KAYSERİ HABER ARŞİVİ
26.10.2015–31.10.2015
Yıldız Ve Elitaş seçim çalışmalarını Gesi'de
sürdürdü
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız,
seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mustafa Elitaş ile beraber
Yeşilyurt Mahallesi'ni ve Gesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan pazar yerini gezdi.
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İlk olarak Yeşilyurt Mahallesi'ni ziyaret eden AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı ve Enerji
ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mustafa
Elitaş, mahalle sakinleri ile sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Burada düzenlenen mahalle
toplantısında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mustafa Elitaş, "CHP ile
yaptığımız 1 aylık görüşmede iyi niyetli bir gayret gösterdik. Bizim seçmenimize ve CHP’nin
seçmenine sorduk. CHP’ye oy vermiş 11.5 milyon seçmenin 10 milyonu AK Parti ile
koalisyon kurarsan ‘biz sana küseriz’ dedi. AK Parti’ye oy vermiş 18.5 milyon seçmenin 17
milyonu da eğer ‘CHP ile koalisyon kurarsanız, biz size küseriz’ dedi. Bu koalisyonun olması
ömrünün çok kısa olması anlamına geliyor. Eğer seçmen AK Parti ile CHP koalisyonu vermiş
olsaydı başka şekilde davranırdık. Biz böyle bir koalisyonun ömrünün uzun olmayacağını ve
huzur getirmeyeceğini, Türkiye’de ki kaybolan istikrarı yeniden ortaya koymayacağını
gördüğümüzden dolayı her iki partide de olmayacakları gördük" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız
da, "Biz askeri darbelerin oyları ile buraya gelmedik. Biz Türkiye’yi dışarıdan yönetenlerin
oyları ile gelmedik. Biz muhtarı ile, çobanı ile, çiftçisi ile, sanayicinin, emeklilerin oyları ile
buralara geldik. Biz geldiğimiz de mıcır Türkiye’de ilk defamı bulundu. Yüzyıllardan beri
dağlar ve taşlar mıcırla dolu. Niçin bu yollar yapılmadı? Karayollarının önünde araçlar
dururdu ama hiçbir iş yapmazdı. Peki ne oldu da bunlar yapıldı. Biz bir yerde gömümü
bulduk. Bir yerde hazine mi bulduk. Bir yerde toplu altın mı bulduk. En önemli kaynağımız
olan insan kaynağımızı ve başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve genel
başkanımız Ahmet Davutoğlu’nu bulduk" ifadelerini kullandı.
Yıldız ve Elitaş, mahalle ziyaretinin ardından Gesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan pazar
yerini ziyaret ederek, esnaflar ile sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15608.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Ak Parti Kayseri milletvekili adayları Sarız’da
AK Parti Kayseri Milletvekili adayları Mustafa Elitaş, Sami Dedeoğlu ve Avşar Aslan Sarız
ilçesinde esnafları ziyaret etti.
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1 Kasım seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdüren AK Parti Kayseri Milletvekili
adayları Mustafa Elitaş, Sami Dedeoğlu ve Avşar Aslan Sarız ilçesinde parti teşkilatı üyeleri
ile buluştu. Parti teşkilatında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mustafa Elitaş,
seçim çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Sarız ilçesinde güzel bir seçim havası
gördüğünü söyledi. Elitaş, Sarız ilçesinde yüksek oranda oy alacaklarına inandığını ifade etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Sami Dedeoğlu ise, 1 Kasım seçimleri için parti teşkilatı
ile birlikte iyi bir çalışma yaptıklarını belirterek, seçimlerin ardından tek başına iktidara
geleceklerini söyledi.
AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Avşar Aslan da, 1 Kasım seçimlerine çok az bir süre
kaldığını belirterek, çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Aslan ayrıca, partililere AK
Partinin seçim beyannamesi ile ilgili bilgiler verdi.
Yapılan konuşmaların ardından milletvekili adayları Sarız ilçesinde esnafı ziyaret ederek, 1
Kasım seçimleri için destek istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15609.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Erciyes'e kar yağdı
Erciyes Dağı'nın 3 bin 400 metre yüksekliği ve zirve arasında bulunan bölgeye kar yağdığı
öğrenildi.
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Alınan bilgiye göre Erciyes Dağı'nın Şeytan Deresi, Çobanini ve Hörgüç kayası mevkiine kar
yağdığı ve kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı tahmin ediliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15610.html
Erişim Tarihi: 26.10.2015

Sporcular Vali Düzgün ile yürüyüş yaptı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, hafta sonunda Kayseri'deki Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde
bulunan sporcularla birlikte doğa yürüyüşü yaptı.
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Bağpınar'dan başlayan yürüyüşe Vali Orhan Düzgün ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü
Murat Eskici, Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi antrenörleri ve sporcular katıldı. Sabah
saatlerinde başlayan yürüyüş, Mimarsinan'ın memleketi olan Ağırnas'ta tamamlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15611.html
Erişim Tarihi: 27.10.2015

Kayserigaz, kazandığını Kayseri’ye yatırım
olarak harcıyor
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Kayseri'den kazandıklarını, yine Kayseri'ye
yatırım olarak harcadıklarını söyledi.
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Kayserigaz doğalgaz dağıtım hizmetine hız kesmeden devam ediyor; Kayseri’nin Büyükşehir
mücavir alanından sonra şimdide merkeze en yakın ilçelerden biri olan Bünyan’a doğalgaz
götürüyor.
“Yeşil ile Barışık, Mavi ile Dost, Temiz Bir Kayseri İçin Doğalgazı Seçin” sloganını
benimseyen Kayserigaz, temiz hava, temiz çevre için, temiz yakıt doğlagazı bu defa da
Bünyan ile buluşturuyor.
Güvenli ve profesyonel çalışmaları ile Bünyan’da her bir caddenin, sokağın ve hanenin etüt
çalışmalarını titizlikle yapan Kayserigaz, doğalgaz yatırım çalışmalarına Mehmet Özcan
Caddesi üzerinden başladı. Şehir merkezine en yakın ilçelerden biri olan ve yaklaşık 28 bin
nüfusa sahip olan Bünyan’ın altyapı çalışmaları tamamlandığında, ilçeye doğalgaz şehrin
doğu hattı üzerinden sağlanacak.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Kayseri’ye yapacakları en büyük katkının
doğalgaz kullanım hizmet bölgesinin genişlemesi olduğunu, Kayseri’den kazandıklarını yine
Kayseri’ye yatırım olarak döndüğünü söyledi. Bu amaçla Bünyan’ı lisans alanlarına katarak,

Kayseri’ye yeni bir yatırım daha hediye ettiklerini belirtti. Kayseri’yi konforlu yakıt ile
tanıştıran Kayserigaz, Kayseri’nin merkez ilçeleri dışında, İncesu, Mimarsinan, Hisarcık,
Develi’de ki doğalgaz yatırımlarından sonra Bünyan’da da doğalgaz çalışmalarına başlamış
olmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarını, çevre dostu doğalgazı mümkün olan her
bir haneye ulaştırmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi. İlçede ki çalışmalar süresinde
yardım ve desteklerinden dolayı Bünyan Belediyesi’ne de teşekkürlerini iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15612.html
Erişim Tarihi: 27.10.2015

