KAYSERİ HABER ARŞİVİ
25.05.2015–31.05.2015
Taşımalı miting
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı miting
için çevre illerden birçok vatandaş araçlarla şehre getirildi.
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Sivas, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Konya, Malatya gibi illerden midibüsler ve hafif ticari
araçlarla partililer miting alanına taşındı. Miting alanını iddialı bir şekilde doldurmak isteyen
MHP bu hedefine ulaşmak için çevre illerden araçlarla vatandaşları toplayarak miting alanına
getirdi. Bu da vatandaşlara ‘’taşımalı miting’in’’ yapılmasının bir algı operasyonu olduğunun
ifadesi olarak yorumlandı.
Miting alanının doldurulması için sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar,
bulundukları illerden hafif ticari araçlar ve midibüslerle Kayseri'ye getirildi. Miting alanına
yakın yerlere park eden araçlar böyle görüntülendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13449.html
Erişim Tarihi: 25.05.2015

Hacılar'da çifte temel
Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacılar'da yaptırılacak olan Kadın ve Gençlik Merkezi için
temel atma töreni düzenlendi. Tören kapsamında ayrıca Hacılar Belediyesi tarafından
yaptırılacak Sanayi Sitesi'ne de ilk harç kondu.
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Hacılar Meydanı'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in
yanısıra Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, OSB
Başkanı Tahir Nursaçan ve Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ile
çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.
Mehter Takımı'nın konseri ile başlayan törende ilk konuşmayı yapan Hacılar Belediye
Başkanı Doğan Ekici, göreve başlayalı 13 ay olduğunu ifade ederek, "AK Parti'nin iktidardaki
13. yılı. Bizim de belediye başkanlığındaki 13. ayımız. Bu 13 ayda birçok önemli işe imza
atarak Hacılar'ın gelişmesi ve büyümesi için çalışmalar yaptık. Büyükşehir ile de el ele
çalışmalar yapıyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda hem Haseki Başkanımın hem de Çelik
Başkanımın çok büyük desteğini gördük. İlçemize kazandırılacak olan Kadın ve Gençlik
Merkezi için de özellikle teşekkür ediyorum" dedi."
HACILAR İLK GÖZ AĞRIMIZ"
Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında
Hacılar'ın Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan ilk hinterland belediyesi olduğuna
dikkat çekerek, "Hacılar bizim ilk göz ağrımız. Kayseri Büyükşehir Belediye sınırları
Kocasinan ve Melikgazi Belediyeleri'nden müteşekkil iken ve daha hinterland yasası olarak
bilinen 5216 sayılı kanun yürürlüğe girmemişken Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil
olmak için meclisinden karar çıkartan ve sınırlarımıza dahil olan ilk belediye Hacılar
Belediyesi'dir. Yani işbilir Hacılarlılar, taa o zamandan 'zengin ortak' Büyükşehir
Belediyesi'nin imkanlarından yararlanmak için hamle yaptılar ve bunun semeresini de yıllar
içinde gördüler" dedi.
"ERCİYES, HACILAR'A ÇOK ŞEY KAZANDIRACAK"
Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük yatırımlarından birisi olan Erciyes Kış Sporları ve
Turizm Merkezi projesinin bir ayağını da Hacılar Kapı oluşturduğuna dikkat çeken Başkan
Çelik, projenin Hacılar'a büyük kazanımlar sağlayacağını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi
olarak Hacılar'da gerek altyapı gerekse de sosyal-kültürel anlamda çok iş yapıldı. Bunların
başında da Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi geliyor. Haseki Başkanımın ufuk ve
vizyon projesi olan bu kayak merkezinin bir ayağı da Hacılar Serçel Yaylası'nda kuruldu.
Faydalarını yavaş yavaş hem Kayseri hem de Hacılar görmeye başladı. İlerleyen dönemde bu
kayak merkezinin getirisini çok daha iyi şekilde göreceğiz inşallah" diye konuştu.
"İŞİN KÜLFETİNE TALİBİZ"
Daha sonra temeli atılan proje ve yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Çelik, sözlerini
şöyle devam etti:
"Şimdi Hacılar'a bir yeni yatırım daha kazandırıyoruz. Her ilçeye yaptırdığımız Kadın ve
Gençlik Merkezi'nin bir benzerini de Hacılar'a inşa ediyoruz. Bugün ayrıca Hacılar Belediyesi
tarafından yaptırılacak Sanayi Sitesi'nin de temelini atıyoruz.Hacılar'ın işbilirliği burada da
kendini gösteriyor. Görüldüğü gibi Hacılar Belediyesi para getirecek işleri kendi yapıyor, para
harcatacak işleri bize bırakıyor. Helali hoş olsun, biz Büyükşehir Belediyesi olarak zaten bu
işler için varız. İşin külfetine, zahmetine talibiz. Biz yapalımki insanlarımız huzura ersinler,
yaşadıkları yerlerden keyif alsınlar. En basit işleri için bile şehir merkezine bağlı kalmasınlar.
Zaten bu hedef doğrultusunda iki ayı aşkın süredir il genelindeki tüm ilçelerimizi gezdik. Her
birinde çok önemli tesis ve yatırımların temelini attık, bir kısmının açılışını yaptık. İnşallah
bundan sonra da aynı doğrultuda iş yapmaya, hizmet üretmeye ve yatırım yapmaya devam
edeceğiz."
"HASEKİ BAŞKAN'A TEŞEKKÜR"
Konuşmasında Haseki Başkan'a da ayrı bir parantez açan Başkan Çelik, Haseki Başkan'ın
Hacılar'a katkısının çok olduğuna işaret etti ve Erciyes Projesi başta olmak üzere Hacılar için
hayati önem taşıyan projelere imza attığını söyledi.

Başkan Çelik son olarak da ilçelere yaptıkları Kadın ve Gençlik Merkezleri arasında en
büyüğünü Hacılar'a inşa ettiklerini ve 200 m² büyüklüğü ile yine en büyük yüzme havuzunun
da buraya yaptırıldığını sözlerine ekledi.
Tören, konuşmaların ardından Necmettin Nursaçan'ın yaptığı dua ve butona basılıp temellerin
atılmasıyla son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13450.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kayseri'de galibiyet sevinci
Kayseri'de, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından sokağa çıkan sarıkırmızılı taraftarlar galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.
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Maçın bitiş düdüğü ile birlikte dışarı çıkan taraftarlar, kent meydanında toplanarak sevgi
gösterisinde bulundu. Forum Kayseri önünde toplanan çok sayıda Galatasaray taraftarı,
tezahüratta bulunarak yürüyüş yaptı. 'Şampiyon Galatasaray' sloganları ile yürüyen taraftarlar,
Cumhuriyet Meydanı'nda meşale yakarak galibiyeti kutladı. Öte yandan, polis ekipleri de
çıkacak herhangi bir olayı engellemek için yoğun güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13451.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Tema Kayseri Oğuzlar Köyü’ne fidan dikti
TEMA Vakfı Kayseri Şubesi gönüllüleri Pınarbaşı İlçesi Oğuzlar Köyü’ne muhtelif türlerde
tüplü fidan dikimi yaptı.
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TEMA Vakfı Kayseri Temsilcisi Abdulkadir Dağlı’nın fidan dikimini uygulamalı olarak
göstermesiyle başlayan etkinliğe ERÜ Genç TEMA ve Yeşil Nefes Ağaçlandırma Kulübü
öğrencileri, Kayseri TEMA gönüllüleri ve köy halkından oluşan kalabalık grup katıldı. Köyün
ileri gelenlerinden Sedat Duran yaptığı konuşmada, “Her yıl senelik iznimizi fidan dikim
sezonuna denk getirip TEMA Vakfı gönüllüleri ve köy halkımızla birlik olup köylerimizi
ağaçlandırmaya çalışıyoruz. Birçok kıtadan gelip çeşitli üniversitelerde öğrenim gören
öğrenci kardeşlerimizin de katılımıyla köy halkımıza örnek olduğumuzu düşünüyorum.
Köyümüzün yeşillendirilmesi çalışmalarına destek olan TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilciliği
ve Genç TEMA öğrencilerimize verdikleri desteklerden dolayı köy halkımız adına
teşekkürlerimizi sunuyorum'' ifadelerini kullandı. Bir sonraki etkinlikte buluşmak üzere grup
köyden ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13452.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Oto galericisi arkadaşının evinde intihar etti
Kayseri'de oto galerici bir kişi, girdiği bunalım sonrasında arkadaşının evinde, kafasına ateş
ederek intihar etti.
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Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Anayurt Mahallesi Uğurlu Apartmanı 8. kattan tek
el silah sesi duyan vatandaşların polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ve 112
ekiplerinin belirtilen adrese gittiğinde 32 yaşındaki M.K.'nın kafasına ateş ederek intihar ettiği
ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Oto galerici olan M.K.'nın maddi sıkıntılar
nedeniyle bunalıma girdiği, arkadaşının evinde yalnız kaldığı bir sırada intihar ettiği bildirildi.
Yapılan incelemenin ardından M.K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken,
olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13453.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Sigara kutusundan bonzai çıktı
Kayseri'de, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, bir şahsın evinde yapılan aramalarda sigara
kutularının içinde 15.5 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından sokak satıcılarına karşı yapılan çalışmalarda Sahabiye Mahallesi'nde M.F.B. isimli
şahıstan 0.25 gram cannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildiği öğrenildi. Zanlı M.F.B.'nin
hakkında
yapılan
soruşturma
sonrasında
serbest
bırakıldığı
bildirildi.
Aynı soruşturma çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen M.L. isimli
şahsın evinde yapılan aramalarda bir sigara kutusunun içinde 50 adet alüminyum folyoya
sarılı satışa hazır vaziyette 13 gram bonzai maddesi, başka bir sigara kutusunun içinde 20 adet
alüminyum folyoya sarılı satışa hazır vaziyette 5.5 gram bonzai maddesi ele geçirildiği
kaydedildi.
Yetkililer, gözaltına alınan M.L.'nin 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan
düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza
evine teslim edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13454.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kayserigaz KAYİF’de gençlerle buluştu
Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarına (KAYİF) stant açan Kayserigaz, iş arayan
gençlere umut oluyor.
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Kurumsal kimliğiyle sektörde öncü şirket olan Kayserigaz gerçekleştirdiği sosyal projelerle
halkla olan bağını hiç koparmıyor. Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’ nde gerçekleştirilen
İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarında iş arayanlarla bir araya gelen Kayserigaz, bünyesinde
çalışmak isteyenlere gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Kayserigaz İnsan Kaynakları Birim
Sorumlusu Ahmet Yalçın, Kayserigaz’ da 175 aktif çalışan olduğunu belirterek, Kayserigaz
Ailesinin, genç, dinamik, özgüveni yerinde ve özverili çalışanlardan oluştuğunu vurguladı. Bu

bağlamda, İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’ nda iş başvurusu yapan gençlere, Kayserigaz
faaliyetleri ve çalışan portföyü hakkında bilgilendirmelerde bulunan Sayın Yalçın,
Kayserigaz’ ın temel etkinliğinin insana hizmet olduğunu bu sebepten de personel seçimi
yaparken donanım zenginliğinin yanında kişisel değerlere de önem verdiklerini açıkladı.
3 gün süren fuarda 2000’in üzerinde iş başvuru talep formu alımı yapan Kayserigaz, yaklaşık
3000 kişinin de uğrak mekânı oldu. İş imkânlarının yanı sıra fatura, bağlantı, proje gibi
konularda da halkın sorularıyla karşılaşan Kayserigaz İnsan Kaynakları Sorumlusu Ahmet
Yalçın, karşılaştıkları bu yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını, Kayserigaz’ ın
sağlamış olduğu yüksek müşteri memnuniyetinin kendilerini gururlandırdıklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13455.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Başkan Hiçyılmaz'dan 'K' belgesi iddialarına
yanıt
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Oda tarafından yürütülen
K belgesi hizmetlerine yönelik bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialara ilişin
açıklama yaptı. Başkan Hiçyılmaz, “K belgesi hizmetlerini hem kendi üyelerimize hem de
diğer Odaların üyelerine eksiksiz sunmaktayız” dedi.
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Hiçyılmaz, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü olmayan bazı illerde K Belgesi işlemlerini yapma
yetkisinin TOBB tarafından Ticaret Odalarına verildiğini hatırlatarak, Kayseri Ticaret
Odası’nın
da
yetkilendirilen
kuruluşlar
arasında
yer
aldığını
belirtti.
Yurtiçi eşya taşımacılığı yapanların, Ankara’daki Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’ne gitmeden
işlemlerini Kayseri Ticaret Odası’nda yaptırabildiklerini ifade eden Hiçyılmaz, “Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı verilerine göre, Odamıza kayıtlı toplam 10 bin 202 K
Yetki Belgesi sahibi firma bulunmaktadır. Bu firmalardan 9 bin 142’si aktif olup, 1060 belge
yenileme sürecindedir. Belgelendirme Müdürlüğümüz, hem Odamız üyesi olan hem de Esnaf
ve Sanatkârlar Odası ve diğer odalara üye olan firmaların, K belgesi işlemlerini gün içerisinde
yaparak zamanında ve kaliteli hizmet sunmaktadır” diye konuştu. Kayseri Ticaret Odası’nın,
doğabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla süresi dolan belge sahipleri ile iletişime
geçerek yapmaları gereken işlemler hakkında bilgilendirmede bulunduğunu da kaydeden
Hiçyılmaz, “ 2014 yılı içerisinde 1368 belge sahibi aranarak süre bitimi hususunda
bilgilendirilmiştir. Belge sahiplerini bilgilendirmek amacı ile web sitemizde detaylı
bilgilendirme sayfası hazırlanmış ve K belgesi sahiplerine istediklerinde telefon yoluyla da
bilgi verilmektedir. Bunların yanı sıra, SRC sınavlarının Kayseri’de de yapılması konusu da
Bakanlığa yazılı ve sözlü olarak defalarca iletilmiştir. Bakanlık nezdindeki girişimlerimiz
sürmektedir” ifadelerini kullandı. Başkan Hiçyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Kayseri Ticaret Odası, yurt içi eşya taşımacılığı yapan şirketlerin ODY/ÜDY belgelerini

almalarında kolaylık sağlamak amacıyla, Kayseri’de bu belgeleri vermeye yetkili kuruluşlar
ile protokol imzalayarak, belge ücretlerinde özel indirim sağlamıştır. Odamız; bazı basın
yayın organlarında yanlış ifade edilen değerlendirmelerin aksine, K belgesi hizmetlerini hem
kendi üyelerine hem de diğer Odaların üyelerine eksiksiz sunmaktadır. Nitekim yapılan
araştırmalarda üyelerimizin hizmetlerimizden memnuniyet oranı hiçbir dönemde görülmemiş
bir şekilde yüksek çıkmaktadır. Bundan sonra da, K belgesi sahiplerine yüksek düzeyde
kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğimizin tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isterim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13456.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

AGD Kayseri’de mezuniyet coşkusu
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi Üniversiteler Komisyonu tarafından Anadolu
Harikalar Diyarı Harikalar Sofrası’nda, geleneksel hale getirilmiş olan mezuniyet programı
gerçekleştirildi.
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Programa Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Vacit KİP, Saadet Partisi Kayseri İl
Başkanı Mahmut Arıkan, komisyon üyeleri ve çok sayıda genç katıldı. Kur’an-ı Kerim
tilavetiyle başlayan gece, dernek başkanı ve mezun olan kişilerin konuşmalarıyla devam etti.
Programda mezun olanlara plaket takdim edilirken hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
Mezuniyet programında bir konuşma yapan AGD Şube Başkanı av. Vacit Kip, genç neslin
yetişmesinden bahsederek “Genç, inançları ve idealleri uğruna fedakarlık yapabilendir. Sizler
hayatınızın en güzel zamanlarını yaptığınız çalışmalarla, faydalı bir üniversite eğitimi görerek
geçirdiniz. Bizim amacımız her zaman sizlerin iyiye, doğruya, güzele ulaşmanızı sağlamaktır.
Anadolu Gençlik’te yetişen bir birey hayatını kolaylaştıracak birçok bilgiye ulaşmış
olmaktadır” dedi. Vacit Kip derneğin amaçlarını açıklayarak “Arzuladığı şehadete kavuşan
Milli Gençlik Vakfı başkanı Adnan Demirtürk’ün dediği gibi ‘Bir yıl sonrasını
düşünüyorsanız bir tohum ekiniz, on yıl sonrasını düşünüyorsanız bir fidan dikiniz, yüz yıl
sonrasını düşünüyorsanız çağlar açıp çağlar kapatacak Fatih’ler yetiştirmek istiyorsanız bir
insan yetiştiriniz’ anlayışı temel ilkemizdir. Bizlerde onun söylediği hususları uygulayabilmek
için yoğun faaliyet gösteriyoruz. Bugün burada bu çalışmaların üniversite hayatındaki bitişini
tebrik, gelecek yaşam için başarı temennisi amacıyla toplandık. İnşallah tüm kardeşlerimiz
öğrendikleri bilgileri kendi hayatlarına tatbik ederler. Bizler inanıyoruz ki bu kardeşlerimiz
geleceğin Selahaddinleri, Fatihleri, Abdülhamidleri, Erbakanları olacaklardır” şeklinde
izahatta
bulundu.
Etkinliğin ev sahipliğini yapan üniversite komisyonu adına sunum yapan Müslüm Özkan,
“Üniversiteli gençler olarak, inançlı insan olarak yetiştirmek için, manevi eğitime büyük
önem verdik. İmam-Hatip okullarımız, Kur’an kurslarımız, ilahiyat fakültelerimiz, dini
öğreten her türlü çalışmalar, bütün bunların hepsi, milletin manevi yapısını güçlendireceği
için son derece faydalı adımlardır. Eğer bunu hissediyorsanız, feraset sahibisiniz. Manen

güçlü olmanın en büyük ehemmiyete haiz olduğunu idrak etmek hidayettir. Buna ulaşmanın
vasıtası olarak bu söylediğimiz kuruluşları yapmak gerektiğini anlamak ferasettir. Bu
kuruluşları bizzat kurmanın adı da dirayettir. İşte Cenab-ı Allah millî görüşçülere onların
inancındaki Allah’a teslimiyetten dolayı, inançlarındaki manevi yapıdan dolayı yardım eder
ve onlar hidayet, feraset ve dirayet sahibi olurlar. Bundan dolayıdır ki bu teşkilatta ve bu
davada mezun olmak, çalışmak herkese nasip olmaz. Bizde mezun olmak yoktur. Takatimizin
sonuna kadar malımızla ve canımızla Rahman’ın rızasını kazanma uğruna fisebilillah
çalışmak vardır” diyerek milli görüş hareketinin kıyamete kadar devam edeceğini kaydetti..
Üniversiteli öğrencilerin mezuniyetinin gerçekleştiği bu program, Adnan Demirtürk’ün
hayatını anlatan sinevizyonun izlenmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13457.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Bobo tatil için ülkesine döndü
Kayserispor'un PTT 1. Lig'de şampiyon olmasında büyük emeği geçen Bobo, dün akşam tatil
için ailesiyle birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü.
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Kayseri Atatürk Havalimanı'ndan uçakla ayrılan Bobo, facebook hesabından Türk bayrağı ile
"Unutulmaz bir şekilde bizi kucaklayan bu 2006 yılında geldik. Çok şeyler öğrendik ve iki
Türk çocuğumuz çok yeni arkadaşlarımız ve 7 şampiyonluk ve sekiz buçuk sezon burada
beraber geçirdik. Şahane kişiler tanıdık ve çok güzel anlar yaşadık. Bu gün bir sezon daha
bitti, kontrat bitti. ülkemiz Brezilya'ya tatile gidiyoruz. Türkiye'ye her şey içn teşekkür ediyor
ve her defasında Allah bu ülkeyi kutsasın diyoruz" mesajını paylaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13458.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Geleneksel turnuva ödül töreni ile son buldu
Kayseri Barosu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kayseri Barosu Av.Tahsin Cırdı Halı
Saha Futbol Turnuvası tamamlandı. Kartal Halı Sahası’nda 17 takımın katılımı ile oynanan
Av.Tahsin Cırdı Futbol Turnuvası’nın final maçında Lawyerciyes takımını 7-3 mağlup eden
Loc Galaktikos takımı şampiyon oldu.
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Av. Tahsin Cırdı Futbol Turnuvası final maçında rakibini farklı mağlup ederek şampiyon olan
Loc Galaktikos maç sonrası büyük mutluluk yaşadı. Rakibine farklı mağlup olan Lawyerciyes
ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Final maçının ardından düzenlenen ödül töreni ile
tunuvada dereceye giren takımların yanı sıra en centilmen takım, en centilmen oyuncu gibi
ödüllerde sahibini buldu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuvanın şampiyonu Loc
Galaktikos takımının kupa ve madalyasını Av.Erol Cırdı verdi. Turnuvayı ikinci sırada
tamamlayan Lawyerciyes’in kupa ve madalyasını ise Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç
takdim etti. Turnuvanın en centilmen oyuncusu ise D.Turan takımı kalecisi Av. Mehmet
Doğan seçildi. Mehmet Doğan’ın ödülünü Av. Kubilay Hasan Gürkan verdi. Turnuvanın en
centilmen takımı ise Yesubey seçildi. Turnuvada 29 gol ile krallık tacını alan Fatih Özbek’te
törende ödül aldı. Ayrıca, Av.Tahsin Cırdı Halı Saha Futbol turnuvasında anı plaketini
Rahmetli olan Av.Tahsin Cırdı’nın oğlu Ulaş Can Cırdı, Av. Sedar Karabulut’un elinden aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13459.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Doğa Gençlikspor-Buğdaylıspor: 9-0
Kayseri U-13 Ligi B Grubu'nda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın
karşılaşmasında gülen 9-0'lık sonuç ile Doğa Gençlikspor oldu.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEM: Abdullah Genç ***
DOĞA GENÇLİKSPOR: Adem *** Mustafa *** Musa *** Çetin *** Uygar *** Onur ***
(Alper **) İlhan *** (Harun ***) Furkan *** Mecit *** Tolgahan *** Ömer ***
BUĞDAYLISPOR: Recep * Emre * Baki * Gökay * Miraç * Yasin * Süleyman * Atilla *
Talha * Halil * Oktay *

GOLLER: Dk.30-36-45 Furkan, Dk.33 Tolgahan, Dk.39-67 Harun, Dk.50 Mecit, Dk.65
Alper, Dk.70 Ömer (Doğa Gençlikspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13460.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Gençlerbirliği-Develispor:7-3
Kayseri U-13 Ligi A Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Kayseri Gençlerbirliği, güçlü
rakibi Develispor'u 7-3 yenerek zirve yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEM: Tevfik Gülter ***
GENÇLERBİRLİĞİ: Fatih Değerli ** Fatih Aktaş *** Burak Karabulut *** Alihan Azgıno
*** Doğan Özgül * (Dk.30 Enes **) Gökmen Gökbayram *** Eren Demir * (Dk.38 Berat
**) Berkay Gümgüm *** Hacı Murat Cingöz *** Yunus Emre Şahin *** Mahir Ekmekçi ***
DEVELİ BELEDİYESPOR: Ahmet Bekir Aslan * (DK.54 Yusuf *) Cüneyit Erdoğan *
Yıldıray Çürük * (Dk.19 Semih *) Raşit Gürbüz * Yunus Emre Kılınç * Hakan Duman *
(Dk.33 Emre *) Yiğit Berk Ata *** Kazım Durdu * Hasan * Talha Kürşat Soysal *
GOLLER: Dk.4-11 Yunus Emre, Dk.26 Alihan Azgıno, Dk.35 Eren Demir, Dk.40 Mahir
Ekmekçi, Dk.46 Semih (kendi kalesine) Dk.52 Berkay Gümgüm (Gençlerbirliği) Dk.30(p)50-60 Yiğit Berk Ata (Develi Belediyespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13461.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Hacılar Erciyesspor-Amarat Gençlik: 3-0
Kayseri İkinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda Hacılar Erciyesspor, üç dakika içinde
attığı 3 golle Amarat Gençlikspor'u 3-0 yenerek ligi ikinci sırada tamamladı.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Ali Osman Okur *** Ersin Özbay *** Levent Yeşilyurt ***
HACILAR ERCİYESSPOR: Murat Bağcı *** Yunus Emre Yalçın *** Şener Ekrem ***
Eray Eker *** Hakan Güngör *** Ahmet Sakarya *** Hakan Duman *** Hasan Can ***
Okan Ekici *** Mikail Kafa *** Mahmut Kütük *** (Hüseyin)
AMARAT GENÇLİKSPOR: Uğur Hastopçu * Mehmet Can * Yasin Saran * Davut * Emre
Can Tetik ** Ali Ünlü ** Mahmut Berke * H.Hilmi * Furkan Çelik * M.Furkan Sarıkaya **

Tamer Ardıç *
GOLLER: Dk.72 (p) Hüseyin, Dk.73 Hakan Duman, Dk.74 Hasan (Hacılar Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13462.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kayseri Atletikspor-Talasgücü:3-0
Kayseri U-13 Ligi B Grubu'nda üst sıraları hedefleyen Kayseri Atletikspor, güçlü rakibi
Talasgücü'nü 3-0'lık net bir skor ile yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı
HAKEM: Şeymanur Çakmak *
ATLETİK U13: Ali Birol *** Murat Çelik *** Muhammet Mücahit *** Kadir Emre ***
Semih Albay *** Recep Durak *** Tolga Denizli *** Halil Coşkun *** Umut *** Hüseyin
*** Samet Taşçı ***
TALASGÜCÜ U13: Ümit Cingöz * Furkan Kaya * Serkan Gökmen * Ali Duran ** Serkan
Furkan Kandemir ** Alperen Kurudaoğlu ** Berkay Yücel ** M.Kemal Tezcan * Seyit Onur
Kum * Mert Hakan Korkmaz * Kerem Doğan *
GOLLER: Dk. 44 Recep Durak, Dk. 46 Hüseyin Özdemir, Dk. 51 Kadir Emre (Kayseri
Atletik U13)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13463.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kocasinan Şimşek-Kayseri Şekerspor. 5-0
Kayseri U-13 Ligi B Grubu'nun namağlup lideri Kocasinan Şimşekspor, 6. hafta maçında
güçlü rakibi Kayseri Şekerspor'u 5-0 mağlup etti.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı
HAKEM: Özgür Öner ***
KOCASİNAN ŞİMŞEK U13: Onur Can Özdemir *** Hasan Oyarkılıçgil *** Berathan
Akçakaya *** Serhat Barış Kınık *** A.Kadir Baykaldı *** Burak Taş *** Nasif Aydemir
*** (Mehmet Pehlivan **) Emircan Yıldırım *** (Bayram **) Samed Bayram Eker **
(Oğuzhan Bulut **) Kubilay Kaan Türk **** Mustafa Koray Koçaş *** (Kadir Dinçaslan **)
KAYSERİ ŞEKERSPOR U13: Turhan Samet Bozkurt * Burak Demirbilek * Kaan Dündar *)
Bedirhan Köse * M.Yüksel Haspolat * Muhammet Yeter * Ahmet Uslu * Bekir Korkmaz *

Kadir Asıl * Çağatay Duran ** Mustafa Furkan Dinçer * Batuhan Çetiner **
GOLLER: Dk. 2.8.57 Kubilay Kaan Türk, Dk. 30 Burak Taş, Dk. 38 Nasif Aydemir
(K.Şimşekspor U13)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13464.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Yahyalıspor-İncesu Belediyespor: 11-4
Kayseri İkinci Amatör Küme U19 Ligi B Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Yahyalıspor,
son hafta maçında İncesu Belediyespor'u 11-4 mağlup etmesine rağmen şampiyonluk şansını
ikili averaj ile kaybetti.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı
HAKEMLER: Mustafa Akkan ***Oğuzhan Demlir *** Şimşek Yücel ***
İNCESU BELD. ÇİNKOM U19: Ahmet Arpacı * Hasan Hüseyin Orhan * İsmail Hakkı
Raydemir * Furkan Başarırn * (Dk. 46 Yusuf Selvi *) Uğur Arslan ** Eyüp Taşdemir ***
A.Osbman Yılbat ** Çağrı Çetin ** Abdullah Balaban ** Oğuzhan Çoban * (Dk.46 Tuğrul
Ünlü *) Eray Hançer **
YAHYALISPOR U19: Furkan Sandık * Murat Ahi *** Furkan Sürdem *** Cihan Bülbül
*** (Dk. 70 Muhammet **) Remzi Sürdem ** Dk. 66 Mustafa **) Mustafa Kural ** İbrahim
Fındıkçı *** Ferhat Tığ * (Dk. 18 Metin Türkmen **) Mehmet Kılınç *** Metehan ****
Bilal Özkan ***
GOLLER: Dk. 7 Mustafa Kural, Dk. 15.17.35.45.82 Metehan Yörükoğlu, Dk. 26 Murat Ahi,
Dk. 40 Bilal Özkan, Dk.74 Mehmet Kılınç, 76 Furkan Sürdem, Dk. 85 Muhammet (
Yahyalıspor U19) Dk. 24.38 Eyüp Taşdemir, Dk. 59 Uğur Arslan, Dk. 72 Çağrı Çetin (İncesu
Belediye U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13465.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri İkinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda son hafta maçında en yakın takipçisi
Barogücü'nü 4-1 gibi f arklı bir skor ile mağlup eden Yerköyspor, şampiyon olarak Birinci
Amatör?küme'ye yükselmeye hak kazandı.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: İsmail Sakar *** Mustafa Göksu *** Ömer Faruk Keskinkılıç ***
YERKÖYSPOR: Abdullah Saygı *** Hüseyin Akkuş *** Zafer Hurma *** Soner Özkan ***
Hasan Özkan *** Yahya Bilgin *** Abdulkadir Özkan *** Fatih Kılın *** M.Raşit
Keskinkılıç *** Fahri Çinici *** Muhammet Burak Sarıoğlu ***
BAROGÜCÜ: Yakup Boyraz * (Dk.20 Can **) Recep Ceyhan * M.Bahadır Ceyhan * Burak
Caner * Halil Eren * Bülent Büyükbıyık * Ekrem Boyraz * Abdussamed Şahin * Ömer Tecik
* Batuhan Bakır ** Burak Varol *
GOLLER: Dk.7 Fathi Kılın, Dk.14 Yahya Bilgin, Dk.50 M.Raşit Keskinkılıç, Dk.90
Abdulkadir Özkan (Yerköyspor) Dk.78 Batuhan Bakır (Barogücü)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13466.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

KAY-SER olağan genel kurulu yapıldı
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Memduh
Büyükkılıç, kısa adı KAY-SER olan, Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşletmecisi Anonim
Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın Ommer Oteli, toplantı salonunda
gerçekleştirildiğini söyledi.
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Genel kurul toplantısına, Melikgazi Belediye Başkanı ve aynı zamanda KAY-SER Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş,
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kayseri Ticaret Odası Başkan Mahmut Hiçyılmaz ile
Serbest
Bölge
sanayicileri
ile
üyeler
katıldı.
Kayseri Serbest Bölgesi Sanayicileri ile yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2014 yılı bilançosu görüşülerek onaylandı. Genel kurulda
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 2 yıllığına üyeler tarafından yeniden Kayseri Yönetim
kurulu
Başkanı
olarak
seçildi.
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Memduh
Büyükkılıç
genel
kurulda
yaptığı
konuşmada
şu
görüşlere
yer
verdi;
“Birliğimiz ve huzurumuz çok önemli. İstihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına
Serbest Bölge’de uzun yıllardır iyi niyetle yapılan bir çalışma var. İstikrarın olduğu yerde
güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Serbest Bölge’de 94 yatırımcı ve işletmeci hizmet alıyor.
Bunların yanında 14 adet yurt dışından gelen firmamız var. Demiryolu konusunda
gayretlerimiz sürüyor. Lojistik merkeze köprü konusunda Melikgazi Bölgesi’nde olduğu için
desteğimizi verdik ve hizmeti yerine getirdik. Hepimiz şehrini ülkesini seven insanlarız. Buna
inanıyorum. Bizim yönetim kurulu olarak amacımız yan sanayi içeren nitelikli yatırımlardır.
O açıdan oto sanayi, savunma sanayi ve motor sanayi konusunu çok önemsiyor ve destek
veriyoruz.” dedi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13467.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Doğan’a ata yurdundan tam destek
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ahmet Doğan’a ata yurdu Talas’ın Reşadiye
Mahallesi’nden tam destek geldi. Burada bir seçim bürosu açan Doğan, bütün akrabalarının
ve hemşehrilerinin “arkandayız” mesajı ile moral buldu.

