biri olan spor hukukunda önemli yol kat eden
genç avukatlardan Çağlar Akoğlu 1. lig kulüplerinin sorunlarına da el atmaya
başladı. Ligimizin önemli oyuncuları Ekihgo ve Mbilla ile birlikte süper ligin golcüsü
Gekas'ın ulusal hukuk sürecini çözen Akoğlu spor hukukunda bir numara aday olacak gibi
görünüyor.
Ulusal futbol liglerinde ve özellikle transfer dönemlerinde gündeme gelen spor hukukunda
genç avukatlardan Akoğlu önemli isimleri de Türkiye'ye getirmeye devam ediyor. 1. ligde
görev yapan Mbilla, Ekihgo ile birlikte süper ligin gol makinası Gekas'ın transfer
problemlerini çözen Akoğlu FİFA, UEFA ve birçok CAS davalarını da kazanarak önemli
futbol davalarında bir numara olarak öne çıkıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14784.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Talas’ta sağlıklı yaşam başlıyor
Talas Belediyesi öncülüğünde başlayan “Sağlıklı Yaşam” projesi hayata geçiyor. Talas halkı
başta olmak üzere tüm Kayseri’nin de katılacağı projenin açılışı Cuma günü yapılacak.
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Kendisinin de projeye katılacağını söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,
“Sağlıklı Yaşam Projesi bu cuma yamaç paraşütü iniş pistinde saat 18.00’da başlayacak.
Açılışımız mehter takımı, atlı okçuluk ve yamaç paraşütü gösterileri ile başlayacak. Proje yaz
sonuna kadar devam edecek. İnşallah fazla kilolarımızdan böylece kurtulacağız. Aynı
zamanda yürüyüş gibi çeşitli spor aktivitelerine hep birlikte katılacağız. Dolayısıyla Talas’ta
yüz güldüren farklı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projenin kayıtları oldukça arttı.
Katılımcılarımız doktor ve diyetisyen kontrolünden geçtikten sonra gerekli bilgilendirmeler
yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve diğer kurumlarımız bize çok
destek veriyor. Yaz sonuna kadar sürecek olan projemizde ben dahil katılan herkes kilolardan
kurtulacak. İnşallah bu projeyi de her yıl devam ettireceğiz.” dedi.
Sağlıklı Yaşam Projesi’nin vatandaşların çok hoşuna gittiğini söyleyen ve yoğun bir katılımın
olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Belediye gibi bir kamu kurumunun öncülüğünde
hep birlikte program yapılması vatandaşımızı çok memnun etti. Toplu şekilde hem
eğlenecekler hem de kilo verecekler. Bilgilendirmemiz çerçevesinde insanlar yediklerini
kontrol altına alacak. Doğru beslenmeyle ilgili faydalı bir projeye katılmış olacaklar. İnşallah
bundan sonrada benzer faaliyetleri programlarımıza dahil edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Belediyeye proje için kayıt olmaya gelen vatandaşlar ise Başkan Palancıoğlu’na teşekkür
ederek böylesine yararlı, sağlıklı ve keyifli projeyi Talas halkına kazandırdıkları için oldukça
mutlu olduklarını belirttiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14785.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

MHP’den beklenen tavır, Türkeş’ten geldi
Tuğrul Türkeş’in, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından seçim hükümetinin Bakanlar
Kurulu’na daveti sonrası yaşanan gelişmeleri gazetemize değerlendiren AK Parti Kayseri
Milletvekili Kemal Tekden: “Tuğrul Türkeş, MHP’nin koyması gereken tavrı tek başına
koydu” dedi.
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MHP’nin tutumu anlaşılmaz
AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, gazetemize yaptığı değerlendirmede gündeme
dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. YSK tarafından alınan seçim yenilenmesi kararı
hakkında konuşan Tekden, 1 Kasım 2015’te yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel
Seçimi'nin muhalefet partilerinin koalisyon çalışmalarındaki tutumundan dolayı kaçınılmaz
olarak gerçekleştiğini söyledi. Özellikle kendilerinin CHP ile bir koalisyon kurmak
istemediklerini dile getiren Tekden: “Bunu da AK Parti yönetimine söyledik. Fakat MHP ile
koalisyona sıcak baktık. Fakat MHP’nin tutumu anlaşılmaz bir tutum. Ne istediği belli değil”
dedi.
Türkeş, MHP tabanının sesini dinledi
MHP’nin 7 Haziran seçimlerinin ardından tutunduğu tavrı da sert bir dille eleştiren Tekden:
“7 Haziran’da ne oldu da erken seçimi gösterenler şimdi de erken seçimden kaçıyor. Bunları
anlamak mümkün değil. Her şeye karşı gelmek, hiçbir şeye taraf olmamak veya hiçbir teklif
öne sürmemek devlet adamına yakışmayan bir durum. MHP tabanı bu tutuma karşıydı. MHP
tabanının sesini dinleyen sadece Tuğrul Türkeş oldu. MHP’nin koyması gereken tavrı tek
başına koydu. Bunu takdir etmemek elde değil. Devlet adamlığı sorumluluğu ile bu tavrını
belirledi” şeklinde konuştu.
Bizi nasıl bir sıralama bekliyor bilmiyoruz
Tekden: “Ülkenin rahatlaması ve ülkenin yükseliş trendine tekrar ulaşabilmesi için tek başına
iktidarın olmazsa olmaz olduğunu bütün vatandaşta gördü” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunun için inşallah gayret edeceğiz. Bizi nasıl bir sıralama bekliyor bilmiyoruz. Ama
Allah’ın takdiri karşısında her zaman boynumuz kıldan incedir. Hem yurtiçinden hem de
yurtdışından Türkiye’deki gelişmelere karşı olan şer güçler var. Bunların hepsi bir olmuş, tek
başına iktidarı ve erken seçimi de engellemek için çalıştılar. Ancak başarılı olamadılar.”
Erdoğan düşmanlığı, hastalığa dönüştü
Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının muhalefet için bir hastalık haline dönüştüğünü belirten
Tekden: “Bu kadar fanatizm olmaz. Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin önünü açan bir insan.
Bu ülkeye büyük hamleler yaptıran, dünyada biz de varız dedirten bir insan. Bu insana böyle
bir tavır milletimiz tarafından hoş karşılanmıyor. Muhalefetin, %52 oy almış olan bir insana
saygı duyması gerekir. Yaşanan olumsuzlukları tamamen o insana yüklemeleri kabul
edilebilir bir şey değil. Bu yüzden 1 Kasım’da cevaplarını alacaklar. 1 Kasım’da insanlar
yeniden güzel günlere ve tek başına iktidara kavuşacak.”
Erdoğan ailesine iftira atanlar haindir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a atılan çirkin iftirayı da sert bir dille
eleştiren Tekden: “Cumhurbaşkanımızın kızına yönelik iftiralar kabul edilebilir bir şey değil.
Tayyip Bey’in ailesine yönelik bu tür iftiralar atan insanlar bu ülkede hem haindir hem de
şerefsizdir. Cenab-ı Allah’ın takdiri hak yolda gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14786.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

KTO’nun Ticarete Bakış Dergisinin Temmuz
sayısı yayınlandı
Kayseri Ticaret Odası’nın Ticarete Bakış adını taşıyan dergisinin Temmuz sayısı yayınlandı.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, derginin yeni sayısında
‘Yepyeni Yarınlar İçin Ele Ele Verip Çalışmalıyız’ başlıklı yazısı ile KTO üyelerine seslendi.
Derginin Temmuz sayısında, 2015 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetler başta olmak üzere;
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in ‘İstikrar Sürecek, Kayseri Büyüyecek’ başlıklı
yazısı, 6 ayrı meslek komitesi başkanıyla yapılan röportajlar, ekonomiye ilişkin makaleler ve
ticaretin tarihçesi yer aldı.
Ticarete Bakış Dergisi’nin yeni sayısında ayrıca; ekonomik istatistiklere ilişkin bilgiler,
üyelere yönelik bilgilendirme yazıları yer alırken, Başkan Hiçyılmaz’ın sunuşu ve üye
hizmetlerine yönelik bazı haberler İngilizce olarak da okuyuculara sunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14787.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Polis zehir tacirlerine göz açtırmadı
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmada 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 26 yaşındaki M.Ç.'nin

Ziya Gökalp Mahallesi'nde, 27 yaşındaki İ.Ö.'nün ise Hürriyet Mahallesi'nde kaldıkları eve
operasyon düzenlendiği öğrenildi. Yapılan aramalarda, iki silah ile birlikte 9 adet uyuşturucu
hap ele geçirildiği bildirildi. Yetkililer gözaltına alınan 2 kişi hakkında soruşturmanın
başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14788.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Selda Avcı ile Aktarım Diyor ki…
Bezelyenin Faydaları
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Bilimsel adı “Pisum sativum” olarak bilinen bezelye, baklagiller ailesine aittir. Tohumları
kılıf içinde dizilmiştir. Bezelye bir yıllık bir yaşam döngüsüne sahiptir ve taze, donmuş ya da
konserve formlarda kullanılır. Genellikle soğuk havayı tercih ederler; ancak toprak
sıcaklığının en az 10 derece olması gerekir. Her biri farklı özelliklere sahip birçok tarla
bezelyesi çeşidi vardır. Dünya çapında sebze yemeklerinde kullanılır. Çok lezzetli ve sağlıklı
yemekler için favori bir bileşendir. Bu küçük yeşil tohumlar proteinler ile yüklüdür ve diğer
birçok besin bileşenlerini içerirler.
Kalori Tablosu:
1 bardak bezelye için kalori tablosu aşağıda verilmiştir.
Ham Bezelye: 117 Kalori
Dondurulmuş Bezelye: 110 Kalori
Konserve Bezelye: 117 Kalori
Haşlanmış Bezelye: 134 Kalori
Bezelyenin Sağlık Faydaları:
İçerdiği yüksek miktarda protein sayesinde et için sağlıklı bir alternatif olarak kabul
edilmektedir. Bezelye diğer sebzelerde bulunanın neredeyse iki katı miktarda protein içerir.
Düşük kalorili içeriğe sahiptir ve kilo vermek isteyenler için faydalıdır.
Kandaki kolesterolü düşürdüğü bilinen nikotinik asit olarak adlandırılan bir kimyasal maddeyi
içerir.
Bezelyede bulunan yüksek miktardaki C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmeye
yardımcı olur ve bizi birçok enfeksiyondan korur.
Kırmızı kan hücresi kümelerinin çözünmesine yardımcı olan “lektinler” adı verilen özel bitki
proteinleri içerir. Bunlar kan pıhtılarının oluşumunu engellemeye yardımcı olur.
İçerdiği karotenoid ve lutein varlığı nedeniyle, yaş ile bağlantılı makula dejenerasyonu ve
katarakt riskinin azaltılmasında yardımcı olur.
Bezelyenin yüksek lif içeriği kabızlık şikâyeti olanlar için faydalıdır.
Yüksek protein ve nişasta içeriği nedeniyle en iyi vücut geliştirici gıdalardan biri olarak kabul
edilir.

B6 vitamini ve folik asit için iyi bir kaynaktır. Bu besinler homosistein denilen kollajen
çapraz bağlanmasını engelleyen bir molekülün oluşumunun azaltılmasına ve osteoporoza
neden olabilir. Böylece, kemik sağlığını korumak için yararlıdır.
Bezelye normal kan hücrelerinin oluşumu için gerekli olan demir sağlar. Demir eksikliği
yorgunluk, kansızlık, bağışıklık fonksiyonlarının azalması ve öğrenme sorunlarına neden
olabilir.
Enerji seviyelerini korumaya yardımcı olur.
Bezelye enerji üretimi, karbonhidrat metabolizması ve bazı sinir fonksiyonlarına yardımcı
olur.
Antioksidan açısından zengin kaynaklardır ve bazı kanser formlarını önlemede yararlı
olabilirler.
Bezelye aynı zamanda vücudumuzun farklı işlevlerini yerine getirmek için gerekli olan birçok
temel besin değerlerini içerir. Bezelye ürik asite metabolize olan, pürin olarak bilinen doğal
olarak oluşan maddeler içerir. Aşırı ürik asit kristalleri böbrekler, eklemler, tendonlar ve diğer
organlarda birikir ve gut olarak bilinen bir duruma neden olabilir ya da bu durumu daha da
kötüleştirebilir. Yani böbrek hastalıkları veya gut gibi pürin maddesi ile sorunları olan
kişilerin bu gıdanın tüketimini sınırlamasının nedeni budur.
Bezelyenin Besin Değerleri:
Bir fincan yani yaklaşık 145 gram bezelyenin besin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Yağ % 2
Karbonhidrat % 7
A Vitamini % 22
C Vitamini % 97
Kalsiyum % 4
Demir % 12
Tiamin %26
Riboflavin % 11
Niasin % 15
Pantotenik asit % 2
Vitamin B6 % 12
Potasyum % 10
Fosfor % 16
Magnezyum % 12
Çinko % 12
Bakır % 13
Pişirme İpuçları:
Bezelye pişirmek için farklı yollar vardır. Besin değerlerini almak için taze bezelye
kullanıyorsanız, bu en iyisidir. Taze bezelye mevcut değilse, tuzsuz dondurulmuş veya
konserve bezelye kullanabilirsiniz. Besin değerlerinin korunmasını sağlayan, yeşil bezelye
pişirmek için en iyi yol haşlamak ya da buharda pişirmektir. Tereyağı ve nane ile birlikte
bezelyeleri soteleyip garnitür olarak servis edebilirsiniz.Ayrıca bezelye çorbası yapabilir ya da
güveçte pişirme sırasında bezelye kullanabilirsiniz. Pek çok sebze yemeği tariflerine ve
pilavlara eklenebilir. Hazır bezelyeden bahsetmişken gelin birde tarif paylaşalım.
Patatesli Havuçlu Bezelye Yemeği Tarifi
Malzemeler:
2 büyük boy patates
1 büyük boy havuç
1 kilo ayıklanmış bezelye
2 küçük boy soğan
1 yemek kaşığı domates salçası