Kayseri’de 908 bin 615 seçmen oy kullanacak
Kayseri’de 1 Kasım seçimlerinde 2 bin 876 sandıkta 908 bin 615 seçmen oy kullanacak.
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1 Kasım seçimlerine günler kala Kayseri’de 16 ilçede kurulacak sandıklarda 908 bin 615
seçmen oy kullanacak. 1 Kasım seçimlerinde Akkışla’da 21 sandıkta 4 bin 969, Bünyan’da 77
sandıkta 19 bin 573, Develi’de 159 sandıkta 44 bin 483, Felahiye’de 20 sandıkta 4 bin 813,
Hacılar’da 30 sandıkta 8 bin 790, İncesu’da 59 sandıkta 16 bin 374, Kocasinan’da 766
sandıkta 263 bin 446, Melikgazi’de 1010 sandıkta 362 bin 423, Özvatan’da 14 sandıkta 3 bin
94, Pınarbaşı’da 143 sandıkta 17 bin 586, Sarıoğlan’da 50 sandıkta 10 bin 855, Sarız’da 49
sandıkta 7 bin 724, Talas’ta 260 sandıkta 89 bin 963, Tomarza’da 77 sandıkta 16 bin 615,
Yahyalı’da 93 sandıkta 25 bin 895, Yeşilhisar’da 48 sandıkta 12 bin 22 seçmen oy
kullanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15613.html
Erişim Tarihi: 27.10.2015

TYB’de seyahat izlenimleri
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kayseri Şubesi ‘nde seyahat izlenimleri aktarıldı.
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Yoğunburç Kültür Evi’nde gerçekleştirilen programda gazetemizin kurucusu ve imtiyaz
sahibi Oğuz Memiş, “Bangladeş ve Arakan”, Celil Tekcan “Kudüs”, Kadir Karaman da
“Tataristan“ izlenimlerini anlattı. Şubenin geleneksel “Kalem Sohbetleri “ kapsamında
gerçekleştirilen programı yazar Selim Tunçbilek yönetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15614.html
Erişim Tarihi: 27.10.2015

‘Yuvarlak Masa Toplantı’ları medyayla başladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri için önemli bir projeyi hayata geçirdi.
Katılımcı yönetim anlayışını benimseyen ve herkesi Kayseri için düşünmeye davet eden
Başkan Çelik, bir anlamda beyin fırtınasının estirileceği yuvarlak masa toplantılarını başlattı.
1. Yuvarlak Masa Çalıştayı basın mensuplarının katılımıyla yapıldı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'de yeni bir dönem başlattı ve yeni
dönemde toplumun her kesiminden yararlanmak istediğini belirtti. Kayseri için fikir
yürütüleceği toplantılara Yuvarlak Masa Toplantısı adı verildi ve bu toplantının ilki basın
mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Harikalar Diyarı'nda yapılan toplantıda Kayseri
için neler yapılması gerektiğine ilişkin bir yol haritası çıkardıklarını ifade eden Başkan
Mustafa Çelik, belirledikleri yol haritasıyla ilgili gazetecilerden görüş istedi.
Toplantıyı Kayseri ile ilgili genel bir değerlendirme yaparak açan Başkan Mustafa Çelik,
göreve geldikten sonra bir taraftan mevcut yatırımları tamamlamak için çalıştıklarını bir
taraftan da Kayseri'nin gelecek yıllarını planladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin
devam eden yatırımları ile önümüzdeki günlerde başlayacak projeler hakkında da bilgi veren
Başkan Çelik, ilçelere yapılan yatırımları anlatırken Türkiye'de ilçelerine bu kadar yatırım
yapan bir başka belediyenin olmadığını belirtti.
Büyükşehir Belediyesi olarak başlanılan projeleri bitireceklerini; ancak yeni bir dönem
başladığını ve yeni dönemde gelecek yıllara iz bırakacak işler yapılacağını vurgulayan Başkan
Mustafa Çelik, "Gelecek yıllara ilişkin projeleri hayata geçirmek için öncelikle şu soruları
yanıtlamamız lazım: Gelecek 10, 20, 50 yılda nüfus ne olacak? Şehir nereye doğru gelişecek?
Şehir gelişirken ticaret, sanayi, yaşam alanları nereler olacak? Tüm bunlar ve bunlar
arasındaki ulaşım planlanmalı. Şehir gelişirken hareketliliğin de planlanması lazım. Bunlar
yapılırken kaynaklara da dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.
"Herkesi dinleyeceğiz”
Şehrin geleceğini planlarken tek başlarına hareket etmeyeceklerini vurgulayan Büyükşehir
Belediye Başkanı Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kentte yaşayan herkesin
söyleyeceklerini dikkate almamız gerekiyor. Bu maksatla yuvarlak masa toplantıları
çalıştayını başlatıyoruz. Bu toplantılara arama konferansı ya da beyin fırtınası da diyebiliriz.
Herkesin aklına ihtiyacımız var. Ben yaptım oldu tarzı bizim tarzımız değil, olmayacak da.
Her görüşe saygı duyacağız. Katılımcı bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Şehrimizin

yönetiminde söz sahibi olanlarla ve sivil inisiyatifle her hafta bir araya geleceğiz. Bu
toplantılarımıza medya mensupları ile başladık. Meclis üyeleri, akademik çevre, iş dünyası
odaları, sanayici ve iş adamları dernekleri, adliye ve yargı camiası, güvenlik bürokrasisi, STK
ve gönüllü kültür teşekküllerinin temsilcileri, bireysel meslek odaları, mimar ve mühendis
odaları, sendika yöneticileri, bakanlıkların bölge ve il müdürleri ve milletvekillerimizle
yuvarlak masa toplantılarını sürdüreceğiz. Tüm bu grupların tavsiyelerini dinleyeceğiz ve
şehrimiz için dile getirilen projelerin uygulanabilir olanlarını ekibimizle değerlendireceğiz.
Tüm bu toplantıların sonucunu da kamuoyu ile paylaşacağız."
“Gazeteciler şehir için taleplerini dile getirdiler”
Başkan Mustafa Çelik'in açıklamalarının ardından gazeteciler tek tek söz alarak Kayseri için
görüş, öneri ve tavsiyelerini dile getirdiler. Gazetecilerin; şehrin ulaşımından planlamasına,
ağaçlandırılmasından sosyal hayatına, eğitiminden sporun gelişmesine kadar farklı alanlardaki
tespit ve önerilerini dikkatle dinleyen Başkan Mustafa Çelik, bu önerileri tek tek not aldı.
Gazetecilerle üç saati aşkın Kayseri'yi konuşan Başkan Mustafa Çelik gecenin sonunda bu
toplantıların bir anlamda ucunun açık olduğunu belirterek, Kayseri için fikri olanları her
zaman dinleyebileceğini kaydetti.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15615.html
Erişim Tarihi: 27.10.2015