25 Mayıs 2015 Pazartesi 14:01

Mahallenin ilk seçim bürosunun açılışını milletvekili adayı Avşar Aslan, Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İlçe Başkanı Ragıp Dost, ilçe teşkilatı mensupları ve mahalle
sakinleri ile birlikte dualarla yapan Doğan “TBMM’de Reşadiye’ye yakışan dik duruş
sergileyeceğim. Allah mahcup etmesin” dedi.
Güllerle karşılandı
Daha sonra amcası Alaaddin Doğan’ın evine geçen AK Parti adayı burada bir gül buketiyle
karşılandı. Her yakın akrabası için demete isimleri yazılı birer gül konması ve üstündeki
anlamlı mesaj Doğan’ı duygulandırdı.
Saadet Partili ve MHP’li akrabalarını da yanında gören ve onların da tam desteğini alan
Ahmet Doğan hepsine ayrı ayrı teşekkür etti.
Burada uzun ve duygusal bir konuşma yapan Doğan özetle şunları söyledi;
“Bu seçim, tarihî bir seçim. Adeta yedi düvele karşı yeni bir Kurtuluş Savaşı. Bu yüzden
geçmişte değişik partilerimize oy verseniz bile 7 Haziran’da oyunuzu bizden, istikrardan yana
kullanmanızı istiyoruz. 8 Haziran sabahı İsrail’i, ABD’yi, İngiltere’yi değil; Filistin’i,
Kudüs’ü, Bosna’yı, Doğu Türkistan’ı yani gönül coğrafyamızı sevindirmek istiyorsak
oyumuzu da bu bilinçle kullanmalıyız.”
AK Parti Adayı Avşar Aslan ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da burada
yaptıkları konuşmada Doğan’a tam destek vererek, TBMM’de güzel hizmetler yapacağına
inandıklarını söylediler.
Reşadiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Kapçı ve mahalle sakinleri de seçilmesi halinde
beldelerine yapılmasını istedikleri hizmetler hakkında beklentilerini dile getirdiler. Sıcak bir
atmosferde geçen buluşma hatıra fotoğrafları çektirilmesi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13468.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Batman, Kayseri'de Dünya Şampiyonu oldu
Batman Merkez Mehmet Şimşek Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayseri'de Dünya Şampiyonu
oldu.
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Akademi
Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneğince koordinasyonu yürütülen 6. Uluslararası Arapça
Yarışmaları kapsamında İmam Hatip Liseleri Arapça Yarışması Türkiye yarı final ve finalleri
Kayseri'de gerçekleştirildi.
Liseler arasındaki yarışmalarda Arapça şiir okuma ve Arapça hikaye canlandırma
kategorilerinin finalleri yapılırken bilgi yarışması kategorisinin iki ayrı oturumda yarı finalleri
düzenlendi.
Ayrıca, müsabakaların uluslararası bölümünde uluslararası şiir ve uluslararası metin
canlandırma yarışmalarının finalleri gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye girenler şu
şekilde sıralandı:
İmam Hatip Liseleri Arapça Şiir Okuma Kategorisinde, Çorum Merkez Anadolu İmam Hatip
Lisesi birinci, Şanlıurfa Haliliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Sakarya Anadolu
İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.
İmam Hatip Liseleri Arapça Metin Canlandırma Kategorisinde, Batman Merkez Mehmet
Şimşek Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Şanlıurfa Haliliye Anadolu İmam Hatip Lisesi
ikinci, Samsun Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncülüğü elde etti.
İmam Hatip Liseleri Bilgi Yarışması yarı finalleri birinci oturumunda, Samsun 19 Mayıs
Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Adana Seyhan Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci
oldu. Bilgi yarışmasının ikinci oturumunda ise Konya Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu
Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliği, İstanbul Bahçelievler Anadolu İmam Hatip Lisesi de
ikinciliği elde etti. Bilgi yarışması bir ve ikinci oturumunda dereceye giren okullar arasında
Cuma günü gerçekleştirilen finalde ise, Konya Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu
İmam Hatip Lisesi birinciliği elde etti. Dereceye girenlere madalya ve katılım belgelerinin
yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.
BÖLGE VE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNİN ARDINDAN DÜNYA BİRİNCİLİĞİ GELDİ
Yarışmaların Türkiye finalleri tamamlandıktan sonra Şiir Okuma kategorisinde ve Metin
Canlandırma kategorisinde uluslararası yarışmalara geçildi. Çeşitli ülkelerden öğrencilerin
yarıştığı Metin Canlandırma finali sonucunda Türkiye Birinciliğini elde eden Batman Merkez
Mehmet Şimşek Anadolu İmam Hatip Lisesi uluslararası yarışmayı da kazanarak dünya
birinciliğini elde etti ve Türkiye adına büyük bir başarıya imza attı.
Batman Merkez Mehmet Şimşek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sahneye koyduğu
hikaye canlandırma performansı seyirciler ve organizasyon yetkilileri tarafından tam not aldı.
Batman Merkez Mehmet Şimşek Anadolu İmam Hatip Lisesi bu birinciliği alırken zorlu bir
süreçten geçti. Önce il finalini geçen daha sonra ise Batman'ı Bölge finalinde temsil eden
Batman Merkez Mehmet Şimşek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri son olarak da
Kayseri'de büyük finalde yarışarak önce Türkiye birinciliğini, sonra da dünya birinciliğini

elde etmiş oldu. Bu anlamda Metin canlandırma dalında birinciliğin Türkiye'ye gelmesi de
sevindirici bir gelişme oldu. Öğrencilerin bu başarılı performanslarından dolayı, yarışmanın
çeşitli bölümlerinde görev almak üzere Kayseri'de bulunan birçok Arap akademisyen de
öğrencileri kutlayarak başarılarından dolayı tebrik ettiler.
Arapça Yarışmaları Koordinasyon Kurulu Üyesi Adem Varıcı, Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Sanat Merkezinde düzenlenen törende yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 81 ilden 805
imam hatip lisesi, 917 imam hatip ortaokulu olmak üzere toplam bin 722 okuldan 21 bin 512
öğrencinin yarışmalara katıldığını söyledi.
Liseler arasındaki bilgi yarışması kategorisinde 650 okulda 8 bin 548 öğrenci, şiir
kategorisinde 681 okuldan 2 bin 797 öğrenci, metin canlandırma yarışmasında 349 okuldan
bin 469 öğrencinin il elemelerinde ter döktüğünü belirten Varıcı, öğrencilerin bölge
yarışmalarından sonra Kayseri'deki finale katıldığını ifade etti.
Yarışmaların uluslararası bölümüne ise Kayseri, Konya ve İstanbul'daki üç uluslararası imam
hatip lisesi ile 53 ayrı ülkeden 266 öğrencinin katıldığını bildiren Varıcı, Arapçayı öğretmek
ve sevdirmek adına uluslararası katılımlı bir yarışma düzenlemekten mutluluk duyduklarını
söyledi.
Yarışmanın son gününde gerçekleştirilen ödül töreni de gerçekten çok güzel görüntülere
sahne oldu. Metin Canlandırmada Türkiye'yi temsil eden Batman Merkez Mehmet Şimşek
Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayseri'de dünya birinciliğini elde ederken, ödül töreni canlı
yayınlarla tüm dünyaya duyuruldu. Başta TRT Arapça olmak üzere, El-Cezire ödül törenini
canlı olarak yayınlarken, onlarca yerli ve yabancı televizyon da töreni banttan yayınladılar.
Türkiye adına, Batman adına Kayseri'de yaşanan bu başarı büyük takdir topladı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13469.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Ahmet Doğan’dan Üstad’a vefa
Türk Edebiyatının en usta kalemlerinden, mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek vefatının 32.
yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ahmet
Doğan da üstadın vefat yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak “merhum şairimizi
rahmetle anıyorum. Mekanı Cennet olsun” dedi.
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Üstad Necip Fazıl’ın başlattığı Büyük Doğu Hareketi’nin Türk Edebiyatı olduğu kadar Türk
siyasetine önemli katkıları olduğunu belirten Doğan “başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül olmak üzere ülkemizi 13 yıldır
başarıyla yöneten AK Parti’nin kurucuları ve önemli isimlerinden çoğu üstadın rahle-i
tedrisinden geçmişlerdir. Yani üstadın bizim siyasi hareketimiz üzerinde çok önemli hakları
ve katkıları vardır. Bu yüzden kendisine minnet borcumuz var” yorumunu yaptı.

Kayseri’ye özel önem verirdi
Büyük Doğu Hareketi içinde Kayseri’nin önemli bir yeri olduğunu hatırlatan Doğan
açıklamasını şöyle sürdürdü:
“İstanbul’daki yakın çevresinde Abdullah Gül, Bekir Yıldız, Yaşar Karayel ve rahmetli
Mustafa Miyasoğlu gibi birçok hemşehrimiz olan üstad, Kayseri’ye özel bir önem verir ve sık
sık şehrimize gelerek konuşmalar yapardı.
Şükrü Karatepe, Ali Biraderoğlu, Mustafa Tekelli ve daha birçok önemli isim de Büyük Doğu
geleneğinde yetişerek şehrimize ve ülkemize katkı sağladı.
Edebiyatımıza unutulmaz eserler veren ve hala yeri doldurulamayan üstad Necip Fazıl
Kısakürek’in tiyatro eseri İbrahim Ethem’i de geçtiğimiz hafta, kuruluşunda öncülük ettiğim
İlim Yayma Cemiyeti Şehit Furkan Doğan Yurdu Tiyatro Topluluğu başarıyla sahnelemiş ve
bu vesileyle üstadı anmıştık.
Vefatının 32. yıldönümünde üstadı bir kez daha rahmetle anıyor, partimize ve Türk siyasetine
Kayseri’den kazandırdığı önemli isimler için de minnet duygularımı kamuoyu ile
paylaşıyorum”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13470.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Yoksulluk maaşımı alamıyorum
Melikgazi Kaymakamlığı’na giderek 4 ayda bir aldığı 250 TL’lik yoksulluk maaşını
alamadığını iddia eden 60 yaşındaki İsmet Artıran, kendisine uygulanan kötü muameleden
şikayetçi…
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Yaklaşık 1 yıldır yoksulluk maaşı aldığını söyleyen 60 yaşındaki İsmet Artıran, son
zamanlarda bu maaşın kendisine ödenmediğini ve zorluk çıkarıldığını kaydederek: “Bizi
dilenciye çevirdiler. Bağırıp çağırıyorlar. 4 ayda bir 250 lira yoksulluk parası alıyorum. Bir
suç işlersem onlar sorumlu… 1 senedir yoksulluk parası alıyorum. Astım, bronşit gibi
hastalığım var. İlacımı almaya para bulamıyorum” dedi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13471.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Sizin hayaliniz ne?
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Merhaba değerli okurlarımız;
Hayal kurmayı sever misiniz? Hayallerle mi yaşarsınız? En büyük hayaliniz neydi? Dedik
Tuzlu Kahve sosyal paylaşım sitesi grubumuzda ve bakın ne gibi cevaplar aldık birlikte
görelim.
1-) Talip Özer: Ya hayallerde biterse... İşte o zaman biter insan!
2-) Necdet Çemrek: Hayal kurarım... Ama hayalle yaşamam!
3-) Gül Yıldırım: Kalabalıktan uzakta sesiz sakin bir yerde insanların az olduğu bir yerde bir
evim olsun her ay düzenli gelirle insanlardan kaçmaktır en büyük hayalim.
4-) Adnan Yücel: Hayalsiz kişi yapraksız ağaç gibidir.
5-) İbrahim Demir: İnsanların yapmak isteyip te yapamadıklarına hayal diyoruz, Benim
hayalim de orman ve denizin akarsuların bol olduğu kendi çapımda doğal ürünler yetiştirmek
doğa ile iç içe sakin bir hayat yaşamak.
6-)Mehmet Göksel Keser: Hayali olmayan kişi boş demektir. Doğal sebze yetiştirmek
7-)Hakan Özmen: Tabi ki insan hep hayal kurar benimde en büyük hayalim bir çiftlik yapıp
köy hayatı gibi yaşamak yani köy hayatı derken yanlış anlaşılmasın ama ben hep o şekil hayal
ederim.
8-)İzzet Oğuz: Hayal kurmak güzeldir. Hiç uçuk hayaller kurmadım. Mütevazı oldu hep
hayallerim. Hayaldi gerçek oldu dediğim çok şey yaşadım. Müslüman olmamın farkı olsa
gerek hayal kurup dua eder rabbimden isterim. Şuan için tek hayalim mutlu bir yuva kurmak.
9-)Mawi Mawi: Sabır ve tevekkülün doruklarına ulaşmak ve yüce yaratıcımızın dost edindiği
kullar arasında olabilmek.
10-)Öznur Şenbay Ömrümün sonunu hiçbir dünyevi sorumluluğum olmadan sadece ibadet
kulluk ve arınma ile uğraşarak, Beytullah'ta veya Ravza-i Mutahhara'da geçirmek ve
hayatımın en güzel en ihlâslı ibadetini yaparken son nefesimi vermek.
11-)Ayşe Çetinkaya denize karşı bir bardak çay yâda bir fincan kahve içmek istiyorum tabi
yanında iyi bir dost da olacak.
12-)Zeki Temizoğlu: Ben her zaman bütün insanlığın inkârcıların ve lanetlenmiş olanlar hariç
kurtuluşunu gerçekleştirebilmeyi hayal ederim dua ile.
13-)Fatma Fatih Çabaş Hayatın kendisi, uyanıkken görülen rüyadır. Benim Hayalim belki
klasik olacak ama hayırlı bir evlat olurdu.
14-)Hanife Yıldırım Töme: Benim hayalim peygamber efendimiz zamanında onunla beraber
onun çektiği acıları beraber çekmek onun karşısına geçip hüngür hüngür ağlamak olurdu.
15-)Pakize Başhoruz: Artik hayellerle yaşar olduk. Keske söyle olsa keşke böyle olsa ama
tabiî ki insan hayalsizde yasayamaz. Bende annem ve babamın hacca gitmesini hayal
ediyorum çok istiyorlar onların hayali ama bende onlarla gitmek istiyorum ailecek ne güzel

olurdu. Peygamberimizin gezdiği topraklarda gezmeyi o anları yasamak. Birde savaşsız bir
dünya hayal ediyorum oda imkansız galiba.
16-)Güneş Okur: Benim tek hayalim Hz. Muhammed’e onun üslubuna uygun evlat
yetiştirmek inşallah.
17-)Sera Kavas: Hayaller olmadan yaşanmaz ki. Tek hayalim çocuklarımın iyi bir hayat
yaşamaları kimsenin hakkını yemeden yedirmeden.
18-)Ayla Günbay: Benim hayalim çocuklarıma iyi bir gelecek verebilmek onların iyi bir iş
iyidir eşle İslama uygun sağlık ve sıhhatle yasamaları.
İşte hayaller bu kilde yorumlar aldık. Peki, sizin hayaliniz ne?
Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13472.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

1. Akademi Şenlikleri Şeker Gölü’nde yapıldı
62 ülke öğrencilerinin iştirakiyle ‘1. Akademi Şenlikleri’ Kayseri Şeker Gölü’nde yapıldı.
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Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Öğrenciler Akademisi'nin '1. Akademi
Şenlikleri' Kayseri Şeker Gölü’nde yapıldı. Kayseri Şeker Gölü’nde yurtdışından 62 ülkeden
katılan öğrencilerle Kayseri Şeker çalışanlarının ortaklaşa düzenlediği etkinliklere uçurtma
şenliği damgasını vurdu. Yüzlerce Uçurtma Şeker Gölü üzerinde yarıştı. Afganistan’dan
katılan Habibullah Zadiyani isimli öğrencinin uçurtması şenliğin birincisi seçildi. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterileri ile başlayan etkinlikte Tekvando
Türkiye Şampiyonu Enver Nazlı ve Çelikspor tekvando takımının gösterileri, öğrencilerinin
kendi dillerinde okudukları şiirler ve yapılan konuşmalar sonrasında Kayseri Şeker tarafından
tüm misafirlere göl tesislerinde yemek ikramı yapıldı. Akademi şenliklerinde konuşan Kayseri
Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Kayseri Şeker tarafından yapılan sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları
Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası
Öğrenciler Akademisi'nin '1. Akademi Şenlikleri'nin Şeker Gölü’nde yapılmasından duyduğu
memnuniyeti
dile
getirdi.
Benli ayrıca, Kayseri Şeker’de yürütülmekte olan sosyal sorumluluk projeleri hakkında
bilgilendirme yaptı. Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun Akademi
Şenliklerinde yaptığı konuşmasında, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları
Başkanlığı tarafından 150 ülkeden 20 bin öğrencinin kendi ülkelerinden gelip burslu bir
şekilde okutularak eğitimleri sonunda ülkelerine gönderilmekte olduğunu belirtti. Dursun,
başkanlığın temel amacının, büyüyen ve güçlenen yeni Türkiye’de gönül köprüleri
oluşturmak, sosyal, iktisadi, kültürel, ekonomik iş birlikleri sayesinde Osmanlı’nın hinterlandı
olan daha geniş sınırlarda Türk insanını tanıtmak olduğuna dikkat çekti.

Dursun, Akademi Şenliği’ne ev sahipliği ve katkıları nedeniyle, öğrenciler adına başta
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Pancar
Kooperatifi ve Kayseri Şeker yöneticileri ile Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent
Benli’ye teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13473.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kayesri'de SP konvoyuna büyük ilgi
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP)nin desteklediği Milli İttifak adayları ve
partililer, oluşturdukları konvoyla şehir turu yaptı.
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SP Kayseri Milletvekili adayı Mükremin Çuhadar, "Güzel bir konvoy programımızı burada
sona erdirmiş bulunuyoruz. Gerçekten çok hoş bir program icra ettik" dedi. Çuhadar, "Bu
program esnasında karargahımız bir program çizelgesi hazırlamıştı. Biz bu güzergaha
halkımızın teveccühü nedeniyle bağlı kalamadık. Bu yaptığımız çalışmalarımızla ve 4
Haziran’da yapacağımız büyük Kayseri mitingi ile iktidara yürüyüşümüzü halkımıza bir kez
daha göstermiş olacağız. Bildiğiniz gibi seçim atmosferinde gayretli çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Halkımız daha güzel günlere inşallah kavuşmuş olacak" diye konuştu.
SP Milletvekilleri ve partililer tarafından oluşturulan konvoya Kayserili vatandaşlar büyük
ilgi gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13474.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Pastırma ve sucuk satan esnaf gurbetçi
vatandaşları bekliyor
Kayseri’de pastırma ve sucuk satışı yapan esnaflar fiyatlardaki artış nedeniyle vatandaşların
alım gücünün düştüğünü belirterek, gurbetçi vatandaşları beklediklerini söyledi.
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Pastırma ve sucuk satışı yapan Metin Elma, işlerinin tam olarak açılmadığını belirterek, “Son
günlerde ete gelen zamdan bizlerde etkilendik. Ete 5 lira bir zam olmuştu ama biz bunu
vatandaşlara 2-3 lira civarında yansıttık. Pastırma ve sucuk fiyatları pahalı olduğu için
satışlarımız iyi değil. İşte yaz mevsiminde gurbetçi vatandaşlarımız geliyor. İnşallah onların
yapacağı
alışverişler
ile
piyasa
biraz
canlanır”
diye
konuştu.
Pastırma ve sucuk fiyatlarına da değinen Elma, “Sucuğun fiyatı 40 TL oldu. Pastırma da 60
TL’den başlıyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13475.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Bugünkü muhalefet dün Türkiye’yi bırakıp
kaçtı
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Sağlık Sen tarafından düzenlenen toplantıda
bugünkü muhalefetin geçmişte yaptıklarını herkesin iyi bildiğini belirtti. Özhaseki, Bakmayın
siz bugün mangalda kül bırakmadıklarına. Dün Türkiye’yi batırıp da bırakıp kaçanlar bunlar
değil miydi” diye konuştu.
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Sağlık Sen tarafından düzenlenen toplantıya sağlık sektöründe hizmet veren çok sayıda kişi
katıldı. Toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Mustafa Demir, Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve
İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve Milletvekili Adayları Ahmet
Doğan ile Avşar Aslan da iştirak etti. Sağlık Sen Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan’ın
konuşmasının ardından kürsüye gelen Kayseri Milletvekili ve AK Parti Milletvekili Adayı
Yaşar Karayel, herkesin mutlaka 7 Haziran’da sandığa gitmesi gerektiğini belirterek, “7
Haziran’da ya geçmiş Türkiye’deki sıkıntılara ya da AK Parti döneminde saygınlığını
kazanan Türkiye’den yana oy kullanacaksınız” dedi. Karayel, Kayseri’den yüzde 70’lerin
üzerinde oy beklediklerini dile getirdi. Toplantıda AK Parti Kayseri Milletvekili ve
Milletvekili Adayı İsmail Tamer ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de birer
konuşma yaparak, iktidarları döneminde başta sağlık alanında olmak üzere yapılan yatırımlar
hakkında bilgiler verdiler.
“BAKMAYIN
SİZ
MANGALDA
KÜL
BIRAKMAYANLARA”
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de konuşmasında, bu ülkedeki herkesin
2002’den önce yaşananları iyi bildiğini belirtti. Özhaseki, “2002’den önce yaşadıklarımızı,
neler çektiğimizi herkes biliyor. İktidar sahipleri daha süreleri dolmadan ‘Biz bu işi
yapamıyoruz’ diyerek kaçıp gitmişlerdi. Şimdi bakmayın siz mangalda kül bırakmadıklarına.
Dün Türkiye’yi bırakıp kaçanlar bunlar değil miydi? Onlar gitti, başında Recep Tayyip
Erdoğan gibi yiğit bir liderle yepyeni bir iktidar geldi ve ülkeyi ayağa kaldırdı. O günden bu

yana da işler iyiye gidiyor. Rabbim bu iyiliğimizi elimizden almasın” dedi.
“MUHALEFETE
ÜÇ
AY
İKTİDARI
VERSEK
ÜLKEYİ
BATIRIR”
Toplantıya katılan Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Mustafa Demir ise muhalefetin iktidar
olması halinde ülkeyi yine kötü günlerin bekleyeceğini vurgulayarak, “Seçim kampanyalarını
izliyorsunuz. Hükümeti üç aylığına devretsek sağlık sektörü başta her şey tepetaklak olur.
Sakın ha kimse bazı şeylere kızıp, gönül koyup oy vermezlik etmesin. Çünkü AK Parti
kadroları gece gündüz demeden bu ülke için çalışıyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13476.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Uyum içerisinde çalışıyoruz
Bünyan Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Bünyan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü bahçesinde çalışmaları inceleyen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu,’’
İlçemizde bütün kamu kurumları ile uyumlu ve koordineli bir çalışma yürütüyoruz’’ dedi.
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Bünyan Belediyesi’nin eğitime olan katkısı devam ediyor. Bugüne kadar eğitim alanında
birçok çalışmaya imza atan ve aynı zamanda Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak
projeleri hayata geçiren Bünyan Belediyesi, eğitime verdiği desteği sürdürüyor.
Zaman içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı yıpranan ve atıl bir görüntü ortaya koyan Bünyan
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesi Bünyan Belediyesi tarafından yeni bir görüntüye
kavuşturuluyor. Çevre düzenlemeleri başlayan Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
bahçesinde yeni parke, bahçe duvarı, yol düzenleme gibi yenileme çalışmaları devam ediyor.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu,’’ Bu güne
kadar bütün kamu kurumlarıyla uyumlu bir çalışma ortaya koyduk. Bünyan Belediyesi olarak
üzerimize düşeni yaparak, İlçemizde bütün kamu kurumları ile uyumlu ve koordineli bir
çalışma yürütüyoruz’’ dedi. Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdür’ü Kadir Özbay’da yapılan çevre
düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek;’’ Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu'na desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz’’ şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13477.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Melikgazi'de 20 personele ilkyardım kursu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak personelin
eğitimine, çıkan yasa ve yönetmeliklerle bilgilenmesine ve bilinçlenmesine hizmetin başarısı
için önem verdiklerini söyledi.
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İlk yardım önemli…Personelin kendi branşında sürekli olarak hizmet içi eğitime tabi
tutulduğunu ancak birçok kez genel konular da hizmet içi eğitim verildiğini belirten Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyemizde istihdam edilen 20 kişiye ilk yardım konusunda İl
Sağlık
müdürlüğünce
verilen
eğitim
programına
katıldıklarını
kaydetti.
Toplu çalışma alanlarında, kurum ve kuruluşlarda…
Özellikle toplu yaşanılan ve çalışılan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında ilk yardımın
öneminin büyük olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak
şunları söyledi.
“Melikgazi Belediyesi olarak halk ve çevre sağlığına büyük önem veriyoruz. Bu neden ile
personelimize iş koşullarında, evlerinde ve her hangi bir yerde karşılaşacakları olası sağlık
müdahalesi için ilk yardım kursuna gönderdik. İşin uzmanlarınca verilen İlk Yardım Kursları
ile belediyemizde 20 kişi bu konuda bilgilendirildi, bilinçlendirildi ve hizmet sunmalarına
imkan tanındı. Kurs süresinde teorik ve uygulamalı olarak ders olan personelimiz bugün
düzenlenen tören ile sertifikalarını aldılar. Hayırlı olsun. Belediyemiz her türlü eğitime önem
vermekte olup, eğitimin adeta merkezi olduğu gibi eğitimcinin de dostudur” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13478.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kadınlarımız olmadan ülkenin gelişmesi
mümkün değil
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, Talas’a bağlı
Süleymanlı mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Korkmaz, MHP’nin hafta sonu yaptığı
miting ile ilgili olarak, “Titrediler, bu nedenle algı operasyonlarına başladılar. ‘Taşımalı
miting yaptılar’ diye bize laf etmeye kalkanlar, önce yetim hakkı yiyerek yaptıkları seçim
çalışmalarına baksınlar" dedi.
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MHP Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Farklı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirilen aynı zamanda etkinliklere de katılan Korkmaz, 7
Haziran
seçimlerine
yönelik
olarak
vatandaşlardan
destek
istedi.
Talas'a bağlı Süleymanlı mahallesini ziyaret eden Korkmaz, Süleymanlı’nın doğduğu köy
olduğunu belirterek, “Her yer bizim için önemli ama buranın bizde yeri ayrı. Çünkü buralıyız
ve bu topraklarda doğduk” dedi. Süleymanlı’da vatandaşlarla bir araya gelen ve onlara
MHP’nin projelerini anlatan Korkmaz, “7 Haziran seçimlerine az bir süre kaldı. 2 haftadan az
bir süre. Artık Türkiye, MHP’nin iktidarına hazır. Gittiğimiz her yerde vatandaşın ilgisi ile
karşılaşıyoruz. Son yaptığımız mitingde de MHP’ye olan ilgi apaçık ortaya çıktı. Binlerce
vatandaşımız ülkesine, partisine, geleceğine sahip çıktı. Millet, 7 Haziran’da da sandıkta
ülkesine, geleceğine sahip çıkacak ve mutlu sona ulaşacağız” şeklinde konuştu.
Süleymanlı’da bulunan Fatma Aksoy İlk ve Ortaokulu’nu da ziyaret eden MHP Milletvekili
adayı Süleyman Korkmaz, burada kadınlar tarafından hazırlanan el sanatları sergisini de
ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı. Kasım ayında açılan kursun 6 aylık bir süreyi kapsadığı
ve Haziran ayında sona ereceğini belirtilirken, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri ise
büyük beğeni topladı.
MHP iktidarında kadınların çalışma hayatının içerisinde daha fazla yer alması ve ev
ekonomilerine destek sağlamaları açısından önemli projelerin hayata geçirileceğini dile
getiren MHP'li Korkmaz, “Kadınlarımız olmadan ülkenin gelişmesi mümkün değil. Elbette
kadınlarda üretime katılacak, işte, sosyal hayatta, eğitimde söz sahibi olacak. Bu kapsamda
engelliler, yoksullar, uzun süreli işsizler, gençler ve kadınların işgücü piyasasına katılımlarını
desteklemek ve iş bulmalarını sağlayacak mesleki vasıf kazandırmak için mesleki eğitim
programları daha kapsamlı şekilde uygulanacak. İşte bu gibi faaliyetlerle deneyim kazanan
kadınlara kendi işlerini kurabilmeleri için destekler verilecek. Örneğin partimiz iktidar olması
halinde iş kuracak kadınlara yönelik olarak 100 Bin TL faizsiz kredi verecek. Bu paranın 50
Bin TL’si hibe edilecek, geriye kalan 50 Bin TL ise faizsiz olarak 5 yılda geri ödenecek. Biz
bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Milletvekili olduğumda da bu konularda
çalışmalar yapacağım. Yani daha fazla kadınlar imkan sağlayan projelerin takipçisi olacağız”
ifadelerini kullandı.
MHP’ye yönelik 'taşımalı miting yaptılar' yönünde haberlere de tepki gösteren MHP
Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, şunları söyledi: “Aslında bu haberler, korkunun,
endişenin göstergesi. MHP mitinginde 3 tane minibüsün plakasını basına servis edip, ‘işte

taşımalı miting yaptıklar’ haberlerine sığınanların içine düştükleri durum düşündürücü. Bu
acizliğin göstergesidir. Hatta haberlerine konu olan minibüslerden birinde partimizin Kayseri
adaylarının boy boy afişleri bile var. Yani kendi kendilerini ele veriyorlar. Sanki Kayseri’de
başka bir ile ait plaka trafikte yok. Sanki Kayseri’nin tamamında araçlar aynı plaka ile trafikte
seyrediyor. 3-5 araç çekip on binlerce vatandaş gerçeğini görmeyenler, iktidarları elden
gidecek, bu millete ve adalete yaptıklarından ötürü hesap verecekler diye korkuyorlar. Çünkü
endişeleri var. İktidar ellerinden giderse verecekleri hesap var. Ama korkunun ecele faydası
yok. Gerçek kalabalığı, coşkuyu, umudu, tepkiyi görmezden gelip, algı oluşturmak için
taşımalı miting karalaması ve yalanını ortaya atanlara tavsiyemiz, önce aynaya baksınlar.
Çünkü taşımalı mitingin alasını, kendilerinde ve yandaşlarında göreceklerdir”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13479.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Talas'ın yukarı mahallelerine 9 fırın
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde mahalleye
dönüşen yukarı yerleşim yerlerine 9 adet mahalle fırını yapacaklarını açıkladı.
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Başkan Palancıoğlu, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte yukarı mahallelerden
Cebir, Ortakavak, Örencik, Süleymanlı, Yamaçlı, Yazyurdu, Yazılı, Alaybeyli, Koçcağız,
Çevlik, Sakaltutan ve Kamber'i ziyaret etti. Mahalleli tarafından sevgi gösterileriyle
karşılanan Başkan Palancıoğlu, Koçcağız'daki durağında yeni bağlanan mahallelere yapılacak
çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Başkan Palancıoğlu, bir hafta önce mahallelerin önemli
sorunlarından birini çözüme kavuşturduklarını belirterek, "Kayseri'de ilk kez Talas'ın yeni
bağlanan mahallelerinde Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle 1,8 TL'lik tek bilet fiyatına ilçe
merkezine yolcu taşıyoruz. Daha önce 10 TL'yi bulan ulaşım ücretiyle vatandaşımız artık
daha ucuza ilçemize gelip oradan raylı sisteme binerek şehrin istediği yerine gidebiliyor"
dedi.
Sabah ve akşam yapılan bu seferlerin vatandaştan olumlu tepkiler aldığını ifade eden Başkan
Palancıoğlu, "Büyükşehir Belediyemiz ile görüşüp vatandaşımızın öğlen seferleri konusunda
da uygun olanı yapmaya çalışacağız. Hemen halihazırda çözülecek bir konu değil, çünkü
Büyükşehir Belediyesi'ne 16 ilçe bağlandı ve onların da ulaşımla ilgili sorunlarını çözmeye
çalışılıyor. Çok şükür yeni bağlanan mahallelerimizin ulaşım sorunu çözdük.
Mahallelerimizin diğer ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.
Başkan Palancıoğlu, eskiden köyken mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin her türlü
ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını anlatarak, "Yeni bağlanan mahallelerimize asfalt, yol,
kilitli parke ve ulaşım gibi hizmetlerin yanında fırın da yapacağız. Bu kapsamda Haziran
sonunda ihaleye çıkarak 9 adet mahalle fırınını vatandaşımızın hizmetine sunacağız. İsteyen
vatandaşımız fırını kendisi yakarak ekmeğini, yufkasını ve çeşitli yiyecek ihtiyacını
giderecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13480.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Nerede doğduğumuz değil ne yaptığımız önemli
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Erzurumlular Derneği, Ağrılılar Derneği ve
Kars-Ardahan-Iğdırlılar Derneği tarafından düzenlenen geceye katıldı. Ülkenin doğusu ve
batısının etle tırnak misali olduğunu ifade eden Mehmet Özhaseki, “Nerede doğduğumuzun
önemi yok. Önemli olan bu hayatta neler yaptığımız” diye konuştu.
26 Mayıs 2015 Salı 12:04
Bu haber 115 kez okundu.

AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, üç dernek tarafından ortaklaşa düzenlenen
gecede Halk Aşıkları tarafından “Vekillerin Kralı”, “Vatan sizden hizmet bekler” sözleriyle
karşılandı. Geceye Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Milletvekili Adayları İsmail
Tamer ile Aydın Kalkan da katıldı. Gecede konuşan Erzurumlular Derneği Başkanı Turan
Taşçı, Mehmet Özhaseki’nin Kayseri için büyük hizmetler yaptığını, bundan sonra da daha
büyük hizmetler vereceğine inandığını dile getirdi. Kars-Ardahan-Iğdırlılar Derneği Başkanı
Aytaç Kırmızıtaş da konuşmasında Özhaseki’ye destek vereceklerini belirterek, “Gönlümüzün
efsane başkanı Kayseri’yi marka şehir yaptı. Yolları açık, bahtları açık olsun” dedi.
Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros ise Mehmet Özhaseki’nin bugüne kadar kapısını
her zaman kendilerine açtığını ifade ederek “Kayseri’ye efsane hizmetler yapan Özhaseki’nin
bu güzel hizmetlerini TBMM çatısı altında sürdüreceğinden eminiz” diye konuştu.
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de ülkenin doğusu ve batısının etle tırnak gibi
olduğunu belirtti. Aramızdaki en önemli bağın din kardeşliği olduğunu vurgulayan Özhaseki,
“Nerede doğduğumuzun hiç önemi yok. İyi ki Kayseri’ye gelmişsiniz, şerefler getirmişsiniz.
Aramızdaki din kardeşliğine aykırı davranmak Rabbimizin gücüne gider. Senelerdir belediye
başkanlığı yapıyorum. Başkanlığım süresince bu kardeşliği pekiştirebilmek adına elimden ne
gelirse yaptım. Telefonlara çıkmadığım, gelen sorunları çözmeye çalışmadığım bir tek gün
olmamıştır. Bunu görev olarak, ibadet aşkıyla yaptım” dedi. Konuşmanın ardından günün
anısına üç dernek başkanı tarafından AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’ye
hediye verildi. Gecede konuşan Kayseri Milletvekili ve AK Parti Milletvekili Adayı İsmail
Tamer de daha önceki seçimlerde olduğu gibi 7 Haziran seçimlerinde de hemşerilerinin nasıl
oy kullanacaklarını iyi bildiklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13481.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Anadolu Güneşi B&W ile enerjiye dönüşüyor
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Anadolu’nun yenilenebilir enerji kaynaklarının konu alındığı bir toplantıda Almanya menşeli
ve 1998 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının akılcı kullanımına yönelik kurulan ve 2013
yılında da Kayseri’de Alman-Türk ortaklığı ile faaliyete geçerek Türkiye piyasasına açılan
dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan B&W enerji Anadolu Güneşi’nin enerjiye
çevrilmesi konusunda yatırımcıların önünü açacak fikirleri ortaya koydu.
B&W Enerji Proje ve Planlama Müdürü İbrahim Özçam yaptığı sunumda B&W Enerji
Türkiye’den bahsederek, “B&W Enerji Türkiye 2013 Yılında Kayseri Mimarsinan Organize
Sanayi Bölgesi’nde kurulmuş Bir EPC Firmasıdır. 17 yılı aşkın bir süre ile 12 ülkede
5500’den fazla tesis kurulmuş ve de kurulmaya devam etmektedir. Bundan 2 yıl önce olsa
EPC’nin kelime anlamını açıklıyor olurduk. Artık güneş enerjisinin nasıl verimli bir enerji
kaynağı olduğunu ve kullanılan malzemeden en çok verimi nasıl alırız sorusunu tartışıyoruz”
dedi.
Özçam sunumunda, “Bir projenin kurulumu sadece malzemelerin ortak bir fizibilite içerisinde
çalışması ile ibaret değildir. Görünmeyen hesaplamalar ve eksik yazılımlar iş teslim miktarını
beklenenin çok üzerine çıkarmaktadır. Bu sebeple yatırımcıların imzaladıkları sözleşmelerde
iş takvimini önemle incelemelerini tavsiye ediyorum. EPC’yi bir müteahhit firma olarak
isimlendirebiliriz. Firma öncelikle projenin ön fizibilitesini yapmak zorundadır. Öncelikle
üstün körü, gözü kapalı bir şekilde bir projeye başlanmamalıdır. Bir projenin uygulanabilirliği
göz önünde bulundurulmalıdır. Ön fizibilite aşamasının ardından proje sahasının
hazırlanması, ürünlerin tedarik planının yapılması, ürün montajının gerçekleştirilmesi, santral
testlerinin yapılması, santral tesliminin yapılması aşamaları bitirildikten sonra operasyonel
bakım anlaşmasının yapılması ki bu anlaşma çok önemli, size garanti edilen kazanç ve
ürünlerin dayanıklılığı konusunda sizler mutlaka garanti istemek zorundasınız. Bu güne kadar
Türkiye’de tamamladığımız projelerimizde üçü Alman olmak üzere farklı bilgi modülleri
kullandık. Ürünlerimiz verim kıyaslamalarının analizini biz B&W Enerji olarak yapıyoruz.
Asıl bizim analizlerimiz Almanya’daki merkezimizde bütün bilgi modülleri yıllardır izlenerek
analizleri yapılıyor. B&W Enerji olarak Alman bilgi ve birikimlerini Türk Mühendislerimizle
koordinasyonlu olarak hayata geçirmiş ve hedeflerimize odaklanmış durumdayız. 2015 yılı
sonuna kadar iş planımızı tamamladık. 2016 için planımızı da hazırlıyoruz. Gerek Avrupa
standartlarına uygunluk, gerekse de tamamlanan santrallerin kalitesini arttırarak gerekli
kazançları yatırımcılarımıza sağlamak adına ürünlerin ithal olanları kısmında özellikle Alman
mallarını tavsiye ediyoruz. B&W Enerji herkes için yaşamaya değer bir hayat, insana ve
doğaya değer veren politikalarla çalışmaya devam edecektir. Bizim amacımız doğanın bize
cömertçe sunduğu bu enerjiyi insanlığın yararına kullanmaktır. Gönül isterdi ki dünyanın şu
anda tartıştığı yüksek kapasiteli yeni teknoloji depolama ürünlerini konuşalım ve onun üzerine
fikirler sunalım. Ama o günlerde çok uzak değil. Biz B&W Enerji olarak yatırımcılarımızı şu
konuda uyarmak istiyoruz. Yaptığınız yatırımlar, 2 veya 5 yıllık kısa vadeli yatırımlar değil.
Bu yüzden gerçekten doğru firmalarla ve doğru insanlarla, doğru markalarla çalışmaya özen

gösterin. Her yaptığınız yatırım 25-30 yıla yayılan ve size kazanç getirebilecek bir yatırımdır”
dedi.
Yenilenebilir Enerji konusunda bir dünya devi olan B&W Enerji, Kayseri merkezinde, tüm
ülkeye çok daha akılcı fiyatlarla, doğanın sunduğu bu enerjiyi kullanmaya davet ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13482.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri
değerlendirildi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından ortaklaşa düzenlenen
‘AB Türkiye İlişkilerine Genel Bir Bakış’ konulu toplantı düzenlendi.
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ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘AB Türkiye
İlişkilerine Genel Bir Bakış’ konulu toplantının açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektör
Yardımcısı, Prof. Dr. Abdülhakim Coşkun, Türkiye’nin asırlar öncesinden Avrupalı olduğuna
vurgu yaparak, “Sayın Manservısı gibi Türk dostu ve bu işi hızlandırmak isteyen birçok kişi,
bu süreci bir an önce hızlandırmak ve daha yerli ilişkiler kurmak içinde ellerinden gelen
çalışmayı yürütüyorlar. Türk Milleti olarak biz aslında asırlar öncesinden Avrupa’dayız.
Yüzyıllar öncesinde Türk milleti Avrupa’nın içerisinde yer aldı. İmparatorluklar ve devletler
kurdu. 15. yüzyıldan itibaren de Avrupa ile çok farklı ilişkiler içerisine girdik. Avrupa’nın çok
önemli bir kısmında çok önemli bir oyuncu olarak yer aldık. Bugün Avrupa’yı Avrupa yapan
değerler olarak düşündüğümüzde, Avrupa’nın geldiği noktayı düşündüğümüzde Avrupa’ya en
fazla katkı sağlayan en önemli milletlerden birisi Türk milletidir. Her iki tarafın da birlikte
olmasını gerektiren nedenler var ve birbirine güç katacak birçok neden var” ifadelerini
kullandı. Toplantıda daha sonra konuşan Avrupa Komisyonu Federica Mogherini Kabine
Başkanı Stefano Manservisi, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında bilgiler
vererek, Gümrük Birliği’nin Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne yaklaştırmak adına önemli bir yan
ürünü olduğunu kaydetti. Manservisi, “Bu sene önemli bir yıl. Çünkü bu sene Gümrük
Birliği’nin yürürlüğe girişinin 20. Yılını kutluyoruz. Hatırlayacak olursanız Gümrük Birliği
1990’lı yıllarda aslında ilk önemli adım olarak addedilmiştir Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne
yakınlaştırmak adına. Aslında genişleme sürecinin bir yan ürünüydü. Ama gerçekten kayda
değer önemli bir an üründü. Çünkü şimdiye kadar Türkiye dünyada Avrupa Birliği’nin
Gümrük Birliği’ni imzaladığı tek ülke. Bu da şunu gösteriyor, ne kadar sınırlı da olsa o
noktadan itibaren aslında çok stratejik bir anlamı oldu Gümrük Birliği’nin. Bu dönemde 20
yıllık süreçte birçok ley değişti elbette, Türkiye değişti, Avrupa Birliği değişti. Türkiye,
oldukça etkileyici gelişmeler kaydetti demokratik açıdan, ekonomik açıdan, sosyal kalkınma
ve dünyadaki yeri açısından. Geçmişte olduğundan çok daha önemli bir uluslar arası aktör
olmakla kalmadı, Avrupa’nın realitesine son derece entegre olmuş uluslar arası bir aktör oldu

Türkiye. Öte taraftan Avrupa Birliği de çok değişti son yıllarda. Gümrük Birliği bu 20 yıllık
dönem içerisinde aslında büyüme kapasitesini şans eseri artırmadı. Türkiye ekonomisinin 4
katına çıktığını görüyoruz. Tek başına olan bir şey değil elbette, tesadüfen olmadı. Yatırım
yapan Türk şirketler Avrupa Birliği pazarının omuriliği diyebiliriz. Avrupa Birliği’nden gelen
yatırımlar da Türk ekonomisinin bugünkü halini almasını sağladı. Ama bütün bunlar aslında
sadece ekonomik bir başarı hikayesini göstermiyor, bir noktada kısıtları da olmaya başladı”
ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından Avrupa Birliği Takım Üyesi Derya
Sevinç’in moderatörlüğünde soru cevap kısmına geçildi. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
üyeliği konusunda, toplantıya katılanlar tarafından sorulan sorular cevaplandırıldı. Toplantıya
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13483.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Millet oyunu farketti
Başbakan Yardımcısı Yalçın akdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın
kendisine kardeşiyle ilgili yanıt vermesine, “Kardeşi IŞİD ile savaşarak insanlık onurunu
koruyormuş. Türk askerine silah çekerken de mi insanlık onurunu koruyorlar?” dedi.
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Melikgazi Kültür Merkezi’nde yapılan AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Mayıs Ayı İl Danışma
Meclisi toplantısına Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, AK Parti Kayseri milletvekilleri
ve adayı Yaşar Karayel, İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Akdoğan, “Türkiye önemli bir
seçime giriyor. Bu seçim herhangi bir seçim değil. Ülkenin geleceğini belirleyecek bir seçime
giriyoruz. Çok zorlu seçimleri kazandık. Çok büyük engellemeler oldu. Bu hepsinden önemli
bir seçim. Bu seçimle yeni Türkiye’yi inşa edebiliriz. Türkiye’nin mukadderatı ile ilgili bir
seçime gidiyoruz. Bir mücadele var. Millet sevdalı olanlar ile milletle kavgalı olanlar arasında
olan bir seçim var. AK Parti döneminde çok büyük kazanımlar elde ettik. Türkiye’yi 3 kat
büyüttük. Dünya küçülüyor, Türkiye büyüyor. Bu birilerini rahatsız etti. Türkiye’nin sesi çok
çıkıyor diyorlar. İsrail’de İsrail’e katil diyor, Mısır’da Mısır’a darbe diyor. İstiyorlar ki hasta
adam vardı ya o döneme geri gidelim çabası var” diye konuştu.
“MİLLET OYUNU FARK ETTİ”
Akdoğan, “Millet oyunu fark etti. Millet ‘Adnan Menderes’i astınız, Özal’ı zehirlediniz,
Tayyip Erdoğan’ı yedirtmeyiz’ dediler. Olmadı 17-25 Aralık operasyonunu çıkarttılar. Paralel
çeteyi devreye koydular yine tutmadı. CHP ile MHP nasıl ittifak yapacak. Yerel seçimde
işbirliği yaptılar. Bundan netice alamadılar. Cumhurbaşkanlığında çatı adayı çıkardılar”
ifadelerini kullandı.
HDP’yi parti olarak seçime sokma projesi olduğunu belirten Akdoğan, “Bu HDP’yi parti
olarak seçime sokma projesi. Zorlayarak onları parti olarak seçime soktular. Bu bir oyun. Bu
eski Türkiye’ye dönme operasyonudur. Buna dikkat edelim. 90’lı yıllara dönelim istiyorlar.

AK Parti nasıl olsa kazanıyor rehavetine kapılmayacağız. Milletvekili sayımız da önemli. 1-2
puan her şeyi değiştirebilir. Bu seçimi önemli görüyoruz. Paralel devlet, KCK yapılanmasına
yeni Türkiye’de yer yok. Yeni Türkiye’de milletin yeri olacak. Bunun için çaba göstermemiz
gerekecek” şeklinde konuştu.
“KARDEŞİ IŞİD İLE SAVAŞARAK İNSANLIK ONURUNU KORUYORMUŞ”
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kendisine kardeşiyle ilgili yanıt vermesine
değinen Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Davul Selahattin Demirtaş’da, tokmak Kandil’de. Kardeşin ne yapıyor demiştim. Selahattin
Demirtaş da yanıt vermiş. Kardeşi IŞİD ile savaşarak insanlık onurunu koruyormuş. Türk
askerine silah çekerken de mi insanlık onurunu koruyorlar? Doğuda insanları tehdit ediyorlar.
Bana cevap veriyorlar. ‘Tehdit etmiyoruz’ diyorlar. Senin varlığın demokrasiye tehdittir”
dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mehmet Özhaseki de, “Türkiye’nin beni tanıması sucuk
ile başladı. Bugünlerde yine mangal partileri olacak inşallah. Kemal beyin bir seçim dönemi
boyunca yalanları devam etti. Uğur Dündar’ın programına çıkarak anlattı. Eskiden Uğur
Dündar tarafsızdı ama Halk TV’ye çıkınca herkes ne olduğunu anladı. Tabii biz bütün bunlara
cevap verdik. Savcılıkta bu iddiaların yalan olduğu ortaya çıktı. Bu iddiaları hazırlayan
milletvekili kendi partilerinin ön seçiminde 15. oldu. Kendi partileri de inanmıyor. En son 3
tane dava verdi. Bunların parasını yemeyeceğim boğazımdan bir kuruş. Arabaya el koymayın,
hanımı biniyordur diye maaşına haciz gönderdik. Haciz gidince ödedi. Gazeteciler soruyor.
‘Öyle bir şey yok’ diyor. Bari bunu inkar etme. 20 bin lira duruyor. Meclis’te sucukları
hazırlatacağız” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13485.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Başbakan Yardımcısı Akdoğan Kayseri’de
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, çeşitli ziyaretler ve açılışlar için Kayseri’ye geldi.
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İlk olarak Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan, Kayseri’de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Akdoğan, “Kayseri bizim medarı
iftiharımız, gurur kaynağımız. İki seçim önce mega kentler ve projeler diye sloganla
büyükşehirleri ayağa kaldıracak bir takım yatırımlar yapmıştık. Bu yatırımların
gerçekleştiğini şimdi de görüyoruz. Bu şehirlerden bir tanesi Kayseri’dir. Anadolu’da birçok
şehir bugün cazibe merkezi olmuştur. Dünyada artık ülkeler değil şehirler birbirleriyle
yarışıyorlar. Bu şehirlerimiz de o rekabetin içine giren şehirlerimizdir” diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Akdoğan, “AK Parti’den önce Kayseri’nin ihracatı 300 küsür milyon
dolardı. Bugün onun 10 katı kadar ihracat yapan bir şehir haline geldi Kayseri. 13 katrilyon
civarında Kayseri’ye bugüne kadar yatırım yapıldı. Hastane yatak kapasitesi 4 bin 100’e çıktı.

Hızlı tren projeleri de malum. Her yönden Kayseri’yi ileriye taşımak için çalışma içindeyiz.
Kayseri önemli şahsiyetler çıkardı. 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve Taner Bey ile
belediye başkanımız AK kadroların medarı iftiharlarıdır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13486.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Millete sevdalı bir kadroyuz
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, “Biz millete sevdalı bir kadroyuz. Biz insan odaklı
çabanın içerisindeyiz” dedi.
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Kayseri Mahallesi’nde düzenlenen tanıtım kokteyline Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan,
Vali Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri milletvekilleri Yaşar Karayel, İsmail Tamer, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve davetliler katıldı. Programda konuşan
Başbakan Yardımcısı Akdoğan, “Biz Kayseri ile her zaman gurur duyduk. Sayın Abdullah
Gül ile Taner Yıldız ile Mehmet Özhaseki ile gurur duyduk. Kayseri bize hep sahip çıktı.
Birileri seçim vaatlerinde bulunarak mega kent şehir kuracaklarını söylüyorlar. Mega kent
görmek isteyen Kayseri’ye gelsin. Gelsinler Konya’ya baksınlar. Lafa değil icraata baksınlar.
Beyefendi emeklilerle ilgili popülizmle milleti kandırmaya çalışıyor. Kendisi SSK
müdürüyken yaşlılar sıralarda bekliyorlardı. Kayseri’ye 13 katrilyon yatırım yaptık.
Kayseri’yi
geliştirmenin
gayreti
içinde
olduk”
şeklinde
konuştu.
Kayseri’ye yapılan hizmetlerden bahseden Akdoğan, “Kayseri’de 83 kilometre duble yol
vardı. Biz iktidara geldiğimizde Kayseri’ye 424 kilometre duble yol yapıldı. Biz millete
sevdalı bir kadroyuz. Biz insan odaklı çabanın içerisindeyiz. Hizmet etmek için mücadele
ettik. Şimdi kritik noktaya geldik. Birileri bizi eski Türkiye’ye götürmeye çalışıyor. Nedir?
Terör dönemi, işsizlik dönemi, koalisyon dönemidir. Bunun için bir çaba var. Herkesi bir
araya getirdiler. Tek dertleri Türkiye çok oluyor diyorlar. 2002 yılında Türkiye’ye ‘hasta
adam’ diyorlardı. Şimdi ‘sesi çok çıkıyor’ diyorlar. Küresel sistem bundan çok rahatsız oldu.
Bizim bütün kazanımları kaybetmek gibi bir düşüncemiz yok. Geleceğimize sahip çıkacağız.
Yine bir mücadele var. Bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Onlar ‘AK Parti batsın da
Türkiye
ne
olursa
olsun’
diyorlar”
diye
konuştu.
Programda Başbakan Yardımcısı Akdoğan'ın kızı Hatice Kübra da, Akdoğan'ın kucağında
protokolde yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13487.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kayseri Şeker'den İtalya'ya teknik gezi
Ülkemizde şeker sanayi üretimi dünya şeker pazarının değişen koşulları, ham madde işleme,
enerji maliyetlerinin azaltılması ve daha fazla verimlilik ihtiyaçlarına göre üretim
proseslerinde yeniden yapılanma uygulamaları kapsamında Kayseri Şeker tarafından
başlatılan çalışmalar devam ediyor.

26 Mayıs 2015 Salı 12:37

Bu kapsamda satın alınan küspe preselerini incelemek üzere Kayseri Şeker’den İtalya
Bologna’da bulunan Babbini Cangialeoni Group Firmasına teknik gezi yapıldı.
Babbini Firmasında imalatlar yerinde incelenerek, Yönetim Kurulu Başkanı Mr. Prati, Üretim
Müdürü Mr. Cangini, Ticaret Müdürü Mrs. Locatelli ile teknik ve ticari konular yerinde
görüşüldü. Ayrıca Eridania Gruba ait günlük işleme kapasitesi 15.000 ton/gün pancar olan
Sadam Engineering S.r.l. Şeker Fabrikası ziyaret edildi. Sadam Fabrikasında fabrika
incelemesi yanında Sebigas S.p.A. tarafından yapılmış küspe ile çalışan Biogaz tesisi
hakkında da Sebigas Firması yetkilisi Mr. Torretto’dan bilgi alındı. Teknik ziyaretler ve
incelemeler her iki taraf içinde fayda sağladığı, Babbini Firması tarafından Kayseri Şeker
Fabrikası için 4 adet küspe presesisinin de imalatının yapıldığı belirtildi.
İtalya teknik gezisine katılan heyette Kayseri Şeker’den Bakım Onarım Müdürü Ümit Almak,
Enerji Otomasyon Müdürü Perihan Özkan, Bakım Onarım Şefi Ümit Özkara ve Bakım
Onarım Mühendisi Tevfik Gümüş yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13488.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Vergi ödemelerinde son gün 29 Mayıs
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Emlak Vergisi birinci taksiti yatırma süresinin 29
Mayıs 2015 Cuma günü sona ereceğini hatırlattı.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Emlak Vergisi birinci taksiti yatırma süresinin
29 Mayıs 2015 Cuma günü son bulacağını hatırlatarak, Yasa gereği vatandaşların cezalı
duruma düşmemeleri için emlak vergilerinin ilk taksitlerini son günden önce ödemeleri
gerektiğini
söyledi.
Vatandaşların mağdur olmamaları adına hatırlatma gereği duyduklarını ifade eden Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu,’’ Vatandaşlarımız Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin
ilk taksitlerini 29 Mayıs günü mesai bitimine kadar Bünyan Belediyesi veznelerinde
gerçekleştirebilecekleri gibi, ödemeler Ziraat Bankası üzerinden havale yoluyla da
yapılabilecek. Mükelleflere ödeme kolaylığı sağlayan belediyemiz, hemşehrilerimize kredi
kartıyla
ödeme
yapma
imkânı
sunuyor’’
dedi.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu yatırılan her kuruş verginin vatandaşlara hizmet olarak geri
döneceğini belirterek, Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin ise,
Kasım ayında gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13489.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Karayel, işçilerle buluştu
Seçim çalışmalarını Kayseri Serbest Bölge ve Organize Sanayi Bölgesinde sürdüren, Ak Parti
Kayseri Milletvekili ve Milletvekili adayı Yaşar Karayel, Gürkan Büro, Flekssit Büro ,
Turkuaz Seramik, Ipek Mobilya Fabrikaları'nı ziyaret ederek çalışan işçilerle sohbet etti.
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Seçim gezilerine Ak Parti Kayseri Milletvekili adayı Kemal Tekden ve İl Başkan
Yardımcıları İsa Kızılöz ve Fatih Hasyüncü eşlik ettiler. İşçilerin sorunlarını dinleyen Karayel
şunları söyledi: " Türkiye'de 2001 krizi yaşandığında, Kayseri'de ilk defa işçi protestosu
yaşandı. Organize Sanayi Bölgemizde işini kaybeden işçilerimiz Cumhuriyet meydanında
toplandı. Şehrimizde fabrikalarda çalışan yaklaşık 7 bin işçimiz işsiz kalmıştır. Ekonomide
istikrar bozulursa, insanlarımız işini aşını kaybeder. İstikrar herşeyin üzerindedir.
Türkiye 2002'den önceye göre çok daha iyi idare ediliyor. 2002'den önce asgari ücret 184 TL
iken, şimdi 990 TL civarındadır. Asgari ücreti belirlemek sadece Hükümetin görevi değildir.
İşverenler ve sendikalardan oluşan bir komisyon bulunuyor. Asgari ücret konusunda
muhalefet desteksiz atıyor. Biz muhalefete uyarsak, Türkiye'de işsizler ordusu oluşur, istikrar
bozulur.
Ülkemiz koalisyon dönemlerinden çok çekmiştir. Eğer istikrar devam edecekse, tek başına
iktidarların devam etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13490.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Medya Dergisi İletişim Evi çıktı
Medya sektörü üzerine özel konu ve söyleşilerden oluşan İletişim Evi Dergisi ilk sayısı ile
okuyucularla buluştu.
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Kayseri'den yaygın medyaya bir dokunuş, bir bakış açısı olduklarını ifade eden İletişim Evi
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Yaşar, "Anadolu'dan Bâb-ı Âli'nin fotoğrafı
çekmeye çalıştık. Yaygın medyadan mesleğinin en iyilerini, basın-yayınla ilgili
bilinmeyenleri ve değerli tespitleri bir araya getirerek İletişim Evi Dergisi'ni çıkarmanın
gururunu yaşıyoruz. Bizim hazırlarken keyif aldığımız bir çalışma oldu, umarım
okuyucularında ilgiyle okuduğu bir yayın organı olarak, masalarda, kitaplıklarda yerimizi
alırız.” diye konuştu.
Medyanın öneminden yola çıkarak alternatif bir yayın organı olmak istediklerini belirten
Süleyman Yaşar, " Medyanın toplum ve devlet işleyişi üzerinde etkileri olduğu aşikardır. Bu
ülke 28 Şubat Süreci'nde medya-asker işbirliği ile düpedüz bir darbeye tanık olmuştuk. Bu
nedenle biz medyada çalışanların vicdanlarını önemsiyoruz. Alternatif bir yayın organı olarak,
mesleki duruşuyla güven veren şahsiyetleri dergimizde buluşmuşturmaya çabalıyoruz."
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13491.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Şeker Hobi Bahçesi’nde organik tarım

26 Mayıs 2015 Salı 13:15

Kayseri Şeker arazisi içerisinde Şeker Gölü çevresinde yıllardan beri atıl vaziyette duran
arazide, Şeker çalışanlarının kendilerine ait bahçe kurup organik tarım yapmaları, boş
vakitlerinde toprak ve doğayla iç içe olup, organik ürünler yetiştirmeleri için imkan
sağlanmaya başlandı. 2014 yılında 185 adet ve her biri 80 metrekare olarak kurulan Şeker
hobi bahçelerine çalışanlardan gelen talepler üzerine Kayseri şeker Yönetimi hobi bahçesi
sayısını 300’e çıkarttı. Kayseri Şeker çalışanları, iş çıkışında aileleri ve çocukları ile hobi

bahçesinde hummalı bir çalışma içerisinde toprağı işleyip, sebze ekimi ile uğraşırken keyifli
vakit de geçiriyorlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13492.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

İlçemizin kronikleşmiş sorunlarını bir bir
çözüyoruz
Bünyan Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde başlatılan çevre
düzenleme çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Yapılan çalışmaları değerlendiren
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, ‘İlçemizin kronikleşmiş sorunlarını bir bir
çözüyoruz’’ dedi.
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Bünyan genelinde başlatılan çalışmalarla Bünyan’a yeni bir çehre kazandırma yolunda
ilerleyen Bünyan Belediyesi yürütmüş olduğu hizmetlere devam ediyor. Geçen yıl ilk kez
sıcak asfalta kavuşan Bünyan Sümer Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bu yılda çalışmalar
devam ediyor. Zamanla farklı nedenlerden dolayı çökme ve bozulmalara uğrayan yaya
kaldırımları yapılan çalışma ile daha sağlıklı bir hale getirilecek. Yaşanan değişim ve
gelişmeye dikkat çeken Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu "Belediye olarak bizlerde
bu değişime yakışır hizmet ve projeler üretiyoruz. İlçemizin kronikleşmiş sorunlarını bir bir
çözüyoruz. Mahallelerimizdeki yol ve kaldırımlar sıcak asfalt ve kilitli parke taşı ile
döşenecek. Yol ve kaldırımlarımızı engelli kardeşlerimizin rahatlıkla kullanacağı şekilde
tanzim etmeye devam ederek Bünyan engelsiz bir ilçe olmasını sağlayacağız. Yıllardır sokak
ve caddelerimizde oluşan bozuklukları başlatmış olduğumuz bu büyük çalışma ile sona
erdireceğiz" dedi. Bünyan genelinde başlatılan ve hızla devam eden 200 bin metrekareye
yakın yol yapım çalışmalarını hatırlatan Başkan Şinasi Gülcüoğlu, bir sorunla karşılaşılmadığı
takdirde önümüzdeki yıl Bünyan’ın yol sorununun kalmayacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13493.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Taraftar ayaklandı...

27 Mayıs 2015 Çarşamba 16:05

Kayserispor'un en büyük taraftar grubu olan Kapalı Kale, Kayserispor yeni yönetiminin
Sportif Direktör olarak Levent Devrim'i göreve getirmesine tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama
yapan Kapalı Kale Grubu, "Bu ismi onaylamıyoruz" dedi. Kapalı Kale Grubu Basın Sözcüsü
Yavuz Soner Coşkun, yazılı açıklamasında "Kapalı Kale Taraftar Grubu olarak son günlerde
basında sıkça yer alan Levent Devrim isminin Kayserispor'la birlikte anılmasından endişe ve
rahatsızlık duyduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Daha önce belirli takımlarda kısa süreli
teknik direktörlük görevini yapmasına rağmen hiçbir başarı elde edememiş ve Sportif
Direktörlük rütbesinde hiç tecrübe edinmemiş bu kişinin, şehrin en büyük spor kulübü olan
Kayserispor'a yakıştırmıyoruz ve bu girişimi asla onaylamıyoruz. Geçen sezon Kayseri
Erciyesspor yönetiminin yapmış olduğu yanlış hoca tercihleri ve bariz hataları sonucu
düştükleri hazin duruma, biz gönül verdiğimiz takımımızın düşmesini istemiyoruz" denildi.
Açıklamada, "Geçmişinde bir çok başarı kazanan Kayserispor'umuzun sanki normal bir
Anadolu kulubü gibi düşünülerek hareket edilmemesi gerekir. Kayserispor taraftarlarının her
zaman zirveye oynayan bir Kayserispor görme isteğine yakışır, vizyon sahibi bir Sportif
Direktör ve aynı doğrultuda bir Teknik Direktör ile anlaşılması yeni yönetimimizin yapmak
zorunda olduğu bir hamledir. Umarız yeni başkanımız Sayın Hilmi Derinel önderliğinde ki
yeni yönetimimiz taraftarların kendilerinden beklediği "umut ışığını" söndürecek bir tutumdan
kaçınır ve özlediğimiz Kayserispor'u bizlere hediye eder" ifadeleri de yeraldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13494.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Selahattin Demirtaş eski Türkiye'nin
sözcülüğünü üstlendi
Kayseri’de ilçe ziyaretlerinde bulunan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Selahattin
Demirtaş eski Türkiye’nin sözcülüğünü üstlendi" dedi.