2,5 çay kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı pul biber
2,5 su bardağı sıcak su
Az sıvı yağ
Hazırlanışı:
Soğanları yemeklik doğrayıp az sıvı yağda (3-4 kaşık) kavurun. Patatesleri ve havuçları küçük
küpler halinde doğrayın. Soğan kavrulunca salçayı ekleyip birkaç dakika karıştırın. Patates,
havuç ve bezelyeleri ekleyin. Tuzunu ve pul biberini de atıp bir kaç dakika daha karıştırın.
Sıcak suyu ekleyin ve kısık ateşte 40 dakika kadar yemeğinizi pişirin. Afiyet olsun.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14789.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Şirintepe Mahallesi’ne kız kuran kursu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye teknik ekibi ile şantiyelerde
incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Şirintepe Mahallesi’nde belediye olarak yapımı
üstlenilerek hayata geçirilecek olan Kız Kuran Kursu’nda da gelinen son durumu gören
Başkan Büyükkılıç Kız Kuran Kursu inşaatının 2016 yılı başlarında tamamlanarak
vatandaşların hizmetine açılacağını söyledi.
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Her hafta ilçede bulunan şantiyeleri teknik ekibi ile birlikte gezen Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, yapılan çalışmaları yerinde görmek, bölge sakinleri ile sohbet ederek varsa
eksiklikler, onları tamamlamak ve daha kaliteli hizmet verebilmek için bu gezilerin son derece
faydalı ve verimli olduğunu kaydetti.
Hayırsever belediyeyiz…
Hayırseverler tarafından Mim-sin Şirintepe Mahallesi’ne yaptırılan Şirintepe Camii’nin
hemen yanı başında geçtiğimiz günlerde temeli atılan Kız Kuran Kursu’ndaki inşaat
çalışmalarını inceleyen Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Hayırsever hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Kayseri’nin neresine baksanız hangi
okul, hangi dini tesis, üniversitelerimizin binalarında hep, bir hayırseverimizin ismini
görüyoruz. Marka şehir Kayseri hayırseverler şehri olarak da anılmaktadır. Melikgazi
Belediyesi olarak biz de özellikle eğitim alanında yaptığımız yatırımlar ile hayırsever
belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Şirintepe Camimizde hayırseverlerimiz tarafından
yaptırılan son derece güzel bir cami, belediye olarak biz de bu caminin yapılışında gerekli
desteğimizi verdik. Cami açılışı için buraya geldiğimizde vatandaşlarımızdan Kuran Kursu
yapılması yönünde yoğun bir talep geldi.Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için ‘Her iş
bizim işimiz’ anlayışı ile hareketle Müftülüğümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde
caminin hemen yanında kız öğrenciler için Kuran Kursu yaptırma konusunda mutabakata
vardık ve hemen çalışmalara başlayarak bugün de temelini attık. Bu bölgedeki Kuran Kursu

ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 katlı maliyeti 500 bin TL civarında olacak Kuran Kursunun
en kısa sürede tamamlanarak 2016 yılı başlarında hizmete açılması için gayret gösteriyoruz.
Hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.
Biz istedik, başkanımız yaptı.Cami dernek yöneticileri ve mahalle sakinleri de“ Başkanıma ve
ekibine teşekkür ederiz. Biz istedik, başkanımız yaptı. Zaten bu zamana kadar ne istediysek
başkanımız hiçbir zaman geri çevirmedi ve yardımcı oldu. Allah kendilerinden razı olsun.”
dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14790.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Pınarbaşı Kızılay Şubesi'nden Kaymakam
Çelik'e Ziyaret
Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi Kaymakam görevine atanan Mehmet Haşim Çelik’e Kızılay
Pınarbaşı Şubesi Başkanı ve yönetin kurulu üyeleri 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
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Kızılay Pınarbaşı Şubesi Başkanı Ahmet Aslan Kızılay Pınarbaşı Şubesi Denetim Kurulu
Başkanı Sebahattin Öztürkten Kaymakam Çelik’i Makamında ziyaret ederek Hayırlı olsun
dileklerinde bulundular.Ziyarette Şube Başkanı Ahmet Aslan Kaymakam Kılıç’a Kızılay
Şubesinin İlçe ve Mahallelerde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Kaymakam Mehmet Haşim Çelik, Kızılay Şubesi ve Yönetim
kurulu üyelerine teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14791.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

CHP olmadan asla!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Zekeriya Temizel, Tanju Özcan ve Gülay
Yedekçi, 1 Kasım’da erken seçimin yapılacak olmasının belirlenmesinin ardından çalışmalara
başlayarak CHP Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette konuşan CHP Bolu Milletvekili
Tanju Özcan, “Cumhuriyet Halk Partisi olmadan bu ülkede uzlaşının sağlanabilmesi mümkün
değil. Bu açıdan bizim arzu etmediğimiz 1 Kasım’da ki seçimden siyasal olarak en karlı
çıkacak partinin Cumhuriyet Halk Partisi olacağını düşünüyorum” dedi.
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CHP İl Başkanlığına yapılan ziyarete CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, CHP Bolu
Milletvekili Tanju Özcan ve CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi katıldı. Yapılan
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, “Arkadaşlar
mücadeleye devam edeceğiz. 7 Haziran seçimlerinde bir milletvekili adayı arkadaşımızı
Türkiye Büyük Millet Meclisine armağan ettik. İkincisini de göndermek istiyoruz. Dolayısıyla
bize lütfen destek olunuz. Genel merkezimizin barışçıl politikaları bizi çok mutlu ediyor.
Genel Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız” ifadelerini kullandı.
CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel ise, “Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran
seçimlerinden sonra halkın vermiş olduğu mesajı çok net bir şekilde algılayan bir partidir. Bu
mesajın başkaları tarafından anlaşılmamış olması ve ülkenin erken seçime gitmesi bizler adına
üzüntü verici olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir olguda üzerine düşen görevleri
yerine getirmiştir. Bu mesajı algılayamayan siyasi partiler önümüzdeki seçimde bunun
bedeline ödeyecekler. Bunu hep beraber göreceğiz. Bizler 7 Haziran’dan sonraki süreci
anlatmak için görevlendirildik” diye konuştu.
CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da, “Şuanda gerçekten fiili bir darbenin yaşandığı
süreçteyiz. 7 Haziran seçimleri bize net olarak şunu gösterdi; halkımız başkanlık sistemi
istemiyor. Halkımız parlamenter sistemin devamından yanadır. Türk halkı 7 Haziran’da çok
net bir mesaj verdi. Ben bu mesajı 1 Kasım’da kuvvetlendirerek yeniden vereceğini
düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olmadan bu ülkede uzlaşının sağlanabilmesi mümkün
değil. Bu açıdan bizim arzu etmediğimiz 1 Kasım’da ki seçimden siyasal olarak en karlı
çıkacak partinin Cumhuriyet Halk Partisi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ise, “Kayseri Türkiye için çok kıymetli bir kent.
Anadolu’nun merkezinde bulunan bir vilayet. O açıdan Kayseri’de Cumhuriyet Halk
Partisinin güçlenmesi aslında tüm Türkiye’de güçlenmemiz anlamına geliyor. Biz Cumhuriyet
Halk Partisinin koalisyon ortağı olamamasının gerekçesinin AKP’nin koalisyon istemediğini
aslında biliyoruz. Bunu aslında detayları ile sizlere anlatmak için geldik” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14792.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Çolakbayrakdar'a Sancaktepe'de sevgi seli
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çok sayıda vatandaşın coşkuyla izlediği,
yoğun ilgi gösterdiği 'Başkan Sizi Dinliyor' adlı mahalle toplantılarına devam ediyor.
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Yunus Emre'den sonra Sancaktepe'de de vatandaşların sıcak, candan ve coşku dolu
karşılamasının kendilerine güç verdiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, müjdeli haberler
ve projelerle Sancaktepe'ye geldiklerini söyledi.
Kocasinan'da yoğun bir tempoyla çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar," Başkan Sizi Dinliyor programıyla; mahallemiz içerisinde, vatandaşın
beklentilerini, mahallede yaşayanların istediklerini birebir yerinde dinliyoruz. Bir sorun varsa

yine hep beraber istişare ederek yerinde tespit yapılanlardan çözebileceklerimizi hemen, ertesi
gün veya bir hafta on gün sonra neyse zamana yayarak çözüyoruz. Bir program dahilinde, bu
sene veya gelecek sene kısa, orta ve uzun vadede her ne şekilde çözümlenecekse bir süre
dahilinde çözmeye gayret edeceğiz" dedi.
Başkanın daha az, vatandaşın daha çok konuşup taleplerin, beklentilerin, isteklerin ve
mahalleyle ilgili istediklerin gündeme getirilmesini arzu ettiklerinin altını çizen Başkan
Çolakbayrakdar, "Belediyenin mahalleyle ilgili öngördüklerinin, beklentilerinin de bir arada
ele alındığı bir program yapıyoruz. Bizim samimiyetimiz, iyi niyetimiz, gayretimiz sizin
tarafınızdan görülür, karşılıklı olarak bu samimiyet sahaya yansırsa emin olun çözülmeyecek
hiçbir sorun yoktur. Allahın izniyle bizler de bizden öncekilerde olduğu gibi bu şehir için, bu
bölge için iyi şeyler yapmak için gayret edeceğiz, çalışacağız, çabalayacağız " diye konuştu.
Vatandaşların yazılı ve sözlü sorularına toplantı anında cevap veren Başkan Çolakbayrakdar,"
Askeri koruma kuşağını kaldırmak bizim, Kocasinan Belediyesi'nin veya herhangi bir
belediyenin yetkisi dahilinde olan bir şey değildir" şeklinde cevap verdi.
Bir vatandaşın 'Başkanım sivrisinekten uyuyamıyoruz, ne olur kaldırın şu besi ahırlarını'
teklifine ise Başkan Çolakbayrakdar," Doğrudur, ama sivrisineği oluşturan şartların da bu
bölge içerisindeki büyükbaş, küçükbaş hayvan ahırlarının olduğunu da bilmemiz lazım.
Bunun kökünü kurutmak istiyorsak elbirliğiyle bölgedeki büyükbaş, küçükbaş neyse
besicilikle ilgili işlemi son buldurmamız lazım. Bölgedeki hayvancılıkla ilgili ahırları olan
kardeşlerimiz Kurban Bayramı'na kadar kalsın, bayramda satacaklar satsın, bayramdan sonra
da tedbirinizi alın, buradan bu işi taşıyalım, götürelim. Eğer ki siz bu işe destek verirseniz
eylül sonu ekim başından itibaren artık bu bölgede besi ahırlarıyla ilgili bir sorun kalmaz.
Sizlerden söz alıyorum 30 Eylül 2015 itibariyle bu işi bitiriyoruz, burada besi ahırlarına son
veriyoruz. Tamam mı, söz mü" diye sordu. Vatandaşlar da sevinçle, alkışlarla 'Evet Söz' diye
karşılık verdi.
Futbol sahası isteyen çocuklarla da karşılıklı sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar,"Söz
almamız lazım! Biz futbol sahası yaparsak siz de bunun karşılığı olarak derslerinizde başarılı
olma sözü veriyor musunuz? diye sordu. Sancaktepeli çocuklar da hep bir ağızdan 'Evet Söz'
diye cevap verdi. Başkan Çolakbayrakdar da,"O zaman biz de burada size en yakın zamanda
futbol sahası yapmak üzere söz veriyoruz. En kısa zamanda futbol halı sahası yapacağız,
sağında ve solunda bir park olacak, inşallah hemen başlıyoruz. Allah'tan mani gelmezse
pazartesi günü burada arkadaşlar çivi çakmaya başlar. Bakın projesi de burada" diyerek
gençlerin çılgınca alkışları eşliğinde projeyi anlattı.
Başkan Çolakbayrakdar, çok sayıdaki misafirine tatlı ve Osmanlı Şerbeti ikram etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14793.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Başkan Öztürk hafız adaylarını ödüllendirdi
Yahyalı Belediyesi tarafından ilçede yaptırılan Kültür Evi’nde faaliyet gösteren Yahyagazi
İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nin açtığı yaz kuran kursunda hafızlık eğitimine başlayan
öğrenciler ödüllendirildi.
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Yaz aylarında 35 öğrencinin eğitim aldığı Yaz Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimine geçen ve
bir yıl boyunca eğitimlerine devam edecek olan Niyazi Özkan ve Eren Seyis adlı öğrenciler
Hocaları Mehmet Soydan ile birlikte Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında
ziyaret ettiler.
Ziyarette genç hafız adayları Başkan Esat Öztürk ‘e Kur’an-ı Kerim’ den bölümler okudular.
Hafız adaylarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yahyalı Belediye Başkanı
Esat Öztürk, çocukların gelişimlerinde kendilerinin de katkısı olduğu için mutlu olduklarını
belirtti. Başkan Öztürk; “Peygamber Efendimiz (sav) “ Benim ümmetimin en şereflisi hafız
olanlardır” diyor. İnşaallah sizde hafızlığa ilk adımı atmış oldunuz. Büyüklerimiz ne derler
“marifet iltifata tabidir”. Belki bir belediye tarihinde biz ilkleri yapıyoruz. İlk olarak hafızlığa
başladığınız için bir abiniz olarak bende, o kurumdan o meslekten geldiğim için, sizleri
ödüllendirmek istedim. Ben hafız değilim ama her zaman olmayı arzu ettiğim bir şeye, siz
başlamış oldunuz, temelini atmış oldunuz. Sizi tebrik ediyorum. Hocanızı tebrik ediyorum.
Ağzınız düzgün bir defa çok çok tebrik ediyorum. Her kim tecvidi ve mahreci öğrettiyse size,
ben onu da tebrik ediyorum. İnşaallah ben bu altını, sizlere teşvik olsun diye hediye
ediyorum.” diye konuştu.
Eğitim konusundaki her türlü desteklerinin devam edeceğini söyleyen Başkan Esat Öztürk,
öğrencilerden hafızlık eğitimlerinin tamamlayacaklarının sözünü aldı. İleriki dönemlerinde de
genç hafız adaylarından Kur’an dinlemek istediğini de ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14794.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Teröre Karşı Tek Yürek
Türk Milli Güçler Birliği 'Teröre Karşı Tek Yürek' bildiri yayınladı.
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1 Mart 2006 tarihinde 11 sivil toplum kuruluşu ile başlatılan ve şu anda 121 sivil toplum
kuruluşunun destek verdiği Türk Milli Güçler Birliği, son günlerde artan terör olayları