Tekden, yeni bir eserin müjdesini verdi
AK Parti Kayseri Milletvekili Op. Dr. Kemal Tekden, “ ‘Hatıralarla Hayata Bakış’ diye
büyük çoğunluğunu yazdığım bir kitap yayınlamayı düşünüyorum” dedi.
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Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen 2. Kayseri Kitap Fuarı’nda ‘İnsanın Sırrı’ isimli
kitabını hayranlarına imzalayarak, sohbet eden AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden,
ilgiden memnun olduğunu söyledi. Fuarla ilgili değerlendirmede bulunan Tekden; “Kitap
fuarları, kitabın okunurluğunu artıran, okuyucu ile yazarları buluşturan mekanlar. Bu nedenle
kitap fuarı, Kayseri açısından çok önemli bir faaliyet. Geçen yıl da fuarda bulunmuş ve çok
memnun kalmıştım. “ dedi. ‘İnsanın Sırrı’ kitabına olan ilginin de yoğun olduğunu kaydeden
Tekden; “İnsanı bütün yönü ile anlatması bakımından piyasadaki tek kitap diyebilirim. Bu
bakımdan okuyanlar bir daha okuyorlar veya başkalarına da tavsiye ediyorlar. Bu nedenle
satışı da çok iyi gidiyor” diye konuştu.
Yeni eserlerin müjdesini veren Tekden, “ ‘Hatıralarla Hayata Bakış’ diye büyük çoğunluğunu
yazdığım bir kitap yayınlamayı düşünüyorum. İnşallah bir de gezi kitabı kaleme almayı
planlıyorum.” şeklinde konuştu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin (Özel haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15616.html
Erişim Tarihi: 27.10.2015

Kitap fuarı sona erdi
İkincisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı ünlü yazarların katılımıyla sona erdi. Kitapseverlerin
yoğun ilgi gösterdiği fuar okuyucular ile yazarları bir araya getirdi.
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Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen 2. Kayseri Kitap Fuarı ünlü yazarların katılımıyla
sona erdi. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda vatandaşlar severek okudukları
kitapların yazarlarıyla sohbet etme imkânı buldu. Kitap fuarının son günlerinde ünlü yazarlar
Sinan Yağmur, Bülent Akyürek Mustafa Armağan, Abdurrahman Dilipak, Erdal Demirkıran,
Emine Şenlikoğlu imza günü düzenledi.
Haber: Veli Göğebakan, Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15617.html
Erişim Tarihi: 27.10.2015

Akıllı telefonlar mağdur etti
Saatlerin geri alınması, 25 Ekim 2015 Pazar günü yerine, 8 Kasım 2015 Pazar gününe
ertelenmesi sonrasında akıllı telefonlardaki saatini otomatik olarak geriye alma özelliği
vatandaşları mağdur etti. Cep telefonu saatlerin geri alındığını gören vatandaşlar kısa süreli
bir kafa karışıklığı yaşadı.
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Kış saati uygulamasına dün saat 04.00 itibariyle geçilmesiyle birlikte dünya genelinde birçok
ülke bugün saatlerini 1 saat geri aldı. Türkiye ise kış saati uygulamasına, 1 Kasım Milletvekili
Genel Seçimi nedeniyle iki hafta ertelemeli olarak 8 Kasım'da geçecek. Ancak akıllı
telefonlar saatleri otomatik olarak 1 saat geri aldı. Vatandaşların mağdur olmamaları için
cihazlarını ayarlarını yapması gerekiyordu.
Hafta sonu olmasına rağmen çalışmak durumunda kalan bazı vatandaşlar geç kaldıklarını
söyledi. Geçtiğimiz gün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan da konuya ilişkin
yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararı gereğince bütün yurtta saatlerin 25 Ekim

2015 Pazar günü yerine, 8 Kasım 2015 Pazar günü saat 04.00'dan itibaren bir saat geri
alınmasına karar verildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Akıllı telefon ve bilgisayar gibi elektronik cihazlarda saatini otomatik olarak
geri alabilme özelliği bulunduğu için vatandaşlarımızın mağdur olmaması bakımından akıllı
telefon ve bilgisayarları başta olmak üzere elektronik cihazlarında gerekli saat ayarlamalarını
yapmaları mağdur olmamaları açısından yararlı olacaktır" uyarısı yapıldı.
Yaz saati uygulaması 8 Kasım'da sona erecek
Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
"Elektronik haberleşme sektöründe (GSM, İnternet, sabit telefon, uydu hizmetleri) faaliyet
gösteren işletmecilerin sunduğu faturalandırma, tarife paketlerinin yürürlüğe gireceği zaman,
taahhütlerin başlangıç ve bitiş tarihleri, avantajlı servisler gibi hususlar da karışıklığa ve
mağduriyete sebep olunmaması için işletmecilerin gereken önlemleri alması ve tüketicilerin
dikkatli olması önem arz etmektedir."
ELEKTRONİK CİHAZLARINIZ SAATLERİ GERİDE KALMIŞ OLABİLİR
Bilgisayarlarınız bu duruma hazır değil. Ancak Microsoft, bugünden bu özel duruma çözüm
bulmak adına ufak bir güncelleme yayınlamış durumda. Güncellemeyi indirdiğinizde 25
Ekim'de Windows bilgisayarlarınızın saatleri otomatik olarak geri almayacak ve 8 Kasım'da
bunu yapacak. Ancak güncelleme dışında siz de bilgisayarınızın saatleri otomatik olarak geri
almasını engelleyebilirsiniz. Bunun için Tarih ve Saat ayarlarına girip 'Gün ışığından
yararlanma saati için otomatik olarak ayarla' özelliğini devre dışı bırakın. Ancak bu ayarı 24
Ekim akşamı yapmayı unutmayın; öncesinde yaparsanız saatin kendini bir saat geri aldığını
fark edeceksiniz. Günlük akışınızı bozmaması açısından bu işlemi 24 Ekim akşamı
yapmanızda fayda var.
Akıllı telefonlar kış saati uygulamasına geç geçmemiz dolayısıyla telefonlar kendini 25 Ekim
sabahı geri almış olacak. Bunun önüne geçmek için ise Android ve iPhone'larda saat ayarı
yapmanız gerekiyor.
YAZ SAATİ NEREDEN GELİYOR?
16 Şubat 2014 tarih ve 28915 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında
uygulamanın amacı, 'gün ışığından daha fazla yararlanmak' olarak belirtiliyor. Saat
değişiminden beklenen fayda ve tasarruf yaz saati uygulamasında gerçekleşiyor. Bütün bu
değişimler, AB'deki saat düzenlemesine paralel yapılıyor. İlkbaharda başlayıp sonbaharın
ortasında biten 7 aylık uygulama ile 800 milyon-1 milyar kilovatsaat arasında elektrik
tasarrufu yapıldığı tahmin ediliyor. Bu tasarruf miktarı orta ölçekli bir hidroelektrik santralin
yıllık üretimine karşılık geliyor.
Haber: Selda Avcı/Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15618.html
Erişim Tarihi: 27.10.2015

Genç Müsiad’da devir teslim
Genç MÜSİAD Kayseri Şubesi’nde devir teslim yapıldı. 12. Olağan Genel Kurulda
başkanlığa seçilen Osman Hızal görevi Musab Ergüneş’ten devraldı.
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Ommer Otel’de gerçekleştirilen ve çok sayıda davetlinin katıldığı kahvaltılı törende Hızal,
Ergüneş’e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek günün anısına bir plaket verdi.
Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu da halef ve selefi yanına alarak hatıra
fotoğrafı çektirdi. Fettahoğlu, Hızal’ı tebrik edip yeni görevinde başarılar dilerken, Ergüneş’e
de hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15619.html
Erişim Tarihi: 27.10.2015