28 Mayıs 2015 Perşembe 11:57

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Kayseri ziyaretleri kapsamında önce Yahyalı Derbağ
Şelalesinde sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, esnaflar ve AK Parti teşkilatı ile
biraraya geldi. Akdoğan ardından Yeşilhisar Sultan Sazlığı Uçurtma ve Gençlik Şenliğine
katılarak çocuklara uçurtma dağıttı. Daha sonra Develi ilçesine hareket eden Akdoğan, sivil
toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, esnaflar ve AK Parti teşkilatı ile biraraya geldi.
Akdoğan, "Biz millet için gece gündüz çalışıyoruz. Millet bize ‘yürü’ dedi biz yürüyoruz.
Millet de arkamızdan yürüyor. Rotamızı millet çizdi. Millet ne derse AK Parti onu yapar.
Bütün vatandaşlarımız 8 Haziran'ı düşünerek oy versinler. 8 Haziran’da nasıl bir Türkiye
görmek istiyorlar? Tek başına güçlü, güven veren, ayakları yere basan bir iktidar mı görmek
istiyorlar? Yoksa çok parçalı, zayıf bir iktidar mı görmek istiyorlar? Türkiye’de uzunca
zamandır bir mücadele var. Bu ‘AK Parti'nin bileğini nasıl bükeriz’ mücadelesidir. Bunun için
çok oyunlar oynandı, çok kumpaslar kuruldu. Her yolu denediler. Amaç ne? Türkiye’yi
vesayet sistemine geri götürmek. Yani memurun maaşını ödeyemeyen, İMF kölesi olan bir
Türkiye’ye geri nasıl gidebiliriz ve bir kaos planı uygulanıyor" diye konuştu.
Akdoğan ayrıca, "Eski Türkiye’nin bir statüko bloğu var. Her şeye karşı çıkar. CHP ile MHP
o statüko bloğunun içerisindeydi şimdi onlara HDP de katıldı. Selahattin Demirtaş eski
Türkiye’nin sözcülüğünü üstlendi. Kendi varlığına da karşı olan çözüm sürecinde her türlü
sabotajı yapan o eski Türkiye’nin statüko bloğuna gönüllü olarak katıldılar ve kendilerini
kullandırtıyorlar. Amaç Türkiye’nin güçlü bir iktidarda kurulmasını engellemek ve Türkiye’yi
bir kaosa sürüklemek" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13495.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Kayseri’de 4 katlı inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Erciyes Bulvarı üzerinde inşaata işçi olarak çalışan
Ö. K. (24), inşaatın 4. katından düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık
ekipleri Ö.K.’nin hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından durum polis ekiplerine
bildirdi. Olay yerine gelen polis, Ö. K.’nin düştüğü inşaatta inceleme yaptı.
YAPTIRDIĞI EVİNE TAŞINAMADI
Öte yandan inşaattan düşerek hayatını kaybeden Ö. K.’nin iş arkadaşları, cenaze başında uzun
süre gözyaşı döktü. Ö. K.’nin bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, kısa süre önce Sivas’tan
Kayseri’ye gelerek ev yaptırdığı ve Sivas’taki ailesini de getirerek Kayseri’ye yerleşmeyi
düşündüğü öğrenildi. Ö. K.’nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından sağlık ekipleri

tarafından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13496.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kayseri’de 14 bin 500 adet cinsel uyarıcı hap ele
geçirildi
Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nde jandarma ekipleri tarafından 14 bin 500 adet cinsel uyarıcı
hap ile bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Pınarbaşı-Pazarören
mevkiinde yaptıkları yol kontrol ve arama faaliyeti sonucunda; 14 bin 500 adet cinsel uyarıcı
hap ile bin 580 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Jandarma tarafından halkın huzur ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik mücadelenin
kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13497.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Üvey çocuklarına işkence yapan kadın 2'inci
kez hakim karşısına çıktı
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Kayseri'de 5 ve 7 yaşındaki üvey çocuklarına işkence ettiği, sırtını sobada yaktığı, oklava ile
dövdüğü ve iğne batırarak eziyet ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan kadının 2'inci duruşması
görüldü. Duruşmada mahkeme başkanı, üvey çocuklarına işkence yapan kadına, "100 tane
adam öldürüp gelsen o görüntüleri izlerdik ama bu görüntüleri izleyince titriyoruz" dedi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ‘Çocuğa, kendini savunamayacak kişiye eziyet,
yaralama’ davasında yargılanan tutuklu sanık S.A. (29), mahkeme salonunda hazır bulundu.
Mahkeme heyetinin sorularını cevapsız bırakan S.A., 'psikolojik rahatsızlığın mı var?'
sorusuna ise 'evet' dedi. Eksik dosyaların giderilmesi ve gerekli adli tıp işlemlerinin

tamamlanması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Duruşmanın sonunda mahkeme başkanı,
üvey çocuklarına işkence yapan kadına "100 tane adam öldürüp gelsen o görüntüleri izlerdik
ama bu görüntüleri izleyince titriyoruz. Bunu nasıl yaptın?' diyerek tepki gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13498.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Akay yönetiminden büyük başarı
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri
Şeker'in 2014-2015 Mali Yıl Sonu Değerlendirme toplantısında fabrikayı ilk aldıkları 2011
yılında 647 milyon TL olan borcunun 134 milyon TL'ye düşürüldüğünü belirterek, bu yıl
vergi rekortmeni olan fabrika için 2015 yılının yatırım başlangıç yılı olacağını söyledi.
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Ziraat Odası Başkanları ile çiftçilerin de katıldığı 2014-2015 Mali Yıl Sonu Değerlendirme
Toplantısı'nda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay, 2015 yılında Fabrikanın 892 milyon TL, şirketlerin ise 159 milyon TL ciro
gerçekleştirdiğini bildirdi. Akay, "1 milyar 52 milyon TL'lik ciro ile fabrika diğer dönemlere
göre yüzde 50'nin üzerinde ciro gerçekleştirmiş oldu. 2011 yılında ilk göreve geldiğimizde 35
milyon TL zarar ortaya çıktı. İlk çalışmalarımız sonrasında ise 2012 yılının sonunda 175
milyon TL'lik kaynak oluşturduk. 2015 yılında ise 190 milyon 263 bin TL. Kayseri Şeker,
122 milyon 840 bin TL kar ve ödediği vergi ile bu yıl vergi rekortmeni oldu" diye konuştu.
Şeker Fabrikası'nın 200 milyon TL faiz ödediğini söyleyen Akay, "2011 yılının öncesine
dönmüyoruz çünkü daha vahim tablolar görmek mümkün. Şeker Fabrikasını 31.01.2011
tarihinde devraldığımızda 647 milyon 917 bin TL borç çıktı. Biz bu borçları 2015 yılında 134
milyon 718 bin TL'ye düşürdük. Bu rakam, fabrikanın toplam borcudur. 510 milyon TL'lik
borç 4 yılda azaldı. 210 milyona yakın faiz ödedik ve bu parayla iki tane Boğazlıyan Fabrikası
yapılırdı.
Biz geldiğimiz sırada Boğazlıyan fabrikasının 26 milyon 692 bin Avro borcu vardı. Bunun 25
milyon Avrosu ödendi" diyerek, "Kayseri Şeker Fabrikası 2011 yılında devlete 57 milyon
TL'lik devlete katkı sağlarken, 2015 yılında 113 milyon 623 bin TL katkı sağlıyor. Bunların
yanında Kayseri Şeker 4 yıl içinde toplam olarak 56 milyon TL'lik de yatırım yaptı"
ifadesinde bulundu. Akay, çiftçilere ton başına 17 TL ödeme yapacaklarını açıklayarak,
Ramazan Bayramı avansına 3, Kurban Bayramı avansına ise 4 TL ilave olacağı müjdesini
verdi. 2015 yılının yatırım yılı olarak ilan edildiğini açıklayan Akay, "Borç bitti, sırada
yatırım var. Yaklaşık 135 milyon TL'lik borç toplam cironun yüzde 20'sinin altına düşmüştür.
Bu borç devede kulaktır. Bu yıl yatırımın başlangıç yılı olacaktır. çiftçilerin geliri arttırılarak
bölgede istihdam sağlanacak, ürünlerin pazarlanmasında destek olunacak. Tarım Market
uygulaması başlatılacak. Bu yatırım Eylül 2015 yılında hizmete girecek. Satış mağazaları
geliştirilecek. Lisanslı depoculuk yapılacak. Yeni şirket kurulacak ve depo 100 bin ton
kapasiteli
olacak.
Bu
proje
gelecek
yıl
hasattan
önce
bitirilecek.

Tomarza'da toprak analiz laboratuvarı kurulacak, fabrikamızda Ar-ge merkezi oluşturuldu.
Arazi imar çalışmaları başlatıldı" diyerek yapılan çalışmaların çiftçilerin desteği ve güveni ile
yapıldığını, fabrikanın borçlarından kurtularak vergi rekortmeni olduğunu yineledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13499.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

AB uyum danışma ve yönlendirme kurulu
toplantısı yapıldı
Kayseri Valiliği Avrupa Birliği (AB) Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu 2015 yılı 1’nci
toplantısı, Vali Yardımcısı ve İl AB Daimi Temas Noktası Mustafa Masatlı başkanlığında
yapıldı.
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Kayseri Valiliği Konferans Salonunda geniş katılımlı olarak gerçekleştirilen toplantıya, kurul
temsilcileri olan ilçe kaymakamları, üniversite temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının
müdürleri ile sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek temsilcileri katıldı.
Vali Yardımcısı ve İl AB Daimi Temas Noktası Masatlı, yaptığı konuşmada, AB Uyum,
Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu toplantısının geniş katılımlı olmasını özellikle
planladıklarını belirterek, toplantıda Kayseri’de yürütülen AB çalışmaları hakkında genel bir
değerlendirme yapılmasının yanında AB Delegasyonu Avrupa Takımı üyesi AB Uzmanı
Derya
Sevinç’in
de
bir
sunum
gerçekleştireceğini
ifade
etti.
Vali Yardımcısı Masatlı, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Türkiye’de kurumsal düzeyde
gerçekleştirilen çalışmalardan bahsederek, AB’ye katılım sürecinde Valilikler bünyesinde İl
AB Temas Noktalarının kurulduğunu belirtti. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon
Merkezinin de çalışmaları hakkında bilgiler veren Vali Yardımcısı Masatlı, kurul olarak
Avrupa Birliği sürecinde bir birlik içerisinde çalışmalara ve faaliyetlere devam edeceklerini
söyledi. 2015 yılı 1. AB Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantısında ayrıca AB
Delegasyonu Avrupa Takımı Üyesi ve AB Uzmanı Derya Sevinç Türkiye’nin AB’ye katılım
sürecinde gelinen son nokta, yeni AB iletişim stratejisi ve AB hibe fonları hakkında
katılımcılara bilgiler vererek, gelen soruları cevapladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13500.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Milli İttifak adayları kapalı çarşı esnafını gezdi
7 Haziran Genel Seçimleri ile birleşen Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP)
desteklediği milli ittifak Kayseri milletvekili adayları, Kapalı Çarşı esnafını gezdi.
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Cumhuriyet Meydanı’nda Kapalı çarşı esnaflarının ilgi gösterdiği milli ittifak adayları,
seçmenlerinden oy istedi. Seçilmeleri durumunda yapacakları icraatları anlatan adaylar,
Necmettin Erbakan döneminde esnafın durumu ile şu anki esnafın durumu arasındaki
kıyaslamaları yaptı. Ülkenin yeniden refaha kavuşması için 7 Haziran'da vatandaşların
oylarına talip olduklarını söyleyen adaylar, vatandaşlar selamlaşarak el sıkıştı. Esnafları teker
teker gezen milli ittifak adayları, esnafların sorunlarını dinledi. Burada da esnaflardan partileri
için oy isteyen adaylar, esnafın kendi dönemlerinde daha da rahat olacaklarını dile getirdi.
Adayları tanıtan broşürleri de dağıtan partililer, esnafların yanlarında olacaklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13501.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Oto sanatkarları onur yemeğinde buluştu
Kayseri Oto Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen onur yemeğinde, oto sanatkarları bir
araya geldi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Milletvekili Adayı
Mehmet Özhaseki ve AK Parti İl Başkanı Cahit Özden’in katılımlarıyla düzenlenen onur
yemeğinin açılış konuşmasını yapan Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Şeyhi Odakır, “Dernek Başkanı, “Yıllarca bizlere emeğini esirgemeyen, bizlerin ve
sanayicilerin bugünlere gelmesinde şüphesiz en büyük payı olan ustalarımıza teşekkür etmek
için burada toplandık” dedi. Yemekte konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik 7 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, “Esnaflık güdüsü çok farklı bir şey. Esnaf
ve sanayici karar verme kabiliyeti, insiyatif kullanma, risk alma kabiliyeti diğerlerine göre
fazla da gelişmiş insanlardır. Mukayese edebilme, iyi ve kötüyü ayırt edebilme özelliği

toplumun diğer kesimlerine göre hakikaten üst seviyededir. Önünüze gelen bir malzemenin
kaliteli mi kalitesiz mi olduğu, karşınıza çıkan bir çırağın kalifiye mi iyi usta mı olduğunu,
gelen bir müşterinin sağlam mı çürük mü olduğunu bir bakışta anlarsınız. Allah sizlere böyle
bir kabiliyet vermiş. Bu esnaflığın, sanayiciliğin yaratılışında var olan bir şey. Tabi ki bunları
da bilmek zorundasınız. Çünkü çoğumuzun babasından kalmadı bu tezgahlar, işler. Hepiniz
teker teker iğne ile kuyu kazarak bu işyerlerini oluşturdunuz. Dolayısıyla kıymetini bilmek
zorundasınız. Karar verirken de seçim yaparken de en iyisini seçmek zorundasınız. Şimdi
önümüzde de bir seçim var. Şimdiye kadar sadece dükkanınız ile ilgili bir karar veriyordunuz
ama şimdi önümüzdeki seçimde memleketle ilgili karar vermek durumundasınız. Önünüzdeki
seçeneklerin hangisi iyi hangisi kötü ölçüp, tartıp karar vereceksiniz” ifadelerini kullandı. AK
Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki ise 21 yıl boyunca yaptığı Büyükşehir
Belediye Başkanlığı görevini başı dik olarak devrettiğini dile getirerek, “Esnaflarla gelen
hiçbir teklide ‘Hayır’ dediğimi hatırlamıyorum elimden ne geliyorsa, gücüm neye yettiyse.
Hayır olarak ne biliyorsan, iyi iş olarak ne biliyorsan hepsine olur verdim. Sizler bana
zamanında o kutsal görevi verdiniz. Ben 21 yıl bu kutsal görevi onurla taşıdım. Bundan 3 ay
önce sayın başbakanımız ve cumhurbaşkanımızın isteği üzerine istifa ederek Ankara
yolculuğuna başladım. Geriye doğru baktığımda Cenab-ı Hak’a şükürler olsun 21 yıl boyunca
taşıdığım bu onurlu görevi başım dik, alnım açık olarak devrettim. Allah’a çok şükür çok
çalıştım. Şehrimi bir yerden aldım bir yere taşıdım. Dün taşra diye bakılan bir şehri bugün
marka şehir denilen bir hale getirdim” dedi. Yapılan konuşmanın ardından oto sanatkarlarına
plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13502.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Deri kanserlerinde erken teşhis çok önemli
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Borlu ve ekibi, deri kanserinde erken teşhiste farkındalık
yaratmak için ücret ben taraması faaliyetlerine başladı.
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ERÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Borlu
ve ekibi, deri kanserlerinde vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için
düzenlenen proje kapsamında ücretsiz ben taraması faaliyetlerine başladı. Farkındalık
yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Borlu, “Bu etkinlik deri
kanserinin erken teşhisini kolaylaştırmak. Bu konuda farkındalık yaratmak için yapılan bir
etkinlik. Proje kapsamında tüm Avrupa ile birlikte Türkiye’nin birçok ilinde beraber
gerçekleştirdik. Bu hafta içinde hem farkındalık yaratmak için broşürler, anketler, afişler,
televizyon programlarıyla farkındalık yaratıyoruz hem de herkes kendine uygun olan bir
günde ücretsiz, herhangi bir katılım payı ödemeden bu konuda talep eden vatandaşlara

ücretsiz ben muayenesi yapıyoruz. Tüm ekibimiz de hazır şekilde kişilere randevular verdik.
Geçen yıl da aynı etkinliği benzer bir tarihte yapmıştık. 150’ye yakın bir hastayla bu taramayı
yapmıştık. Bu yıl da talebin az olduğunu görüyoruz ama olabildiğince ben taraması
yapacağız. Sıkıntılı olanlara bir takım tavsiyelerde bulunup deri kanseri ile ilgili genel
bilgilendirme, güneşten korunma yöntemleriyle ilgili açıklamalarda ve aydınlatmalarda
bulunmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Çok güneş altında kalan insanlar için deri kanseri
riskinin biraz daha yüksek olduğuna değinen Borlu, “Kayseri tabi en çok güneş alan
bölgelerden biri değil ama güneş alan bölgelerden biri. Bizim deri tipimizde açık tenli
insanımız çok fazla yok. Çok dışarıda çalışan insanımız da fazla olmadığı için çok riskli
diyemem. Ama sahil kentlerimiz ve çok güneşte bulunan insanlarımızı düşündüğümüz zaman
deri kanseri riskini biraz daha yüksek buluyoruz. Avrupa’ya oranla biraz daha az olsa da bizde
de risk var” şeklinde konuştu. Deri kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan
Prof. Dr. Murat Borlu, “Erken dönemde deri kanseri öldürücü olan mlenom dediğimiz deri
kanseri küçük bir operasyonla tamamen kaldırılıp riski sıfırlanabilir iken belli bir dönemden
sonra değil almak bütün tedavi yöntemlerini kullansanız bile hastaya çok fazla fayda
sağlayamayacağınız bir aşamaya geliyor. Bu yüzden erken teşhis bu tür kanserlerde çok önem
arz ediyor” dedi. İsteyen vatandaşlar, ücretsiz olarak dijital ortamda ben taraması yaptırarak
deri hastalıkları hakkında bilgilendirilmeye devam ediliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13503.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Bünyanlılar kavuştukları hizmetlerden
memnun
Geçmişin yükünden kurtularak, hedef ‘’Marka Belediyecilik’ parolası ile hizmet üretmeye
devam eden Bünyan Belediyesi, Bünyanlı vatandaşların takdirini topluyor.
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Bünyan genelinde başlatmış olduğu 200 bin metrekareye yakın yol yapım ve kilitli parke
işiyle Bünyan’da yol sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırma hedefi ile çalışan Bünyan
Belediyesi, ortaya koyduğu çalışmalarla vatandaşların teveccühünü kazanmaya devam ediyor.
Geçmişte neredeyse 1 kamyon asfalt dahi bulunamayan, alamayan bir belediye haline gelen,
belediye otobüslerinin piyasadan yakıt alamaması nedeniyle Kontak kapatmaya
hazırlandıkları, öyle ki boşta sanayi olmak üzer piyasada adeta dibe vurmuş, şirket
çalışanlarına maaşlarının ancak bir kısmı sürpriz diye ödenmekte olan ve adeta kimsenin mal
vermediği, devralınan belediyelerle birlikte borç yükü 7,5 trilyon olan bir Belediye durumuna
gelen Bünyan Belediyesi, son bir yılda geçmişin yükünü sırtından atarak yaptığı hizmet atağı
ile başta Bünyanlı vatandaşlar olmak üzere herkesimden insanın takdirini toplamaya devam
ediyor.

Yeni başlatılan yol yapım ve alt yapı çalışmalarıyla tek seferde 200 bin metrekareye yakın bir
yol çalışması Bünyan için bir ilk olma özelliği taşıyor. Merkezde Cumhuriyet, Sümer ve
Sağlık Mahallesi’nde başlatılan çalışmaların yanı sıra, Büyük Tuzhisar, Burhaniye, Dagardı,
Ekinciler, Elbaşı, Emirören, Girveli, Güllüce, Hazarşah, İğdecik, Karacaören, Karahıdırlı,
Karakaya, Kardeşler, Koyunabdal, Sultanhanı, Sıvgın, Yağmurbeyli, Yenisüksün, Ağcalı,
Köprübaşı, Samağır, Karadayı, Kösehacılı, Akmescit, ve Yünören mahallelerinde olmak
üzere birçoğuna başlamış ve bir kısmı tamamlanmıştır. Yapılan hizmetler tamamlandığında
toplamda 200 bin metrekareye yakın yeni yolu vatandaşların hizmetine sunacak olan Bünyan
Belediyesi, bu alanda ilçede kronikleşen sıkıntıları tamamen ortadan kaldırmış olacak.
Sosyal Tesislerini yenileyen, Belediye Düğün salonunda restorasyon işlemi gerçekleştiren,
mevcut parkalarda yapmış olduğu yenilikler ve bakım çalışmalarının yanı sıra, yeni park
alanlarının ilçeye kazandırılması için çalışmalarını sürdüren Bünyan Belediyesi, 2 de yeni
mesire alanı yapacaktır. İlçede ilk olma özelliği taşıyan halı saha alanında da çalışmalarına
aralıksız devam eden Bünyan Belediyesi, kısa süre sonra çalışmalarını tamamlayarak gençleri
ve çocukları sağlıklı oyun alanlarına kavuştururken, bölge sakinlerine de ferah, nefes
alabilecekleri bir park alanı oluşturmuş olacak. Temizlik alanında yaptığı yatırımlar ile de
adından sıkça söz ettiren Bünyan Belediyesi ilçeye 4 yeni çöp toplama kamyonun yanında,
Bünyan’da sadece 680 adet olan çöp konteyneri sayısına son bir yılda 1228 adet yeni takviye
yaparak bu sayıyı 1908’e çıkardı. Düzenlediği kurum içi eğitim seminerleri ile hizmet
kalitesini yükselten ve ‘Marka Belediyecilik’ yolunda emin adımlarla ilerleyen Bünyan
Belediyesi, ortaya koyduğu hizmetler ile Bünyanlıların takdirini topluyor. Bünyan Ağcalı
Mahallesi’nde vatandaşlar yapımı tamamlan çalışmalardan ve kendileri ile buluşturulan
hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeklerinden dolayı Başta Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu olmak üzere, bütün belediye personeline teşekkürlerini
ilettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13504.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Özhaseki'ye kimse hırsız demiyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mustafa Ayan, seçim çalışmalarına ilişkin olarak,
"Devlet imkanlarına karşı mücadele edilen bir seçim ortamı yaşıyoruz" dedi.
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CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, parti binasında basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen
toplantı da konuşan Ayan, "Devlet imkanlarına karşı mücadele edilen bir seçim ortamı
yaşıyoruz. AK Parti her türlü imkanı, devlet bütün imkanlarını önce AK Parti’nin
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve sonra da kendi partilileri gözü kapalı fütursuzca
kullanıyor. Karşımızda demokrasi adına, devletin imkanlarını kullanan ama demokrasiyi
katleden bir anlayış ile mücadele eden bir partiyiz. Yakınmıyoruz, üzülmüyoruz, geri adım

atmıyoruz. İnancımız, direncimiz ve cebimizde ki 3 kuruş helal paramızla sonuna kadar
mücadelemizi devam ettireceğiz. Halkımıza ve Kayserili hemşerilerimize doğruları anlatmaya
kapı kapı dolaşarak devam edeceğiz" dedi. Kayseri'de güzel bir seçim ortamı olduğunu
söyleyen CHP İl Başkanı Ayan, "Kayseri’mizde güzel bir seçim ortamı var. Kavgasız ve
gürültüsüz devam ediyor ancak ortalığı gerdirmeye çalışan bir Mehmet Özhaseki’miz var.
Allah aşkına sus artık. Kayseri’yi fazla germe. Kavgasız ve gürültüsüz demokrasi
bayramımızı yaşayalım. Cevap verdiğin sayın genel başkanımın, muhattabı değilsin. Senin
haddin de değil. Onunla ilgili konuşacak kapasiteden de yok. Önce dava edilmiş meselelerden
kendini bir kurtar. Şahsına itham eden zaten bir söylem yok. Sana kimse hırsız demiyor. Sana
kimse ‘yolsuzluk yaptın’ demiyor. ‘Belediyede yolsuzluk var’ deniyor. Belediye başkanı
iseniz, bunların üzerime gitmeniz sizin göreviniz olmalıydı. Şimdi sayın genel başkanım ile
ilgili olur olmaz şeyler söylüyorsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13505.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Tamamlayıcı ve destekleyici bakım kongresi
başladı
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları Derneği olarak düzenlediğimiz Tamamlayıcı ve
Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi başladı.
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Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Sağlık Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği
tarafından ortaklaşa düzenlenen kongre Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nde bugün başladı.
Kongrede, farklı meslek grup üyelerinin katılımı ile özellikle hemşirelik alanında kanıttan
uygulamaya aktarılabilecek ‘Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları’ ele alındı.
Bu kapsamda alanında uzman ve uygulayıcı olan konuşmacılar katılımcılarla buluştu. Kongre
ve kurslar hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Sultan Taşçı, masaj ile birlikte 4 başlıkta kurs düzenlediklerini belirterek, “Bugün Sağlık
Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü Sağlık Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği’nin
ortaklaşa düzenlediği Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi’nin üst
programı kapsamı içerisinde Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde kursiyerlerimizi ağırlıyoruz.
Toplam 4 başlıkta kurs programı düzenliyoruz. Alanında uzman olan hocalarımız tarafından
verilen bu kurs programlarımızda toplam 130 katılımcımız bulunmakta.

Kongre kapsamı içerisindeki 250 katılımcımız kongremize katılmış olacaklar.” ifadelerini
kullandı. Taşçı, kongreyi İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere birçok yerden katılımcı
olduğunu da vurguladı. Kongrenin 3 gün boyunca süreceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13506.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Büyükşehir belediyesi ulaşıma can kattı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 36 yeni otobüs için tanıtım programı
düzenlendi.
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Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki,
davetliler ve vatandaşkar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Bildiğiniz gibi kent içi toplu taşımada Kayseri
Büyükşehir Belediyesi hala başkalarının hayal bile edemediği dolmuşları kaldırma sistemini
yaptı. Arkasından gelirleri ortak bir havuzda topladı ve kayıt altına aldı. Bunları hala yapmak
bir tarafa teşebbüs edemeyen diğer büyük şehirlerin gücü yetmiyor. Bu konuda Türkiye’de ilk
belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 37 yeni otobüs aldık. 22 tane daha önceden
almıştık. Yılbaşından beri aldığımız otobüs sayısı 77 oldu. Toplu taşımada ki ihtiyaçlarımızı
karşılamak için doğalgazlı ve çevreci otobüsleri sisteme almış olacağız. Bunun yanında da 30
tane raylı sistem aracı aldık. bunları da yılbaşından itibaren yavaş yavaş önümüzde ki yıl
sonuna kadar devreye alınacak. Bunları devreye alana kadar acil ihtiyacımızı karşılayalım
diye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin elinde bulunan 8 aracı da geçici olarak aldık"
ifadelerini kullandı. Eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki ise, toplu taşımada örnek uygulamalar
gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Raylı sistemi Kayseri'ye kazandırmak için çok uğraşlar
verdik. Üçlü koalisyon döneminde para pul istemediğimiz halde izin bile vermediler.
Abdullah Gül Bey'i başbakanlığı ile birlikte raylı sistemin önü açıldı ve benden önceki üç
başkanın da yapmak için çaba sarfettiği raylı sistemi nihayet şehre kazandırdık. Şimdi ana
aksta raylı sistemin, kılçık hatlarda doğalgazlı halk otobüslerinin çalıştığı bir toplu taşıma
sistemimiz var. Buradaki havuz sistemini de ilk kez Türkiye'de biz uyguladık. Böylece hem
belediye hem de halk otobüsçüleri, kazançtan adilce ve eşit şekilde pay alır hale geldi. Bu
şekilde olunca da kamu barışı içerisinde iş yapılır oldu. Bu da kaliteyi artırdı" dedi.
Konuşmaların ardından Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik tarafından Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik'e bir teşekkür plaketi ile maket otobüs ve anahtar hediye edildi.
Düzenlenen program, protokolün otobüsleri incelemesi ve Başkan Çelik ile belediye
yetkilileri eşliğinde şehir turu yapılması ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13507.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Paralel Yapı 27 Mayıs'ın son uzantısıdır
AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milletvekili Adayı Yaşar Karayel, paralel yapı, 27 Mayıs'ın
son uzantısıdır" dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milletvekili Adayı Yaşar Karayel, 27 Mayıs darbesinin 55.
yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Karayel, mesajında şunları söyledi:
27 Mayıs'ta Milletin oyları ile iktidara gelmiş, Başbakan Menderes darbe yapılarak idam
edildi. Bu Ülkede her 10 yılda bir, darbe yaptılar. Millletin iradesine tahammül edemediler.
Ülkemizde ki darbeci, vesayetçi paralelciler bitecek. Bunlar yüzünden ülke çok kaybetti.
Şimdi yüzde 52 ile gelen Erdoğan'ı, Mursi'ye benzetip idamla tehdit ettiler. Devletteki
paralelcileri temizleyeceğiz. Bu memlekete darbecilerden ve vesayetçilerden hayır gelmez.
Millet iradesini ayaklar altına aldırmayacağız. Paralele hem paramızı hem evladımızı hem
zekatımızı verdik. Onlar ihanet ettiler. Bu yapının 17- 25 Aralık'ta verdikleri zarar ülkeye 10
milyar TL oldu. 1960'da rahmetli Adnan Menderesi CHP zihniyeti idam etti. Milletin oyları
ile iktidara gelmiş 10 yıl iktidarda kalmış Menderes'e tahammül edemediler. 28 Şubat
döneminin Kara Kuvvetleri Komutanı 'Neden post modern darbe yaptınız' diye sorduk. Onun
cevabı, 'Menderes'te hata yaptı. Ezanı Türkçeye çevirdi, Erbakan'da hata yaptı. Yobazlara iftar
verdi' oldu. Bunlar zaman zaman cemaatleri kullandılar en son olarak da paralel yapıyı
kullandılar. İstikrar bozulursa ülke Allah korusun Suriye'ye döner. Ülkemizi darbecilere
vesayetçilere teslim etmeyeceğiz. 7 Haziran'da sandığa katılım fazla olursa, PKK uzantısı
HDP barajı aşamaz. Darbeciler memlekete çok zarar verdiler. 27 Nisan'da darbe denemesi
geri tepti. AK Parti ile darbe dönemleri sona ermiştir. Millet darbeciler karşısında hep bizim
arkamızda dimdik durmuştur. 7 Haziran vesayetçilere ve darbecilere destek verenlerle, AK
Parti arasında geçecektir. Millet kimin yanında yer alacağına sandıkta karar verecektir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13508.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Osmanlı Evi'nde çay molası
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hizmete giren yeni otobüslerin şehir turu
yaparak geldiği Talas Osmanlı Evi'nde çay molası verdi.
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Burada vatandaşların sevgi çemberinde kalan Başkan Çelik, genç yaşlı her kesim tarafından
ilgiye karşılandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte masaları gezerek
herkesle tek tek selamlaşan ve hasbihal eden Başkan Çelik'e ilgi büyüktü.
Vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini de yerine getiren Başkan Çelik, bu kısa
molanın ardından yoğun programına devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13509.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Yeşilhisar'a 146 yataklı yurt binası yaptırılacak
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde hayırsever Koyuncu ve Özderici aileleri 146 kişilik yurt
binası yaptıracak. Yapılacak olan yurdun, protokol sözleşmesi, imzalandı.
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Kayseri Valiliği’nde düzenlenen protokol imza törenine, hayırseverler Ahmet Koyuncu ve Ali
Burçin Özderici, Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Abdulhakim Coşkun, Vali
Yardımcısı Mustafa Masatlı, Yeşilhisar Kaymakamı Mustafa Gözlet, Yeşilhisar Belediye
Başkanı Abdulkadir Akdeniz ile Yeşilhisar Belediyesi Meclis Üyeleri ve Özkoyuncu
Madencilik yöneticileri katıldı. Vali Düzgün, protokol imza töreninde, Kayseri’nin
geleneklerinden biri olan hayırseverlikle ilgili bir törende daha bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Vali Düzgün, hayırseverliğin önemine vurgu yaptığı konuşmasında,
şunları kaydetti: "Mal, canın yongasıdır derler. Bazılarını görüyoruz ki çok küçük hayırlardan
bile imtina ediyorlar. Sizler veriyorsunuz, Allah da sizlere veriyor. O vermenin de lezzetini,
hazzını tatmış durumdasınız ki vermekten kaçınmıyorsunuz. Allah da sizlerin bereketini,
kazancını artırıyor. Yaptırılacak öğrenci yurdunda yetişecek bir çocuğun gelecekte belki
Türkiye’nin yönetiminde, ekonomisinde önemli yerlere gelebileceğini belirten Vali Düzgün,
yapılan bu hayır ile eğitimlerini sürdürmek isteyen çocuklara fırsat sunuluyor."