hakkında bir açıklama yaparak Türk milletini PKK terörüne karşı tek yürek olmaya ve ortak
iradeyle karşı koymaya çağırdı.
Türk Milli Güçler Birliği’nin bildirisinde şu görüşlere yer verildi:
“İlk gününden itibaren millî varlığımıza yönelik arz ettiği tehdide karşı Türk milletini ve
devletini uyarmayı vazife bildiğimiz Çözülme Süreci, kanlı meyvelerine sürekli yenilerini
ilave ediyor. Gün geçmiyor ki, göğsünü terör örgütünün kahpe kurşunlarına siper ederken
Hakka yürüyen şehitlerimizin acılı haberleriyle can evimizden vurulmayalım. Şehitlerimizin
mübarek kanlarını yerde bırakmamanın tek yolu, eli kanlı canileri üreten, besleyen ve
cesaretlendiren terör çarkının hukuk devletinin silleleriyle paramparça edilmesidir. Bu
yüzden, PKK terör örgütü tüm fraksiyon ve uzantılarıyla adalet önünde diz çökertilene kadar
mücadeleyi sürdürmek yalnızca bir güvenlik meselesi değil aynı zamanda Türk Milletinin bin
yıllık egemenliğine karşı manevi bir sorumluluktur.
Bu mesuliyetin şuuruyla, devlet adamlarımızı ve gözü yaşlı milletimizi "teröre karşı tek
yürek" olmaya davet ediyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki; bölücü eşkıyanın tehditlerini
geleceğimizi karartmak için hazırlanmış senaryolarla birlikte tarihin çöplüğüne fırlatacak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14795.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Kayseri’de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Esenyurt mahallesi Prof. Dr. İhsan Ketin Caddesi üzerinde meydana
gelen kazada 38 YT 933 plakalı otomobil ile 38 FF 414 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın
ardından yol üzerinde trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, yaralanan bir sürücü
ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile araçlar bulunduğu yerden kaldırılırken,
trafik de normale döndü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14796.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Lig ve kupada fikstür belli oldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ( KBSL ) 2015-2016 sezonu fikstürü ve Kadınlar Türkiye
Kupası eleme grupları İstanbul’da çekilen kura ile belli oldu.
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14 takımın mücadele edeceği ligde, normal sezon 17 Ekim 2015 günü başlayacak ve 2 Ocak
2016 tarihindeki karşılaşmalarla ilk devre sona erecek. Ligde 2. devre ise 9 Ocak ve 2 Nisan
tarihleri arasında oynanacak.Fikstüre çekimine göre, Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve
Spor Kulübü ( AGÜ Spor ) ilk hafta karşılaşmasında sahasında Mersin Bşb. ile karşılaşacak.
Kırmızı-beyazlı ekip sezonun son maçında ise Edirne Belediyespor’u sahasında konuk
edecek.
Türkiye Kupası kuraları çekildi
Abdi İpekçi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda AGÜ Spor’un Kadınlar
Türkiye Kupası eleme grubundaki rakipleri de belli oldu.Kayseri ekibi, kura çekimi
sonucunda C Grubu’nda, Orduspor, Canik Belediye ve Hatay Bşb. ile mücadele edecek.
8-11 Ekim 2015 tarihlerinde tek devre üzerinden oynanacak eleme gruplarında ilk iki sırayı
alan ekipler bir üst tura yükselecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14797.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda geçit töreni iptal
edildi.
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Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi’nde, “Son günlerde meydana gelen terör
olayları nedeniyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin sadece çelenk koyma ve tebrikleri
kabul şeklinde icra edilmesi; diğer şenlik, konser, eğlence ve kutlama faaliyetlerinin
yapılmaması uygun görülmüştür” ifadeleri yer alması sonrasında. 10 yıl aradan sonra ilk defa
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan kutlamalarda geçit töreni iptal edildi.
Yayınlanan genelge sonrasında 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde sadece Atatürk Anıtı'na
çelenk konulacak ve tebrikler kabul edilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14798.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Vali Düzgün'den 30 Ağustos Zafer Bayramı
mesajı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün “30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü”
nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
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Vali Orhan Düzgün, "Yüce Türk milletinin “Ya İstiklal, Ya Ölüm” mücadelesi sonucunda
kazandığı zaferin adıdır 30 Ağustos" ifadesiyle başladığı mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşayabilmesi ancak tam hürriyet ve
istiklal ile gerçekleşebilirdi. Aksi düşünülemezdi bile. Bu uğurda, tüm eşsiz değerlerin
birleşip vücut bulduğu 30 Ağustos, aynı zamanda dünya tarihine de değerler manzumesi
olarak silinmeyecek bir iz bırakmıştır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa da kazanılan
zaferi şöyle anlatmıştır:
“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu
harekât Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını
tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal
düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun
başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur.”
1922 yılında 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in
başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin
yıldönümünde İstiklali için ölümü göze almış bir milletin evlatları olarak büyük bir coşku ve
gurur içerisindeyiz.
Tarihin önemli bir dönüm noktası olan bu zafer; milli birlik ve beraberliğimiz ile milletiyle
tek vücut olmuş kahraman ordumuzun gücünü tarihte eşine az rastlanır şekilde tüm dünyaya
göstermiştir.
Türk milletinin göstermiş olduğu bu istiklal mücadelesi ancak yine millete ve kahraman Türk
ordusuna armağan edilerek anlam ve önem kazanabilirdi. Bu sebeple de millet iradesini esas
alan Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolda en önemli mihenk taşı olan bu zafer her yıl büyük
bir coşkuyla kutlanmaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve yüce Türk Milletinin 30 Ağustos
Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlayarak başta Büyük Önder Gazi
Mustafa Kemal Paşa ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi
rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14799.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Ek sınav kayıt tarihleri açıklandı
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ek sınav kayıt tarihlerinin belirlendiğini
bildirdi.
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İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Ek sınava Açık Öğretim Lisesi Yurt Dışı
Programına, Açık Öğretim Lisesine ve Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerden
toplam dönemi; 8 ve üzerinde olan öğrencilerden öğrencilik durumu; aktif, donuk ve silik
olan bütün öğrencilerimiz başvurabileceklerdir" ifadesinde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, "Ek sınav 12 Eylül 2015 tarihinde, İlimizde iki oturum
şeklinde yapılacaktır. Ek sınavda öğrencilerimiz en fazla 35 kredilik dersten sınava
girebileceklerdir. Ek sınav için başvurular 27-31 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ek sınava başvuracak öğrencilerimiz ilgili banka şubelerine belirtilen tarihler arasında (T.C
Ziraat Bankası, T.C. vakıflar Bankası, T.C. Halk Bankası ) T.C kimlik numarası ile 20 TL ek
sınav başvuru ücretini mutlaka ek sınav için açılan hesaba yatıracaklardır. Ek sınav ücretini
yatıran öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri ile Mesleki Eğitim Merkezi
Müdürlüklerine müracaat ederek ek sınav kayıt yenilemelerini yaptıracaklardır.(Mesleki Açık
Öğretim Lisesi öğrencileri ek sınav için kayıt yenilme işlemlerini, yüzyüze eğitim gördükleri
Meslek Liselerinden yapacaklardır.)
Ek sınav başvuru işlemi yapan öğrenciler 31 Ağustos 2015 tarihi mesai bitimine kadar
sınavına girecekleri dersleri ve sınava gireceği merkezi mutlaka sistem üzerinden seçmeleri
gerekmektedir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14800.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Kayseri Şeker PANPET TIR Filosunu yeniliyor
Kayseri Şeker’e bağlı iştiraklerden 2010 yılında kurulan ve ilk yıllarında zarar eden Panpet
şirketinin, TIR filosundaki ekonomik ömrünü tamamlayan araçların yenilenmesi kapsamında
5 yeni TIR araç filosuna katıldı.
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Şirket yenilenen imaj ve oluşturulan kurumsal kimlik sayesinde sektöründe tercih edilen ve
yurt dışına da hizmet verebilen şirket haline gelirken, hizmet ağının genişlemesi sayesinde bir
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5
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başardı.
Panpet TIR filosuna katılan TIR'ların hizmete alınması esnasında konuşan Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Panpet bizim iştiraklerimiz arasında
faaliyetlerini aktif olarak sürdüren şirketlerimizden bir tanesidir. Göreve geldiğimizde 36
taksitle alınan bu TIR'ların sadece bir taksiti ödenmişti. Kalan 35 taksit bizim görev
zamanımızda ödendi.
Panpet’e ait akaryakıt istasyonu yapıldığında ruhsatsızdı. Ruhsatının alınması için imar
planının yapılması gerekiyordu. O zaman lukoil firması ile bir anlaşma yapılmıştı. Bize
devredilen o anlaşmada Kayseri Şeker ya da Panpet’in lehine olan bir durum bulunmuyordu.
Lukoil firması ile ile uzun görüşmeler yapıldı ve sonucunda bizim lehimize olacak şekilde
yeniden düzenlenerek Panpet petrol istasyonunun açılışı sağlandı.
Bizim görevi devraldığımız dönemlerde Kayseri Şeker Fabrikasının şekerini tüccarlar
satıyordu. Biz dedik ki bizim elimizde TIR filomuz var şeker de bizim şekerimiz. Panpet
firmamız bunu neden yapmasın dedik ve Şekerin Panpet şirketimiz aracılığı ile
pazarlanmasını sağladık. Geçen sene 6 aylık süre içerisinde 10 milyon TL ciro yaparken, bu
sene altı aylık dönemde 66 milyon TL ciro yapmış. Ciro rakamı 6 kat artmış. Biz işimizi hep
beraber iyi yaptığımız zaman demek ki ortaya hep pozitif sonuçlar ortaya çıkıyor.
Özellikle Panpet’in yönetim kurulunda ve idari bölümünde görev yapan arkadaşlarımıza
huzurunuzda teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki sizlerin bu gayret ve çabaları Panpet’i daha
başarılı bir hale getirecektir" dedi.
Panpet şirketi TIR filosuna yeni katılan araçların hizmete alınması esnasında konuşan Kayseri
Milletvekili Yaşar Karayel; "Kayseri Şeker, Kayserimizin hem geçmişinde hem de
geleceğinde hakkı olan bir şirkettir. Bu hizmete alınan yeni araçların şirkete çalışanlara ve
Kayseri ye hayır getirmesini diliyorum" dedi.
Konuşmalar sonrasında İveco firması satış Müdürü Seyfettin Alas ve dorse imal eden firma
yetkilileri tarafından Başkan Akay’a plaket takdimi yapıldı. Kesilen kurban ve yapılan
duaların ardından tırlar yollarına koyuldu.
Törene; Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurlu
Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer,
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Üyeler İlhan
Argun, Harun Halıcı, Nizamettin Çatak, Denetim Kurulu Üyeleri, Mehmet Güntay Menderes
Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Başkan Vekili Atilla Yalçın, Üyeler Hurşit Dede, Abdulkadir
Güneş, Niğmetullah Sevim, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent
Benli,Panpet Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Karaköse, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf
Yıldırım, Ender Taflıoğlu, Sezai Çelik, Yusuf Çakıcı, fabrika yöneticileri ve Panpet
çalışanları katıldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14801.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Taraftardan Kayserispor'a tam destek
Kayserispor taraftarının Mersin İdman Yurdu Deplasmanı için yaptığı destek çağrısına
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’dan olumlu yanıt geldi.