“MTTB hep temiz kaldı”
Türkiye’deki sol hareketlerin genellikle teröre bulaştıklarını ve darbeci cuntalarla iç içe
olduklarını belirten araştırmacı-yazar Serkan Yorgancılar “ama Milli Türk Talebe Birliği
(MTTB) her zaman temiz kaldı. Anarşi döneminde bile mensuplarını sokaktan uzak tutarak
şiddete bulaştırmadı. Kendi gençliğini bilimle, kültürle, sanatla inşaa etti” dedi.Türkiye’deki
sol hareketlerin genellikle teröre bulaştıklarını ve darbeci cuntalarla iç içe olduklarını belirten
araştırmacı-yazar Serkan Yorgancılar “ama Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) her zaman
temiz kaldı. Anarşi döneminde bile mensuplarını sokaktan uzak tutarak şiddete bulaştırmadı.
Kendi gençliğini bilimle, kültürle, sanatla inşaa etti” dedi.
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Bugün ülkemizi yöneten kadroların çoğunlukla bu harekette yetiştiklerinin altını çizen
Yorgancılar “nitekim o kadrolar şimdi devleti yönetiyor, Türkiye’yi yeniden inşa ediyor. Biz
bugünkü seviyemize kolayca gelmedik. Bugün önemli bir ülke olduysak, bunda başta MTTB
ve Akıncılar olmak üzere o günkü kuşakların teri, gözyaşı, kanı ve mücadelesi var. Onlara
şükran borçluyuz” şeklinde konuştu.
Genç MÜSİAD Kayseri Şubesi’nce başlatılan “Cumhuriyet Dönemi Gençlik Hareketleri”
programının ilki Ommer Otel’de gerçekleştirildi. Kalabalık bir davetli topluluğunun ilgiyle

izlediği panel öncesinde “Hak Yol İslam Yazacağız” başta olmak üzere MTTB ve Akıncılar
kuşağının severek söyledikleri marşlar gençlere dinletildi.
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekinci, MTTB Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Genç
MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu, MÜSİAD Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu,
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü ve gazetemizin imtiyaz sahibi
Oğuz Memiş başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katıldığı program Kur’an-ı Kerim
okunmasıyla başladı.
Açılış konuşmasını Genç MÜSİAD Kayseri Şubesi’nin yeni başkanı Osman Hızal yaptı.
Ardından söz alan Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu üç yıl önce
kurulmalarına rağmen kısa sürede 44 yurt içi, 18’de yurt dışı şubede örgütlendiklerini ve 4
bine yakın üyeye ulaştıklarını belirti. Fettahoğlu konuşmasını “bu toprakların değerlerini
ünyada temsil ediyoruz” diyerek tamamladı.
“MTTB bizim camianın ilk sivil toplum kuruluşu”
Daha sonra konuşan MTTB Genel Başkanı Karayel hareketin tarihçesi ve günümüzde yeniden
kuruluş süreci hakkında bilgi verdi. Halen 40 il ve 92 üniversitede teşkilatlandıklarını belirten
Karayel “MTTB bizim camianın ilk sivil toplum kuruluşudur. Birçok dernek, vakıf ve siyasi
hareketin de temeli burasıdır” dedi.
Daha sonra panele geçildi. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr.
Faruk Karaarslan “modern hayatın en önemli sorunu hafızasızlık. Bu durum en çok da
gençleri etkiliyor. Bu olumsuzluktan kurtulmak için bize model oluşturacak gençlik
hareketlerini iyi analiz etmeli ve hafızasızlıktan kurtulmalıyız. Yeni bir gençlik hareket
oluşturulacaksa eski gençlik hareketleri gelenek olarak kabul edilmeli ve iyi irdelenmelidir”
diye konuştu. Karaarslan kısa bir giriş yaptıktan sonra sözü araştırmacı-yazar Serkan
Yorgancılar’a verdi.
Türkiye’deki sol hareketlerin genellikle teröre bulaştıklarını ve darbeci cuntalarla iç içe
olduklarını belirten araştırmacı-yazar Serkan Yorgancılar “ama Milli Türk Talebe Birliği
(MTTB) her zaman temiz kaldı. Anarşi döneminde bile mensuplarını sokaktan uzak tutarak
şiddete bulaştırmadı. Kendi gençliğini bilimle, kültürle, sanatla inşaa etti” dedi.
Bugün ülkemizi yöneten kadroların çoğunlukla bu harekette yetiştiklerinin altını çizen
Yorgancılar “nitekim o kadrolar şimdi devleti yönetiyor, Türkiye’yi yeniden inşa ediyor. Biz
bugünkü seviyemize kolayca gelmedik. Bugün önemli bir ülke olduysak, bunda başta MTTB
ve Akıncılar olmak üzere o günkü kuşakların teri, gözyaşı, kanı ve mücadelesi var. Onlara
şükran borçluyuz” şeklinde konuştu.
Osmanlı’dan devralınan tek öğrenci hareketi
1916’da kurulan MTTB’nin Osmanlı’dan devralınan tek öğrenci hareketi olduğunu ancak
yazılı tarihinin 1933’de başladığını belirten yazar “1916-33 dönemi hakkında çok az bilgi
var.” dedi. MTTB’nin Tek Parti döneminde milliyetçi reflekse sahip olduğunu, İstiklal
Marşı’nda ayağa kalkma geleneğini bu hareketin başlattığını, 60 darbesini desteklediğini, bir
dönem ‘Ordu-Gençlik el ele’ mitingleri düzenlediğini hatırlayan Yorgancılar, hareketin
70’lerden itibaren bugünkü İslamcı çizgisine kavuşmaya başladığını ve genellikle ‘fetih,
Fatih, Ayasofya’ sembollerini kullandığını söyledi.
Akıncılar Hareketi hakkında da bilgi veren Yorgancılar ilk ve son genel başkanının Kayserili
merhum Tevfik Rıza Çavuşoğlu olduğunu hatırlattı. 1976’da kurulan kısa ömürlü bir yapı
olan Akıncıların 4 genel başkanı olduğunu ve MTTB’den ayrılarak kurulduğunu söyledi.
Akıncılar’ın sadece üniversite gençliğini değil toplumun her kesimini kucaklamak için
MTTB’den ayrıldığının altını çizen yazar “Moro, Eritre, evrensel İslam şuuru, ümmet bilinci
onların sayesinde gelişti” dedi.
Son bölümde izleyicilerden gelen soruları cevaplayan Yorgancılar bir soru üzerine “yeniden
medeniyet inşa edeceksek, yeniden büyük Türkiye’yi kuracaksak altını doldurmalıyız. Sadece

Nietsche’yi, Freud’u tanıyan Gazali’yi, İbn-i Haldun’u, Kelile ve Dimne’yi bilmeyenlerle bu
zor işi başaramayız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15620.html
Erişim Tarihi: 27.10.2015