Konuşmanın ardından Erciyes Üniversitesi’ne ait arsa üzerinde yaptırılacak 146 kişilik kız ve
erkek öğrenci yurdunun yapımına ilişkin protokole Vali Düzgün, Özkoyuncu Madencilik’in
ortaklarından hayırseverler Ahmet Koyuncu ve Ali Burçin Özderici ile Erciyes Üniversitesi
Rektör Vekili Prof.Dr. Abdulhakim Coşkun birlikte imza koydu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13510.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Su kayağı parkında waterball ve deniz bisikleti
heyecanı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Su Kayağı parkında Waterball ve
Deniz Bisikleti heyecanı yaşanmaya başladı.
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İçine girilip su üzerinde gezinebilme imkanı sağlayan bir balon olan waterball gün boyu Su
Kayağı Parkı Eğitim Havuzunda, Deniz Bisikleti ise yine gün boyu Su Kayağı Parkı Büyük
gölette hizmet vermeye başladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Harikalar
Diyarı Su Kayağı Parkı Tesis sorumlusu Özgür Sinopluoğlu, "Açıldığı günden bu yana bir
çok yenilik ve değişik aktivite ile Su Kayağı parkında hizmet veriyoruz. Deniz Bisikleti geçen
yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımız tarafından oldukça rağbet gören bir aktiviteydi. Bu yıl ise
zengin içeriğimize Waterball'ı da ekledik. Vatandaşlarımızın ilgisi oldukça fazla
yeniliklerimiz ve değişik aktivitelerimiz yaz boyunca sürmeye devam edecek" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13511.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Evliyalar yolu asfaltlanıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Mahallesi’nde yer alan ve
Evliyalar Yolu olarak bilinen alanda yol genişletme ve düzenleme çalışmasını
tamamladıklarını, şu anda da 3,5 km cadde ile buna bağlantılı sokaklarda asfaltlama
çalışmasının devam ettiğini bildirdi.
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Yol genişletme ve düzenleme çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile 3,5 km uzunluğunda ve
9 metre genişliğindeki Evliyalar Yolundaki çalışmanın bir başlangıç olduğunu hatırlatan
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Evliyalar Yolu, yol düzenleme ve genişletme çalışmasında
20 bin ton alt yapı malzemesi kullanıldığını belirtti. Yapılan çalışmaların semt ve bölge
halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi: "Mimarsinan Mahallesi yeni gelişen ve büyüyen bir semtimizdir.
Yerleşime ve yapılaşmaya açık olan yeni yerleşim alanı olarak bu bölgede imar planına uygun
olarak ana cadde ve sokak yolları açılmaktadır. Bu mahallemizin bir özelliği de tarihi yapılar
ve doğal alanları ile ilimizin adeta ayrıcalıklı bir semtidir. Tarihi yapılar, doğal alanlar ve
modern yapılar iç içedir. Bu mahallede ilk etapta 3,5 km uzunluğundaki Evliyalar Yolunda alt
yapı çalışması gerçekleştirdik. 9 metre genişlindeki yol için 6 bin ton asfalt kullanılarak
güvenli ve seri ulaşım sağlanacaktır. 2015 yılı içerisinde bu yerleşim bölgesinde yaklaşık 15
bin ton asfalt kullanılarak asfaltsız yol kalmayacaktır. Bunun için gerekli planlama
yapılmıştır. Mimarsinan halkına şimdiden hayırlı olsun.” Melikgazi Belediyesi’nin asfaltlama
çalışmalarını yerinde izleyen bölge halkı ise, "Mimarsinan halkı olarak yıllardır kaderine terk
edilen bir semtte yaşıyorduk. Melikgazi Belediyesi’ne bağlanınca hizmet almaya ve hizmetler
ile iç içe yaşamaya başladık. Kışın çamur, yazın tozdan oturamıyorduk. Toprağımız da değer
kazandı. Güvenli ve seri bir ulaşım sağlanmaya başlandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz”
dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13512.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

MELMEK kursu öğrencileri Büyükkılıç’ı
ziyaret etti
Melikgazi Belediyesi (MELMEK) Meslek Edindirme Kurslarında Hızlı Klavye Kursu
öğrencileri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek
açılan kursu başarı ile tamamladıklarını ve bu imkanı verdikleri için teşekkür ettiklerini
söylediler.
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Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Saadettin Kulkul dernek ile belediye dayanışması ve
işbirliğinin en güzel örneğini sergilediklerini ve bu nedenle Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, "Melikgazi Belediyesi engelleri ortadan kaldıran ve
hizmette sınır tanımayan bir belediye çalışması sergilemektedir. Her yıl düzenli olarak
derneğimiz ile çeşitli organizasyonlar düzenleyerek güzel bir işbirliği ve birliktelik
sergiliyoruz. Kazanan ise Kayseri olmaktadır. Bu yıl Hızlı Klavye Kursu ile ortak çalışma
sergiledik. 25 öğrencimiz kursu başarı ile tamamlayarak kalifiyeli bir eleman olarak iş
hayatına başlayacaktır" dedi. 'Engelli vatandaşlarımız hak ettiğiniz hizmet ve vatandaşlık
haklarınız var' diyerek sözlerine başlayan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç ise, "Melikgazi
Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmet anlayışını uygulayan bir belediyedir. Toplumda
ayrımcılık ve taraf olmaz. Engelli vatandaşlarımızı dışlamak ve onları yok saymak bizim
inancımıza ve değer yargılarımıza aykırıdır. Paylaşmak, yardımlaşmak ve birliktelik, Anadolu
insanının özünde vardır. Belediye olarak Engelli ve Ampute Futbol Takımı, Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takımı, Hızlı Klavye Kursları, çalışmalarımızdan örneklerdir. Toplumun
parçası olarak sizler de hem üretimde yer almalısınız hem de bu sizin en doğal hakkınız. Son
10 yıldır devletin bu konudaki hassasiyeti, çıkarmış olduğu yasa ve uygulamaları ortadadır.
Kısacası Melikgazi her yerde her hizmette vardır" ifadelerini kullandı.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 25 kurs öğrencisine, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek kursiyerlere engelliler için özel üretim kol saat, baston ve yine özel baskı kitap
hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13513.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Türkiye Şampiyonası Kayseri'de start aldı!
Okullar arası İşitme Engelliler, Özel Sporcular ve Bedensel Engelliler Gençler Türkiye
Şampiyonası Açılış Seremonisinin ardından başladı.
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Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Dairesi Başkanlığı'nın 2015 yılı faaliyet takviminde yer
alan ve Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan Okullar arası
İşitme Engelliler, Özel Sporcular ve Bedensel Engelliler Gençler Türkiye Şampiyonası Açılış
Seremonisinin ardından İşitme Engelliler Atletizm, Futbol ve Voleybol müsabakaları ile
başladı.
İl Müdürlüğü Atletizm pistinde yapılan Seremonide Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının
okunmasının ardından söz alan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Sevgili
gençler ve değeli idarecilerimiz sizleri ilimizde ağırlamaktan gurur ve onur duyuyoruz. Bizler
sporcunun ve gençliğin hizmetkarıyız. Sizlere minnettarız. Çünkü sizler yıl boyu hem eğitim
hem de spor yapıyorsunuz. Bu ülke için bu millet için birlik ve beraberlik için kardeşlik için
her alanda mücadele ediyorsunuz bu özverinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Sevgili
gençler sizler bu ülkenin geleceğisiniz, teminatısınız bu bilinçlede ülkemizi uluslar arası
platformda da engellere rağmen en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Sizleri bu gayretli
çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor sizleri yetiştiren eğitim camiasının değerli
öğretmenlerini, antrenörlerini ve ailelerinizi tebrik ediyor hepsine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. İlimizde bulunduğunuz süre içerisinde müsabakalarınızın fair play çerçevesinde
geçmesini kazananın dostluk olmasını diliyor hepinizi sevgi saygı ve muhabbetle
selamlıyorum" dedi. Açılış seremonisinin ardından İşitme Engelliler Atletizm, Futbol ve
Voleybol müsabakaları ile start alan Engelliler Türkiye Şampiyonası, 31 Mayıs Pazar gününe
kadar devam edecek ve Özel Sporcularda Atletizm, Masa Tenisi ve Yüzme branşlarında,
Bedensel Engellilerde Yüzme branşında, İşitme Engellilerde de Atletizm, Futbol, Basketbol,
Masa Tenisi ve Voleybol, branşlarında yapılacak müsabakalar ile sona erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13514.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Tutarsız CHP’nin şaşkın il başkanı
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, CHP İl Başkanı Mustafa Ayan’ın AK Parti
Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki ile ilgili sözlerine cevap verdi. CHP İl Başkanının ardı
ardına kurduğu iki cümle arasında bile tutarlılık olmadığını ifade eden Özden, “Bu
tutarsızlıkla Milletvekili Adayımız Mehmet Özhaseki’ye laf söylemek senin haddin de değil,
kapasiten de değil” dedi.
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AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, CHP İl Başkanı Mustafa Ayan’ın Mehmet
Özhaseki’ye yönelik açıklamalarının akıllara zarar olduğunu belirtti. CHP İl Başkanının tıpkı
genel başkanı gibi tutarlı iki cümleyi bile kuramadığının anlaşıldığını dile getiren Özden
şunları
söyledi:
"Milletvekili Adayımız Mehmet Özhaseki’nin kendisine atılan iftiraların tamamının CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kurulan bir kumpasın ürünü olduğunu ortaya
çıkarmasının ardından CHP’nin dengesi bozuldu. CHP İl Başkanı da dengenin ne denli
bozulduğunu gösteren bir açıklama yapmış. CHP İl Başkanı açıklamasında Milletvekili
Adayımız Mehmet Özhaseki’ye hitaben, ‘Sen önce dava edilmiş meselelerden kendini kurtar.
Senin şahsını itham eden zaten yok. Sana kimse yolsuzluk yaptın demiyor’ ifadelerini
kullanmış. Adayımız Sayın Özhaseki ile ilgili dava edilmiş bir mesele olmamasına rağmen
böyle bir cümle kuran İl Başkanı bir sonraki cümlesinde Özhaseki’yi hiçbir suçla itham
etmediklerini söylüyor. Peki, hiçbir suçla itham etmediğiniz Adayımız hangi davalardan
kendini kurtaracak? Arka arkaya kurduğu iki cümle arasında bile tutarsızlık olan İl Başkanı
adeta Milletvekili Adayımız Sayın Özhaseki’nin CHP’nin dengesini nasıl bozduğunu ortaya
koyuyor. Gelelim muhataplık meselesine. Milletvekili Adayımız Mehmet Özhaseki 21 yıllık
belediye başkanlığı döneminde parti ayrımı yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden
Kayseri’ye hizmet etti. Geçmişte CHP’nin yaptığı gibi ideolojik belediyecilik değil hizmet
belediyeciliği yaptı. Eğer yalancı şahitlik yapmazsa Özhaseki’nin hizmetlerine Mustafa Ayan
da şahittir. Başkanımız Büyükşehir’de büyük projeleri hayata geçirirken 2010 yılında CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üstelik de TBMM çatısı altında Sayın Özhaseki’ye yönelik
iftiralara başladı. Bu iftiralarını 2011 seçimleri öncesi hemen her mitingde de tekrarladı.
CHP’li üyelerin bile savunamadığı ve ön seçimlerde son sıraya attığı milletvekili ile CHP
Genel Başkanının bugüne kadar söylediği iftiraları anlaşılan CHP İl Başkanı duymamış. Sayın
Özhaseki’yi iftira atarken muhatap alıyorsunuz da, iftiralarınızın bir kumpasın ürünü
olduğunu ortaya çıkarınca mı muhatap almıyorsunuz. CHP İl Başkanı, Milletvekili Adayımız
Mehmet Özhaseki’nin genel başkanlarına yönelik sözlerine cevap veriyor da, genel
başkanının ‘Namuslu vatandaş’ dediği kişi tarafından söylenen sözlere neden cevap
vermiyor? Kılıçdaroğlu’nun bizzat iftiralarının kaynağı olan kişi tarafından dolandırıcılıkla
suçlanmasına neden seyirci kalıyor? Anlaşılan o ki, Sayın Milletvekili Adayımız Mehmet
Özhaseki, Kemal Kılıçdaroğlu’na vurdukça İl Başkanı terliyor. Biliyoruz ki her şey açığa
çıkınca, iftiracı olduğu ortaya konunca söyleyecek sözü kalmayan Kemal Kılıçdaroğlu,
Özhaseki’nin ismini duyunca tir tir titremeye başladı. Bu yüzden de Kayseri mitinginde bu

konuda tek bir şey söyleyemedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri’de söylediği gibi
Kılıçdaroğlu Kayseri’de sert kayaya çarptı. Milletvekili Adayımız Sayın Özhaseki,
Kılıçdaroğlu çıkıp da milletin önünde özür dileyinceye kadar bugüne kadar söylediklerini
burnundan fitil fitil getirmeye devam edecek. Devam edecek ki CHP Genel Başkanı bir daha
onurlu insanlara iftira atmasın."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13515.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Başakpınar yolu yenileniyor
Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol yapım ekipleri, ilçenin yukarı
mahallelerinden Başakpınar'ı Malatya yoluna bağlayan keskin virajlı ve derin yolda kot ve
genişletme çalışması başlattı.
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Eski hali eğilimli ve dar olan ilçeyi Malatya yoluna bağlayan alternatif yoldaki çalışmalarla
ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çalışmaların sürdüğü 400
metrelik kısımda 7 metre dolguya başlandığını söyledi. Yoldaki toplam çalışmanın 1150
metre olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, "Talas'ı Malatya yoluna bağlayan bu yolda 2 bin
500 kamyon yani 50 bin ton hafriyat dolduruldu. Mayıs başında başlayan çalışmalarda şimdi
bu dolguyu düzeltme ve sıkıştırma işi sürüyor. Eski hali 7 metre genişliğindeki yol çalışmalar
bittiğinde 20 metreye ulaşacak ve rahat, güvenli trafik akışı sağlanacak" dedi.
Başkan Palancıoğlu, Haziran ayının ilk haftasına kadar satıh kaplama çalışmasının bitmesiyle
yolun trafiğe açılacağını anlatarak, "Yoldaki çalışmalar tamamlandığında hem kot farkı hem
de keksin virajlar en aza indirilerek güvenli bir yol olacak" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13516.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Büyükkılıç'tan Kayserispor yönetimine ziyaret
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumartesi günü yapılan kongre ile
Kayserispor Kulübü Başkanlığına seçilen Hilmi Derinel ve yönetim kurulu üyelerine
Kayserispor Tesislerinde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “ İlk olarak Kayserisporumuzu Süper lig’e çıkmasından
dolayı tebrik ediyor, şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah önümüzdeki
sezon şehrimizde yine süper lig maçları oynanacak ve sporseverler keyifli maçlar
izleyebilecek. Kayserispor güçlü kadrosu ve idari yapısı ile inanıyorum ki bu sezon adından
sıkça söz ettirecek ve başarıdan başarıya koşacaktır. Yapılan Genel kurul sonucunda üyelerin
oyları ile kulüp Başkanlığına seçilen sevgili kardeşimiz Hilmi Derinel ve yönetim kurulu
üyelerine bu zorlu görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi. Kayserispor Kulüp Başkanı Hilmi
Derinel’de yaptığı açıklamada “ Memduh başkanımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ediyorum. Başarı el birliği ile elde edilir. Bizim yönetim olarak bir hedefimiz var. Bu
hedef Kayserispor’u bugün bulunduğu yerden çok daha iyi seviyeleri çıkartmaktır. Bu hedefe
ulaşabilmek için fedakar, bu işe gönül veren, şehrini ve sporu seven, Kayserinin ve
Kayserispor’un menfaatlerini düşünen bir yapı ve anlayışla yönetim olarak bütün enerjimizi
Kayserispor için harcayacak ve sizlerin destekleri ile bunu başaracağız .”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13517.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Durbilmez’e bir ödül de Yozgat’tan
Tanınmış bilim ve sanat adamlarından Doç. Dr. Bayram Durbilmez’e bir ödül de Yozgatlı
hemşehirleri tarafından verildi. Yozgat Sürmeli Folklor Kültür ve Sanat Derneği, Yozgat
folkloruyla ilgili çalışmalarından dolayı ERÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Bayram Durbilmez’i ödüllendirdi.
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Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü (1994), Kayseri Kültürüne Hizmet Ödülü (2002),
Folklor Araştırmaları Kurumu Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü (2003), Âşıklık
Geleneğine Hizmet Ödülü (2004), Türklük Bilimine Hizmet Ödülü (2006), Motif Vakfı

Halkbilimi Teşvik Ödülü (2005), Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi İnceleme Ödülü (2007) ve
TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2009, 2010, 2013) gibi çok sayıda bilimsel araştırmainceleme ödülü bulunan Durbilmez’e, Yozgat Sürmeli Folklor Kültür ve Sanat Derneği
tarafından
da
“Yozgat
Folkloruna
Hizmet
Ödülü”
verildi.
YOFSAD Başkani Cemil Arslan, Doç. Dr. Bayram Durbilmez’in edebiyat bilimcisi olması
yanında sanatçı kişiliğiyle de Yozgat’ın yetiştirdiği yaşayan kültür hazinelerinden biri
olduğunu, Yozgat folkloruyla ilgili bilimsel çalışmalarından dolayı Yozgatlıların bir şükran
nişanesi olarak kendisine “Yozgat Folkoruna Hizmet Ödülü” vermenin mutluluğunu ve
onurun yaşadıklarını söyledi. Doç. Dr. Durbilmez de bir kültürbilimci olarak şimdiye kadar
pek çok ödül aldığını fakat Yozgatlı hemşehrileri tarafından verilen bu ödülün kendisi için
ayrı bir önemi olduğunu bildirerek, “Kıymetli insanlar kıymet bilirler. Türk dünyasının ve
Türkiye’nin halkbilimi ürünlerini araştırıp incelemek kadar, doğduğum şehrin kültür
değerlerine hizmet etmek de benim için bir vefa borcudur. Bu çalışmalarımdan dolayı,
hemşehrilerim tarafından takdir edilmek ve ödüle lâyık görülmek ise beni yeni araştırmalar
yapmaya sevkedecektir. YOFSAD Başkani Cemil Arslan başta olmak üzere yönetim kurulu
üyelerine ve bütün kıymetbilir hemşehrilerime çok teşekkür ederim. “ dedi. Yozgat yöresinin
gelenekleri, görenekleri; türküleri, bilmeceleri, manileri, atasözleri, Yozgatlı ozanlar, Yozgat
yöresi Türkmen ağızları gibi alanlarda yayımlanmış üç kitabı, bir tezi, yayıma hazır iki kitabı,
ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri, uluslararası ve ulusal
sempozyumlarda sunduğu bildirileri ve verdiği konferansları sebebiyle “Yozgat Folkloruna
Hizmet Ödülü” verilen Durbilmez’in Yozgat folkloruyla ilgi 50 civarında çalışması
bulunuyor. Bu çalışmalardan bazıları şöyle sıralanabilir: Kitap ve kitap bölümleri: Taşpınarlı
Halk Şairleri (Kayseri 1998, 3. Baskı, Ankara: Ürün yay., 2008), Sorgunlu Sıdkı Baba Dîvânı
(Bizim Gençlik yayınları: Kayseri, 2003 / 2. Baskı, Kayseri 2014), Vefatının 15.
Yıldönümünde Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu (Laçin yay.: Kayseri, 2013), Âşık Türkmenoğlu/
Hayatı ve Şiir Sanatı Üzerine Bir İnceleme (Kayseri, 2015), “Yozgatlı Halk Şairlerinin Diliyle
Kıbrıs” (Prof. Dr. Ali Çelik Armağanı, Akçağ yay.: Ankara, 2014); Tez: Sorgun ve Yöresi
Ağızları (ERÜ Lisans tezi); Genel konular: “Türk Dünyasında Ortak Kültür Unsurları: Yozgat
Yöresi Halk Kültüründen Örneklerle” (Yozgat Türk Ocağı Konferans Salonu), “Yozgat
Folkloru Üzerine Tespitler” (Yozgat Folkloru Paneli, Yozgat Sürmeli Folklor Kültür ve Sanat
Derneği: Yozgat, 8 Haziran 2014), “Sorgun Yöresi Halk Bilimi / Halk Edebiyatı Hakkında
Yapılan Çalışmalar ve Yapılması Gerekenler”(Sorgunlu Bilim Adamları Buluşması, Sorgun
Düşünce Kulübü: Sorgun, 2 Ağustos 2014); Atasözü: “Yozgat’tan Derlenen Atasözlerinin
Türk Dünyasındaki Benzerlikleri” (Yozgat Türk Ocağı); Türkü: “Yozgat Sürmelisi” (Türk
Halk Kültüründen Derlemeler 2000) ve "Yozgat Çevresinde Söylenen Şükran Türküsü" (Millî
Folklor); Bilmece: “Yozgat’ta Bilmece Sorma Geleneği” (I. Uluslararası Bozok
Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2006), "Taşpınar (Sorgun-Yozgat) Köyü Bilmeceleri" (Millî
Folklor); Mani: "Taşpınar (Sorgun-Yozgat) Köyü Manileri” (Bozok); Âşık ve derviş
edebiyatı: “Âşık Tarzı Şiirlerde Sözlü Tarih (Kayserili ve Yozgatlı Âşıkların Şiirlerinden
Örneklerle)” (II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (10-12 Nisan
2006)- Bildiriler), "Yozgat’ta Âşık Tarzı Kültür Gelenekleri" (TÜBİTAK Projesi: Yozgat),
"Sorgunlu Sıdkı Baba Dîvânı’nda Kerbelâ” (Çeşitli Yönleriyle Kerbelâ, Edebiyat,
[International Karbala Symposium), “Zileli Âşık Ceyhunî’nin Yozgatlı Halk Şairleri Üzerine
Etkileri” (Tarihi ve Kültürü İle II. Zile Sempozyumu (6-9 Ekim 2011)- Bildiriler, İzmir,
2012), “Gelenekli Türk Şiirinde Çanakkale: Yozgatlı Şairlerden Örneklerle”, (Çanakkale
Paneli, Kayseri Yozgatlar Derneği), “Yozgat’ta Şiir- Şiirde Yozgat” (Yozgat Şairler ve
Yazarlar Birliği Derneği Âşıklar Şöleni Açış Konuşması), "Yozgatlı Hüznî Dîvânlarında
Kerbelâ” (Uluslararası Kerbelâ ve Hz. Hüseyin Sempozyumu, TİKA- Hüseyin Gâzi Vakfı:
Ankara, 14- 15 Mayıs 2015), "Âşık İkramî ve Bilinmeyen Şiirleri" (Erciyes), "Yozgatlı Şair
Kasım Kazancıklıoğlu", (Millî Folklor), "Sorgunlu Halk Şairi Sıdkı Baba"(Millî Folklor/Türk

Dünyası Folklor Dergisi), "Çekerekli Âşık Nazmi Çevik (Garip Nazmi)" (Bozok), “Dağ Gibi
Adamlar Yetiştiren Şehir: Sorgun / Sorgunlu Eser Sahipleri Hakkında Bir Değerlendirme”
(Eser Sahibi Sorgunlular Buluşması, Sorgun Yazarlar Âşıklar Şairler Kültür ve Araştırma
Derneği)…
2. Yozgat Sürmeli Folklor, Kültür, Sanat Şöleni kapsamında Yozgat Belediyesi Bilal Şahin
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine Yozgat’ın ileri gelen bürokratları, üniversite
öğretim üyeleri, öğrenciler, şairler, yazarlar ve âşıklar da büyük ilgi gösterdi. Durbilmez
ayrıca “Yozgat’ta Âşık Edebiyatı Gelenekleri” konulu bir de konferans verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13518.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Özhaseki'den, Ayan'a cevap
Eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mustafa Ayan'ın 'Ortalığı gerdirmeye çalışan bir
Mehmet Özhaseki’miz var. Allah aşkına sus artık' ifadelerine ilişkin olarak, "Ne diye
susuyorum?" dedi.
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Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan ve hizmete açılan Balıkçılar Sokağı'nın açılışına
katılan Eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki, CHP İl Başkanı Mustafa Ayan'ın konuşmalarına cevap verdi. Özhaseki, şunları
söyledi:
"Ara ara siyasi tartışmalar olur. Kılıçdaroğlu ile bizim atışmalarımız uzun gitti. Bugün CHP
ile Başkanımız da ‘ne olur sus’ demiş. Niye susuyorum? Ne diye susuyorum? Bir evvel ki
seçimde, 2011 yılıydı. 3 ay kala Kemal bey çıktı ve Kayseri ‘kötü’ dedi başladı. Belediye
kötü, vilayet kötü, emniyet kötü, orada acayip yolsuzluklar var, hırsızlıklar var diyerek elinde
dosyalar salladı. 3 ay boyunca seçim meydanlarında gezdi ve benim ismimi verdi. Daha sonra
1 sene kadar algı idaresi ile uğraştı. 19 milletvekili ile bir geldiler Kayseri’ye. 15 milletvekili
ile bir geldiler. Her geldiğinde iftira üzerine iftira attı."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13519.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Balıkçılar Sokağı'na görkemli açılış
Kayseri Melikgazi ilçe Belediyesi tarafından yaptırılan Balıkçılar Sokağı, düzenlenen
görkemli törenle açıldı. Törende konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
"Keyif alanlarını görünce insanın içi açılıyor" dedi.
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Düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eski Büyükşehir Belediye
Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milletvekili Adayı Yaşar
Karayel, AK Parti'li diğer milletvekili adaylar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış
konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Burada keyif
alanlarını görünce insanın da içi açılıyor. Elbette Kayseri’miz ticaret ve sanayi şehri diye
adlandırılır. Ticaretle ilgili geçmişimiz 6 bin yıla dayanır. Bu anlayış içerisinde ticareti
çeşitlendirmek, keyiflendirmek, insanları huzur ortamında yeme içme mekanlarını,
ticaretlerini yapmaları da sağlamak bizlerin görevidir. Biz de bu anlayış içerisinde daha önce
gönlümüze hoş gelmeyen ortamlarda yeme içme alanları yada bu hizmet sektörünün
vatandaşlarımıza hizmet vermesine gönlümüz razı olmuyordu. Esnaflarımızla görüştük ve
daha sonra da hayata geçirme yolunda adımlar attık. Yapılan işin ister istemez bir zamana
yayılması, bu zaman içerisinde esnaflarımızı bir miktar arzu etmediğimiz halde mağdur etmiş
olmamız, üzüyordu ama hiçbir zaman buradaki bu fedakar insanlar ‘Başkanım burası daha
niye bitmedi’ gibi yaklaşım görmedik. Tam aksine bizlerin şevkini artırıcı, bizleri motive
edici, kendilerine yakışır Ahi Evran anlayışı içerisinde sabırla bize destek olduklarını gördük.
O açıdan bizlere bu yaklaşımlarından dolayı esnaf kardeşlerimize minnet duyuyoruz"
ifadelerini kullandı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili
Adayı Mehmet Özhaseki ise, "Yıllardır belediyecilik yaparız. Allah’a hamdolsun ömrümüz
temel atmakla veya açılış yapmakla geçti. 20 sene önce göreve geldik. Aynı ekip olarak
Kayseri’yi yerel yönetimler açısından yönetmeye devam ettik. Arkadaşlarımızla beraber
geçen günlerde oturduğumuzda konuştuk. Yaptığımız iş sayısı 10 bini geçiyor. Neredeyse her
günümüze 1.5 açılış düşüyor. 4 bin tane cadde ve sokak yapmışız. Bin civarında park
yapmışız. Sosyal tesisler yapmışız ve Kayseri’ye kazandırdığımız eserlerin toplamı 10 bini
bulmuş" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, "Kentlerimiz sürekli
olarak değişiyor ve gelişiyor. Farklı mekanlara ihtiyaçlar hissediliyor. Farklı tarzda yeme ve
içme alışkanlıkları değişiyor. Kentlerin yemek kültürü bile değişiyor. Önceden bizim
Kayseri’de dışarıda yemek yeme kültürü yoktu. Hatta biraz kınanırdı bile ama artık
günümüzde böyle değil. Yeme içme kültürü değişip böyle mekanlara da talep olunca, biz
yerel yöneticilere düşen bu tip mekanları hazırlamak ve hemşehrilerin hizmetine sunmaktır.

Çok nezih bir ortam olmuş" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle
birlikte Balıkçılar Sokağı hizmete açıldı. Düzenlenen açılış programı havai fişek gösterisiyle
sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13520.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Erciyes'te 1 günlük doğa yürüyüşü
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafından
Bahar ve Güz Dönemi Spor Etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak yer alacak olan doğa
yürüyüşlerinden ilki, Erciyes Dağı’nın eteklerinde yapıldı.
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Yürüyüş Tekir bölgesinden başlayıp, Koç Dağı Mevkii, Öküz Çukuru Göleti Bendi, Çaylak
Çukuru Vadisi, Akkaya Yatak Boğazı, Sarıkayalar İstikameti, Küçük Çağlayan Bölgesi takip
edilerek Şalgamlık mevkii mesire alanında sona erdi. Doğa yürüyüşü sırasında Roma Havuzu,
Roma Süt Yolağı Köprüsü, Hisarcık Kalesi gibi tarihi mekanlar da Erciyes A.Ş rehberlerinden
Ali Karakulak tarafından tanıtıldı. Yürüyüş yaklaşık 5 saat sürdü ve yaklaşık 13 kilometre yol
katedildi.
Yaklaşık 30 kişilik bir grupla yapılan yürüyüşe, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Kutan ile diğer akademik ve idari personelin yanısıra öğrenciler
de katıldı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Alper Uğraş, doğa
yürüyüşlerin çeşitli zorlukları olmasına rağmen Erciyes’teki yürüyüşün çok zevkli geçtiğini,
bu vesile ile fiziksel ve psikolojik limitlerini test etmeyi, iradelerini tanımayı öğrettiğini
söyledi.
Uğraş, yürüyüşe katılan öğrenci ve hocaların bir sonraki yürüyüş için kendilerine olan
güvenlerini tazelediklerini, doğayı yaşayarak stresten uzaklaşma şansını buldukları için mutlu
olduklarını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13521.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kılıçdaorğlu'nun çağrısı hapis cezası
gerektirebilir!
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
'sandıklara oturun' çağrısına esprili bir cevap vererek, "Sandıklar eskisi gibi tahtadan değil.
Bildiğim
kadarıyla
70
kilonun
üstünü
tartmıyor"
dedi.
Seçim çalışmaları için Kayseri'ye gelen Bakan Yıldız, serbest bölgede bir fabrikayı ziyaret
etti. Gazetecilerin, Kılıçdaroğlu'nin açıklamalarını hatırlatması üzerine Yıldız, "Sandıklar
eskisi gibi tahtadan değil. Plastik malzemeden yapılma sandıklar. Bildiğim kadarıyla 70
kilonun üstünü tartmıyor. Oturan olursa kırılır. Seçim sandığının kırılması da hapis cezasını
gerektirir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13522.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Milletvekili adayı Ergen’den Eğitim Bir-Sen’e
ziyaret
AK Parti Kayseri milletvekili adayı Halil Ergen Eğitim Bir-SEN’e Kayseri Şubesi’ni ziyaret
ederek önümüzdeki 7 Haziran seçimleri, Kayseri ve Türkiye siyaseti üzerine bazı
açıklamalarda bulundu.
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Halil Ergen'in ziyareti sırasında bazı sendika üyeleri de hazır bulunarak vekil adayına sorular
sordu.
Halil Ergen'i Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mustafa Lale karşıladı. Lale'nin Halil
Ergen'i tanıtan kısa bir sunumunun ardından Ergen konuşma yaparak kendisinin ve partisinin
13 yıllık iktidarlarında neler yaptığını ve önümüzdeki dönemde neler yapacaklarını anlattı.
Özellikle AK Parti ile Memur-Sen'in ortak değerlere sahip olduğuna dikkat çeken Ergen, aynı
kaderi paylaşmaları nedeniyle AK Parti ile Memur-Sen'in büyüme hızının da aynı orantıda

gerçekleştiğini dile getirdi. Aynı değerlere ve aynı gayeye sahip olan biri siyasi, diğeri sivil
toplumdan olan iki kuruluşun böyle bir büyüme trendinde olmasının da normal bir seyir
olarak algılanması gerektiğini söyledi.
AK Parti'nin 13 yıl içerisinde Türkiye ve Dünya siyasetinde yön veren bir politika izlemesinin
ve bu kadar başarının elde edilebilmesinin altında yatan büyük başarının tek sırrı olduğunu
belirten Ergen, bu sırrın da dünya çapında söz sahibi bulunan bir lider olduğunu ifade etti.
AK Parti'ye oy vermek için çok sebep bulunduğunu söyleyen Ergen, on üç yıllık
iktidarlarında sağlıktan eğitime, ekonomiden kültüre, iletişim ve ulaşımdan dünya çapında
büyümeye bir çok sebepten dolayı AK Parti'nin sağladığı istikrarın devam etmesini isteyen
herkesin AK Parti'yi yine tek başına ve anayasayı değiştirebilecek bir çoğunlukla iktidara
getirmek için çalışması gerektiğini vurguladı.
Özellikle milliyetçi ve muhafazakar bir neslin yetişmesi için imam-hatip ortaokulları ve
liselerinin önlerindeki katsayı engelinin kaldırılıp bu okullarda okullaşma oranının AK Parti
hükümetleri sayesinde gerçekleştiğine değinen Ergen, imam-hatip ortaokulları ve liselerinin
açılması, diğer ortaokul ve liselerde seçmeli Kur'ân-ı Kerîm, Hz. Muhammed'in Hayatı ve
Temel Dini Bilgiler gibi derslerin okutulması, liselerdeki öğretmen ve öğrencileri fişlemek
maksadıyla kullanılan Milli Güvenlik Bilgisi gibi bir dersi kaldırarak yerine Demokrasi ve
İnsan Hakları dersi getirilmesi, kız öğrencilerimizin ve bayan öğretmenlerimizin başörtülü
olarak derslere girebilmelerinin sağlanması gibi eğitim alanında büyük ve köklü değişiklikler
yaptıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13523.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Selda’nın Mutfağı
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Nutellalı kek
Merhaba Hanımlar, Beyler damak tadına önem verenler, Selda’nın Mutfağında tüm denenmiş
lezzetleri sizlerle buluşturacağız. Yaptığınız denenmiş tarifleri bizlere ulaştırın sizin
tariflerinizde Selda’nın Mutfağında yayınlansın demiştik. İşte yine sizden gelen enfes
denenmiş bir tarif’’ Nutellalı Kek’’ bu tarifi bizlere gönderen Gülden Barış Kalın
hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz işte tarifimiz hadi bakalım kolay gelsin.
Nutellalı Kek Malzemeler: :
3 yumurta
1 su bardağı şeker
2 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
2 su bardağı un