28 Ağustos 2015 Cuma 14:14
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Cumartesi günü
Mersin’de oynanacak olan Mersin İdman Yurdu-Kayserispor maçı için taraftarlardan gelen
talep doğrultusunda otobüs tahsis etti.
Taraftarların çağrısına olumlu yanıt veren Hüseyin Akay, “Kayserispor bu şehrin tanıtımında
çok önemli bir rol üstleniyor. Süper Lig’de Kayserispor’un başarılı olması için taraftar desteği
de önemli bir faktör. Bundan dolayı Mersin’de oynanacak olan maç için taraftarların bir isteği
oldu. Biz de taraftarların isteğine olumlu yanıt verdik. Taraftarlarımıza ve Kayserispor’a bu
önemli deplasman maçında başarılar diliyorum” diye konuştu.
Kayserispor Kapalı Kale taraftar grubu da Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay’ın kendilerine verdiği bu destekten dolayı teşekkür ettiklerini bildirdi.
Kayserispor taraftarı, yarın saat 13.30’da Büyükşehir Belediyesi’nin arkasından Mersin’e
hareket edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14802.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Sağlığına kavuşabilmesi için 25 bin TL
gerekiyor
Kayseri’de yaşayan 29 yaşındaki Şenay Emir, pankreasında bulunan kitlenin alınması için
ameliyat olması gerektiğini belirterek, “Ameliyat için 25 bin TL gerekiyor fakat benim bunu
karşılamaya gücüm yetmiyor, çaresizim. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

28 Ağustos 2015 Cuma 14:18

Geçirdiği rahatsızlık sonucu pankreas kitlesi teşhisi konulan 29 yaşındaki Şenay Emir, zor
günler geçiriyor. Emir rahatsızlığı nedeniyle yürüyemezken, hastalık nedeniyle ağrılar
çekiyor. Yakalandığı hastalıkla ilgili konuşan 29 yaşındaki Şenay Emir, “10 sene öce bir
ameliyat geçirdim. Midemin arkasında kitle vardı, onu aldırdım. Pankreasta da kitle vardı. Bu
kitleyi doktor aldı fakat sıkıntı 8 sene sonra tekrar başladı. 8 sene boyunca hastaneye gittim
ama bir çaresini bulamadılar. Daha sonra komşular yol paramı karşıladılar ve ben de

Ankara’ya gittim. Ankara’da bir özel hastanedeki doktor beni ameliyat edebileceğini söyledi
ve ameliyatımın 25 bin TL olduğunu söyledi fakat benim buna gücüm yetmiyor” diye
konuştu.
Sağlık durumunun iyi olmadığını belirten Emir, “Ben aynı zamanda şeker hastasıyım ve
tansiyonum da var. Maddi durumum yetersiz. Rahatsızlığım nedeniyle işten çıktım.
Yürüyemiyorum, fazla hareket edemiyorum. Kız kardeşim bana yardımcı oluyor. Annem ve
kız kardeşimden başka kimsem yok. Komşuların yardımlarıyla geçiniyoruz. Çaresiz
durumdayım. Yetkililerden yardım istiyorum. En geç iki gün içinde ameliyat olmak
zorundayım. Bu kitle bir ay sonra damarları saracak ve bu benim ölümüm olacaktır. Eğer
böyle vicdanlı insanlar varsa onların yardımlarını bekliyorum” şeklinde konuştu.
Şenay Emir'in annesi Selmiye Emir ise, “Kızımda kitle olduğunu söylediler. Hastaneye
götürdüm. Bundan 10 sene önce ameliyat ettiler. Ameliyattan sonra kızım 2 sene çalıştı fakat
durumu ağırlaşınca işi bırakmak zorunda kaldı. Komşularımız yardım ettiler, para topladılar.
Ankara’ya götürdük. Ankara’da film çektiler. Ankara’da ki doktor 'ameliyat ederim' dedi ve
25 bin TL istedi. Ben bu parayı bulmaya çalışıyorum fakat bulamıyorum. Kimse bana yardım
etmiyor. Allah rızası için yardım bekliyorum. Yavrumun kurtulmasını istiyorum. Bana
yavrum lazım” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14803.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Adres değişikliği için son gün bugün
1 Kasım tarihinde yapılacak milletvekili seçimlerinde oy kullanmak isteyen vatandaşların
bugün mesai bitimine kadar adres değişikliği için başvurmaları gerekiyor. Ayrıca
muhtarlıklarda 2 Eylül günü askıya çıkarılacak seçmen listesinde ismini bulamayan
vatandaşların, elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya noterden tasdikli kira
sözleşmesi gibi belgeleri ibraz etmeleri istenecek.

28 Ağustos 2015 Cuma 14:20

Seçmen Listeleri hakkında bilgi veren İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Turan Arık, 26.
dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere seçmen kütüğünün
güncelleştirilmesine yönelik muhtarlık bölgesi askı listeleri, 2 Eylül Çarşamba günü saat
08.00’de askıya çıkarılacak, 10 Eylül Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirilecek ve 20
Eylül tarihinde kesinleştirilecektir” dedi.
Seçmen listelerinde ismi bulunmayan vatandaşların yapmaları gerekenleri anlatan Arık,
“Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 31 Ağustos Pazartesi günü ile askı
listelerinin indirilme tarihi olan 10 Eylül Perşembe günleri arasında askıya çıkarılan muhtarlık
bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik ya da
nüfus olay bilgisi değişikliği bulunanlar veya askı süresi içinde yerleşim yeri adresini
değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi
bulunmayanlar bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. Maddesinde

belirtilenler İlçe Nüfus Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. Bu kapsamda yapılan
müracaatlarda kişilerden elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası,
noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeleri ibraz etmeleri istenecektir. Söz konusu
belgeler incelecek, bir engel olmaması halinde adres beyanı tescil edilecektir. Bu madde
kapsamında imzalı ve onaylı adres beyan formu ile eki belgelerin birer örneği ilgililere
verilerek İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına müracaat etmeleri gerektiği belirtilecektir” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14804.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

MHP’li Vekillerden, Türkeş’e ağır sözler
MHP Kayseri Milletvekilleri Hasan Ali Kilci ve Yusuf Halaçoğlu, seçim hükümetinde
bakanlık teklifini kabul eden Tuğrul Türkeş'e sert tepki gösterdi. Kilci; “Yıkım Kadrosu bir
zibidi daha kazanmıştır” derken Halaçoğlu ise; "Bu türler vatana da ihanet eder " dedi.

28 Ağustos 2015 Cuma 14:36

Kilci’den ‘zibidi’ benzetmesi
MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, kuracağı seçim
hükümetinde görev almayı kabul eden MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'i sosyal
medya üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Kilci: “Babasına davasına ve partisine İhanet edenle
Yıkım Kadrosu bir zibidi daha kazanmıştır. Zil takın hainler....!” ifadelerini kullandı.
Halaçoğlu, vatan hainliği ile suçladı
Benzer bire eleştiri de MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’ndan geldi. Halaçoğlu da
sosyal medya üzerinden yaptığı eleştiri de şu sözlere yer verdi; "Dik duramayan, döneklik
yapan, bulunduğu camiaya ihanet eden, koltuğu şerefine tercih edenlerden nefret ediyorum.
Bu türler vatana da ihanet eder."
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14805.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Bakan Yıldız o sözleri yineledi
Taner Yıldız, "Şehit olmak istiyorum" sözünden geri adım atmadığını söyledi.

28 Ağustos 2015 Cuma 15:52

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, NTV'de canlı yayın konuğu oldu. Gündeme
ilişkin konuların konuşulduğu programda Bakan Yıldız, geçtiğimiz günlerde söylediği "Şehit
olmak istiyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine konuştu.
"SÖZÜMDEN GERİ ADIM ATMIYORUM"
Yıldız, sözünden geri adım atmadığını, "şehit olmak istiyor musunuz" sorusuna her
Müslümanın bir çırpıda verebileceği bir cevabı verdiğini söyledi.
"Şehit olmak istiyorum" sözlerinin medyaya yansımasını değerlendiren Taner Yıldız "Hadi
işleri bırakalım gidip şehit olalım gibi yansıtıldı." diye konuştu.
"ŞEHİT OLMAK İSTİYORUM"
Taner Yıldız, geçtiğimiz günlerde katıldıı bir toplantıda “Benim amacım Allah nasip ederse
şehit olmaktır.” demişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14806.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Seçim, 31 Ağustos’ta başlayacak!
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 1 Kasım'da yapılacak 26. dönem milletvekili genel seçimi
için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıcı 31 Ağustos olacak.

28 Ağustos 2015 Cuma 15:54

Seçim takvimi yayımlandı Seçim başlangıcı 31 Ağustos olacak, milletvekili aday listeleri 18
Eylül'de YSK'ya verilecek, kesin aday listeleri 28 Eylül'de ilan edilecek. Seçim propagandası
ve yasakları 22 Ekim'de başlayacak.
1 Kasım'da yapılacak milletvekili genel seçimi için hazırlanan seçim takvimi YSK'nın internet
sitesinde yayımlandı.
Buna göre, siyasi partiler aday listelerini 18 Eylül'de YSK'ya verecek, kesin aday listeleri 28

Eylül'de ilan edilecek. Yurtdışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 8 Ekim'de
başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14807.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

MHP’de istifa şoku
Bünyan’da MHP’li Belediye Meclis üyesi partisinden istifa ederek AK Partiye geçti.
Partisinden istifa eden MHP’li Belediye meclis üyesi Şemsettin Değerli’ye rozetini AK Parti
Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış taktı.

28 Ağustos 2015 Cuma 21:18

AK Parti Bünyan İlçe Teşkilatı olağan haftalık Yönetim Kurulu toplantısına katılan MHP’li
Belediye Meclis Üyesi Şemsettin Değerli son günlerde yaşanan olaylar ve olaylar karşısında
partisinin sergilediği tutum nedeniyle istifa ederek AK Parti saflarına katıldığını açıkladı.
İlçe Teşkilat Binasında düzenlenen toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Havva Talay
Çalış, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş
Gökçe ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Partisinden İstifa eden MHP’li Belediye Meclis
Üyesi Şemsettin Değerli’ye AK Parti rozetini takan Milletvekili Havva Talay Çalış,
Değerli’nin almış olduğu kararın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek hayırlara vesile
olmasını diledi. Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu da Şemsettin Değerli’nin saygı
duydukları bir büyükleri olduğunu belirterek almış olduğu karadan dolayı duydukları
memnuniyeti dile getirdi. İlçe Başkanı Savaş Gökçe ise bundan sonra Değerli ile aynı yolda
yürüyecek olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Son günlerde yaşanan olaylara dikkat çeken Şemsettin Değerli ise partisinden istifa etmesinin
nedenini “ ortada bir memleket maeselesi var bu yüzden partimden istifa ederek AK Partiye
geçme ihtiyacı duydum” sözleriyle açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14808.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Otobüsleri Arızalanan Yolcular Çileden Çıktı
Yozgat'tan Şanlıurfa'ya giden yolcu otobüsü Kayseri'de arızalanınca yaklaşık 3 saat yolda
bekleyen yolcular, basın mensubunun görüntü almasını engelleyen firmanın görevlilerine
tepki gösterdi.

30 Ağustos 2015 Pazar 11:57

Yozgat'tan Şanlıurfa'ya giden yolcu otobüsü Kayseri'de arızalanınca yaklaşık 3 saat yolda
bekleyen yolcular, basın mensubunun görüntü almasını engelleyen firmanın görevlilerine
tepki gösterdi.
Yozgat'tan Şanlıurfa'ya yola çıkan yolcu otobüsü gece saatlerinde Kayseri Kuzey Çevre
Yolu'nda arızalandı. Yaklaşık 3 saat yolda bekleyen yolcular, otobüs firmasının yetkililerini
aradıklarını ancak kendileriyle ilgilenmediklerini ileri sürdü. Otobüsün arızasının
giderilmesini bekleyen yolcular, görüntü alınmasını engellemek isteyen otobüs firmasının
görevlilerine tepki gösterdi. Basın mensubunu kendilerinin çağırdığını söyleyen yolcular,
görevlilere, "Biz saatlerce burada mağdur olduk. Bu mağduriyetimizin duyulması için
çağırdık. Çekim yapılmasına karışamazsınız" diyerek otobüs firmasının görevlilerine tepki
gösterdi.
Otobüsteki arızanın giderilmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14809.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı, 10 yıl aradan sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle coşkuyla
kutlandı.