AK Parti'nin içinden 5. parti çıkmaz
Tekstil Kent Kooperatifi üyeleri ile kahvaltıda biraraya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar eski
Bakanı Taner Yıldız, mecliste 5. Partinin çıkacağı iddiaları ile ilgili, “5. parti tartışmaları AK
Partinin içinden çıkmayacaktır” dedi.
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Tekstil Kent Kooperatifi üyeleri ile yapılan kahvaltıya Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı
Taner Yıldız, Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve
davetliler katıldı. Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız,
“Artık bu haftasonunda 1 Kasım seçimleri var. Yalnızca bir genel seçim olmanın ötesinde
Türkiye’nin istikrarı ve geleceği ile alakalı bir seçime gideceğiz. Yalnızca bir partinin tercih
edilmesinden ziyade aslında Türkiye’deki birliğin, beraberliğin ve bütünlüğün bir simgesi
olacak. O yüzden 1 Kasım seçimlerine olan katılımın öncelikle yüksek olması gerektiğini bir
kez daha vurgulamak isterim” diye konuştu.
Yıldız ayrıca, “13 yıllık AK Parti iktidarı ile beraber elde ettiğimiz bütün yapıyı tekrar geri
almak ve ülkemizi tüketmek istiyorlar. Buna 1 Kasım seçimleri inşallah müsaade
etmeyecektir. Bizlerde buna müsaade etmeyeceğiz. Çünkü şuana gösterdiğimiz bütün
demokrasi adına ve Türkiye’nin gelişmesi adına ortaya koyduğumuz bütün yapıyı bozdurmak
hiçbir siyasetçiye yakışmaz. 7 Haziran seçimleri oldu. Her birimiz 7 Haziran seçimleri
sonrasında bazı sınavlarda verdik. O sınavları siyasetçilerin bir kısmının kazanamadığını
düşünüyoruz. 1 Kasım seçimlerinde vatandaşımızın oyuna sahip çıktığımız yapıyı hep beraber
koruyacağız” şeklinde konuştu.
‘Geldiğimiz noktada çok önemli bir dönüm noktası yaşıyoruz’ diyen Yıldız, “Kayseri’de AK
Parti olarak 2011 yılı seçimlerinde inşallah bulduğumuz en az o kadarını bulmayı hedefledik.
Türkiye’de tek başına iktidar olma ile alakalı hedef son derece net o yöne doğru gidiyoruz
ama sonucuna ulaşmış değiliz. Tek başına iktidarla alakalı şuana kadar elimizde yaptırdığımız
anketlerle net bir veri yok. O yüzden bu haftanın Türkiye’de ki kararsızlarla alakalı önemli bir
hafta olduğunu belirtmek istiyorum. O yüzden ben bütün bu yönleri ile beraber herkese
anlatmamız ve ikna etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren Yıldız, “Ne yazık ki paralel yapının oluşturduğu bir sitede ‘AK Parti
olmasın’ adına hangi illerde hangi partilere oy vereceğini yazmış. Kürt kardeşlerimizin çok
olduğu yerlerde HDP’ye oy verilmesini söylüyor. Bazı illerde MHP bazı illerde ise CHP’ye
oy verilmesini söylüyor. 13 yıldan bu yana hizmet eden sayın Cumhurbaşkanımıza, ekibine,
şimdiki Başbakanımız ve ekibine bu kadar düşmanlık nereden kaynaklanıyor? Bunu anlamak

mümkün değil. 28 Şubat’ta bu ülkenin yavrularına başörtüyü yasaklayanlara göstermedikleri
tepkiyi bize gösteriyorlar” dedi.
1 Kasım seçimlerinin önemine değinen Yıldız, “Türkiye’yi bir yangın yerine çevirmeye
çalışıyorlar. O yüzden yalnızca bir siyasi partiyi tercih edeceğimiz bir seçim değil. Türkiye’de
ne olsun ne de ölsün isteyenler yeri geldiğinde kapalı kapılar ardında ne tür toplantılar
yaptığını çok iyi biliyoruz. Kimin kime silah yardımı yaptığını çok iyi biliyoruz. O yüzden
omuz omuza ve birlik, beraberlik içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.
Meclisten 5. Parti çıkacağı iddialarını da değinen Yıldız, “5. parti tartışmaları AK Partinin
içinden çıkmayacaktır. Bu AK Parti’de gerçekleşmeyecektir. AK Parti birliğini ve
bütünlüğünü ülke adına hep beraber sağlayacaktır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15621.html
Erişim Tarihi: 27.10.2015

Kayseri'ye yakıştı
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan Bulvarı'na yapılan köprülü kavşaklardan ilki
olan Karayolları Kavşağı'ndaki köprülü kavşak sadece trafiği rahatlatmakla kalmadı, şehir
estetiğine de renk kattı. İlk kez uygulanan ard germe sistemi ile yapılan köprülü kavşak
ulaşıma getirdiği kolaylığın yanında görselliği ile de dikkat çekiyor.
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Büyükşehir Belediyesi eski Çevreyol olarak bilinen Kocasinan Bulvarı'nda trafiğin sürekli
akmasını sağlayacak köprülü kavşaklardan ilkini tamamlayarak kısa süre önce hizmete açtı.
Karayolları Kavşağı'ndaki trafik sorununu tamamen bitiren köprülü kavşak ve altgeçit, sürücü
ve vatandaşlardan tam not aldı. Yapım tekniği ve görselliği ile dikkat çeken köprülü kavşak
çevre düzenlemesi ve ışıklandırması ile de ön plana çıkıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Karayolları Kavşağı'nda ve yapımı devam eden
KAYSO, Hastane ve İstasyon Caddesi kavşaklarında İstanbul Boğazına yapılan 3. köprü ve
İzmit Körfez geçişinde kullanılan ard germe sisteminin kullanıldığını söyledi.
Karayolları Kavşağı'na bu sistemle 440 metre uzunluğunda estetik bir köprü yapıldığını dile
getiren Başkan Çelik, köprü ve köprüye bağlı yollar ile çevre düzenlemesinin Kayseri'ye
yakışır olması için gayret gösterdiklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15622.html
Erişim Tarihi: 27.10.2015

Memduh Büyükkkılıç Yıldırım Beyazıt
Ortaokulunu ziyaret etti
Yenimahalle semtinde bulunan Yıldırım Beyazıt Ortaokulunu gezerek incelemelerde bulunan
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, okul gezisinde beden eğitimi dersine konuk olarak
öğrenciler ile sohbet etti.
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Eğitim ve eğitimcinin dostu bir belediye olarak okulların yetersiz olduğu bölgelerde belediye
olarak okul binası yaparak eğitimin hizmetine sunduklarını belirten Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu ziyaretinde 6,7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin derslerine
iştirak ederek eğitim şartları ve okul binası hakkında öğrencilerin fikirlerini aldı. Okul
yöneticileri ile bir süre görüşen ve okul arazisi hakkında bilgi alarak bu çevrede yeni bir
eğitim kampüsüne ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile
ilgili olarak şunları söyledi:
“Sevgili öğrenciler başarının tek bir yolu vardır. Düzenli, günübirlik çalışmaktır. Sizler için
eğitim kurumlarına yatırım yapıyoruz. Yeni okullar inşa ediyoruz. Daha önce yapılmış okul
binalarını yeniliyor veya yetersiz ise ek binalar yapıyoruz. Sonuçta biz öğrencilerin daha rahat
mekanlarda ve sınıflarda eğitim almanız için bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Eğitimde
başarı ile ülke kalkınması arasında yakın bir ilişki vardır. Bu açıdan Melikgazi Belediyesi
olarak eğitimin ve eğitimcinin dostu olarak hiçbir hizmetten ve yatırımdan kaçınmıyoruz.
Yıldırım Beyazıt Ortaokulunda bulunan eksiklikleri gidereceğiz. Bu bölgede yeni bir
yapılanmayı başlatacağız ”
Memduh Büyükkılıç, Yenimahalle semtinde bulunan Yıldırım Beyazıt Ortaokulunda İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yapılarak ilk ve ortaokulunun bulunduğu alanda yeni
örnek yatırdım ile KAMPÜS OKUL Projesini gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15623.html
Erişim Tarihi: 27.10.2015