3 kaşık nutella
Yapılışı: Şeker ile yumurtayı köpürene kadar çırpıyoruz sonra sıvı olan malzemeleri
karıştırıyoruz. Daha sonra toz olanları eleyerek ekliyoruz, unu kontrollü koymak lazım çok
katı olmasın karışım önceden 170 derecede ısıtılmış fırında ilk 20 dakika fırını hiç açmadan
pişirilecek. Piştikten sonra fırından çıkarıp 10 dakika bekliyoruz sonra kalıptan çıkarıyoruz.
Afiyet olsun…
Sizden gelenler Gülden Barış Kalın Teşekkürler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13524.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Doğan’dan sürpriz ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ahmet Doğan aylar sonra fakültesini ziyaret etti. Mesai
arkadaşlarıyla görüşen Doğan, özlediği odasına da girerek bir süre çalıştı.
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30 yıl öğretim üyesi olarak görev yaptığı Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’nden istifa ederek siyasete atılan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan, aylar sonra okulunu
ve odasını ziyaret etti.
Yoğun seçim çalışmalarından fırsat bulduğu bir zamanda özlediği fakültesine sürpriz bir
ziyarette bulunan Doğan mesai arkadaşları ve öğrencileri ile hasret giderdi.
Doğan daha sonra odasına geçerek bir süre çalıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13525.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kuruköprü’de gece mitingi
AK Parti Talas İlçe Teşkilatının Kuruköprü Mahallesi’nde gerçekleştirdiği gece ziyareti
mitinge dönüştü. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu mahallelinin ilgi ve coşkusu sebebiyle
açık havada gerçekleştirilen toplantı sık sık alkış ve sloganlarla kesildi.
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AK Parti Milletvekili adayları Ahmet Doğan ve Havva Talay Çalış, Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Dost, Kadın Kolları Başkanı Emine
Timuçin’den oluşan parti heyeti mahalle meydanında karşılandı.
Ragıp Dost, Palancıoğlu ve Çalış’ın konuşmalarının ardından mikrofona gelen Ahmet Doğan,
Türkiye’nin önünü açan rahmetli Adnan Menderes ile Turgut Özal’ın en fazla 10 yıl iktidarda
kalabildiklerini ve çeşitli komplolarla öldürüldüklerini hatırlatarak “ilk defa AK Parti 13 yıldır
ülkeyi yönetiyor. Anadolu insanı yani bu milletin gerçek sahipleri bizimle iktidara kavuştu.
Bu yüzden çeşitli iç ve dış komplolarla AK Parti’yi ve milletimizi iktidardan düşürmeye
çalışıyorlar” dedi.
Son kale Türkiye
Herşeye rağmen eski Türkiye’den ve koalisyonlardan çok çeken milletimizin oynanan büyük
oyunun farkında olduğunu belirten Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:“İnşallah 7 Haziran’da
kullanacağınız oylarla bu büyük oyunu bozacak ve yeniden tarih yazacaksınız. Zira biz İslam
dünyasının darbelere karşı ayakta kalabilen tek Müslüman ülkesiyiz. Bu yüzden tüm gönül
coğrafyamız bizden gelecek güzel haberleri bekliyor. Seçim gecesi İsrail’i, ABD’yi,
İngiltere’yi, Almanya ve Fransa’yı değil gönül coğrafyamızı yani Filistin’i, Bosna’yı, Doğu
Türkistan’ı, Kafkasları sevindirmek istiyorsak partimizi yeniden tek başına iktidara
getirmeliyiz. ”Toplantının sonunda Kuruköprü halkının talepleri dinlendi ve toplu fotoğraf
çekildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13526.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Eğitimcilere tehdit şoku
Talas’ta bir İlkokulda bulunan bazı hocalara gönderilen tehdit mektupları tedirginliğe yol açtı.
Tek elden çıktığı belli olan mektupların amacı ise seçim öncesi kaos ortamı oluşturmak.
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Aynı elden çıktığı net bir şekilde belli olan tehdit mektupları Fevzi Çakmak Mahallesi’nde
bulunan bir postanenden gönderilmiş. Mektup gönderilen eğitimcilerin Kızılbaş, Kel kurtçu
ve Kaçık solcu gibi siyasi görüşlerine göre lakap takılarak adlandırılması, mektupları
gönderenin tanıdık bir isim olma olasılığını artırıyor. ‘Bu bir itaatsizlik ihtarıdır’ ortak başlığı
ile yazılan mektuplarda çok ağır tehditler yer alıyor. Özellikle Muhalif düşüncelere sahip
kişilere gönderilen mektuplarda iktidar yakınlarınca düzenlenmiş süsü verilerek bir nevi hedef
gösteriliyor.
Mektuplarda benzer ifadeler var
Mektuplarda benzer tehditler yer alırken, şahıslara da özel olarak uyarılarda bulunuluyor.
Özellikle Tehdit mektuplarını kaleme alanlar mektupların girişinde: “Güç, iktidar, sendika ve

yönetim bizde iken bizim uygun görmediğimiz kişi ve gruplarla çok yakın takılman senin ve
eşin adına hoş olmayan sonuçlar doğuracaktır” ifadeleri dikkat çekiyor.
“Yakında böcek gibi ezileceksin”
Bayan bir eğitimciye yazılan mektuplardan birinde “Bayansan bayanlığını bil… Aksi taktirde
bildiririz”,
‘Kızılbaş’ başlığı ile başlayan bir diğer mektupta ise “Eşinin de senin de her an resmi olarak
defterini düreriz. Bize köpek gibi itaat etmek zorundasın. Akıllı olduğunu ve bize karşı
parasal ve çevre olarak güçlü kişileri yanına alıp bir şey yapabileceğini mi sanıyorsun?”, yine
bir diğer mektupta “Miadı dolmuş eylem ve görüşlerin artık bize sökmez. Yakında böcek gibi
ezileceksin. Her türlü güç ve yaptırım bizde iken nutuk atmayı bırak. Kel kurtçu” tehditleri
yer alıyor.
“İzliyor ve pusuda bekliyoruz”
‘İzliyor ve pusuda bekliyoruz’ ifadeleri ise neredeyse bütün tehdit mektuplarının sonunda yer
alıyor. Ağır tehditlerin yer aldığı bu mektupların ardından Emniyet harekete geçerek, olayla
ilgili soruşturma başlattı.
Gönderilen tehdit mektupların da yer alan ifadeler ise şöyle:
1. Mektup:“Bayansan bayanlığını bil”
Güç, iktidar, sendika ve yönetim bize iken bizim uygun görmediğimiz kişi ve gruplarla çok
yakın takılman senin ve eşin adına hoş olmayan sonuçlar doğuracaktır. Bayansan bayanlığını
bil… Aksi taktirde bildiririz. İzlenmektesin…
2. Mektup“Mahvederiz seni”
‘Kızılbaş’ başlığı ile başlayan bir diğer mektupta ise şunlar yer aldı;
Bizden görünüp Güç, iktidar, sendika ve yönetim bize iken bizim uygun görmediğimiz kişi ve
gruplarla çok yakın takılman senin adına hoş olmayan sonuçlar doğuracaktır. Kendini çok
güçlü filan mı sanıyorsun. Eşinin de senin de her an resmi olarak defterini düreriz. Bize köpek
gibi itaat etmek zorundasın. Akıllı olduğunu ve bize karşı parasal ve çevre olarak güçlü
kişileri yanına alıp bir şey yapabileceğini mi sanıyorsun? Köpekkk… Senin etin ne budun
ne… Uyarıyoruz… Mahvederiz seni… Haddini bil… İzliyor ve pusuda bekliyoruz.
3. Mektup“Sınıflarda çocukları etkilemeyi bırak “
Yine bir diğer mektupta şu ifadelere yer verilmiş:
Güç, iktidar, sendika ve yönetim bize iken bizim uygun görmediğimiz kişi ve gruplarla çok
yakın takılman senin adına hoş olmayan sonuçlar doğuracaktır. Kendini çok güçlü filan mı
sanıyorsun? Miadı dolmuş eylem ve görüşlerin artık bize sökmez. Yakında böcek gibi
ezileceksin. Her türlü güç ve yaptırım bizde iken nutuk atmayı bırak. Kel kurtçu. Sınıflarda
çocukları etkilemeyi bırak. Senin etin ne budun ne… Uyarıyoruz… Mahvederiz seni…
Haddini bil… İzliyor ve pusuda bekliyoruz.
4. MektupYakında böcek gibi ezileceksin
Başka bir mektupta da:
Güç, iktidar, sendika ve yönetim bize iken bizim uygun görmediğimiz kişi ve gruplarla çok
yakın takılman senin adına hoş olmayan sonuçlar doğuracaktır. Kendini çok güçlü filan mı
sanıyorsun? Sol eylem ve görüşlerin artık bize sökmez. Yakında böcek gibi ezileceksin. Her
türlü güç ve yaptırım bizde iken nutuk atmayı bırak. Kaçık solcu… İzliyor ve pusuda
bekliyoruz.
Ağır tehditlerin yer aldığı bu mektupların ardından Emniyet harekete geçerek, olayla ilgili
soruşturma başlattı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13527.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kayseri’de yılın ilk 5 ayında 980 bin paket
kaçak sigara yakalandı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, sigara kaçakçılığına yönelik kararlılıkla yürütülen çalışmalar
sonucu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 980 bin paket gümrük kaçağı sigaraya el konulduğunu
açıkladı.
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Vali Düzgün, sigara kaçakçılığına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve
güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin
önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Sınır ülkelerinden Türkiye’ye sokulan ve takibinin
yapılması gereken önemli suç kollarından biri olan sigara kaçakçılığının, doğu - batı ve kuzey
- güney aksında önemli bir kavşak noktasında olan Kayseri’yi de yakından ilgilendirdiğini
kaydeden Vali Düzgün, hem sağlık hem de ekonomik açıdan ülkeye ciddi zararı dokunan
sigara kaçakçılarına bundan sonra da göz açtırmayacaklarını söyledi. Yılın ilk 5 ayında İl
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin 168 olayda 250
şahsı yakaladığını ve 850 bin paket gümrük kaçağı sigaraya el koyduğunu ifade eden Vali
Düzgün, jandarma bölgesinde ise 130 bin paket kaçak sigaraya el konulduğunu dile getirerek,
şöyle devam etti; “Ülkemize yasa dışı yollardan girerek, sağlıksız koşullarda üretilen ve halk
sağlığına ciddi zararları olan, aynı zamanda vergi kaybına neden olduğu için ülke
ekonomisine zarar veren sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan istihbari çalışmalar
sonucu kaçakçılara önemli darbeler vurulmuştur. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, ilimiz
girişlerinde, şüpheli ve önceden tespit edilen araçlar ve şahıslar üzerinde, il genelinde
hırdavatçı, temizlikçi, bijuteri esnafı gibi faaliyet gösteriyormuş görüntüsü verilerek açılan
işyerlerinde, mahallelerde kurulan halk pazarlarında ve sigara kaçakçılığı ticaretiyle uğraşan
şahısların ev, işyeri ve depolarında çalışmalar yürütmüş ve operasyonlar sonucu 980 bin paket
faturasız, bandrolsüz ve kaçak sigaraya el konulmuştur. Şüpheliler hakkında da 5607 sayılı
Kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapılmıştır.” Vali Düzgün, sigara kaçakçılığı ile
mücadelede vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü hatırlatarak, bu tür durumlarda
vatandaşların
güvenlik
birimlerine
ihbarda
bulunmalarını
istedi.
Vali Orhan Düzgün, kaçakçılığın önlenmesi için başarılı çalışmalar yürüten Emniyet ve
jandarma teşkilatı mensuplarına da teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13528.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Yavru kaplan futbol topu ile egzersiz yapıyor
Kayseri'de Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde barınan ve
eklem bozukluğu olan yavru kaplan, futbol topu ile egzersiz yapıyor.

28 Mayıs 2015 Perşembe 17:15

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve içerisinde 173 türden 2 bin 500 çeşit
hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesinde barınan yavru kaplana ilginç bir egzersiz programı
düzenleniyor. Doğumundan sonra eklem bozukluğu teşhisi konulan yavru kaplan, bakıcıları
ile beraber futbol topu ile oynuyor. Futbol topuyla egzersiz yapan yavru kaplanın sağlık
durumu iyiye gidiyor. Rehabilite hakkında bilgiler veren Anadolu Harikalar Diyarı
Koordinatörü Erdal Gülek, "27 Mayıs 2014 tarihinde dünyaya gelen kaplanımıza, doğumdan
sonra patella lüksasyonu diye adlandırılan eklem bozukluklarıyla teşhisi konmuştur. Bu
teşhisin ardından iki ayrı dönemde farklı operasyonlar geçirerek şuanda sağlığına
kavuşmuştur. Bakıcılarıyla birlikte egzersizlerini yapıyorlar. Birinci yaşını dolduran
kaplanımız bakıcılarıyla birlikte hoşça vakit geçirmektedir. Kaplanımız su ve futbol topuyla
bakıcılarımızla birlikte veteriner hekim kontrolünde egzersiz çalışmalarını yapıyorlar. Şuanda
durumu iyi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13529.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kayseri'den gitti, Trabzon kaptı...
28 Mayıs 2015 Perşembe 17:18

Kayserispor'da 10 yıl Genel Menajer Olarak görev yapan Süleyman Hurma, Trabzonspor ile
SÖZLEŞME Yaptı. Bordo Mavili ekipte Sportif Direktör Olarak görev yapacak Olan
Süleyman Hurma, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Düzenlenen imza töreninde
"Trabzonspor'a gelmekten Dolayı mutluyum" dedi. Tek yetkili Hurma Sözlerine
"Trabzonspor benim Yuvam" diye Başlayan Süleyman Hurma, Trabzonspor'un 3
şampiyonluk kaybettiğini dile getirerek "Artık Trabzonspor şampiyon olmalıdır. Medya
yönetim teknik heyet taraftar futbolcu Bir bütün, olmalı. Başkanımızla görüşüyorum,
hocamızla görüşüyorum. Kulube Takıma Katkı yapmak Click buradayım. Tek yetkili Olarak

göreve geldim. Şimdi transferi yapacağız. Teknik heyetin Daha Önce izlediği oyuncular Var
ettik. Ellerinde Geniş bir futbolcu pörtföyü var. Bunların çoğu yerin epey transferlerini kampa
yetiştireceğiz Kadar "dedi. Kolbastı Eleştirisi Kayserispor'da görev Yaptığı dönemde
Trabzonspor maçının Ardından Kolbastı çaldırdığı eleştirilerine de açıklık getiren Süleyman
Hurma "Kayseri stadında kolbastı çaldırmak fikri bana ait degil. Bakın arkadaşlar Kayseri'de
61 dakkada taraftar Trabzonspor diye tezahürat yapar. Şampiyonluk maçında kutlamalarında
Kayserispor taraftarlmarının çoğunda Trabzonspor atkısı vardı.Trabzonlularda Bizim
sevincimizi paylaştı. Birlikte Kutlamalar yapıldı.Trabzonspor flamasa ı ile tur atanlar icinde
ben de vardım. "Şeklinde konuştu Hedef: Şampiyonluk Trabzonspor Başkanı İbrahim
Hacıosmanoğlu da Yaptığı Açıklamada "bizimde hatalarımız Vardı. Geçmişe takılmadan
Bizim tek düşüncemiz var. Trabzonspor sevdalılarını mutlu etmek. Gerek hocamız, gerek
Süleyman Bey beraber çalışacaktırlar. Trabzonspor sevdalılarının İstediği Bir takımı Ortaya
çıkarmak hedefimiz. Trabzonspor sevdalılarının istedği şampiyonluğu getirmek. Önümüzdeki
sene hırsla Elimizden geleni yapacağız "dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13530.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

İftira atarsanız, böyle terlersiniz
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, CHP İl Başkanı’nın sözlerine cevap
vererek, "Yalan söyler ve iftira atarsanız böyle terlersiniz. Kılıçdaroğlu’na sözlerim burada
bitmeyecek. Yarın meclise gidince yüzlerine çatır çatır vuracağım. CHP’nin il başkanlığı da
duysun bunları” dedi.
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Milletvekili adaylarının gruplar halinde yaptıkları yürüyüş boyunca halkın AK Parti
Milletvekili Adaylarına büyük ilgi gösterdiği görüldü. Yürüyüş sırasında basın mensuplarının
sorularını cevaplayan AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, 29 Mayıs Cuma günü
Kayseri’de mahşeri bir kalabalığın olacağını ve Başbakan Ahmet Davuoğlu’nu
karşılayacaklarını söyledi. Halkın kendilerine olan ilgisini bugüne kadar yaptıkları hizmetlere
bağlayan Özhaseki, “Yarın mahşeri bir kalabalık olacak. Sayın Başbakanımızı bekliyoruz. Bu
arada biz de hemşehrilerimizle selamlaştık. Senelerdir insanlar bir problemleri varsa zaten
bize söylüyorlar. Kayseri’nin meselelerine biz sahip çıkıyoruz. Daha önceki iktidarları da
gördük. Kayseri’den fazla sayıda milletvekili almalarına rağmen taş üstüne taş koymadılar.
2002 öncesi bunun en güzel örneği. O günkü koalisyon hükümeti Kayseri için şu hizmeti
yaptık diyemez. Ama Allah’a hamdolsun bizler hem belediyede, hem genel iktidarda
Kayseri’ye çok hizmet yaptık. Meydanda durup etrafına bakan insan neler yapıldığını
görebilir. Bundan dolayı da gezdiğimiz her yerde büyük teveccüh ve güler yüzle
karşılanıyoruz” dedi. CHP İl Başkanının kendisine yönelik sözlerine de cevap veren Mehmet
Özhaseki şöyle konuştu: "2011 seçimi öncesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu benimle

ilgili bir takım iddialar ortaya atmıştı. Üç ay boyunca seçim meydanlarında diline dolayıp tüm
Türkiye’yi gezmişti. Daha sonra 1 sene boyunca Kayseri’ye onlarca CHP milletvekili gelip
algı idaresi yaptı. Kayseri’nin belediyesi, vilayeti, adliyesi kötü diye sürekli söylediler. Açıkça
yolsuzluk suçlamalarında bulundular. Mahkemeler karar verdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
ilk kez bir dosya iki kez incelendi ve Kılıçdaroğlu’nun her söylediğinin yalan olduğu ortaya
çıktı. Bundan sonra iş bize düştü ve davalar açmaya başladık. Bu arada bir gelişme oldu.
Onların ‘namuslu vatandaş’ diye sundukları, Ankara’ya götürüp eline bildiri tutuşturup
okuttukları, sonra kitap yazdırdıkları, günlerce kullandıkları adam mahkemeye el yazısı ile
dilekçe verdi. Tüm bunları kendisine Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptırdığını söyledi. ‘Kemal
Bey beni dolandırdı’ dedi. Bütün gerçekler açığa çıkınca ve biz bunları söylemeye başlayınca
CHP’nin Kayseri’deki şubesi çabalamaya başladı. Siyaset dürüstlükle yapılır. Ama adam 70
yalanı bir arada söyleyebiliyor."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13531.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kadın girişimcimiz bugün 109 bine ulaştı
Avrupa Birliği Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse
edilen Kadın İşletmelerinde Finans ve Danışmanlık Desteği Programı'nın Tanıtım
Toplantısına katılan Kayseri Ticaret Odası Başkanı (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
"2004 yılından önce 49 bin kadın girişimcimiz varken, bugün 109 bine ulaştı" dedi.
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Düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Türkiye’deki
toplam girişimci sayısı 1 milyon 223 bin kişidir.2014 yılı verilerine göre bu rakamın 1 milyon
114 bini erkek 109 bini kadın girişimcilerden oluşmaktadır. Türkiye’de 2004 yılından önce
sadece 49 bin kadın girişimcimiz varken bugün 109 bine ulaşılmıştır. Kadın girişimcilerimizin
sayısı ağırlıklı olarak hizmet ve sanayi dalında artış göstermektedir. Bu rakamlar kadın
girişimciliğinin geldiği noktayı göstermektedir. Ancak bunun yeterli olmadığını özellikle
belirtmem gerekir. Girişimcilikte belli başlı kurallar bulunmaktadır ve bunları
gerçekleştirebilenler
girişimciliği
de
çözmüş
olanlardır"
dedi.
Hiçyılmaz ayrıca, "Tabi kadın girişimcilerin de dikkat etmesi gereken hususlar vardır.
Girişimcilerimizin başarılı olabilmeleri için öncelikle kendilerine bir hedef koymaları
gerektiği kanaatindeyim. Hedef koyduktan sonra yapılacak işlerde cesurca hareket etmenin
çok önemli olduğunu söylemem gerekir. Bunların arkasından çalışma prensibi gelir. Daha
sonra sabırlı olmak gerekir. İşe başlanıldığı zaman hemen para kazanmak düşünülmemelidir.
Ama bunlardan en önemlisi dürüst olmaktır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13532.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Vali Düzgün’den, OSB’nin yeni yönetimine
hayırlı olsun ziyareti
Vali Orhan Düzgün, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin (KOSB) 13’üncü olağan genel
kurulunda, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Tahir Nursaçan ve Yönetim
Kurulu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

28 Mayıs 2015 Perşembe 17:42

Vali Düzgün, Defterdar Mehmet Özefe ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vekili
Kamil Akçadırcı’nın eşlik ettiği ziyarette, Organize Sanayi Bölgesi’nin Kayseri için bel
kemiği niteliğinde olduğunu belirtti. Sanayi ve ticarette marka olmuş Kayseri’nin tarihin her
sahnesinde önemli yer edindiğine değinen Vali Düzgün, yeni seçilen KOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulunun bu geleneğin artarak devam etmesi için
yenilikçi, başarılı çalışmalara imza atacaklarına inancını dile getirdi. Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi ile her dönemde uyumlu çalışma yürüttüklerini belirten Vali Düzgün, bu birlikteliğin
yeni dönemde de devam edeceğini belirterek, Tahir Nursaçan ve yeni yönetim kurulunun
kente, ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise Vali Düzgün’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek,
çalışmaları ve hedefleri hakkında Vali Düzgün’e bilgiler verdi. Nursaçan, günün anısına Vali
Düzgün’e el dokuması kilim hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13533.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Başbakan Davutoğlu bugün Kayseri’ye geliyor
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Ak Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu bugün
Kayseri'ye geliyor.

29 Mayıs 2015 Cuma 14:21

Seçim çalışmaları kapsamında bugün Kayseri’ye gelecek olan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu
saat 17.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda bir miting düzenleyecek. Yoğun bir katılımın
gerçekleşmesi beklenen mitingde Davutoğlu, Kayserililere seslenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13534.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Tomarza Atatürk Ortaokulu müzeleri gezdi
Tomarza Atatürk Ortaokulu idaresi ve öğretmenleri, Müzeler Haftası dolayısıyla “Geçmişimiz
Geleceğimizdir” projesi kapsamında öğrencilere yönelik Kayseri merkeze bir gezi düzenledi.
Toplam 146 öğrenci ve 12 öğretmenin katıldığı gezide Kayseri merkezde bulunan müzeler ve
tarihi mekanlar gezildi.

29 Mayıs 2015 Cuma 14:26

Gezi programında önce “Kayseri Arkeoloji Müzesi” gezildi. Arkeolojik kazılarda elde edilen
kalıntıları inceleyen öğrenci ve öğretmenler, geçmiş insanların yaşamları hakkında bilgi sahibi
oldular.
Akabinde öğrencilere “Gevher Nesibe Müzesi” ziyaret edildi. Bu müzede rehber eşliğinde
Selçuklu döneminde yaşayan insanların tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi edindiler. Ayrıca
teknolojik aletler yardımıyla tanıtımı yapıldı.
Daha sonra Beştepeler’de öğle yemeği yenildikten sonra kısa bir yürüyüş yapıldı. Ardından
“Kayseri Evi” ziyaret edilerek yakın geçmişteki Kayseri insanının kültür, gelenek, görenek ve
yaşam biçimi hakkında bilgi edinildi.
Gezi programı yemekten sonra Harikalar Diyarı, Hayvanat Bahçesi gezilerek, çocukların
hayvanları daha yakından tanımaları ve duyarlılık geliştirmeleri sağlandı.
Tomarza Atatürk Ortaokulu idaresinden ve öğretmelerimizden edindiğimiz bilgiye göre,
çocuklarımızın geçmişte yaşamış milletleri, kendi öz kültürümüzü, değerlerimizi
öğrenmelerini; yılın yorgunluğunu atmalarını hedeflemiştik, bilgilendirici ve eğlendirici bir
gezi oldu, öğrencilerimiz mutlu oldu, bu bizim amacımıza ulaştığımızı gösteriyor
açıklamalarında bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13535.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Haymer’den İtalya’ya teknik gezi
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
(HAYMER) tarafından İtalya’ya teknik gezi düzenlendi.

29 Mayıs 2015 Cuma 14:29

Teknik gezi, “Mimar Sinan'ın İzinde: Restorasyon ve Taş İşçiliği Eğitimini Geliştirme” adlı
Avrupa birliği (AB) projesi dahilinde düzenledi. Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen ve
AGÜ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı’nca da desteklenen proje çerçevesindeki geziye, proje ortakları ve
faydalanıcılarından oluşan 22 kişilik grup katıldı. Geziye katılanlar, İtalya’da Floransa
Üniversitesi ve Roma Leon Battista Alberti Meslek Liseleri’ni de ziayaret ederek, başarılı
restorasyon örneklerini yerinde incelendi. HAYMER Müdürü ve Proje koordinatörü Doç. Dr.
Mustafa Öz, üniversitede gerçekleştirilen 100 saatlik eğitimi tamamlamak amacıyla İtalya
teknik gezisini planlandıklarını söyledi. Öz, restorasyon konusunda dünyanın önde gelen
ülkelerinden İtalya’nın restorasyon alanındaki yaklaşımını incelemenin katılımcılara büyük
katkı sağladığını ifade etti. Gerçekleştirilen eğitimlerin ve söz konusu teknik gezinin proje
ortaklarımız başta olmak üzere Kayseri Mesleki ve Teknik Eğitimi açısından oldukça faydalı
olduğunu belirten Doç. Dr. Öz, ‘”Bu faaliyetler ileride yapılacak çalışmalarda önemli rol
oynayacaktır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13536.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Bakan Yıldız tramvayda vatandaşlara karanfil
dağıttı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri’de tramvaya binerek vatandaşlara
karanfil dağıttı.

29 Mayıs 2015 Cuma 14:33

Organize Sanayi Bölgesinde tramvaya binen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
vatandaşlara karanfil dağıttı. Bakan Yıldız ayrıca vatandaşlarla sohbet ederek vatandaşlarla
fotoğraf çektirdi. Tramvayda bulunan vatandaşlar Bakan Yıldız'a yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13537.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Milli İttifak adayları Nakliyeciler Ve Demirciler
Sitesi’ni gezdi
7 Haziran Genel Seçimleri ile birleşen Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP)
desteklediği milli ittifak Kayseri milletvekili adayları, Nakliyeciler Sitesi ve Demirciler Sitesi
esnafını gezerek Kayseri Barosu’nu ziyaret etti.

29 Mayıs 2015 Cuma 14:43

Nakliyeciler ve Demirciler Sitesi esnaflarının ilgi gösterdiği Milli İttifak adayları,
seçmenlerinden oy istedi. Seçilmeleri durumunda yapacakları icraatları anlatan adaylar,
Necmettin Erbakan döneminde esnafın durumu ile şu anki esnafın durumu arasındaki
kıyaslamaları yaptı. Ülkenin yeniden refaha kavuşması için 7 Haziran'da vatandaşların
oylarına talip olduklarını söyleyen adaylar, vatandaşlar selamlaşarak el sıkıştı. Esnafları teker
teker gezen milli ittifak adayları, esnafların sorunlarını dinledi. Burada da esnaflardan partileri
için oy isteyen adaylar, esnafın kendi dönemlerinde daha da rahat olacaklarını dile getirdi.
Adayları tanıtan broşürleri de dağıtan partililer, esnafların yanlarında olacaklarını belirtti.
Milli İttifak adayları Kayseri Barosu’nu da ziyaret etti. Milli İttifak adayları, Baro Başkanı
Avukat Fevzi Konaç ile görüşerek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Konaç da adaylara
çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13538.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Meslek liseli öğrenciler staj eğitimi için
Avrupa’ya gidiyor
Kayseri Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve AB Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans ) tarafından kabul edilen ‘’Mesleki
Eğitim Veren Liselerde Alan Niteliklerinin Artırılması-M.E.V.L.A.N.A ‘’ isimli Erasmus+
Mesleki Eğitim programı kapsamında Meslek Lisesi öğrencileri staj eğitimi için Avrupa’ya
gidiyor.
29 Mayıs 2015 Cuma 14:45

Program dahilinde Avrupa’nın 5 farklı ülkesi Hollanda, Polonya, Macaristan, Portekiz ve Çek
Cumhuriyet’inde 3 haftalık staj eğitimi görecek öğrenciler, mesleki eğitimlerinin yanı sıra
bulunduğu ülkenin tarihi ve kültürel yerlerini de gezecekler. Bu staj eğitimine Kayseri’de
eğitim ve öğretimine devam eden Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kadı Burhaneddin Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesinden farklı alanlarda eğitim alan 54 öğrenci yararlanacak. Melikgazi
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir “Bu tür AB değişim programlarının öğrencilerin
gelecekteki iş yaşamlarına olumlu yansımalarının yanı sıra değişik kültür ve ülkeleri tanıma
tecrübesinin öğrenciler üzerinde unutulmaz etkileri olacak” dedi. Yurtdışına çıkacak olan ilk
10 kişilik grup 31 Mayıs’ta Çek Cumhuriyeti başkenti Prag’a hareket edecek. Diğer gruplar
Ekim 2015 sonuna kadar yurtdışı staj eğitimlerini bitirmiş olacaklar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13539.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Çolakbayrakdar: "Erkilet Bulvarı'nı yeniledik"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bulvarı’nın 3,3 kilometrelik
bölümünü 1,4 milyon lira harcamayla yenilediklerini söyledi.

29 Mayıs 2015 Cuma 14:46

Ağır yaşanan kış mevsiminin ardından bulvarda oluşan bozulmayı gidermek için Erkilet
Bulvarı’nın 3,3 kilometrelik bölümünü alt yapısıyla birlikte yenilediklerini belirten Başkan
Ahmet Çolakbayrakdar, "Yolun kalitesi ulaşımın güvenliği açısından çok önemlidir.
Kocasinan'ı daha ileri noktalara taşımak için çalışıyoruz. ’Yeni Kayseri Kocasinan’da
Kurulacak, Kocasinan, Kayseri’nin Yeni Yüzü Olacak’ vizyonumuzla en kaliteli hizmetleri

sunmak için gayret gösteriyoruz" diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet'in,
Kocasinan’ın yerleşim ve yaşam merkezi olmasının yanında önemli ulaşım noktalarından biri
olduğunun da altını çizerek, "Geleneksel olarak bağ kültürü yaşanan Erkilet yaz mevsiminde
yoğun nüfus ve trafik hareketliliği yaşıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli
ulaşımını
sağlamak
için
bulvarı
yeniledik"
dedi.
Çevril, Taşhan, Kuşçu, Kemer, Dadağı, Ebiç, Mahzemin ve Emmiler Mahallelerinin de
Erkilet Bulvarı'nı kullandığına dikkat çeken Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan
Botaş Bölge Müdürlüğü'ne kadar alt yapıyı tamamıyla yeniledik. 3 bin 300 metre
uzunluğundaki yola, 8 metre genişliğinde 5 cm taş mastik ve 8 cm binder serilmiştir. Toplam
1 milyon 404 bin lira harcama yaparak Erkilet Bulvarı'nı yeniledik. Hayırlı-uğurlu olsun.
Vatandaşlarımız güle güle kullansın. Allah kaza-bela vermesin" dilekleriyle sözlerini
noktaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13540.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

9.5 Milyon Avroluk Mobitek'i bitireceğiz
Kocasinan Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Birliği (ORAKAB) Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Kayseri ve bölgesi açısından çok önemli olan 9,5 Milyon Avroluk Mobitek
Projesi'ni bu dönem bitireceklerini söyledi.