30 Ağustos 2015 Pazar 12:02

Kutlama Atatürk Anıtı'na Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye
Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na konulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile
başladı. Anıta çelenklerin konulmasının ardından Vali Orhan Düzgün, Hv. Plt. Tümgeneral
İsmail Yalçın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tebrikleri kabul etti. Tebriklerin

kabul edilmesinin ardından açıklama yapan Vali Orhan Düzgün, "30 Ağustos zafer
bayramının 93. Yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda Gazi
Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman silahlı kuvvetlerimizin, o dönemin şartlarını
göz önüne alırsak gerçekten ne fedakarlıkla askerimizin ve milletimizin el ele bu
Cumhuriyetin kuruluşu için ne büyük fedakarlıklar yaptıklarını görüyoruz. Bu şanlı bayramı
da her yıl silahlı kuvvetimiz ve milletimizle beraber kutluyoruz. Kayseri’de de daha önce
Nato caddesinde kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramını bu sene Cumhuriyet Meydanına aldık.
İnşallah bundan sonra halkımızın daha geniş katılımıyla beraber hem Cumhuriyet Meydanı’nı
hem 30 Ağustos Zafer Bayramını hep beraber kutlarız. Günümüzde ne yazık ki bu büyük
devleti yıkmaya çalışan kişiler var inşallah onların da emellerine ulaşamayacağını ümit
ediyoruz, bekliyoruz ve inanıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde de geçtiğimiz yıllarda da buna
benzer buna benzer bazı girişimler teşebbüsler oldu. Ama hepsi de onlar için hayal kırıklığıyla
sonuçlandı. Geçtiğimiz günlerden itibaren meydana gelen emniyet müdürlüğümüze ve Türk
Silahlı Kuvvetlerimize yapılan saldırıları kınıyorum. Hiçbir suçu olmayan masum insanlara
karşı silah doğrultmak tabiki kalleşçedir. İnşallah el birliğiyle bu zor günlerin üstesinden
geleceğimize inanıyorum" dedi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki geçit töreni de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın
okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Üsteğmen Mehmet Kaya
tarafından yapıldı. Geçit töreninde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan vatandaşlar askerlere
büyük ilgi gösterdi ve coşkuyla alkışladı.
30 Ağustos törenleri geçit töreninin ardından son bulurken, Vali Orhan Düzgün, Garnizon
Komutanı Hv. Plt. Tümgeneral İsmail Yalçın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14810.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Kar Maskeli 8 Yaşındaki Kerem Törende
Dikkat Çekti
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına annesi ile birlikte katılan 8 yaşındaki Kerem Tunç
Cingöz, kar maskeli askeri kıyafetiyle dikkat çekti.

30 Ağustos 2015 Pazar 12:17

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına annesi ile birlikte katılan 8 yaşındaki Kerem Tunç
Cingöz, kar maskeli askeri kıyafetiyle dikkat çekti.
10 yıl aradan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı
kutlamalarına vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildi. Törenlere vatandaşlar ellerinde
Türk bayrakları ile katılırken, çocukların askeri kıyafetler giymesi dikkat çekti.
Törene annesi ile birlikte gelen 8 yaşındaki Kerem Tunç Cingöz de giydiği askeri kıyafet ve
kar maskesi ile dikkat çeken çocuklar arasındaydı. Küçük Kerem her yıl katıldığı 30 Ağustos

Zafer Bayramı kutlamalarında bu sefer Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın ile
hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14811.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Pınarbaşı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı
Etkinlikleri
Pınarbaşı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.
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Pınarbaşı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.
Pınarbaşı Cumhuriyet Meydanı’nın da düzenlenen törene, Pınarbaşı Kaymakamı Mehmet
Haşim Çelik, İlçe Garnizon Komutan vekili kıdemli Başçavuş Cengiz Erdoğan Pınarbaşı
Belediye Başkanı Dursun Ataş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sevil toplum örgütleri ile
çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende
Atatürk Anıtı’na ilk çelengi Pınarbaşı Kaymakamı Mehmet Haşim Çelik bıraktı. Program
diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin de Atatürk Anıtı’na Çelenk bırakmasıyla sona
erdi.
Çelenk sunumu ardından Pınarbaşı Kaymakamı Mehmet Haşim Çelik tebrikleri kabul etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14812.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Otizmi Hayvan Sevgisiyle Yenecek
Kayseri'de yaşayan otizmli Tarık Altunel, hayvan sevgisiyle hastalığını yenmeye çalışıyor.
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Kayseri'de yaşayan otizmli Tarık Altunel, hayvan sevgisiyle hastalığını yenmeye çalışıyor.
Kayseri'de yaşayan otizmli Tarık Altunel (10), otizmden kurtulmak için sosyal aktiviteleri
ihmal etmiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kursların hemen hemen hepsine
katılan Tarık, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde de
hayvanlarla zaman geçirerek, hastalığını yenmeye çalışıyor. Annesi Sevil Altunel ile beraber
sabah saatlerinden itibaren hayvanat bahçesine gelen Tarık, gün boyu hayvanların bakımını
yaparak, onlarla ilgileniyor. Hayvanları sevdiğini söyleyen Tarık Altunel, hayvanlarla beraber
zaman geçirince mutlu olduğunu ifade etti.
Tarık'ın annesi Sevik Altunel de, "Biz oğlum ile beraber gönüllü hayvan bakıcılığı projesinde
yer aldığımız için çok mutluyuz. Oğlum otizmli olduğu için duyusal dokunma, hissetme
durumlarında hayvanları sinerjik enerjisi gelişimine çok katkı sağladı. Aynı zamanda
merhamet duygusunu öğrendi ve korkularını aştı" dedi. Anne Altunel, "Bu proje bizim için
bulunmaz bir fırsat oldu. Proje tam bir terapi ve eğitim içeriyor. Eğitim alırken eğlendik. Bu
projeyi gerçekleştirdikleri için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik olmak
üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14813.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Tarihi Eserlerin Üç Boyutlu Rölövesi Çıkıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'deki bazı tarihi mekanların üç boyutlu
lazer tarama sistemi ile rölövesini çıkaran İtalyan ekibin çalışmalarını takip etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'deki bazı tarihi mekanların üç boyutlu
lazer tarama sistemi ile rölövesini çıkaran İtalyan ekibin çalışmalarını takip etti. Çalışmayı
yapan ekip Floransa Üniversitesi'nden geldi.
Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt döneminde yapılan Bedesten'de lazer tekniği ile tarihi mekanın
rölövesi çıkarılıyor. Kayseri sınırlarında bulunan gerek yeraltı ve gerekse yerüstü yapı ve
yerleşimlerin tüm dünyada kabul gören teknik yöntemlerle rölövelerini çıkarmak, çıkarılan
rölövelerin, restitüsyon ve restorasyon için kullanımlarını sağlamak amacıyla İtalya'dan
mimaride dünyaca ünlü bir ekip getirtildi. Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği
himayesinde İtalya-Floransa Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden gelen grubun Bedesten'deki
çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç da izledi.
Çalışmalara başkanlık yapan Prof. Dr. Carmela Crescenzi, üç boyutlu lazer tarama sistemiyle
ilgili Başkan Çelik'e bilgi verdi. Prof. Dr. Crescenzi, üç boyutlu lazer tarama sisteminin,
zamanın etkilerini taşıyan tarihi yapının tüm detayları ile kaydedilmesi ve daha sonraki
aşamalarda restorasyonu için kesin metrajının elde edilmesi için kullanılan en sağlıklı
uygulama olduğunu belirtti.

Ağırnas'taki Mimar Sinan'ın evinde de üç boyutlu lazer tarayıcı ile restitüsyon ve restorasyon
çalışmalarında kullanılacak rölöve çalışmaları yapan İtalyan ekip yapılan çalışmaları dünya
çapındaki konferans ve toplantılarda uluslararası akademik camia ile paylaşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14814.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Bisikletli Kapkaççı Dolandırıcılık Ekiplerinden
Kaçamadı
Kayseri'de bisikletle kapkaççılık yaptığı belirlenen bir kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
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Kayseri'de bisikletle kapkaççılık yaptığı belirlenen bir kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe ve Tacettin Veli Mahallesi'nde
bisikletle kapkaççılık yapan 39 yaşındaki M.Y. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube
Müdürlüğü dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli M.Y.'nin çaldığı telefonları sattığı belirlenirken, bir bıçaklı gasp ve iki güveni kötüye
kullanma olaylarına da karıştığı belirlendi.
Gözaltına alınan M.Y., doktor kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14815.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Kayserileri Serinleten Yağmur
Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, sıcak havada bunalan Kayserili
vatandaşları serinletti.
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Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, sıcak havada bunalan Kayserili
vatandaşları serinletti.
Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren sıcak hava etkinken, akşam saatlerinde sağanak yağış
etkili oldu. Kentte zaman zaman 37 dereceyi bulan hava sıcaklığı karşısında vatandaşlar zor
anlar yaşarken, etkili olan sağanak yağış ile beraber vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Bazı
vatandaşlar yağışa aldırmadan yürümeye devam ederken, bazı vatandaşlarda iş yerlerinin
saçaklarına sığındı. Sıcaktan çok bunaldıklarını ve yağan yağmurla beraber serinlediklerini
söyleyen Erkan Erdoğan isimli vatandaş, yağmurun yağması ile beraber mutlu olduklarını
kaydetti.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de, sağanak yağışın devam edeceğini belirterek,
vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14816.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Selda Avcı’nın Mutfağı… Tandır Böreği
Sizden gelenler Mehtap Erol hanıma tarifini bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz.
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Hamuru için malzemeler:
4 su bardağı un
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı zeytinyağı
2 tatlı kaşığı tuz
Su
Arasını yağlamak için:
125 gr. Margarin
125 gr. Tereyağı
1,5 çay bardağı tahin
Yapılışı:
Hamuru için tüm malzemeler bir kaba alınır. Yavaş yavaş su ilave edilerek kulak memesinden
daha yumuşak bir hamur yoğurulur. Hamur dinlenirken margarin ve tereyağı bir tavada
eritilir. Altı kapatılıp içine tahin ilave edilir. İyice karıştırıp yağ ve tahinin birbirine geçmesi
sağlanır. Hamurun tamamı masaya alınıp incecik açılır. 10-15 dakika yağın donması beklenir.
Hamurun tam ortasından delinip dışa doğru kıvrılır. Dış kenarda içe kıvrılıp
birleştirilir.
Yine 10-15 dakika beklenip hamur kopartılıp yavaş yavaş uzatılır. 3 eşit beze
olacak şekilde rulo yapılır. Buzdolabında 1 saat bekletilir. Hamurun ilk bezesi masaya un
serpilip fırın tepsisi büyüklüğünde açılır. Yağlanmış tepsiye ilk hamur serilir. Harcın yarısı
hamurun üzerine yayılır. İkinci hamurda açılıp serilir. Kalan harç yayılır. Son bezede açılıp
tepsiye serilir. (Hamurlar tepsiye serince küçülebilir. Elinizle çekiştirerek büyütebilirsiniz.