Kayseri'nin harikası
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Türkiye'nin en büyük sosyal ve spor
aktivite merkezi Anadolu Harikalar Diyarı, ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.
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Harikalar Diyarı'nı bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi ziyaret etti.
Eğlence ve Oyun Parkı, Buz Pateni Pisti, Su Kayağı Parkı, Spor Tesisleri, Lazer Oyunları
Merkezi, Hayvanat Bahçesi, Binicilik Tesisleri, Sosyal Tesisler, Hobi Bahçeleri ve Bilim
Merkezi olmak üzere 10 farklı etkinlikle Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan Harikalar
Diyarı'nın ziyaretçi sayısı bu yılın 9 ayında Kayseri nüfusunu geçti.
ÇOCUKLARIN TERCİHİ HAYVANAT BAHÇESİ
Harikalar Diyarı içindeki Hayvanat Bahçesi açıldığı günden bu yana özellikle çocukların
büyük ilgisini çekiyor. 180 dönüm arazi üzerine kurulu olan Hayvanat Bahçesi farklı türlerden
2 bin 500'e yakın hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanat Bahçesi bünyesinde 6 bin m² alanda
bir de binicilik tesisi yer alıyor. Hayvanat Bahçesi'ni bu yılın ilk 9 ayında 313 bin 849 kişi
ziyaret etti.
GENÇLİĞİN GÖZDESİ EĞLENCE PARKI
Anadolu Harikalar Diyarı bünyesinde yer alan Eğlence ve Oyun Parkı özellikle gençlerin
gözde mekanı haline geldi. Teknolojik olarak üst standartlardaki oyun gruplarının yanı sıra,
korku tünelleri, animasyonlar, Roller-Coaster, Discovery, Super Jumper gibi 30 farklı
aktivitenin bulunduğu Eğlence Parkı'nı yılın ilk 9 ayında 411 bin 853 kişi ziyaret etti.
HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDİYOR
700 bin m² üzerine kurulan ve Avrupa'nın sayılı parkları arasına giren Anadolu Harikalar
Diyarı Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandırmış olduğu en önemli hizmetlerden biri
oldu. Kayseri'nin sosyal, sportif ve ekonomi hayatına büyük canlılık katan Harikalar Diyarı,
Kayserilileri su ve buz sporları ile de tanıştırdı. Buz pistini yılın ilk 9 ayında 46 bin 120 kişi
ziyaret etti. Ziyaretçilerin büyük bölümü buz pateni yapmanın keyfini yaşadı. Buz pistinde,
buz pateninin yanı sıra buz hokeyi eğitimi de veriliyor. 100 bin m² alanda kurulu, 33 bin
m².lik göleti ve gölet ortasındaki 4 bin m².lik adasıyla Kayseri'ye renk katan Sukaypark da
Harikalar Diyarı'nın ilgi çeken etkinlik alanlarından birisi. Sukaypark'ta ilk 9 ayda 5 bin 312
kişi su kayağı yaptı.
SPOR TESİSLERİNE İLGİ BÜYÜK
Harikalar Diyarı içinde yer alan 37 bin m² üzerine inşa edilmiş; biri toprak zeminli 9 adet
tenis kortu, 3 adet basketbol-voleybol sahası, 3 adet mini futbol sahası ve bünyesinde kaferestoran bulunan spor tesisleri de büyük ilgi görüyor. Spor tesislerinden ilk 9 ayda 14 bin 521
kişi yararlandı.
YAŞLILAR HUZUR BULDU
Anadolu Harikalar Diyarı, çocuklar, gençler ve yetişkinlerle birlikte yaşlılarımıza da imkanlar
sağladı. Kayseri'de yaşayan ve yaşadıkları mekanlar itibarı ile doğa ile iç içe olma fırsatı
bulamayan emeklilerimiz için şehrin farklı bölgelerindeki hobi bahçelerine Harikalar Diyarı

içindeki hobi bahçesi de eklendi. 458 adet hobi bahçesi emeklilerimizin huzur bulduğu
mekanlardan biri oldu.
AİLELER HEM EĞLENİYOR, HEM DİNLENİYOR
Ailelerin birlikte vakit geçirmesini de sağlayan Anadolu Harikalar Diyarı sadece
eğlendirmekle kalmıyor, birbirinden güzel sosyal tesisleri ile dinlenme imkanı da veriyor.
Harikalar Diyarı'ndaki sosyal tesislerle Kayserililere yazın Sukaypark Ada'da düğün ya da
hafta sonları kahvaltı, göl kenarında yemek gibi imkanlar sunuluyor. Bu yılın ilk 9 ayında
Harikalar Diyarı içindeki sosyal tesislerden yaklaşık 700 bin kişi yararlandı. Hobi Bahçesi ve
Lazer Oyun Merkezi'nden yararlananlarla birlikte bu yılın ilk 9 ayında Harikalar Diyarı'nın
ziyaretçi sayısı 1 milyon 600 bini buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15624.html
Erişim Tarihi: 28.10.2015

İncesu Belediyesi’den yol çalışması
İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce İlçeye mahalle olarak bağlanan köylerin
yollarında bozuk olan yollar ve iki aracın yan yana geçerken zorluk yaşadığı yerler tespit
edilerek yol genişletme çalışmalarına başlandı.
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İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "İncesu Belediyesi olarak ilçemize mahalle
olarak bağlanan yerlerdeki yerleşim birimlerinin yollarının ıslah çalışmaları devam ediyor.
Daha önce yapılmış olan bu yollarda iki aracın yan yana geçişinde zorluklarla karşılaşılan
yerlerde yol genişletme çalışmalarına şuanda başlamış durumdayız. İnşallah Karayolları
kararnamesinde belirtilen şartları yakalayacak şekilde yapılarak daha sonra bu yolların sıcak
asfalt çalışmalarını 2015 yılı sonuna kadar bitireceğiz" dedi.
İncesu Belediye Başkanı Karayol, "Yapmış olduğumuz bu çalışmalardan inşallah
vatandaşlarımız iyi günlerde kazasız belasız faydalanırlar" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15625.html
Erişim Tarihi: 28.10.2015

Erciyesspor, Denizlispor maçına hazır
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, ligin 10. h deplasmanda oynayacağı Denizlispor
maçının hazırlıklarını tamamladı.
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Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazıt, Denizli’ye başlatmış olduğumuz
çıkışın devamı için gideceğiz” dedi.
Kulüp tesislerinde teknik direktörü Timuçin Bayazıt yönetiminde antrenman yapan
futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile
devam eden antrenman, şut çalışması ile sürdü. Teknik çalışma yapan futbolcuların neşeli
olduğu gözlendi.
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Timuçin Bayazıt, “Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Program biraz sıkışık.
Cumartesi günü oynadık, çarşamba günü de tekrar Denizlispor ile karşılaşacağız. Maçtan
sonra yorgunluk olması doğaldır. Maça iyi çalıştık ve arkadaşlar neşeliler. Denizli’ye de
başlatmış olduğumuz çıkışın devamı için gideceğiz. Oradan da istediğimiz netice ile mutlu bir
şekilde dönmeyi istiyoruz. Daha sonra ki çalışmalarımız için vakit var” ifadelerini kullandı.
Takımın içinde bulunduğu sıkıntılı durumun yavaş yavaş pozitife döndüğünü söyleyen teknik
adam Bayazıt, “Çağrı’da biraz sıkıntı var. Zaten o da bu hafta cezalı. Onun dışında sakat
oyuncumuz yok. Hepsi sağlıklılar ve normal idmanlarına devam ediyorlar. Geldiğimiz
döneme kadar olan bir sıkıntılı süreç vardı. Bunu atlatmak kolay değil. Bu durum yavaş yavaş
pozitife dönüyor. Taraftarlarımız takımından ümidini kesmesin ve destek vermeye devam
etsin. İçeride oynayacağız ilk maçta desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
TİMUÇİN BAYAZIT’A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
Öte yandan, 43 yaşına giren Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazıt’a
antrenman öncesinde kulüp başkanı Ziya Eren ve futbolcular tarafından sürpriz doğum günü
pastası kesildi. Futbolcular ile beraber pastayı kesen Bayazıt, hediyeleri kabul etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15626.html
Erişim Tarihi: 28.10.2015