29 Mayıs 2015 Cuma 14:49

ORAKAB, Mayıs ayı meclis toplantısını Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan
Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, 2004 yılında
Kayseri, Sivas ve Yozgat İl Özel İdarelerinin katılımıyla kurulan ve İl Özel İdarelerinin
kapanarak Büyükşehir Statüsüne geçilmesiyle Kocasinan Belediye Başkanı'nın yönetiminde
devam eden Mobitek'in Mehmet Özhaseki, Bekir Yıldız ve Mustafa Çelik başkanlar
döneminde çok önemli aşamalarının gerçekleştirildiğini, müşavirlik, inşaat ve donanım
ihalelerini 2015 yılı içinde tamamlamanın İnşallah kendilerine nasip olacağını kaydetti.
Mevcut yürüyen projelere devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Mobilya
sanayisinin rekabet edebilir gücünü artırmak adına Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
koordinasyonunda yürütülen Mobitek'in 8 milyon Avro olan bütçesi revize edilerek 9,5
milyon Avroya çıkarıldı. Mobitek'le ilgili olarak Mobilyacılar Odası, ORAKAB ve Kocasinan
Belediyesi'nden birer personel müşavirlik ihalelerinin gerçekleştirilmesi için Ankara'da
çalışıyor. İnşallah bu çalışmalar en yakın zamanda tamamlanarak firma adı belirlenecek" dedi.
Başkan Çolakbayrakdar konuşmasına şöyle devam ederek, "Müşavirlik ihalesinin tamamlanıp
firmanın belirlenmesinin ardından 2. etapta Mobitek'in inşası, makinelerin alınması ve
projenin hayata geçirilmesi kısmını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 4-4,5 milyon Avroluk inşaat
ve fiziki mekanların yapım süreci, sonrasında da 5 milyon avro civarında tefriş ve makinaların
kurulumu aşaması başlayacak" şeklinde bilgiler verdi. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şöyle
tamamladı, "Şehrimiz, bölgemiz, sanayimiz ve ekonomimiz açısından 9,5 milyon Avroluk bir

katkı sağlayacağız. Bu rakamsal katkının ötesinde Mobitek'in; Mobilya sektörünün büyümesi,
önünün açılması, tasarım çeşitliliğinin sağlanması, yeni tasarımların gündeme gelmesi,
uluslararası rekabet gücünün artması gibi çok önemli katkıları olacak. Ayrıca İtalya ve Fransa
gibi yabancı firmaların etkin olduğu ahşap mobilya pazarında bizim Türk firmaları da söz
sahibi olacak. Bizden önce büyük gayret sarf ederek projeye önemli mesafeler kazandırarak
bize devreden başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu önemli projeyi yürütmekten,
tamamlama imkanı bulmaktan keyif duyuyoruz. Mobitek Projesi İnşallah bölgemize,
şehrimize büyük katkılar sağlarken kalkınma ataklarımızda bir adım daha öne geçmemizi,
sektörümüzü büyütmemizi sağlayacak. 2015 yılı içinde Mobitek'le ilgili çok büyük adımlar
atacağız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13541.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

En acı kaza!
Kayseri'de, iki yaşındaki çocuk babasının kullandığı servis minibüsünün altında kaldı.
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Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Çiğilli mahallesinde meydana gelen olayda, servis şoförü
S.Y., 38 D 6464 plakalı servisi ile hareket ettiği sırada iki yaşındaki oğlu Y.E.Y. aracın
altında kaldı. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Y.E.Y.,
ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye
rağmen Y.E.Y kurtarılamadı. Y.E.Y, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13542.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Tarihi mekanların onarımı konusunda
bilgilendirme toplantısı
Kayseri Vali Yardımcısı, Mehmet Aktaş, İl Kültür ve Turizm, Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu ile Kayseri Rölöve Ve Anıtlar Müdürlüğü yetkilileri, Melikgazi Belediyesi
Başkan Yardımcıları, Melikgazi Belediyesi Fen İşleri ile Kentsel Tasarım Müdürleri ve
Mimarların iştirak ettiği bilgilendirme toplantısı Melikgazi Belediyesi Kentsel Tasarım
Müdürü Gürcan Senem tarafından slayt eşliğinde gerçekleştirildi.
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Konunun uzmanları ile birlikte… Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi Belediyesi tarafından son bir yıl içerisinde 12 yapının onarımının
gerçekleştirildiğini 8 ayrı yerde devam ettiğini ve 21 tarihi eserin ise onarımı için
projelendirme çalışmasının yapıldığını söyledi. Tarihi mekanları onarmak tarihe sahip
çıkmaktır… Kayseri şehrinde yer alan tarihi yapıların sadece Kayseri’ye değil Anadolu’nun,
hatta dünya kültür mirasının birer eseri olduğunu belirten Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet
Aktaş ise konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Melikgazi Belediyesi, çalışmaları ile örnek
teşkil eden çalışmalar sergilemektedir. Melikgazi İlçesi, gerçekleştirilen belediye yatırımları
ile yarınları daha sağlıklı, imarlı ve planlı bir şehirleşme ile karşılamaktadır. Melikgazi
Belediyesi, 2015 yılını tarihi mekânların onarımı, bakımı ve günümüz hizmetine
kazandırılması olarak planlamış ve tüm iş akışını buna göre sıralamıştır. Çağırağası Konağı ile
başlayan tarihi mekânların onarılması, Kiçikapı Konağı, Gülük Çeşmesi ve Hamamı ile
devam etmiş ve uygulaması tamamlanmış yapılar da günümüz hizmetine sunmuştur. Üstelik
bu yapıları Erciyes Üniversitesi ile Mimarlar Odası’nın hizmetine sunarak tarihe eserlere
özellik katmıştır. Kayseri ilinde en çok tarihi eserin yer aldığı ilçe olarak, tarihi mekânların
sahiplenilmesi son derece anlamlıdır. Kendilerini kutluyorum.” Hem sosyal hayata hem de
ekonomiye kazandırmak istiyoruz… Melikgazi şehrinde Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve
Cumhuriyetin ilk yıllarına ait eserlerin bir arada görülebileceğini ifade eden Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin aynı zamanda bir turizm ve kültür
şehri olduğunu bu avantajı hem sosyal hayata hem de ekonomiye kazandırmak istediklerini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13543.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Bünyan Belediyesi ikinci halı saha için
çalışmaları başlattı
Bünyan Belediyesi yapacağı ikinci halı saha ve park alanı için çalışmalara başladı.
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Bünyan’da 10 yeni halı saha alanı yapmayı planlayan ve bunlardan ilkine kısa süre önce
başlayan ve yapımına hızla devam eden Bünyan Belediyesi, TOKİ bölgesinde yapacağı ikinci
halı saha ve park alanı içinde çalışmaları başlattı. İnsanların nefes alabilecekleri modern ve
nezih sosyal donatı alanları oluşturmak için çalışan Bünyan Belediyesi bu alandaki
yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bir taraftan mevcut parklarda yenilemem ve
iyileştirme çalışmaları yürüten Bünyan Belediyesi diğer taraftan da yeni park alanları için
çalışıyor. Bu alanda bu yıl Bünyan’da bir ilk olma niteliği taşıyan 10 adet halı saha alanı
yapmayı planlayan ve kısa süre önce bunlardan ilkine başlayan Bünyan Belediyesi, bu
alandaki ikinci halı saha içinde çalışmaları başlattı. Birçok oyun grubu ve şehir mobilyasını
ilçeye getirerek hazır durumda bekleten Bünyan Belediyesi kısa süre sonra çocukların daha
sağlıklı bir ortamda oynaya bileceği, vatandaşların zaman geçirebilecekleri nezih ve modern
alanları Bünyan’a kazandırmış olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13544.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Uyuşturucu tacirlerine gözaltı
Kayseri'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

29 Mayıs 2015 Cuma 15:05

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksaray'dan uyuşturucu getirerek Kayseri'de satacakları
öğrenilen T.C., G.Ç. ve A.A.'nın yakalandıkları öğrenildi. Araçta yapılan aramada, hassas
terazi, not defteri, bir adet tabanca, 32 gram metamfetamin, G.Ç.'nin üst aramasında 1.35

gram metamfetamin, bir adet tabanca, A.A.'nın üzerinde yapılan aramada ise 2.15 gram esrar
maddesinin ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan zanlıların haklarında yapılan soruşturma
sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13545.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015
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Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksaray'dan uyuşturucu getirerek Kayseri'de satacakları
öğrenilen T.C., G.Ç. ve A.A.'nın yakalandıkları öğrenildi. Araçta yapılan aramada, hassas
terazi, not defteri, bir adet tabanca, 32 gram metamfetamin, G.Ç.'nin üst aramasında 1.35
gram metamfetamin, bir adet tabanca, A.A.'nın üzerinde yapılan aramada ise 2.15 gram esrar
maddesinin ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan zanlıların haklarında yapılan soruşturma
sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13546.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Veznelerde cumartesi ve pazar günleri tam
mesai
29 Mayıs 2015 Cuma 15:09

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, emlak vergisinin ilk taksitini yatırma
süresinin
31
Mayıs
günü
son
bulacağını
hatırlatarak
şunları
söyledi:
“ Melikgazi Belediyesi olarak emlak vergisi ilk taksitini yatırmak isteyen vatandaşların
mağdur olmaması ve cezalı duruma düşmemeleri için normal zamanda 3 olan vezne sayısını
hizmet binası içerisinde 7’ye çıkardık. Yeni eklenen 7 belde ve İldem bölgesinde de toplam 8
vezneyi hizmete açtık. Böylece toplam vezne sayısını 15’e çıkartarak, oluşan yoğunluğu
vatandaşlara yansıtmamak için tahsilât imkanı sağladık. Ayrıca emlak vergilerini yatırmaya
gelen vatandaşlarımıza her gün değişik ikramlarda bulunuyoruz. Çay, soğuk içecek,

mevsimlik çiçek derken bugün de dondurma ikramında bulunduk. ” 31 Mayıs 2015 son
gün… Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vergi mükelleflerinin cezalı
duruma düşmemeleri Emlak Gelir Müdürlüğü’nün hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olan
30-31
Mayıs
günlerinde
tam
mesai
yapacağını
kaydetti.
İnternet üzerinden, 412228 posta ve kredi kartı ile Vatandaşların borçlarını belediye
veznelerine yatırabilecekleri gibi internet üzerinden de vergilerini yatırabileceklerini ifade
eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, mükelleflerin isterler ise 412228 posta ve kredi kartı
ile borçlarını yatırabileceklerini hatta t-belediye sistemi ile vergi miktarını öğrenebileceklerini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13547.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Bunalıma giren adam kendini astı
Kayseri'de bunalıma giren bir kişi kendini asarak intihar etti.
29 Mayıs 2015 Cuma 15:11

Edinilen bilgiye göre Mithatpaşa Mahallesi Konakcık Sokak'ta bulunan bir apartmanda 58
yaşındaki B.K.'nın kendini astığı öğrenildi. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay
yerine gelen 112 ekipleri 58 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Binanın
bodrumundaki parmaklıklara kendini asarak intihar eden B.K.'nın cesedi yapılan incelemenin
ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13548.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Hiç bir isim ile kesinlikle bir anlama yok
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü ve Asbaşkan Tahir Keskinkılıç, "Öncelikle kulübümüzün
hiç bir isimle kesinleşen bir anlaşmasının olmadığını, yapılacak anlaşmaların eşzamanlı olarak
kamuoyuna duyurulacağını bildirmek istiyoruz" ifadesinde bulundu.
29 Mayıs 2015 Cuma 15:13

Kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapan Keskinkılıç, şu ifadelerde bulundu:
"Kamuoyunun malumu olduğu üzere, yönetim olarak görevi devraldığımız ilk günden
itibaren, özellikle sosyal medya başta olmak üzere bazı basın ve yayın organlarında, kulüp
olarak bazı isimler ile anlaşıldığı bilgisi paylaşılmaktadır. Öncelikle kulübümüzün hiç bir
isimle kesinleşen bir anlaşmasının olmadığını, yapılacak anlaşmaların eşzamanlı olarak
kamuoyuna duyurulacağını bildirmek istiyoruz. Bilgi kirliliğine dönüşen Kulübümüz kaynaklı

olmayan açıklamalara itibar edilmemesini, günü geldiği ve gelişme kaydedildiği zaman ilgili
bilgilendirmenin beklenmeksizin yapılacağını önemle duyuruyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13549.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Develi Belediyesi yolları yıkadı

29 Mayıs 2015 Cuma 15:14

Develi Belediyesi Mart ayında başlayan doğalgaz çalışmaları nedeniyle kazılan yerlerde
asfalt yama çalışmasından sonra tozdan Develi halkının tozdan kurtulması için Develi
Belediyesi Fen İşleri ekipleri yolları yıkadı. Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erdal Vural,
"Başkanımız Mehmet Cabbar'ın talimatıyla Develi'mizde doğalgaz çalışması nedeniyle
kazılan yaklaşık 8 km yola yaklaşık 300 ton asfaltla yama yaptıktan sonra Develi halkının
tozdan kurtulması için yolları yıkadık" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13550.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Anne evi tanıtıldı
Hayırsever İş Adamı Fevzi Mercan tarafından yaptırılan ve imzalanan protokol ile
işletmesinin Melikgazi Sağlık, Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı'na devredildiği Anne Evi için
tanıtım programı düzenledi.
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Düzenlenen tanıtım programına, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, ERÜ
Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Melikgazi Sağlık, Kültür ve Sosyal Yardım
Vakfı Başkanı Ahmet Hasyüncü, hayırsever iş adamı Fevzi Mercan ve davetliler katıldı.
Düzenlenen toplantıda konuşan Hayırsever iş adamı Fevzi Mercan, anne evinin yapılış
hikayesini anlattı. Mercan, "Hayırlarıma ilk defa çocuk hastanesinden başladım. Çocuk
hastanesini yaptırdım. Yaptırdıktan sonra gezerken bir bayan ‘Amca, resimde gördüğümüze

göre hastaneyi siz yaptırmışınız’ dedi. ‘Evet ben yaptırdım’ dedim. ‘Bizim halimizi
görüyorsun, minderlerde oturuyoruz. Buraya bir şeyler yaptırsan’ dedi. Anne evi istiyoruz
dediler. Rektörümle konuştum ve müsait bir yer olduğunda haber edeceğini söyledi. 1 ayın
içerisinde yer bulduk dediler. Böylelikle buranın ihalesini yaptık. Allah bize veriyor ve
nereden olduğunu bilemiyoruz. Mühim olan, dürüstlüktür. Azmin elinden bir şey kurtulmaz"
ifadelerini kullandı. ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru ise, "Bugün burada
mutlu bir açılış yapacağız. Yıllardır hastanelerimizin özlemini çektiği, hastanelerimiz de
doğum yapan annelerin, bir şekilde bazı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir binaya
ihtiyacımız vardı. Bu binanın yapılması için 2000 yılından beri bazı projeler hazırladık. En
sonunda Fevzi amca bu binayı yapmayı kabul etti ve bu şekilde 28 yataklı bir anne evi
projesini gerçekleştirdik. burada anne evi çok ciddi anlamda, hastanelerimizde ki anneleri
barınma sorununu ve sosyal ihtiyaçlar sorununu çözecek. Topluma hizmet anlayışı içerisinde
yapıldı" dedi. Toplantıda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise, ERÜ'nün
hayırsever bir üniversite olduğunu söyleyerek, "Bizim çok mesut günlerimizden birisi.
Erciyes Üniversitesi bir hayırsever üniversitesidir. Kayseri bir hayırsever şehridir. Kayseri’nin
kurulmasından bugüne kadar bir geleneğin devamıdır. Bugünde o geleneğin bir ürünlerini
görüyorsunuz" şeklinde konuştu. Konuşmaları ardından protokol üyeleri, anne evini gezdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13551.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Çıtır Kurabiye Tarifi
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Merhaba değerli okurlarımız;
Bugün yine yeni bir tarifimizle sizlerleyiz. Harika bir lezzet hem az malzemeli, hem de çok
lezzetli misafirlerinize gönül rahatlığı ile ikram edebileceğiniz enfes bir tat şimdiden kolay
gelsin.
Malzemeler:
250 gram kadayıf
2 adet metro
1 çay bardağı süt reçeli
İç Dolgusu İçin:
Yarım çay bardağı süt reçeli
1 su bardağı Hindistan cevizi
Süt reçeli İçin:
2 su bardağı süt
Yarım su bardağı şeker
Yarım çay kaşığı karbonat
Yapılışı:

Süt reçelimiz için sütümüzü ve şekerimizi ocağımıza alıp kaynayana kadar ara ara karıştırarak
pişiriyoruz. Kaynamaya başlayınca üzerine karbonatımızı ilave edip karıştırıyoruz kabarma
olacaktır fakat sürekli karıştırılırsa köpürme ve kabarmalar azalıyor. Kısık ateşte sık sık
karıştırarak rengi koyulaşana kadar pişiriyoruz. Sık sık karıştırıyoruz ki dibi tutmasın. Ilıması
için kenara alıyoruz. Pastamıza başlamadan önce kadayıflarımızı buzluğa donması için
koyuyoruz, kadayıflarımızı buzluktan çıkarıp poşetin üzerine bastırarak kolayca kırılmasını
sağlıyoruz. Not; Bunu yapma sebebimiz elimizle veya makasla kadayıflarımızı kesmek
zorunda kalmayalım kolaylık olsun.
Süt reçelimiz ve Hindistan cevizlerimizi karıştırıp küçük toplar yapıyoruz. Kadayıfımızın
içerisine koymak için önceden hazırlıyoruz. Hindistan cevizi veya süt reçelinin ölçülerinde
oynama yapabilirsiniz. Benim kullandığım Hindistan cevizleri iri taneli olduğu için süt
reçelini çok çekmedi. Kadayıflarımızı teflon tavada kısık ateşte pembeleşene kadar
kavuruyoruz. Bir tabağa alıyoruz. Metrolarımızı teflon tavaya alıp kısık ateşte erimelerini
bekliyoruz üzerine süt reçelimizden döküp 2 dk pişiriyoruz ocaktan alıp kavurduğumuz
kadayıflarımızı ekliyoruz. Küçük fincanlarımızdan birisinin içerisine tatlımız kolay çıksın
diye buzdolabı poşeti koyuyoruz. İçerisine kadayıfımızdan küçük bir parça alıp elimizle
bastırıyoruz ortasını çukur yapıyoruz ve top yaptığımız Hindistan cevizini koyup biraz daha
kadayıfla kapatıp düzeltiyoruz. Poşetimizden yardım alıp fincanımızın içerisinden çıkarıp ters
çeviriyoruz. Bu ölçülerle 8 adet pasta çıktı. Üzerini isteğimize göre süsleyip servise hazır hale
getiriyoruz.
Afiyet
olsun.
Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13552.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

İlim Hikmet Vakfı ‘Gençlik Gezisi ’ Düzenledi
İlim Hikmet Vakfı, geçtiğimiz hafta sonu komşu illerimizden Sivas’a gençler için bir gezi
düzenledi. İlim Hikmet Vakfı ile, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle
yapılan geziye 40 öğrenci katıldı. Sivas’ın tarihi ve turistik yerleri gezildi.
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Gezi ekibi Sabah saat 08:30’da Kayseri’den hareket etti. Sivas gezisi Sivas Kalesi’nde
kahvaltı ile başladı. Sonra Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii, Valilik, Abdi
Ağa Konağı, Yukarı Tekke, Taşhan, Meydan Cami, Kale Cami, Arkeoloji Müzesi, Buruciye
ve Şifaiye Medreseleri gezildi. Öğle yemeğinde gençlere Sivas’ın meşhur köftesi ikram edildi.
Meydan Camii’nde öğle, Ulu Camii’nde ikindi namazları kılındı.
Sivas turu Cumhuriyet Üniversitesi ile sona erdi. Gemerek’te bir çay molası verildi. Saat
22:30’da Kayseri’ye dönüldü.
Sivas gezisi ile ilgili Sivas gezisi ile ilgili İlim Hikmet Vakfı Lise Komisyonu üyesi Mustafa
Balaban: “ Gençlerimizin sınav yoğunluğunu, dönem yorgunluğunu üzerlerinden atmalarını

istedik. Farklı bir ili tanımları, oranın tarihi ve turistik yerlerini görmelerini istedik. Bu tür
etkinlikler çocuklarımızın çok yönden gelişmesi için fırsattır, sosyalleşmeleri için bir fırsattır.
Gençlerimiz çok memnun kaldı. Bu bizi daha da mutlu etti.” açıklamasında bulundu.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13553.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Bakan Yıldız pilav dağıttı
Kayseri’ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, cuma namazı çıkışında
vatandaşlara pilav dağıttı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, cuma namazını, yapımı tamamlanarak ibadete
açılan Mim-Sin Şirintepe Camisinde kıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen Bakan
Yıldız, cami çıkışında vatandaşlara pilav ve dondurma dağıttı. Vatandaşlardan gelen talepleri
dinleyen Bakan Yıldız’ın yanına bir kadın yaklaşarak, oğlunun askerdeyken darp edilerek
çürük raporu aldığını söyleyerek oğluna iş istedi. Ayrıca cami yakınında kermesleri bulunan
çocukların Bakan Yıldız’a pasta ikram etmesi üzerine, Bakan Yıldız yaklaşık 1000 TL’yi
küçük kızlara vererek kermestekilere dağıtmalarını söyledi. Bakan Yıldız’a, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç ve partililer eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13554.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kayserigaz’dan dev açılış
Sektörün parlayan yıldızı Kayserigaz dev bir açılışla Kayserigaz Develi Ofisi’ni Develi
Halkı’nın hizmetine sundu.
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Kayseri’nin sorunsuz ve güvenli gaz arzını sağlayan Kayserigaz, Develi’de hizmet verecek
olan Kayserigaz Develi Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa başta Develi Kaymakamı
Enver Ünlü, Develi Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayserigaz Genel Müdürü
Hasan Yasir Bora ve Kayserigaz Yönetim ekibi ile çok sayıda katılımcı ve Develi Halkı
katıldı. Coşkulu bir açılış ile tanıtımı yapılan Kayserigaz Develi Ofisi, tüm Develiler
tarafından heyecan ve sevinç ile karşılandı. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Kayserigaz
Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, konuşmalarında şunlara değindi: “Bildiğiniz üzere
Kayserigaz olarak 2003 yılından beri Kayseri il mücavir sınırları içerisinde faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Sorumluluk sahibi olduğumuz her bir alanı santim santim işliyor, çevre dostu
doğalgazı mümkün olan her bir haneye ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bir doğalgaz dağıtım
şirketi olarak öncelikli amacımız havayı kirletmeyen, ekonomiye katkı sağlayan ve
konforuyla sıcak bir yuva ortamı oluşturan doğalgazın herkes tarafından istifade edilmesini
sağlamak. Bu gayeyle, Kayserimizin en büyük ilçesi 65 bin nüfuslu Develi için
çalışmalarımızı geçen yıl başlattık ve Develi’yi Kayserigaz’ın hizmet alanı içerisine dâhil
ettik. 40 milyon TL bütçe ayırdığımız Develi için, hizmeti adeta Develi Halkımızın ayağına
getirdik. Her bir caddesinin, sokağının ve evinin etüt çalışmalarını titizlikle yaptık. Toplamda
190 kilometre olarak belirlediğimiz hat uzunluğumuzun 85 kilometresini şu an itibariyle
tamamlamış bulunuyoruz. Sevinerek söylüyorum ki, Develimiz inşallah bu kış ilk doğalgazını
kullanmaya başlayacak. Bu anlamda, çalışmalarımızın ilk meyvesi olan Kayserigaz Develi
Ofisimizin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Develi
Halkı’nın doğalgaz ile ilgili tüm işlemlerini gerçekleştirebileceği, Kayserigaz’ın şehirdeki
rolünü üstlenecek ofisimiz bugünden itibaren değerli Develi Halkının hizmetinde olacaktır.
Ofisimizin herkes için hayırlı olmasını temenni ederim”. Kayserigaz Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora’nın ardından söz sahibi olan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar yıllardır bu
hizmetin hasretini çektiklerini belirterek Kayserigaz’ın Develi’ye hizmet getirmesinden dolayı
çok memnun olduklarını belirtti. Doğalgaz kullanımına başlamak için1 Aralık 2015 tarihine
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’dan söz alan Sayın Cabbar, tüm katılımcılarına
teşekkürlerini sunarak Kayserigaz Develi Ofisi’nin herkes için hayırlı olmasını diledi.
Gerçekleştirilen açılışın ardından, Kayserigaz Develi Ofisi’nin ilk abonesi olmak için işlem
başına geçen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Belediyesi için ilk aboneliğini
yaptırdı. Yapılan abonelik sonrası tüm Develilere seslenişte bulunan Cabbar, Kayserigaz
ofisinde Develi Halkını abone olmaya çağırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13555.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Tandoğan değil Erdoğan modeli
7 Haziran seçimleri hakkında değerlendirme yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı
Ahmet Doğan “Tandoğan mı yoksa Erdoğan modelinin mi kazanacağını hep beraber
göreceğiz. Daha önce 9 seçim ve referandum kazanan partimizin, bu seçimde de başarılı
olarak vesayet rejiminin son kalıntılarını ortadan kaldıracağına inanıyorum” dedi.
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Talas TOKİ Evleri’nde partisince düzenlenen açık hava toplantısında konuşan Doğan,
merhum Osman Yüksel Serdengeçti’ye "ulan öküz Anadolulu! Sizin milliyetçilikle,
komünizm ile ne işiniz var? Milliyetçilik lazımsa bunu biz yaparız. Komünizm gerekirse onu
da biz getiririz. Sizin iki vazifeniz var: Birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek, ikincisi
çağırdığımızda askere gelmek" diye hakaret eden, Aşık Veysel’i de köylü kıyafetinden ötürü
Kızılay’a sokmayan tek parti döneminin Ankara Valisi Nevzat Tandoğan zihniyetini geri
getirmek isteyenler olduğunu söyledi.
3 Kasım 2002’de AK Parti’nin iktidara gelmesiyle milletin iktidarının oluşmaya başladığını
belirten Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
Kritik eşik
“13 yıldır Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu ile vesayete, darbelere,
ihanetlere karşı mücadele eden AK Partimiz şimdi daha kritik bir eşiği, Türkiye’nin
kabuklarını tamamen kırıp lider ülke olabileceği bir dönemeci aşmak üzere.
İşte 7 Haziran’da vereceğimiz oylarla ya millete tepeden bakan, küçümseyen darbeci
Tandoğan zihniyetini ya da partimizin kurucusu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın milleti baş
tacı eden, Tandoğan Meydanı’nın adını Anadolu yaptıran, özgürlükçü modelini seçeceksiniz.
Bu yüzden önümüzdeki seçimler tarihi öneme haiz. Türkiye’nin bu coğrafyada
yalnızlaştırılmasını, itibarsızlaştırılmasını isteyenler dört koldan çalışıyorlar. Ciddiye almaz,
rehavete kapılır, sandıklara sahip çıkmazsak -Allah korusun- bu milletin bütün kazanımları
kaybolur. Koalisyonlar, ekonomik krizler dönemine geri döneriz.
Gelin, Tandoğan değil Erdoğan modelinin kazanması için 7 Haziran’da mutlaka sandığa
gidelim. Anadolu insanına tepeden bakan, küçümseyen darbeci zihniyeti, bir daha ortaya
çıkamayacak şekilde sandığa gömelim. Kayseri’de ve ülke çapında alacağımız başarılı
sonuçlarla milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin yüzlerini güldürelim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13556.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Türkiye'yi kucaklayan tek partiyiz
Kayseri mitinginde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, birinci parti olamazlarsa görevi
bırakacağını söyledi.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan mitinge gelmeden önce,
arama noktalarından geçen vatandaşlara, yağmurdan etkilenmemeleri için yağmurluk
dağıtıldı. Van’daki mitingden sonra hava yolu ile Kayseri’ye eşi Sare Davutoğlu ile gelen
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmasında, “Siyasete
girenin niyeti zirveye gitmek ve birinci parti olmaktır. Birinci parti olmak istemeyen biri
siyasete niye girsin? Birinci parti olmazsanız istifa edecek misiniz? Diyorum hepsi cevap
vermekten kaçıyorlar. Birinci parti olmazsak ben görevi bir başka arkadaşıma devrederim
diyorum. Onlar diyemiyorlar. Onlar küçük oyunlar oynarlar kendi dar sahalarında. Biri yüzde
25’e biri, yüzde 13’e razı, diğerinin niyeti de barajı aşıp Türkiye’yi kaosa götürmek
istiyor.Bahçeli gelmiş burada milliyetçilikten bahsetmiş. Onun gibi şeref dosyası açmayız,
şeref dosyası açarsak şeref bu al bayrağı Türkiye’nin her yerinde dalgalandırmaktır. Ona
başbakanlığı teklif ettiler. Hükümet kurmaya cesaret edemedi. Gitti DSP’nin arkasına takıldı.
İddiasını ortaya koysun herkes. Kayserili bir çocuğa limon tezgahı verseniz Türkiye’nin en
büyük gıda üreticisi olmayı hedefler. Onun için bunlar Kayserilinin zirve aşkını bilmezler.
Hep kendi koltuklarını düşünürler. CHP’ye soruyorsun ‘İktidar olmaya niyetin var mı?’ yok
diyor. Niyetleri zirveye oynayan AK Parti’yi zirveden indirmek. Biz yola çıktığımız zaman
Kayserili
gibi
hep
büyük
düşünürüz.
Azmimizi
önümüze
koyarız.
Sadık Bey, Taner Bey ve Mustafa Bey çıktı, 3 dönemi bitirdiler. Herhangi bir kırıklık yok.
İşte meydandalar, hepimiz meydandayız. 3 seçim kazanmış AK Parti kadroları ayrılmayı
biliyor, 12 seçim kaybetmiş Bahçeli bırakmayı bilmiyor. Milletle buluşmaya niyetleri yok.
Şu ana kadar bu benim 70. Vilayetim. 7 Haziran’a kadar 81 vilayete de gideceğim. Halkçılyık
taslayan Kılıçdaroğlu hep aynı gölgelerde dolaşıyor. Milli birlikten bahseden Sayın Bahçeli
bütün Türkiye’yi dolaşamadı. HDP zaten zihinlerinde ayrımcı, HDP her yere gidebiliyor mu?
Yağmur da olsa Kayseri meydana çıktığı zaman meydanı terk etmez. Türkiye’yi 81 vilayeti
kucaklayan tek parti AK Partidir" dedi Kılıçdaroğlu, Siirt’ten Tunceli’ye geçerken, Elif,
Merve, Yeter isimli kızların HDP binasının önünden geçerken barbar, zorba birkaç adam
tarafından darp edildiğini hatırlatarak, "Ama şimdi herkese yiğit bacılarımız, Elifimiz,
Mervemiz, Yeterimiz al bayrağı dalgalandırıyor. Faili bulunacak, hesabı sorulacak. Kim al
bayrağı dalgalandırdığı için saldırıya uğrarsa hesabını soracağız. Biraz önce haber geldi,
kızlarımıza saldıran fail yakalandı" dedi. Mavi Marmara cinayetinin de iki yıl sonra yıl
dönümü olduğunu belirten Davutoğlu, "Furkan’ı da rahmetle anıyorum. Onlar görevde
olsaydı Furkan’ın katillerinden tank alırdı. Türkiye’nin ilk milli bölgesel uçağını yapıyoruz.
Anlaşmasını yaptık.Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik lafta olmaz, çalışarak olur.
Bizim mega projeleri görünce Kılıçdaroğlu’da heveslenmiş. Merdivene tersinden binen bir
adam. Nasrettin hocalık güzel fıkralara konu olabilir. Türkiye Merkez ülke diye bir proje
üretmiş. Biz bunun 15 yıl önce kitabın yazdık. 12 yıldır merkez ülke Türkiye’yi inşa ediyoruz.

O bunları kitap okumadığı için takip etmediği için 2035 yılında yapacakmış. ‘Kudüs
Yahudilerin’dir’ diyen eşbaşkana inat Yüksekova’daki hava alanının adını Selahaddin Eyyubi
koyduk. Biz insan onuru için yürüyoruz, onlar kendi tarihlerine ihanet ediyorlar. CHP ezanı
Türkçe okutarak güya ulusçuluk yapmıştı. Al CHP’yi vur HDP’ye, bu eş başkan da ‘Allah
Kürtçe bilmiyor mu’ diye soruyor. Sen ne Türkçe, ne Kürtçe ne de bu milletin imanını
bilirsin. MHP’nin bir genel başkan yardımcısı diyor ki ‘HDP’nin barajı geçmesi bizim işimize
yarar’ diyor. İş birliği ortaya çıkıyor. Biz Hakkari’de Şırnak’ta, Siirt’te kahraman AK
Partililer zorbalar tarafından dövülürken MHP ‘Haklı’ diyor. Yola çıkmak yürek ister. Biz bir
kez yola çıktık mı baş veririz ama al bayrağı vermeyiz. Türkiye’nin her yerinde 78 milyonu
kardeş yapmaya çıktık. Bizi bölmek isteyenler hangi tuzağı kurarsa kursun dimdik duracağız.
Bize karşı bir şer cephesi kurdular ve koalisyon hesabı yapıyorlar. Altı yanlıştan bir doğru
çıkar mı? Papa ve bazı ülkelerin devlet başkanları ‘Türkler soy kırım yaptı’ dedi. Bir çok
batılı basın yayın organları da bunlara destek için yayın yapıyor. Uluslar arası medya
kuruluşları Türkiye’yi kaosa sokmak için yayın yapıyorlar. Cici çocuk oyununa giren
Demirtaş, Şırnak’ta uzun namlulu silahlarla başka bir partili adamları taradılar ve iki kişi öldü.
Başka partilere saldırırsınız, nerede bir kınama gördünüz mü? Hepsi iş birlikçi. MHP’den,
CHP’den, imza atmaya çok meraklı aydınlar ‘Seçime gidiyorsan silahla ne işiniz var?’ diye
sorabiliyorlar mı? Terörün gölgesinde millete baskı yapmaya çalışan, demokrasiyi kirletmeye
çalışanlara niye ses çıkarmıyorlar. Çünkü o yolla AK Parti’yi durdurmak istiyorlar. Biz
başkasının barajına bakmayız, biz milletin gönlüne bakarız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13557.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Başbakan Davutoğlu Kayseri Mahallesi’ni gezdi
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kayseri mitinginin ardından yeni açılan Kayseri Mahallesi’ni
gezdi.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberindekiler, Kayseri mitingini tamamlamasının ardından
tarihi binaların restore edilerek oluşturulan Kayseri Mahallesi’ni gezdi. Basına kapalı olan
programda tarihi binalar hakkında bilgi alan Başbakan Davutoğlu, mahalleden ayrıldı.
Başbakan Davutoğlu, çıkışta kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen öğrencileri kırmayarak
fotoğraf çektirdi. Başbakan Davutoğlu, buradan ayrılarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün baba evine geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13558.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Başbakan Davutoğlu, Gül'ün annesi ve babasını
ziyaret etti
Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin mitingi için geldiği Kayseri'de 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'ün annesi ve babasını ziyaret etti.
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Mitingin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra açılan
Kayseri Mahallesi'ni ziyaret eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, buradan 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'ün annesi Adeviye Gül ve babası Ahmet Hamdi Gül'ü ziyaret etti. Alparslan
Mahallesi'nde bulunan evlerine gelen Davutoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Burada
çocuklar ile yakından ilgilenen Başbakan Ahmet Davutoğlu, çocuklara hediye verdi.
Davutoğlu ziyaretin ardından kentten ayrılmak için havaalanına geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13559.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

SP-BBP Milli İttifak Adayları Felahiye ve
Özvatan'da
Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Milli İttifak milletvekili adayları seçim
çalışmaları kapsamında Felahiye ve Özvatan ilçesinde bulunan esnafları ziyaret etti.
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Seçim çalışmalarını aralıksız yürüten Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Milli
İttifak milletvekili adayları Ali Saraçoğlu ve Mehmet Aydın Felahiye ve Özvatan ilçesinde
bulunan esnafları ziyaret etti. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen milletvekili adayları iktidara
gelmeleri durumunda esnafların sorunlarını çözeceklerinin sözünü verdi. Kahvehanelerde
bulunan vatandaşları da ziyaret eden milletvekili adayları Saraçoğlu ve Aydın partilerinin
seçim vaatlerini anlattı. Vatandaşlar milletvekili adaylarına başarılar diledi.
Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Milli İttifak milletvekili adayları Ali
Saraçoğlu ve Mehmet Aydın ayrıca Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun'u makamında

ziyaret etti. Yapılan ziyarette milletvekili adayları Belediye Başkanı Coşkun'a ilçe
ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi. Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun'da
milletvekili adayları Saraçoğlu ve Aydın'a başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13560.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Erciyes Çocuk Radyolojisi Sempozyumu yapıldı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Radyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde Erciyes Çocuk
Radyolojisi Derneği tarafından ‘Erciyes Çocuk Radyolojisi Sempozyumu’ yapıldı.