Kenarlarında yığılan fazla hamur olursa bıçakla kesip köşeleri kapatabilirsiniz.) Hamurun
üstüne 1 yumurta kırılıp bolca susam ve çörek otu serpilip 200 derecede pişirilir. Afiyet
olsun…
Sizden gelenler Mehtap Erol hanıma teşekkürler…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14817.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Selda Avcı ile Kış Hazırlıkları
Merhabalar Sevgili Dostlar,
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Sonbahar kendini hissettirirken kış hazırlıkları hız kazanmaya başladı. Konserveler,
kızartmalar, turşular derken en vazgeçilmez kimileri için olmazsa olmaz bir lezzet ev yapımı
salçaların kaynatılma aşamasını da hemen hemen her gün görmeye başladık bile. Bizde bugün
sizinle ev yapımı salça nasıl yapılır püf noktaları nelerdir bunları paylaşmak istedik. İşte tam
da bu nedenlerle herkesin evinde birazcık zaman ayırarak yapabileceği pratik bir salça tarifi
vereceğim. Aynı yöntemi biber salçası yapımında da kullanabilir, yemeklerinize
içindekilerden emin olduğunuz katkısız, sağlıklı ve tertemiz salçanızla lezzet katabilirsiniz.
Salça yaparken domates seçimi çok önemli;
Ankon, armut ya da yumurta domates denilen yassı, küçük ve etli domatesle salça yapmak en
kolayı. Bu domatesin su oranı az ama eti bol olduğu için az fire ile daha fazla salça elde
etmeniz mümkün. Çanakkale domatesi ile salça yaparsanız kg olarak daha fazla domates
kullanmanız gerekir. Ama salçanızın rengi daha açık ve güzel olur.
Salçayla ilgili bilmeniz gereken en önemli püf noktalarını şöyle sıralayabiliriz;
Salça pişirirken mutlaka tahta kaşık kullanmanız gerekir. Metal kaşık salçayı sulandırır.
Salça ocakta kurutulacaksa mutlaka başında durmanız gerekir, kaynamaya başladığında
kıvamı çok yoğun olduğundan tüm mutfağınıza sıçrayabilir.
Salçanın uzun süre bozulmamasını sağlayan temel faktör tuzdur. Bu tuzun da mutlaka
turşuluk olarak tabir edilen kaya tuzu olması gerekir. İyotlu tuz salçayı sulandırır.
Salçayı kullanırken mutlaka temiz kaşıkla almalı ve üzerini örtecek kadar zeytinyağı ile
kaplamalısınız. Bu şekilde yaparak salçanızın hava ile temasını kesmiş olur ve bozulmasını
engellersiniz.
Bazı yörelerde salçanın içine kuru kekik katılır. Kekik güçlü bir antiseptik olduğu için
salçanın bozulmasını geciktirir.
Domatesin taze ve bol olduğu yaz günleri domates salçası yapmak için idealdir. Ev yapımı,
katkısız ve doğal yiyecekleri tercih ediyorsanız evde domates salçasını birden fazla yöntemde
hazırlayabilirsiniz. En yaygın olanları güneşte bekleterek (Anadolu'da yaygın olarak
kullanılan bir yöntemidir) ya da kaynatarak yapmaktır.
Malzemeler

20 kilogram domates
300 gram kaya tuzu
Yapımı:
Öncelikle domatesleri yıkayarak iyice temizleyin ve yeşil saplarından ayırın. Küçük boy
domatesleri ikiye bölün, daha büyük boy olanları birkaç parça olacak şekilde dilimleyin.
Kapaklı, büyük bir kaba domatesleri koyun. Domatesleri 3-4 gün kadar yumuşamaları ve
kabuklarından ayrılmaları için bu kapta bekletin. Bu süre boyunca üzerinin kabuklanmaması
için domatesleri karıştırmayı unutmayın.
Bekleme süresi bittiğinde büyük bir süzgeç alıp domatesleri kabuklarından ve
çekirdeklerinden ayırın. Oluşan posayı ayırıp atın. Kabuk ve çekirdeklerinden ayrılan
domates, sarı renkli domates suyu ve püre haline gelir. Bu sarı renkli suyu ve püresini
birbirinden ayırmak için karışımı bez torbalardan süzmek gerekir.
Sarı su püreden ayrıldıktan sonra elinizde salçanın özü kalır. Bu adımdan sonra salçayı iki
şekilde hazırlayabilirsiniz.
Güneşte kurutma yöntemi;
Güneşte bekleterek hazırlamayı tercih ederseniz, önce salça özüne tuzu ekleyip karışımı geniş
tepsilere koyun. Fazla suyunu çekmesi ve uygun kıvama ulaşması için bu tepsileri güneşte
bekletin.
Güneşte bekletirken, tepsilerdeki domatesi günce iki kez karıştırın ve üzerlerinde toz, toprak,
vb. gibi yabancı maddeler birikmemesine dikkat edin. Güneşte kurutma yöntemi sırasında
salçanın üzerinin kabuklanmamasına ve küflenmemesine dikkat etmek gerekir. Yaklaşık 4-5
gün sonra tepsilerdeki domates suyunu iyice çeker ve uygun kıvama ulaşır.
Evde kaynatma yöntemi;
Eğer hazırladığınız domates püresini güneşte kurutarak salça yapma imkanınız yoksa evde
kaynatma yöntemini kullanabilirsiniz. Domates püresini büyük bir kazana koyup tuzunu
ekledikten sonra iyice suyunu çekene kadar kaynatın. Kaynarken sık sık karıştırmayı
unutmayın.
İyice suyunu çekip kıvamını bulduğunda salçayı sıcakken, daha önceden sıcak suyla iyice
yıkanmış kavanozlara koyun. Kavanozların ağzına bir parmak kadar zeytinyağı koyup
kapaklarını sıkıca kapatın ve kavanozları ters çevirin.
Ek bilgiler
Sulu domateslerden daha az salça elde edeceğinizi unutmayın. Etli domatesler (armut
domates) salça yapımı için daha uygun olur.
20 kg armut domatesten yaklaşık 2-3 kg salça elde edilebilir.
Seçtiğiniz domatesin tadı salçanızın da tadını doğrudan etkiler.
Hazırlayacağınız salçayı uzun süre saklamak ve kullanmak niyetindeyseniz daha çok tuz
kullanmanız gerekir.
Salçayı en sağlıklı şekilde cam kavanozlarda saklayabilirsiniz. Salçanızın bozulmasını
istemiyorsanız büyük boy kavanozlar yerine orta boy kavanozlar tercih edin. Bir kez açılan
kavanozu uzun süre bekletmeyin, bozulmadan tüketin.
Eeeee ne diyelim Allah ağız tadı ile yemeyi nasip etsin inşallah.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14818.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Gazeteci Davut Güleç'in Oğlu Onur Özgür
Güleç dünya evine girdi
Gazeteci Davut Güleç'in oğlu Onur Özgür Güleç, Yasemin Öner ile evlenerek dünya evine
girdi.
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Onur Özgür Güleç ile Yasemin Öner çiftinin düğününe çok sayıda davetli katıldı. Onur Özgür
Güleç ve Yasemin Öner çifti düğünlerinde mutlu anlar yaşadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14819.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Kayseri Mtb Cup" Tekir Yaylası'nda yapıldı
Dünya çapında kış turizm merkezlerinden olan Erciyes sadece kış sporlarının değil yaz
sporlarının da merkezi haline geliyor. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası "KAYSERİ MTB
CUP" Erciyes Tekir Yaylası'nda yapıldı.
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Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2015 yılı faaliyet
programında yer alan Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası "KAYSERİ MTB CUP"
organizasyonuna Türkiye'nin farklı illerinden milli sporcular katıldı.
Dünya Bisiklet Federasyonu (UCI), Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) ve Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. organizasyonu ile Salcano'nun sponsorluğunda
gerçekleştirilen Salcano Kayseri MTB Cup C3 kategorisindeki Arazi Sürüşü (Cross-Country)
yarış parkurunda, yarışmacılar aynı anda pedal basarak farklı yükseltilerde dereceye girmek
için mücadele ettiler.
7 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda dereceye girenlere madalyalarını Vali
Yardımcısı Gökhan Azcan, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas Belediye Başkanı

Mustafa Palancıoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Erciyes A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Çahid Cıngı taktı
Erciyes'te ilk kez gerçekleştirilen yarışlar hakkında bilgi veren Murat Cahid Cıngı, Erciyes'i
sadece kış turizmine münhasır bir merkezden ziyade tüm dağ ve tabiat sporlarının
yapılabildiği güzel bir turizm merkezi haline getirmeye çalıştıklarını söyledi. Kayseri'de ilk
defa yapılan MTB CUP yarışlarının 7 farklı kategoride ve farklı yaş gruplarında
gerçekleştirildiğini ve yarışlara hem bayanlar hem de erkeklerin katıldığını ifade eden Cıngı,
"Yarışmacılar profesyonelce hazırlanan bir parkurda yarıştılar. Ayrıca uluslararası
gerçekleştirilen yarışta da ilk üçe giren yarışmacılar olimpiyatlara katılmak için puan elde
ettiler. Türkiye'nin birçok vilayetinden milli sporcular bu yarışlara katıldı. Kışın pist olarak
kullandığımız alanları bisiklet yarışmalarında kullanmak ve böyle büyük organizasyonlar
gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14820.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Bisikletli kapkaççı tutuklandı
Kayseri'de bisikletle kapkaççılık yaptığı belirlenen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe ve Tacettin Veli Mahallesi'nde
bisikletle kapkaççılık yapan 39 yaşındaki M.Y. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube
Müdürlüğü dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan M.Y., doktor kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye sevk edilmişti.
Şüpheli M.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14821.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Vali Düzgün'den, Kayseri tanıtımına önemli
katkı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 1948 yılında başlayan ve Anadolu'nun 5 bin yıl öncesini
aydınlatan Kültepe kazılarında çıkan eserlerin birebir örneğini hem makam odasında
sergiliyor hem de ziyarete gelen önemli misafir ve devlet adamlarına hediye ederek şehrin
tanıtımına katkı sağlıyor.
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Daha önce Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü görevinde
bulunan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, makam odasına koyduğu ve önemli misafirlere hediye
ettiği tarihi eserlerin replikaları ile dikkat çekti. Tarih ve tarihi eserlere, meslek hayatı
boyunca ilgi duyduğunu söyleyen Vali Düzgün, "Çünkü tarih bir milletin geleceğiyle geçmişi
arasında sağlıklı bir bağ kurabilmesi, geleceğe daha iyi hazırlanabilmesi ve gençlerimizi daha
iyi yönlendirebilmemiz için tarihimizi unutmamak, tarihimizden kopmamak gerekiyor. Bir
milleti millet yapan hatta devlet yapan en önemli unsurlardan birisi de ortak kültür ve tarih
bilincidir. Anadolu toprakları üzerindeki bütün tarihi eserlere sahip çıkıyoruz, çıkmamız
gerekiyor. Yani ister bizim kendi geçmişimizden olsun, isterse bu topraklarda yüzlerce,
binlerce yıl önce medeniyet sürmüş olan milletlerin, insanların bırakmış oldukları eserleri biz
bu toprakların zenginliği olarak görüyoruz. Dünyada sürekli bir değişim ve gelişim söz
konusudur. İnsanlar hareket ediyorlar. Ama tabi bu topraklar üzerinde Türklerden önce
yaşamış olan Asurlular, Hititliler ve devamında Selçuklular, Osmanlılar onların bıraktığı
eserleri biz insanlığın bir zenginliği olarak görüyoruz. Onları ayağa kaldırarak bunu tüm
insanlığın ortak mirası olarak tüm dünyaya ve ülkemize sunmaya çalışıyoruz" dedi.
"Müzelerde sergilenen eserlerin kopyalarının yapılması benim Kültür Bakanlığındaki
tecrübeme dayalı olarak dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bu tür eserlerin birer
replikalarının yapılarak prestij hediye olarak yerli ve yabancı devlet misafirlerine önemli
konuklara verildiğini hatta bazen bir ticari ürün olarak o müzeyi ziyaret edenlere satıldığını
biliyoruz" diyen Vali Orhan Düzgün, "Çünkü bu eserler sınırlı sayıda yaptırılıyor. Tabi
vermiş olduğunuz eserler mesela Amerika’dan gelen Brooklyn Belediye Başkanı veya
Hindistan, Almanya, Mısır gibi ülkelerden gelen yerli, yabancı devlet adamlarına ya da
önemli konuklara bu eserleri verdiğinizde onlar tabi kendi yaşadıkları yerlerdeki özel
mekanlarda sergiliyorlar. Aynı zamanda ülkemizin ve şehrimizin tanıtımı bu vesileyle
yapılmış oluyor. İnsanlar merak ediyor. Bugün benim makam odamda bile birer örneğini
sergiliyorum. İnsanların ilgisini çekiyor ve eser hakkında ne olduğu, hangi döneme ait olduğu
hakkında açıklama yapınca bu eserlerin çıkarıldığı yerleri görme isteği artıyor ya da eserlerin
sergilendikleri müzelere yönlendirmiş oluyoruz. Buradaki eserlerin büyük bir kısmı Kayseri
Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen eserlerdir. Bunların dışında Kayseri’nin sembolü
olabileceğini düşündüğümüz Kayseri Saat Kulesinin küçük bir kristal minyatürünü vb.
eserleri yaptırdık" diye konuştu.
Vali Düzgün, Kültepe kazılarında çıkan 5 bin yıl öncesini aydınlatan tarihi eserlerin yanında
Selçuklu motiflerinden de faydalandıklarını belirterek şunları söyledi:
"Kayseri’deki Selçuklu eserlerindeki motiflerden faydalanarak kolay taşınabilecek kravat, kol
düğmesi gibi hatıra eşyaları yaptırdık. Tabi Kayseri’nin sucuğu, pastırması ve mantısı
ünlüdür. Her mevsim veya her yere bunları götüremiyoruz. Bu tür kültür eserleriyle de
şehrimizi tanıtmaya ve bu kültür varlıklarını da ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Kayseri her
şeyden önce ticaret ve sanayi şehridir. Bu konuda da Türkiye’de haklı bir ün sahibidir.
Bundan sonra da bu varlığını devam ettirmesi lazım. Kayseri’deki fabrikalar, özel işletmeler,
ticarethanelerle birlikte pek çok kişiye, istihdam sağlıyor. Bununla beraber Kayseri’nin çok
zengin bir tarihi mirasa sahip olduğunu gelince, aslında gelmeden öncede gerek Kültür
Bakanlığındaki görevim sırasında gerekse genel kültür olarak Kayseri’nin zengin bir kültür
mirasına sahip olduğunu biliyordum. Kültepe beş bin yıl önce burada Asur Krallığına
başkentlik yapmış, Kayseri ise Kapadokya Krallığının önemli merkezlerinden birisidir.
Selçuklu varlığı Kayseri’de azımsanamayacak derecedir. Bugün Kayseri’de önünde fotoğraf
çektireceğiniz binalara bakarsanız birçoğunun 8 asır önceden Selçuklu döneminden kalmış
olduğunu görürsünüz. Bunların dışında doğal güzelliklerimiz de bulunmaktadır. Kapuzbaşı
Şelaleleri, Sultan Sazlığı gibi pek çok doğal güzelliklerimiz de bulunmaktadır. Erciyes Kayak
Merkezi kış turizmi bakımından son derece güzel bir yerdir. Yüzde 90 oranında altyapısı da
tamamlanmış durumdadır. Konaklama Tesislerinin yapımı da bir taraftan devam etmektedir.