Kararsızlar bu seçimde iktidarı belirleyecek
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “TBMM çatısı altına girenler PKK
tabutunun altına giremez o haliyle kalkıp meclise giremez. Demirtaş iki tarafa da şirin
görünmeye çalışıyor. Çifte muhasebe yapıyor. HDP'nin içinde de samimi olarak Kürt kardeşi
için oy verenler var ama istismar edildiğini bilmeli" dedi.
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Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Taner Yıldız,
düzenlenen basın toplantısında seçim çalışmalarını değerlendirdi. Yıldız, AK Parti olarak
iktidar olma ile alakalı hedeflerinin sürdüğünü ve bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi. Yıldız,
7 Haziran seçimleri sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tüm alternatiflere
hayır dediğini söyleyerek, "Bütün bunlar kronik muhalefet anlayışını siyasete yerleştirmiştir.
Bu tabanda çok ciddi rahatsızlık oluşturdu" dedi.
Seçim çalışmaları sırasında vatandaşlarla yaptıkları görüşmeleri de değerlendiren Taner
Yıldız, "HDP'nin son yapılan seçimlerde Kayseri'deki oy oranlarının aynı kaldığını biliyoruz
ama 1 Kasım'da HDP'nin oy oranının miktar ve oy olarak azalacağını düşünüyoruz. Bir çok
kişiyle konuştuğumuzda ve olanları doğru aktardığımızda, böyle bir kanaat bizde oluştu. Bu
seçimde seçmenlerden isteğimiz sandığa gitmeleri, katılım oranı yüzde 95 oranında olmalı. Şu
anda blok siyaset anlayışını sürdürenler de var, bu siyasetin kara lekesidir. İnanmadığı halde
'Ak Parti olmasın' diye çalışmaların kuralları, kutsalları olmayan ve bazı yerlerde HDP'ye bazı
yerlerde MHP'ye bazı yerlerde CHP'ye oy verenlerin artık bu manada kendilerine çeki düzen
vermesi lazım geldiğini demokrasi adına hatırlatmak isterim. Hiçbir seçimde kararsızların
etkili olacağı bir seçim olmadı. Bu seçimde kararsızların vereceği oylar iktidarı belirleyecek.
Kararsızların seçimi bu kadar belirleyecek olduğu bir seçim olmamıştı" ifadesinde bulundu.
Paralel yapıyla ilgili bir soru üzerine Taner Yıldız, "Ben samimi ibadeti ile birlikte hayırlarla
çaba gösterenleri biliyorum. Biz yaşananları anlatıyoruz 'İnanasımız gelmiyor' diyorlar. O tür
konulardan haberlerinin olmadığını söylüyorlar. Bu aldatılmışlığı da gösteriyor. Geçen
belediye seçimlerinde Mardin'de Ahmet Türk'e kapı kapı dolaşarak oy istediler. Nereden
nereye geldiğimizi oturup düşünmemiz lazım. 28 şubatta darbe yapanlara gösterilen
hoşgörünün aynısı bize gösterilemez miydi. Göstermedikleri gibi bizi düşman ilan ettiler. Biz
bunlara üzülüyoruz, bunlara sevinenler Türkiye'nin zayıflamasını isteyenlerdir. HDP'ye oy
vermeleri için kapı kapı dolaştıklarını herkes biliyor. CHP'nin bizim değerlerimize hakaret
ettikleri yapıyı unutmadık. HDP'li bir belediye Peygamber Efendimize hakaret eden
bilboardlar astı. Şu anda oy topladığınız adamların Peygamber Efendimize hakaret ettiğini
namaz kılarak görmezden gelemezsiniz. Burada başka bir şey var" dedi.
Konuşmasında HDP'yi de eleştiren Taner Yıldız, "TBMM çatısı altına girenler PKK
tabutunun altına giremez o haliyle kalkıp meclise giremez. Demirtaş iki tarafa da şirin
görünmeye çalışıyor. Çifte muhasebe yapıyor. HDP'nin içinde de samimi olarak Kürt kardeşi
için oy verenler var ama istismar edildiğini bilmeli" diye konuştu.
Bir önceki seçimde yaşanan trafoya kedi girmesi olayının hatırlatılması üzerine ise Taner
Yıldız, "Seçimlerde bazen ağacın, trafonun arkasına sığınıp yenilgilerine mazeret bulanlar

bundan vazgeçmeli. Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı bu konuda itinalı çalışıyor.
Böyle bir endişenin olacağı kanaatinde değilim" şeklinde konuştu.
5. parti ile alakalı olarak ise Yıldız, "Bizim yetişme tarzımızın, üslubumuzun o noktalara
getirmeyeceğini bildiğim için biz kazandığımız gücü yanımızdakine değil, siyaseten
karşımızdakine kullanırız. Güçten kastım da budur. Yani siyasetten, seçimden, siyasi
rekabetten bahsediyoruz. O yüzden böyle bir şey söz konusu değildir" cevabını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15627.html
Erişim Tarihi: 28.10.2015

Özel Tekden Koleji Cumhuriyet Eğitim Treni
Sivas’a Uğurlandı
Özel Tekden Koleji tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda her yıl geleneksel olarak
Sivas’a giden Cumhuriyet Eğitim Treni, uğurlandı.
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Kayseri Garı’nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Gökhan Azcan, Kocasinan Kaymakamı
Ali Candan, Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, öğrenciler ve veliler
katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan
Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Evlatlarımızın gözlerinde olan pırıltı
bizlere ümit veriyor. Bütün gayemiz onların en iyi şekilde geleceğe yetişmeleri, geleceği en
iyi şekilde planlamalarıdır. Bunun için geleceğin inşasının sırrını tarihte buluyoruz. Bütün
akıllı toplumlar ve akıllı milletler tarihe çok önem verir. Geleceği planlamak isteyen ve
geleceği iyi şekilde inşa etmek isteyen milletlerde tarihine önem verirler. Çünkü tarih müthiş
bir hafızadır. Müthiş bir tecrübe birikimidir. Tarihi ihmal edenler gelecekte başkaları
tarafından yönetilirler. Sömürge olmaya mahkum olurlar. Bu bakımdan biz hepsi birbirinden
kıymetli olan bu güzel evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirmek boynumuzun borcu olduğu
için bizde tarihe büyük önem veriyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından Cumhuriyet Eğitim Treni, Sivas’a uğurlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15628.html
Erişim Tarihi: 28.10.2015

274 Cami Melikgazi’ye Emanet
Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan camilerin bakım, onarım, çevre
düzenleme ve genel temizlik ile cami içi temizliği için özel ekipler oluşturulduğunu hatırlatan
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Meclis kararı ile ilçe sınırları içerisinde
yer alan camilerin ihtiyaçlarına göre eksikliklerinin giderileceğini bildirdi.