31 Mayıs 2015 Pazar 14:49

Geçtiğimiz yıl kurulan Çocuk Radyolojisi Derneği tarafından ilk kez düzenlenen Erciyes
Çocuk Radyolojisi sempozyumu hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Prof. Dr. Abdulhakim
Coşkun, sempozyumda ağırlıklı olarak sık görülen çocuk hastalıklarıyla ilgili tartışılacağını
belirterek, “Bugünkü düzenlediğimiz sempozyum derneğimiz tarafından düzenlenen ilk
organizasyon. Bildiğiniz gibi derneğimizi geçen yıl kurmuş durumdayız. Şuan en genç
bilimsel derneklerimizden bir tanesi. Son derece aktif üyelerimiz var. Çocuk Radyolo3 yıl
önce Sağlık Bakanlığı tarafından yan dal olarak kabul edildi. Bu çerçevede biz de hızla
yapılandırıyoruz. Bugünkü toplantı ilgi oldukça büyük. Çocuk Radyolojisi’nin gelişimi,
bilimsel bazı gelişimler ile birlikte yerli ve yabancı katılımcılarımızla birlikte bu
organizasyonumuzu yapmaktayız. Ağırlıklı olarak en sık görülen çocuk hastalıklarıyla ilgili
teşhis ve tedavileri burada tartışacağız. Coşkun, sempozyuma yeli ve yabancı olmak üzere
150 katılımcının olduğunu belirterek, sempozyumun gün boyu devam edeceğini sözlerine
ekledi.
Sempozyumun başkanlığını Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun ile Doç. Dr. Selim Doğanay
yaparken, Dr. Oscar Navarro ile Dr. Mithat Haliloğlu da konuşmacı olarak katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13561.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

KTO Yönetiminden, Kayseri OSB Yönetimine
hayırlı olsun ziyareti
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin
(KOSB) 13’üncü olağan genel kurulunda, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Tahir
Nursaçan ve Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Ziyarette, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan
Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Bahri Coşkun, Serkan Topsakal, Uğur
Payza, İsmail Tuna ve Hüseyin Cindoruk yer aldı. Başkan Hiçyılmaz, yeni seçilen KOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulunun başarılı çalışmalara imza
atacaklarına inandıklarını belirtti. Kayseri Ticaret Odası ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
arasında uyumlu bir çalışma yürütüldüğünü ve bu uyumun yeni dönemde de devam edeceğini
belirten Hiçyılmaz, Nursaçan ve yeni yönetim kurulunun Kayseri sanayicisine ve ülkeye
hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan ise Başkan Hiçyılmaz ve Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretlerinden
dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13562.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

MHP Milletvekili adayları Hukukçularla bir
araya geldi
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) milletvekili adayları düzenlenen programda hukukçular ile
biraraya geldi.
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Bir restoranda düzenlenen programa MHP Grup Başkanvekili ve milletvekili adayı Yusuf
Halaçoğlu, MHP milletvekili adayları, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, MHP İl Başkan
Yardımcıları ve hukukçular katıldı. Düzenlenen programda konuşan Halaçoğlu, “Devletlerin

ayakta kalmasının ve varlığının en önemli ayağı hukuk devleti olup olmamasıdır. Devlet eğer
hukuk devleti niteliğini yitirirse muhakkak çöker. Devletin çöküşünde başka hiçbir şey bu
kadar etkili olmaz. Çünkü ahlaki sistem başta olmak üzere insanlarımıza eşit davranma,
onların hak ve hukukunu koruma hepsi hukuk sistemimize bağlıdır” dedi.
'Osmanlı’da ki gibi halkın devletlerini benimsemesi için adil bir hukuk sistemine sahip olması
gerekir' diyen Halaçoğlu, “Türkiye bir garip ülke, Türkiye’de olmaması gereken şeyle oluyor.
Yani bir ülkede bir Cumhurbaşkanı resmi dille ilim veya felsefe yapılamayacağını söylemez.
Yine bir ülke düşünün ki yasama organında çıkarılan bir yasanın uygulanması halinde
uygulayanları suçlu duruma düşürecek bir nitelik taşımaz ve bununla ilgili uygulayan kişilerin
suçsuz olacaklarına dair yasa çıkarılamaz. Çünkü evrensel hukukun en temel niteliği yasama
organının çıkardığı yasaların, hükümlerin, verilen hükümleri uygulayan kişileri suçlu
durumuna düşürmemesi gerektiğidir. Yine bir ülkenin hukuk sisteminde insanlarının hukuk
mercilerine güven duymaması gibi bir şey olmaz. Hukuk sisteminin bir sonuca varması lazım.
Biz de inşallah iktidar olduğumuzda ilk olarak el atacağımız konu hukuk sistemimizdir. Ciddi
bir biçimde adil bir hukuk sistemi ve devletine giden bir yol açmak zorundayız. Eğer
milliyetçi isek ve milletimizin geleceğini düşünüyorsak adil bir hukuk sistemini yerine
koymamız lazım” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13563.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Serbest Bölge'de Kurucu ve İşleticisi A.Ş.
Yönetim Kurulu toplantısı
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticileri A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile kurum
binasında gerçekleştirilen toplantıda, gündemde bulunan konuların görüşülerek karara
bağlandığını ve yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldığını söyledi.
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Kayseri ilinin bir üretim ve ticaret merkezi olduğunu ancak Kayseri Serbest Bölgesi’nin statü
gereği ayrı bir yeri ve ekonomik ayrıcalığı bulunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç,
Serbest Bölge’de bir başarı elde edilmişse bunda Melikgazi Belediyesi’nin yatırım ve
hizmetlerin
büyük
bir
payının
olduğunu
ifade
etti.
Özellikle ekonomik yatırım ve hizmetleri desteklediklerini ve yönlendirdiklerini, çünkü
sürdürülebilir bir gelişmenin temelinde ekonomik gelişmelerin devamının söz konusu
olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Kayseri hem üretir, hem de bunun ticaretini yapar. Dolayısı ile Kayseri bir kazanç şehridir.
Hem kazanır, hem de kazandırır. Bu açıdan Kayseri Serbest Bölge, Kayseri ve İç Anadolu
Ekonomisi için önemli bir kazanç kapısıdır. Kısa adı KAYSER olan Kayseri Serbest Bölge

Kurucu ve İşleticileri A.Ş Yönetim Kurulu olarak toplantı gerçekleştirdik. Kayseri Serbest
Bölgesi Türkeye’de 19 Serbest bölge arasında şu anda ihracatı ile 9. Sırada bulunmaktadır. Bu
yıl daha üst seviye de olmayı planlıyoruz. Kayseri Serbest Bölgesinden yapılan 810 milyon
dolarlık ihracat ile Kayseri kazanmıştır, Kayserililer kazanmıştır. Son yıllarda Kayseri’de
gelişme, büyüme ve istihdamı artırıcı yatırımlar gözlenmektedir ki, tüm bunlar Belediye
yatırımların bir sonucudur.“
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13564.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

MHP Milletvekili adayı Korkmaz'ın acı günü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Adayı Süleyman Korkmaz'ın vefat
eden babaannesi Fatma Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı.
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Öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazına, MHP Kayseri
Milletvekili Adayları Yusuf Halaçoğlu, Hasan Ali Kilci, Süleyman Korkmaz, MHP İl Başkanı
Baki Ersoy, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Fatma Korkmaz'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13565.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Her yol Kayseri'ye çıkar
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Seçim çalışmalarına Ambar Mahalllesi, Keykubat Mahallesi ve Sakarya Mahallesinde esnaf
ziyaretlerinde bulunan Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Milletvekili adayı Yaşar Karayel,
Parti'sinin Ambar Seçim bürosununda seçmenlerine hitap etti. Karayel, "7 Haziran'a az bir
zamanımız kaldı. Mitingte geç saatlere kadar yağmur altında bizleri destekleyen
hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Kayseri yine bu seçimdede üzerine düşeni yapacaktır"

dedi.
Karayel Mitingte Başbakan Davutoğlu'nun, "Kayseri Yüksek Hızlı Trenin merkezi olacaktır"
açıklamasının çok önemli olduğunu belirterek, "Şehrimiz bu konuda oldukça şanslıdır
diyebiliriz. Yüksek Hızlı Tren dediğinizde, tüm yollar Kayseri'ye çıkacaktır. Ayrıca Kayseri
hızlı tren konusunda, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Bölgesinin kesişme noktası olacaktır. Bu
bağlamda, Samsun'dan, Antalya'ya , Kayseri üzerinden geçecek. Yine İzmir'e Kayseri
üzerinden geçisi sağlanacaktır. Bu üç bölgeyi birbirine bağlayacak Yüksek Hızlı Tren hattı,
Cumhuriyetimizin 100 yıl dönümü olan, 2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Bu
projenin toplam maliyeti yaklaşık 10 Milyar TL civarında olacaktır" dedi.
Seçim çalışmalarında Karayel'e , Milletvekili adayı Avşar Aslan, Melikgazi İlçe Başkanı
Sami Kadıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13566.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kayseri’nin 40 yılını kitap haline getirdi
Kayserili Gazeteci Ahmet Zorlu tarafından düzenlenen 'Zorlu yıllar' fotoğraf sergisi açıldı.

31 Mayıs 2015 Pazar 15:04

Hunat Hatun Medresi’nde düzenlenen fotoğraf sergisi ve imza günü etkinliğine bir çok
ziyaretçi katıldı. Etkinlikte sergilenen, Kayseri konulu bin 270 fotoğraf ziyaretçilerin
beğenisine sunuldu. Merhum Bülent Ecevit, Abdullah Gül, Süleyman Demirel gibi isimlerin
fotoğraflarının yer aldığı sergide, son 40 yıl içerisinde çekilmiş fotoğraflar sergilendi.
Sergi ve kitabı hakkında bilgi veren Gazeteci Ahmet Zorlu,”Meslek yaşantımızın içerisinde,
biriktirebildiğim eski fotoğraflar ve son yıl içerisinde Kayseri’de meydana gelen Belediyecilik
değişiklilerini özetleyen bir kitabı Kayserili kitap severlerin ve fotoğraf severlerin beğenisine
sunduk. Beğenildiğini de umuyorum. Bugün burada bin 270 tane fotoğraf sergiliyoruz. 200
tanesi büyük boy, geri kalanlar branda baskı şeklinde fotoğraflarımızı sergiledik. Kitabımızın
içeriğinde ise siyaset ve Kayseri Belediyeciliği konularını işledik”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13567.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kayseri Küçük Millet Meclisi toplandı
Kayseri Küçük Millet Meclisi, eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Milletvekili
adayı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla toplandı.
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Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla toplanan Kayseri Küçük Millet
Meclisi’nde, ‘Sivil Toplumun Adaylardan 10 İsteği ve Siyasi Partilerin Seçim Beyannameleri’
konusu ele alındı. Seçime giren partilerin beyannamelerinin anlatıldığı slaytın izlenmesinin
ardından konuşan AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, 3 buçuk aydır seçim
çalışmaları yaptığını, kimsenin kendisine gelp de ‘Tembellik yaptın’ demediğini söyleyerek,
“Çok net söylüyorum. Üç buçuk aydır ortalardayım. Allah’a hamd olsun ki bana kimse daha
‘Tembellik ettin, yan gelip yattın’ demedi. ‘Söz verdin ama yapmadın’ diyen olmadı. Her
gittiğim yerde ‘Elinden geleni yaptın’ dediler. Biz ilkokulda, lisede, üniversitede kitap
bulamazdık. Şimdi kitaplar çocukların önüne konuluyor. Kırtasiye setlerini Kocasinan
Belediyesi dağıtıyor. Her tarafta müthiş bir iyilik var. Enerjide bütün kaynaklarımız
değerlendiriliyor. İlk defa nükleer enerjiye geçiyoruz. Bazı arkadaşlar çevrecilik adına bir
şeyler söylüyorlar fakat geçenlerde Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına göre Eyfel Kulesi’nin
üstüne pergel koyup 50 kilometre yarıçapında daire çizildiğinde 17 tane nükleer enerji santrali
olduğu görülmektedir. Bu santraller nasıl oluyor da bizi mahvedip Fransa’yı mahvetmiyor.
Bizler petrol, doğalgaz zengini değiliz. Türkiye’nin iki tane cari açığı var. Birisi enerjide birisi
de sosyal hizmetlerdedir. Burada 70 milyar dolarlık bir açığımız vardır. Sularımızı
değerlendirmezsek üstüne baraj yapmazsak, güneşten, rüzgardan istifade edemezsek nükleeri
kuramazsak doğalgaza mahkum oluruz. Boynumuzu her gün İran’a, Rusya’ya bükeriz. Onlar
da canı sıkıldığı zaman vermezler sonra perişan oluruz. Bu ülkede onlarca aydın öldürüldü.
İşte o vesayetçi, darbeci anlayış var ya, AK Parti’ye de aynı kumpasları kurdu. Bir başsavcı
oturdu. Delil olarak gazete küpürlerini koydu. AK Parti’ye kapatma davası açtı. Özgürlükler
genişletme alanında AK Parti elinden geleni yaptı. İnsanlar azıcık inançlıysa burunlarından
getirildi. Kürt olan bir vatandaş kürdüm diyemiyordu. Ve aynı şekilde başörtülü bir kızımız
üniversiteye gittiği zaman örtüyü kafasından çekip alıyorlardı. Allah’a hamd olsun bu
rezillikler de bitti. Bunu bitirmek için doğrusu eski milliyetçi muhafazakar iktidarların hepsi
bir gayretin içinde oldular. Özal, Erbakan hepsi bu yasakların kaldırılmasını istedi. Ama
güçleri yetmedi” şeklinde konuşmasını sürdürdü. Özhaseki’nin konuşmasının ardından soru
cevap bölümüne geçildi. Soru cevap bölümünde Mehmet Özhaseki, kendisine sorulan
sorulara cevap verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13568.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Avrupa’nın en ucuz doğalgazını kullanıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Erciyes Dağı’nda her yıl düzenli olarak
yapılan temizlik çalışmaları öncesinde yaptığı açıklamasında, Türkiye’nin Avrupa’nın en
ucuz doğalgazını kullandığını söyledi. Bakan Yıldız, “HDP’den daha popülist bir parti
yoktur” dedi.
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Bakan Taner Yıldız, Avrupa’daki doğalgaz fiyatlarının dalgalanması ile ilgili olarak,
“Sanayide Avrupa’nın en ucuz doğalgazının Türkiye’de satıldığı bir kez daha yayınlandı. Son
paritelerle birlikte, Romanya gibi Macaristan gibi büyüme hızı düşük olan ülkelerle artık
karşılaştırılıyoruz. Biz büyümesi olan bir ülke olduğumuz halde yine onlarla
karşılaştırılıyoruz. Bunun en önemli gerekçesinin yerli kaynaklarımızla dengelenen bir yapı
olduğuna bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. O yüzden iyi niyetli de olsa tencere tava
çalan vatandaşlarımızın bundan vazgeçmeleri lazım geldiğini, ülkemiz adına bunların daha
çok harekete geçirilmesi gerektiğini vurgulamak isterim. Avrupa’nın en ucuz doğalgazı
Türkiye’dedir. En ucuz üç ülkesinden biri de elektrikte Türkiye’dir” dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, "Biz provokasyonların önüne geçmeseydik
seçim döneminde her gün kan akardı" şeklindeki konuşması için Bakan Yıldız, “Ben bunun
üstü kapalı bir tehdit olduğunu rahatlıkla söylemem lazım. Bu tür şirinliklerle, şirinlik
gösterileri ile asıl kimlikler örtülemiyor. O yüzden Selahattin Demkirtaş’ı eğer popülizm ile
alakalı, HDP’den daha popülist bir parti yoktur. CHP ve MHP’yi de dahil ederek söylüyorum.
Bütün bu vaatlere rağmen söylüyorum. Çünkü HDP gerçek yüzünü vatandaşa sunmamaktadır.
Vatandaşımızın hoşlanma ihtimali olan konuları mutfakta çalışıp onları servis etmektedirler.
Biz her zaman söylüyoruz, PKK ile ilişkilerinin olmadığını, ülkenin birliği ve beraberliği için
çalışacaklarını gerçek bir dil ile aktarmaları lazım” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13569.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Enerji Bakanı Yıldız, Erciyes’te temizlik
etkinliğine katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen ‘Daha
Temiz Bir Erciyes İçin’ adı altında düzenlenen Erciyes Kayak Merkezi’ndeki temizlik
çalışmalarına katıldı.
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Bakan Taner Yıldız, “Erciyesimize sahip çıkacağız, enerjimizi geliştirirken, çevreye zarar
vermeyeceğiz. Çevreyi koruyacağız, böyle bir etkinlik düzenledikleri için arkadaşlarımıza
teşekkür ediyoruz. Çevre temizliği, çevre yeşilliği ile ilgili hassasiyetlerinden dolayı hepsine
minnettarız” diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, beraberinde AK
Parti Milletvekilleri İsmail Tamer ve Yaşar Karayel, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cehid Cıngı, Gençlik ve Spor İl Müdürü
Murat Eskici, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13570.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kandiller 'huzur duraklarımız'
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj
yayınladı.
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Mesajında Berat Kandili'nin aynı zamanda Ramazan ayının müjdecisi olduğuna da dikkat
çeken Başkan Çelik, gecenin bağışlanmaya vesile olmasını dileyerek, "Günlük dünya
meşgaleleri arasından sıyrılıp kendimizi bütün benliğimizle maneviyata yönelttiğimiz huzur
duraklarımız olan mübarek gün ve gecelerden Berat Kandili'ni idrak edeceğiz. Berat gecesi de
diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir. Aynı
zamanda Ramazan ayının müjdecisidir. Rabbim cümlemize bu gecenin nimetlerinden
hakkıyla yararlanmayı nasip etsin. Günah yüklerimizden beraat etmiş olarak Ramazan-ı şerife

girmeyi nasip eylesin" dedi. Mesajında bu gece yapılacak olan duaların Allah katında makbul
olacağına da işaret eden Başkan Çelik, 'bir müslümanın, bir başkasına gıyaben yaptığı duanın
da çok kıymetli' olduğuna dikkat çekerek, "Bu gece kendimiz için yaptığımız dua ve niyazar
kadar çevremiz, şehrimiz ve ülkemiz için de dua edelim. Bunun yanısıra tüm İslam aleminin
sulh ve selameti için de dualarımızı eksik etmeyelim. Peygamber Efendimiz (S.A.V), "Bir
Müslümanın din kardeşinin arkasından ettiği hayır dua kabul olur. O, dua edince bir melek,
'Âmin, kardeşin için istediğinin aynısı sana da verilsin' der" hadisiyle bizlere çok güzel bir yol
gösteriyor. Öyleyse biz de bu geceyi fırsat bilerek tüm İslam Alemi için dua edelim" diye
konuştu.
Başkan Çelik, mesajında son olarak da Kayserili hemşehrilerinin kandilini tebrik ederek, "Bu
vesile ile tüm Kayserili hemşehrilerimizin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, şehrimiz başta
olmak üzere ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için hayırlı gelişmelere vesile olmasını
temenni ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13571.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Büyük Üstat doğumunun 111. yılında şiirlerle
anıldı
Kayseri’de Üstat ile şiir oyunu ve Necip Fazıl Kısakürek’in doğumunun 111. Yılını anma
etkinliği yapıldı.

31 Mayıs 2015 Pazar 15:22

Genç Sahne Derneği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlendiği Üstat ile şiir
oyunu ve Necip Fazıl Kısakürek’in doğumunun 111. Yılını anma etkinliği yapıldı. Anma
programına Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü İsmet
Taymuş ve büyük üstat hayranları katıldı. Büyük üstat ile ilgili tiyatro eseri sahnelenirken
üstadın şiirleri okundu. Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel “ Üstadı anlamak ve anmak için
bir aradayız. Üstadı anmak her zaman mümkün fakat anlamak çaba ister. Onun için biraz
çabalamak lazım. Üstadın kitaplarına başlarken üstadın mantığını kavramazsanız üstadı
anlamak biraz zorlaşır. İlk başta okurken sıkılırsınız ama anladıkça işin içine girersiniz.
Kitabın içine gömülürsünüz. O nedenle ölüm yıldönümü ile doğum yıl dönümü 1 gün ara
iledir. İstanbul’da talebelik dönemimizde kendisini çok yakından tanıma fırsatı bulduk. Üstat
bizim idolümüzdü. Kendisi ile tanışma ve bir arada olmak bizim için büyük bir şeref oldu. Bir
insan üstadı okumuş ve anlamışsa toplumda ki fertlerden bir adım daha önde olur” dedi.
Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü İsmet Taymuş “ Büyük üstat 1905 yılında dünyaya gelmiş,
gençliği ve çocukluğu çok entelektüel bir ortamda geçmiştir. 12 yaşından itibaren şiir
yazmaya başlamıştır. İlk 17 yaşında şiirleri yayınlanmaya başlamış ve çağdaş şairler arasına
katılmıştır. En son Fransa’ya eğitime gitmiş ve 1934 yılında geri döndüğünde Abdülhakim

Arvasi ile tanıştıktan sonra hayatı tamamen değişmiştir. O tarihten ölümüne kadar
çalışmalarını İslami inanç üzerine yapmıştır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13572.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Milli İttifak’tan sevgi yürüyüşü
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Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP) nin genel seçimler için oluşturduğu Milli
İttifak, Kayseri’de ‘Sevgi Yürüyüşü’ gerçekleştirdi. Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi üye
ve adayların bir arada gerçekleştirdiği sevgi yürüyüşü, Hacı Kılıç Camii önünde edilen duanın
ardından başladı. Düvenönü den meydan durakları daha sonra Forum AVM ye kadar süren
yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüş sırasında partililer Osmanlı kıyafetleri
içinde vatandaşları Perşembe günü yapılacak Büyük Kayseri Mitingine çağırdı.
Kayseri Cumhuriyet Meydanında konuşan Saadet Partisi Milletvekili Adayı Duran Soyuğur “
Gezdik, gördük ve yaşıyoruz. Herkes akın akın Milli Görüş ittifak diyor. İnşallah bu ittifak
milletimizin huzurunu, milletimizin eksikliğini ve milletimizin öz ve öz kaynağına dönüşünün
ilk adımı olacaktır. Biz bu güne kadar gezdiğimiz, dolaştığımız tüm hemşerilerimize teşekkür
ediyoruz. Hepsinden saygı, sevgi ve hürmet duyduk. Bizde onlara teşekkürü bir borç
biliyoruz. Değerli hemşerilerimiz saadet yeniden ayağa kalkıyor. Hem de Kayseri’mizde
hepinizi mitingimize saygı, hürmetle bekliyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13573.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kayserispor'da iç transfer çıkmazı
Bu sezon PTT 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan
Kayserispor'da şampiyonluk yaşayan kadroda 13 oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs tarihi ile
sona erdi. Kiralık olarak forma iki oyuncunun da takımlarına dönmesi ile birlikte iç transferde
sıkıntılı bir dönem başlamış oldu.
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Kayserispor'un ilk olarak sözleşmesi biten oyuncular ile masaya oturması beklenirken,
geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Murat Akın ve Berkay Can Değirmencioğlu ise
yeniden kadroda düşünülmüyor. Takımın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan ve 31
Mayıs'ta sözleşmesi bitecek oyuncular Abdullah Durak, Cem Can, Cem Ekinci, Cemil
Adıcan, Çağlar Birinci, Bobo, Serkan Kurtuluş, Sereno Fonseca, Kamran Agayev, Kayacan
Erdoğan, Mehmet Eren Boyraz, Mert Nobre ve Serdar Kulbilge olacak. Yeni teknik patronun
belli olmasından sonra başlayacak olan görüşmelerde kimlerin takımda kalacağı merak
konusu. Öte yandan sarı-kırmızılı takımda, Anıl Taşdemir, Barış Özbek, Bilal Yener Arıca,
Cüneyt Köz, Marwin Diego Biseswar, İbrahim Dağaşan, Marko Simic, Ömer Bayram, Sinan
Bakış, Srdan Mijailovic ve Turgut Doğan Şahin sözleşmeleri devam ediyor. Yine sözleşmesi
devam eden isimlerden Hakan Arıkan, Alper Uludağ ve Okay Yokuşlu için Trabzonspor ile
anlaşmaya varılmış durumda.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13574.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Bakan olduğuna inandıramadı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve koruması Ramazan Günal, Merkez Avcılar
ve Atıcılar Derneği Tramp Yarışması ödül töreni öncesinde, atıcılıktaki hünerlerini gösterdi.
Bakan Yıldız, kendisinin hayranı olduğunu öğrendiği 73 yaşındaki Gülenden Erdoğan ile
yaptığı telefon görüşmesinde baksan olduğuna inandıramadı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Atıcılık ve Atıcılık Derneği’nin Melikgazi
ilçesine bağlı Büyükbürüngüz Mahallesi’nde düzenlediği atıcılık yarışmasının ödül törenine
katıldı. Bakan Yıldız, tören öncesinde av tüfeği ile atılan hedefleri vurmaya çalıştı. Bakan
Yıldız’ın denemelerinden sonra koruması Ramazan Günal da önce av tüfeği ardından
tabancasıyla atılan hedefleri vurmaya çalıştı. Avcı Zafer Erdoğan 73 yaşındaki annesi
Gülenden Erdoğan’ı telefonla arayarak yanında Bakan Taner Yıldız’ın olduğunu söyledi.
Annesini inandıramayan Zafer Erdoğan, telefonu Bakan Taner Yıldız’a verdi. Bakan Yıldız,
“Benim adım Taner Yıldız” diye tanıttıktan sonra, “dalga mı geçiyor benimle diyor. Enerji
Bakanıyım hacı anne, bak benimle dalga geçiyor diyor. Hacı anne seni inşallah bir ziyaret
ederiz” dedi. Gülenden Erdoğan, “Test etmek için soru soracağım” demesi üzerine Bakan
Yıldız, “Yok hacı anne, şu anda yok, sen oturmana devam et” diye cevap verdi.
Gülenden Erdoğan’ın oğlu Zafer Erdoğan da annesini inandırmak için uğraştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13575.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Berat Gecesi affımıza vesile olsun
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Berat Gecesi'nin bütün günahların
affına vesile olmasını diledi.
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Berat Gecesi nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan’ın
mu¨barek iklimine adım adım gelindiğinin altını çizerek," Berat Gecesi'nde her tu¨rlu¨ hatadan
ve günahtan kurtulmak için önemli bir fırsata kavuşarak Rabbimizin affediciligˆine
sıgˆınacağız. Berat, hatalardan uzaklaşmak için af ve magˆfiret dileme gecesidir" dedi.
Rabbimizin rahmet ve mağfiretinin sağnak olup yağdığı bu mevsimde hatalar için go¨nu¨lden
tevbe edilmesi, İslam Aleminin huzuru ve barıs¸ı ic¸in dua ve niyazda bulunulması gerektiğini
vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar açıklamasını şöyle bitirdi,"Bu gece tevbeleri reddetmeyen
Rabbimize sunduğumuz tevbemiz İnşallah beratımız olur. Peygamber Efendimizin şu
hadislerine de kulak vererek Berat Gecesi'ni idrak etmeliyiz;" Regâib, Berat, Cuma, Ramazan
ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dua geri çevrilmez: Allahü Teâlâ, Berat Gecesi'nde
rahmetiyle tecelli ederek, kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç, O
gece buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli
yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim” Bu hâl, sabaha kadar
devam eder. Rabbimizden bu güzelliklerin hepsini istiyor ve bütün hatalarımız için af
diliyoruz. İnşallah Berat, herkes için af gecesi olur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13576.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Hisarcık Fatih Parkı “Pilav Şenliği”
Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen İbrahim Tennuri Hazretlerini Anma Etkinliğinin
beşincisi Merkez Camisindeki Mevlit ile başlayıp, Hisarcık Fatih Parkı’nda gerçekleştirilen
Pilav şenliği ile devam edildi.
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Anma Etkinliğe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı
Ahmet Çolakbayraktar, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Ak Parti Melikgazi İlçe
Başkanı Sami Kadıoğlu, Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ile
muhtarlar ve çok sayıda semt halkı iştirak etti. Belediye olarak sosyal, kültürel ve sanatsal

etkinliklere her zaman destek oldukların ve şehrin manevi mimarları ile ilgili etkinlikler
düzenlediklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “ Bugün Hisarcık Merkez
Camisinde Allah dostu olan İbrahim Tennuri Hazretlerine mevlit okuttuk. Daha sonra onun
düşünce yaşayış ile Anadolu toplumuna kazandırdığı maneviyatına istinaden Etli pilav şenliği
düzenledik. Bu şahsiyetleri daha iyi anlatarak, vatandaşlarımızın tanımasını ve anlamasını
sağlayacağız. Her zaman olduğu gibi burada da bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerimize
teşekkür ediyorum “dedi. Anma törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’da burada yaptığı konuşmada şunları söyledi;“Öncelikle bu organizasyonu
gerçekleştirilen, bizi Hisarcıklı hemşerilerim ile buluşturan Melikgazi Belediye Başkanımıza
teşekkür ediyorum. Allah dostlarını, Kayserimizin manevi mimarlarını bu tür güzel
organizasyonlar ile anmak yad etmek bizler içinde ayrı bir mutluluk Kendisi her zaman
olduğu gibi çalışkan, gayretli ve olumlu, yapıcı tutumları ile Kayserimize güç katmaktadır.
Hisarcık Erciyes’in dünyaya açılan kapısıdır. Erciyes Master planı ile Hisarcık tarihi ve doğal
dokusu
turizm
ile
birleşecek
ve
hak
ettiği
değeri
kazanacaktır.”dedi.
Konuşmaların ardından 2.500 kişilik etli bulgur pilavı ve ayran ile dondurma protokol
tarafından vatandaşlara ikram edildi. İlginin yoğun olduğu dağıtımda, katılımcılar dağıtılan
etli bulgur pilavını afiyetle yiyerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13577.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kayseri Tekden Koleji Türk Büyüklerini
unutmadı
Kayseri Tekden Koleji ilköğretim 1. Sınıf öğrencileri Türk Büyüklerini Anma Gecesi
düzenledi. Gecede Türk büyükleri anılırken hayatlarından kesitler de canlandırıldı.
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Kayseri Tekden Kolejin ilköğretim 1. Sınıf öğrencileri Türk Büyüklerini Anma Gecesi
düzenledi. Gecede Alp Arslan, Dede Korkut ve Mevlana gibi Türk büyüklerinin hayatları
anlatılırken tiyatro oyunlarıyla da hayatlarından kesitler sahnelendi. Geceye katılan AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayı ve Tekden Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden,
öğrencilerini lider şahsiyetli yetiştirmek istediklerini belirterek “Çocuklarımızın siyasi, ilmi
ve manevi alanlarda bütün Türk büyüklerimizi anmaları ve anlamaları için. Onları yaşamaları
ve sahnelemeleri için bu geceyi düzenledik. Biz, çocuklarımızın lider şahsiyetli yetişmelerini
istiyoruz. Lider şahsiyetli yetişen çocukların da kendilerine örnek alabilecekleri şahsiyetler
bulmaları lazım” dedi. Öğrencilerinin Türk toplumuna mal olmuş insanları örnek almalarının
lider şahsiyet olmaları açısından önemli olduğunun altını çizen Tekden “ Bu yüzden Fatih
Sultan Mehmet Han’dan Ebussuud Efendi’ye, İbn-i Sina’dan Mimar Sinan’a kadar her alanda
büyüklerimizi onlara öğretiyoruz. Çünkü toplumların büyük insanları toplumların bütün güzel
hasretlerini yansıtan insanlardır” şeklinde konuştu. 29 Mayıs’ın İstanbul’un Fethinin yıl

dönümü olduğunu hatırlatan Tekden “İstanbul’un fetih yıldönümüydü bunu kutluyorum. Bu
olay dünya tarihinde görülmüş önemli olaylardan biridir. Fatih Sultan Mehmet çağ açıp çağ
kapatan çok büyük bir insan ve çok büyük bir liderdir. Onu rahmetle anıyoruz. Her zaman
çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13578.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