Ticaret ve sanayisiyle beraber Kayseri’de turizmin de gelişmesini arzu ettik. Çok uygun
avantajlara sahip olmasına rağmen Kayseri’ye gelen turist sayısının çok sınırlı olduğunu
gördük. Kapadokya Bölgesine gelen turistlerin bile büyük bir kısmı Kayseri Hava Limanını
kullanmasın rağmen Kayseri’ye uğramadan doğruca ilimiz sınırları dışındaki Kapadokya
Bölgesine gidiyorlar. Bu nedenle hem gelen turistleri buraya yönlendirebilmek hem de yeni
turist gruplarını ilimize çekebilmek için bazı tanıtım faaliyetleri geçekleştirdik. Yurt dışındaki
bazı tanıtım organizasyonlarında, tanıtım fuarlarında ilimizi temsil ettik. Yurt dışından turizm
gazetecilerinin seyahat operatörlerini ilimize davet ettik. Yurt içinde de benzer programlar
gerçekleştirildi.
Bu yapılan çalışmalar sonucu Kayseri yerli ve yabancı, yazılı ve görsel medyada yerini buldu
ve geçtiğimiz kış ayında da iyi bir kar yağışı olmuştu. Erciyes’te kayak sezonu neredeyse 5
aya yakın devam etti. Önceki yıllara göre turist kapasitesinde ciddi bir artış oldu."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14822.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Çatal ve tabakları çalan hırsıza uyarı notu
yazdı
Kayseri'de, mesire alanı olarak düzenlenen yerdeki kulübeye girerek namazlık, çatal ve
tabakları çalan hırsıza sinirlenen bekçi, uyarı notu yazdı.
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Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Büyük Tuzhisar mahallesinde mesire alanı olarak
düzenlenen yerde bulunan kulübeye giren hırsızlar içeride bulunan namazlık, çatal ve
tabakları çaldı. Duruma sinirlenen bekçi Hasan Keleş, hırsız için yazdığı notu kulübenin
sayacının altına astı.
Büyük Tuzhisar mahallesi muhtarı Mehmet Köse, "Burası daha önce fidanlık olarak
kullanılıyordu ve Kaymakamlık tarafından kulübe yaptırıldı. Bir çok kişide buranın anahtarı
bulunuyordu. Artık kimin girdiğini bilmiyoruz ama içeride bulunan namazlık, tabaklar ve
çatalları almışlar" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14823.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

57 yaşında Judo da Dünya Şampiyonası'nda
yarışacak
Hollanda’da 21-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Veteranlar Judo Dünya
Şampiyonası'nda, 57 yaşındaki Ahmet Koparan Türkiye’yi temsil edecek.
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Judo ve Jujitsu antrenörü olduğunu belirten Ahmet Koparan, “3 yıldır Türkiye Şampiyonası
Judo da Veteranlar kategorisinde şampiyonluğum bulunuyor. Hollanda’da yapılacak olan
Veteranlar Dünya Şampiyonasına katılacağım. Dünya Şampiyonası için çalışıyorum. Orada
yoğun bir mücadele var. Bu mücadelede galip gelmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.
Daha önce Dünya Şampiyonluğunun olmadığını ancak Türkiye Şampiyonluğunun
bulunduğunu söyleyen Koparan, "Judo olimpik bir spordur. Olimpiyatlarda derece almış
sporcularımız da vardır. Veteranlar olarak da Hollanda’ya Türkiye’den 14 kişi gidecek.
Kayseri’den sadece ben katılıyorum" diye konuştu.
Hollanda'da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını söyleyen 57 yaşındaki
Koparan, "40 yıldır Judo yapıyorum. Hem milli takım antrenörüyüm hem de milli hakemim.
Yarışmalara kendi imkanlarımızla katılıyoruz. Çevremdeki insanlardan bana yapamazsın
diyen olmadı. Onlarda bana destek oluyorlar. Çünkü ben bu sporu 40 yıldır yapıyorum.
Elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14824.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Hiçyılmaz, fırıncıların taleplerini dinledi
Kayseri Ticaret Odası Meslek Komiteleri çalışmaları kapsamında Unlu, Sütlü Gıda Ürünleri
Üretim ve Ticareti alanında faaliyet gösteren üyelerden oluşan 16. Meslek Komitesi toplantısı
gerçekleştirildi. Fırıncıların taleplerini dinleyen Başkan Hiçyılmaz, toplantı sırasında
muhataplarıyla telefonla görüşerek konuları aktardı.
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KTO VIP salondaki toplantıya; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cindoruk, Meclis Üyesi Yetiş Çakır, 16. Meslek
Komitesi Başkanı Ahmet Arslan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem
Şube Müdürü Cevdet Akyüz, Gıda Kontrolörü Mühendis Murat Kaya, Halk Sağlığı
Müdürlüğü Şube Şefi Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Ahmet Teke,
komite üyeleri ve fırıncılar katıldı.
KTO Başkanı Hiçyılmaz, unlu mamulleri ve özellikle ekmek üretiminde yaşanan sorunlar ve
taleplere ilişkin istişare amaçlı toplandıklarını belirterek, “Ekmek fiyatlarının belirlenmesi
için Esnaf Odalarıyla birlikte fiyat tarifesi çıkarılması yönünde hareket etmekteyiz. 70 kuruş
olan ekmek fiyatının 85 kuruşa çıkarılması için esnaf odalarıyla birlikte bir çalışma yaptık.
Elektriğe, suya, işçiliğe, una gelen zamların ışığında 70 kuruş olan fiyatın, 85 kuruşa
çıkarılmasının uygun olduğu görüşü bize bildirildi. Biz de onlarla birlikte 85 kuruş olmasına
karar verdik” dedi.
Belirlenen tarifenin ekmeğin en fazlaya satılabilecek fiyat tarifesi olduğunu ifade eden
Hiçyılmaz, bu fiyatın altında kar edilebiliyorsa ve serbest piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa
bunun yapılabileceğini belirtti.
Kayseri’de üretimi çok olan pidenin gıda kodeksine uygunluğu konusunda ortaya çıkan
sorunlara ilişkin değerlendirmede de bulunan Hiçyılmaz, “Bu konuya ilişkin pide üretiminin
bakanlık kodeksine alınması yönünde ilgili kurumlara yazılı bildirimlerimiz oldu. Bundan
sonra da girişimlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, pide üretiminin kodekse dahil edilmesi
yönünde bakanlıkta bir çalışma yapıldığını, gelişmelere ilişkin olarak Kayseri Ticaret
Odası’na bilgi verileceğini kaydettiler.
Başkan Hiçyılmaz toplantıda komite üyelerinin taleplerini tek tek dinledi ve çözümü
noktasında yapılabileceklere ilişkin bilgi verdi. Komite üyelerinin, un analizine ilişkin
Kayseri dışından hizmet aldıklarını ve bunu Kayseri’de Ticaret Borsası laboratuvarında
yaptırmak istediklerine ilişkin taleplerini değerlendiren Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Borsası
Başkanı Şaban Ünlü’yü telefonla arayarak bu konuyu aktardı.Başkan Hiçyılmaz, toplantının
sonunda ekmek ve unlu mamullerin üretiminde hijyen koşullarının da çok önemli olduğunu
vurgulayarak, bu konuda kontrol açısından sorumluluk taşıyan kuruluşların ve üreticilerin
özverili çalıştıklarını bildiklerini ve kendilerine teşekkür ettiklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14825.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Ağaç yaşken eğilir
Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılıyor. Anadolu Harikalar Diyarı'nda
bulunan Hayvanat Bahçesi'nde önceki yıllarda olduğu gibi Gönüllü Hayvan Bakıcılığı Eğitimi
verildi.
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Yaklaşık 20 çocuk 18-29 Ağustos tarihleri arasında Hayvanat Bahçesi'nde eğitim gördü.
Eğitimin sonunda hayvan bakıcılığı sertifikalarını alan çocuklara, hayvanların yaşam tarzı,
bakımı, temizliği ve beslenmesi ile ilgili bilgiler verildi. Çocuklarını, Gönüllü Hayvan
Bakıcılığı Kursu'na gönderen aileler, Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamasından çok
memnun kaldıklarını belirterek, verilen hizmetten dolayı teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14826.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Büyükşehir'den zafer turnuvası
Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesislerinde düzenlenen 30
Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası sona erdi. Turnuvaya 40 sporcu katıldı.
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Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası eleme
maçlarıyla başladı. Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki kortlarda oynanan müsabakalar sonucu 8
oyuncu Pazar günü çeyrek final maçlarına çıktı.
Çekişmeli maçlara sahne olan müsabakaların ardından 52 yaşındaki Mahmut Arslantaş
turnuvanın şampiyonu olma başarısını gösterdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis
Turnuvası'nda ikinciliği Sinan Öztürk, üçüncülüğü ise Fatih Emiroğlu elde etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14827.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Cebir’de asfalt çalışması
Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yukarı mahallelerde gerçekleştirdiği asfalt
çalışmalarını Cebir Mahallesinde 2 bin metrelik satih kaplamayla sürdürdü.
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Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, merkeze uzak
ve rakımı en yüksek yerleşim yerlerinden Cebir’de 2 kilometrelik satih kaplamanın

gerçekleştiğini söyledi. Başkan Palancıoğlu, Cebir Mahallesinin rakımının yüksek olmasından
dolayı fazla yağış aldığını bu yüzden asfaltın diğer mahallelere göre daha fazla yıprandığını
belirtti. Tekir yaylasıyla aynı seviyede olan Cebir Mahallesinde fazla kar yağışı ve buzlanma
nedeniyle bozulan asfaltı hızlı şekilde satih kaplama yaparak yenilediklerini belirten Başkan
Palancıoğlu, “ Bu çalışmayla birlikte 5 metrelik yolumuzu genişleterek 7.5 metreye çıkardık.
Cebir mahallemizin girişinden başladığımız asfalt çalışmamızı yukarı yerleşim yerleri ve
mahalle aralarına kadar geniş bir alanda tamamladık. Asfalt sezonunu en iyi şekilde
değerlendirerek mesai mefhumu gözetmeksizin var gücümüzle tüm mahallelerimizde
planladığımız yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Başkan Palancıoğlu, bu yıl özellikle yukarı mahallelerde 30 kilometrelik satih kaplama
gerçekleştirdiklerini belirterek çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14828.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Daha temiz bir Bünyan için çalışıyoruz
Bünyan Belediyesi temizlik yatırımlarına ve bu alanda atılan adımlara devam ediyor. Daha
önce birçok noktada kullanılan çöp varillerini yeni ve modern çöp konteynerleriyle değiştiren
Bünyan Belediyesi ilçe merkezinde ana arterlerde bulunan ve çeşitli nedenlerle kullanılamaz
duruma gelen eski konteynerleri yeniliyor.

31 Ağustos 2015 Pazartesi 15:06

Dört yeni çöp kamyonu ve bir yol süpürme aracı ile temizlik birimini güçlendiren Bünyan
Belediyesi bu alanda yapılan yeni yatırımlar ile daha temiz bir Bünyan için modern araç ve
gereçlerle çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, yaptığı
açıklamada, daha temiz ve modern bir Bünyan için şehir içi ve mahallelerde çöp konteyneri
sayısının
arttırılarak,
yeni
temizlik
araçlarının
tahsis
edildiğini
belirtti.
Yeni satın alınan konteynerlerle birlikte ilçe genelindeki konteyner sayısının toplamda 2 bine
yaklaştığını ifade eden Başkan Gülcüoğlu, çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için gerekli
tüm hassasiyeti gösterdiklerini bildirdi.Belediye olarak ilçenin temiz ve yaşanabilir bir
görünüme kavuşturulması, vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmelerini
her zaman öncelikleri arasına aldıklarını ifade eden Başkan Gülcüoğlu: "Göreve geldiğimiz
günden itibaren satın almaya başladığımız yeni çöp konteyneri ve araç filomuza dahil
ettiğimiz teknolojik araçlarla, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmenin gayretini
gösteriyoruz. Bugüne kadar şehir merkezimiz ve mahallelerinde mevcut çöp konteyneri
sayımız 6 yüz adetti. Buna 1400’ü aşkın yeni konteyner ekleyerek ihtiyaç duyulan bölgelere
yerleştirdik. Daha güzel ve temiz bir Bünyan için tüm vatandaşlarımızla el ele verip,
üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmanın gayretini gösteriyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14829.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Doğan: Siyaset STK’ların önünü açtı
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan “siyaset, sivil toplum kuruluşlarının önünü açtı”
dedi.

31 Ağustos 2015 Pazartesi 15:41

Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu’nca Ankara Kızılcahamam Çam Hotel’de
düzenlenen “100 Yıllık Muhasebe ve Yeniden İnşa” başlıklı programa katılan Doğan burada
bir konuşma yaptı.
AK Parti İktidarının 13 yıllık hizmet dönemi süresinde birçok vesayetin kaldırılarak özgürlük
alanlarının genişletildiğini söyleyen Doğan “bu durumdan olumlu etkilenen kuruluşlar
arasında STK’lar da yer alıyor” dedi.
Ahmet Doğan, 5 gün sürecek programa Anadolu’nun birçok yerinden 1500 kişinin katıldığını
hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Böylesine büyük ve kapsamlı buluşmanızın konusu olan ‘muhasebe ve yeniden inşa’
medeniyetimiz için çok önemli noktalar. Maalesef toplumumuzda muhasebe denilince akla
genellikle maddi konular geliyor. Oysa bizim asıl sosyal konularda ve manevi boyutlarda
muhasebeye ihtiyacımız var.”
Doğan, toplumu yeniden inşa konusunda hepimize önemli görevler düştüğünü hatırlatarak “bu
güzel buluşmada alınacak çözüm odaklı kararların hayata geçirilmesi temennisiyle Anadolu
Platformu’nun ülke çapındaki başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi. Anadolu
Platformu Genel Başkanı Turgay Aldemir de katılımından dolayı Ahmet Doğan’a teşekkür
ederek “tekrar seçim”de başarılar diledi.
25 Ağustos’ta başlayan ve çok sayıda yerli-yabancı akademisyen, yazar, siyasetçi, entelektüel
ismin yer aldığı organizasyon çerçevesinde katılımcılar, çeşitli konularda sunumlar yapacak.
Program, 30 Ağustos Pazar günü sonuç bildirgesinin okunmasıyla son bulacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14830.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Çakır, ERÜ Rektörlüğüne adaylığını açıkladı
Vekil Rektör Prof. Dr. Hamza Çakır, yaptığı yazılı açıklama ile Erciyes Üniversitesi
Rektörlüğü’ne adaylığını açıkladı.
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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’un Sağlık Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Başkanlığı’na atanmasının ardından İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hamza Çakır, Rektör vekili olarak atanmıştı. Aday olup olmayacağı merakla
beklenen Prof. Dr. Hamza Çakır’dan yazılı açıklama geldi. Çakır yaptığı açıklamada, 17
Haziran 2015 tarihinden itibaren yapmakta olduğu vekil rektörlük sürecinde şahsına
gösterilen teveccühe, duyarlılığa ve hoşgörüye teşekkür ederek: “Bundan dolayı şükranlarımı
arz ediyorum. Uzun süredir yapmakta olduğum istişareler sonucunda ve sizlerden aldığım
olumlu dönüş ve cesaretten yola çıkarak mensubu olmakla gurur duyduğum Erciyes
Üniversitesi Rektörlüğüne adaylığımı açıklıyorum” dedi.
Erciyes Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Hamza Çakır’ın öğretim üyelerine hitaben
yaptığı rektör adaylığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “17 Haziran 2015 tarihinden
itibaren yapmakta olduğum Vekil Rektörlük sürecinde şahsıma göstermiş olduğunuz
teveccühe, duyarlılığa ve hoşgörünüze sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Uzun süredir
yapmakta olduğum istişareler sonucunda ve sizlerden aldığım olumlu dönüş ve cesaretten
yola çıkarak mensubu olmakla gurur duyduğum Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne adaylığımı
açıklıyorum.
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinden hareketle önceliğimiz, başta insan onuruna saygı
duyarak bizlere emanet gençlerimizin daha yüksek standartlarda eğitim almalarını; sağlık,
beslenme, sanat, kültür ve spor gibi alanlardan daha iyi şekilde yararlanabilmelerini sağlamak
olacaktır. Akademisyenlerimizin ve idari personelimizin üniversitemize aidiyet duygularını en
üst düzeye çıkaracak çevre düzenlemeleri, yeşil alan ve sosyal tesisleri öncelikli olarak
devreye sokacak, üniversitemizin adını ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi temsil edebilecek
bilimsel çalışmalara alt yapı ve ekonomik destekler vermeye çalışacağız.
Bunları yaparken birlikte düşünerek ve birlikte karar alarak yapmayı; açık, adil ve dürüst
davranmayı şiar edineceğiz. Adalet, herkese eşit davranmak değildir; adalet, hak edene
hakkını vermektir düşüncesi öncelikli prensibimiz olacaktır. Bu süreçte bana vereceğiniz
desteğe şimdiden teşekkür ediyor, aday olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
Önümüzdeki süreçte, görevimi aksatmadan mümkün olduğu ölçüde sizleri ziyaret etmeyi,
edemeyecek olursam bunun görevimden kaynaklandığını, ama gönlümüzün sizlerden yana
olduğunu unutmamanızı rica ediyorum. Ayrıca sizleri fazla rahatsız etmemek adına da
ilerleyen süreçlerde en fazla 3-4 mail daha atmayı düşünüyorum.
Kuracağım web sayfası üzerinden ortak akılda buluşmak adına üniversitemizin imkânlarını da
göz önüne alarak şahsıma yol gösterici, yapıcı ve katkı sunucu değerli fikirlerinizle yardımcı
olacağınız inancıyla hepinize saygılarımı sunuyorum.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14831.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

"Kızılay Herkesin Dostu"
Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i
ziyaret etti. Başkan Çelik, Kızılay'ın herkesin dostu olduğunu belirterek her türlü desteği
vereceklerini söyledi.

31 Ağustos 2015 Pazartesi 17:37

Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i
ziyaret etti. Başkan Çelik, Kızılay'ın herkesin dostu olduğunu belirterek her türlü desteği
vereceklerini söyledi. Kızılay Genel Başkanı Akar da, Kayseri'nin hayırseverliğinden övgüyle
söz ederek gittikleri her yerde bunu anlattıklarını belirtti.
Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i
ziyaretine Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç ve Kızılay yetkilileri de katıldı.
Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin birçok konuda
örnek bir şehir olduğunu belirtti. Şehrimizin hayırseverlikte de örnek olduğunu dile getiren
Başkan çelik, "hayırsever bir şehir olduğumuzu birçok kez gösterdik. Kızılay'ın
faaliyetlerinde de hemşehrilerimiz bu özelliklerini ortaya koydular. İnşallah bundan sonra da
duyarlılıkları devam edecek. İnsanların kişisel anlamda dostları oluyor; ama Kızılay kurumsal
anlamda herkesin dostu. Hem de kara gün dostu. İnşallah bu dostluk ömür boyu devam
edecek" dedi.
Kızlay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar da, Kayseri'nin Kızılay için çok önemli bir il
olduğunu belirtti. Kayseri'nin özellikle hayırseverliğe önderlik etmesi açısından da önemli bir
yeri olduğunu ifade eden Akar, "Kayseri'de görev yapan arkadaşlarımız gece gündüz hayır
için koşturuyorlar. Hayırseverler de onları yalnız bırakmıyorlar. Hatta Kayseri sınırları
dışında da Kayserili hayırseverler hayırlar yapıyor. Kayseri'nin hayırseverliğini her yerde
anlatıyoruz" diye konuştu.
Kızılay Genel Başkanı Akar, Kayseri ile alakalı bir lojistik merkez projeleri olduğunu da
belirterek önümüzdeki yıllarda bu projeyi gerçekleştireceklerini söyledi.
Başkan Mustafa Çelik de Kızılay'ın çalışmalarına canla başla yardımcı olmaya hazır
olduklarını kaydetti.
Ziyaretin sonunda Genel Başkan Akar tarafından Başkan Çelik'e Kızılay kumbarası hediye
edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14832.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Çolakbayrakdar, "Yamula Patlıcanı'nı
Tanıtacağız"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin kendine özgü ürünlerini
tanıtmak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenleyeceklerini söyledi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin kendine özgü ürünlerini
tanıtmak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenleyeceklerini söyledi.
Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi sınırları içinde Yamula Patlıcanı, Gömeç Fasulyesi,
Cırgalan Biberi ve Erkilet Kedibacağı gibi özgün ürünleri olduğunu hatırlatan Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar," Belediye faaliyetleri yanında Kayseri'nin kültürünü, önemli değerlerini de
tanıtmak için gayret gösteriyoruz. Yöremize has ürünleri yurt içine ve yurt dışına tanıtmak
istiyoruz. Bu tanıtım organizasyonlarıyla özgün ürünlerimizi üreten vatandaşlarımızın da
emeği gerçek değerini bulacak. Kocasinan Belediyesi olarak bu ürünleri, lezzetleri ve
kültürleri en iyi şekilde tanıtarak çiftçimizin de ticaretinin artmasına yardımcı olacağız " dedi.
Tanıtım programları sonrası üretim miktarında ve ürünün talebinde önemli artışlar yaşandığını
vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar," Pastırma, sucuk, halı, patlıcan, biber, üzüm kedibacağı
gibi değerlerinize sahip çıkmazsanız, tanıtmazsanız başkaları severek benim diyor.
Ürettiğinizi satma ve pazarlama konusunda da sıkıntı çekiyorsunuz. Biz bu değerlerimizi
tanıtarak daha çok üretilmesi, üreticimizin daha çok kazanması ve tüketicimizin de daha
kaliteli ürün tüketmesi için çeşitli organizasyonla tanıtmak için elimizden gelen gayreti
sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, 6 Eylül 2015 Pazar Günü Yemliha'da Yamula Patlıcanı Tanıtım
Günleri düzenlediklerini belirterek," Burada yapacağımız farklı bir organizasyonla
kültürümüzü, değerlerimizi ve Yamula Patlıcanı'nın lezzetini tanıtacağız. Bütün
hemşerilerimizi Yamula Patlıcanı Tanıtım Günleri'ne bekliyoruz" şeklinde davetiyle sözlerini
bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14833.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

Yakubu ve Berkan Emir KayseriSpor İle
Sözleşme İmzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Yakubu ve Berkan Emir ile sözleşme
imzaladı.
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Yakubu ve Berkan Emir ile sözleşme
imzaladı.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Reading’den
transfer edilen Nijeryalı Yakubu ve Balıkesirspor’dan transfer edilen Berkan Emir kendilerini
Kayserisporlu yapan imzayı attı. İmza töreninde konuşan Kayserispor Yöneticisi Ahmet
Yıldız, kulübün yapmış olduğu transferlerden biri olan Nijerya Milli Takım oyuncusu ve
Premier Lig oyuncusu Yakubu ile Balıkesirspor Kulübü’nden yeni transfer edilen Berkan’ın
imza töreni düzenlediklerini dile getirerek bu iki transfer ile birlikte bu sezon 11 oyuncu
transferi gerçekleştirdiklerini söyledi. Kulübün bu duruma gelmesinde kulüp başkanı Recep
Mamur’un yoğun özverili çalışmalarının olduğunu kaydeden Yıldız, “Bu iki transfer ile
birlikte Kayserispor bu sezon itibarı ile 11 transfer etmiş bulunmaktadır. Bütün bu
transferlerin gerçekleştirilmesinde ve Kayserispor’un bu duruma gelmesinde sayın
başkanımız Recep Mamur’un gerçekten çok büyük özverisi ve fedakarlığı olmuştur.
Dolayısıyla bütün şehrimizin sayın başkanımıza teşekkür etmesi gerektiğine yürekten
inanıyorum” dedi.
“LİGE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK”
Süper Lig’de geride kalan ilk üç hafta itibari ile lige iyi başladıklarını dile getiren Yıldız,
“Kayserispor gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçti. Bu süreci de tecrübeli ve deneyimli olan
sayın başkanımızın yoğun çalışması neticesinde başarılı bir şekilde atlamış olduğuna yürekten
inanıyorum. Bunların neticesinde de lige ilk üç maç itibariyle iyi bir başlangıç yaptığımızı hep
beraber görüyoruz. İnşallah Kayserispor daha iyi yerlere gelecektir. Bu yapılan çalışmaların
neticesinde Kayserispor şehrimizi en iyi şekilde temsil edecektir. Şehrimizin ve şehrimizi
idare eden insanların ve iş adamlarımızın Kayserispor kulübümüze gereken desteği vermesini
bekliyoruz. Bu iki oyuncu da takım adına iki tane önemli transfer. Yakubu İngiltere Premier
Lig’de 10 yıl oynamış bir kardeşimiz. Berkan ise Balıkesirspor’da geçen sezon oldukça
başarılı bir sezon geçirdi. Her iki oyuncuya da takımımız adına hoş geldiniz diyorum” diye
konuştu.
Konuşmaların ardından Yakubu ve Berkan kendilerini Kayserispor’a bağlayan sözleşmeye
imzayı atarak isimlerinin yazılı olduğu formaları giydiler ve basın mensuplarına poz verdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14834.html
Erişim Tarihi: 01.09.2015