27 Ekim 2015 Salı 13:59

İnanç merkezlerini önemsiyoruz…
Cami halıların değiştirilmesi, wc yapımı, onarımları, inşaat malzeme yardımı, cami
kubbelerin bakır korunması, yalıtım için mantolama yapılması, pencerelerin değiştirilmesi,
çevre düzenlemelerin yapılması gibi birçok hizmetin yerine getirileceğini ifade eden Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç, bu yatırım ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi için Melikgazi
Belediye Meclisinde karar alındığını belirtti.
Halk ve çevre sağlığı önemli…
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 274 caminin bulunduğunu vurgulayan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
“Melikgazi Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve ilçe genelinde
bulunan 274 cami de hizmet veren Cami Temizlik Ekibi bulunmaktadır. Bu ekip genel
temizlik çalışması yapmaktadır. Ancak camilerin birde bakım onarım, eskiyen halıların
değiştirilmesi, wc ihtiyaçların karşılanması ve boya gibi eksiklikleri bulunmaktadır. Bunun
hizmete sunulabilmesi için Melikgazi Belediye meclisinden oybirliği ile karar alındı. İlçe
sınırları içerisinde yer alan 274 caminin 35 tanesi tarihi camidir. 35 cami kültür varlıkları
arasında yer almaktadır. Bu camilere özel çalışma gerekmektedir. Ayrıca camilerin bakım ve
onarım işleri ile çevre düzenlemesi, bahçe bakımı ve ağaçların ilaçlanması, gübrelenmesi gibi
çalışmalar da yine Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilmektedir”
35 cami kültür varlıkları arasında …
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan camilerin bayramlarda ve
özel gün ve gecelerde gül suyu ile yıkanıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15629.html
Erişim Tarihi: 28.10.2015

Türkiye'de bizim hızımıza yetişen yok
Büyükşehir Belediyesi ilçelerin kalkınması için adeta arı gibi çalışıyor. Başkan Mustafa Çelik,
11 ilçede hali hazırda 336 ayrı yerde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalıştığını söyledi.
Başkan Çelik, "Türkiye'de hiçbir ilde ilçelerine bu kadar yatırım yapan belediye bulunmaz"
dedi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçelerde de şehirde yer alan alt ve üst yapı ile
sosyal alanların bulunması için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirtti.
30 Mart 2014 seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediyesine bağlanan 11 ilçe ve
mahallelerinde olağanüstü bir hızla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çelik, "11 ilçe ve bağlı
mahallelerinde bugüne kadar 704,8 kilometre yol yaptık. Yine ilçelerimiz ve mahallelerine
496 bin m² kilitli parke döşedik. Halen 11 ilçemizde; Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız
51 noktada, Fen İşleri Daire Başkanlığımız 42 noktada, Yapı Kontrol Daire Başkanlığımız 35
noktada, Park Bahçeler Daire Başkanlığımız 32 noktada ve KASKİ Genel Müdürlüğümüz
176 noktada çalışıyor. Toplam 336 yerde Büyükşehir Belediyesi'nin levhası dikili ve
yatırımlarımız sürüyor. Bunların tamamı projeli ve trilyonluk işler. İlçelerde yaptığımız küçük
işlerin hiçbiri bu rakamlara dahil değil" dedi.
Başkan Mustafa Çelik, Türkiye'de hiçbir ilde ilçelerine bu kadar yatırım yapan başka bir
belediyenin bulunmadığını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15630.html
Erişim Tarihi: 28.10.2015

Ak Parti milletvekillerinden basın toplantısı
AK Parti Kayseri milletvekilleri seçim öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda
konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, “İstikrar için, huzur için, bağımsız ve
mazlumların umudu lider bir Türkiye için gelin AK Parti’yi yeniden ve güçlü bir şekilde tek
başına iktidara taşıyalım” diye konuştu.
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AK Parti İl Teşkilatı’nda düzenlenen basın toplantısına Kayseri Milletvekilleri Kemal
Tekden, Yaşar Karayel, Ahmet Doğan, Havva Talay Çalış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski
Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden katıldı.
Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, “Sonuçları itibariyle
ülkemizin istikbali açısından çok önemli bir seçimin arifesindeyiz. Ülkemizin selametinden ve
refahından rahatsız olan şer akıl odaklarının seçim süresi boyunca Türkiye’yi karıştırma
yolunda bilfiil işin içinde olduklarını görmekteyiz. Dünyadaki güç dengeleri artık kendini
hissettirmekle kalmamakta, adeta teröre şekil verme gibi daha cüretkar siyasi hamleler
yapmaktadırlar. İşte tam da bu noktada 1 Kasım seçimlerinde milletimiz değişik partileri değil
şu tercihlerden birini seçecektir. Ya istikrar ya da kaos, ya huzur ya da anarşi ve korku ortamı,
ya gelişen ve büyüyen ya da içine kapalı ve geri kalmış bir Türkiye” dedi. Milletvekilleri
olarak Kayseri ve ülkeye karşı üzerlerine düşen sorumlulukları gereğini yapmaya çalıştıklarını
ifade eden Tekden, “Burada şer akıl odakları kaos, anarşi ve korku ortamlarının doğurduğu
içine kapalı ve geri kalmış bir Türkiye isterken, bizler dünya mazlumlarının hamiliğine
soyunmuş güçlü ve adalet için var olan bağımsız bir Türkiye hayal ediyoruz. 1 Kasım
seçimleri için listede ismi yer almayan ben ve kıymetli milletvekili arkadaşlarım Ahmet
Doğan ve Yaşar Karayel beylere, Havva Talay Çalış hanımefendi ile şehrimize ve ülkemize
karşı üzerimize düşen sorumluluk gereği bütün şahsi mülahazaların üzerinde tavrımızı net
olarak ortaya koymaya çalışıyoruz. AK Parti’nin tek başına hem iktidar hem muktedir olması
gerektiği yönündeki arzu ve talebimizi bütün halkımıza ilan ediyoruz. Bu vesile ile
milletimize şu çağrıyı yapıyoruz. İstikrar için, huzur için, bağımsız ve mazlumların umudu
lider bir Türkiye için gelin AK Parti’yi yeniden ve güçlü bir şekilde tek başına iktidara
taşıyalım” diye konuştu.
Basın mensuplarının seçimlerde aday gösterilmemesi nedeni ile kırgın olup olmadığı
sorulması üzerine Tekden, “Kimseye kırgın değilim. Ufak rahatsızlıklar var ama kısmet
meselesi. Allah böyle takdir etti, ben öyle düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Bir diğer Milletvekili Ahmet Doğan ise listede yer almadıkları için kırgın olmadıklarını dile
getirerek, “Listede yer almamamız nedeni ile kırgınlık vesaire kesinlikle söz konusu değil.
Başımıza her gelende bir hayır vardır. Listede yer alıp almamak önemli değil. Başlangıçta bu
partide görev alırken de, milletvekili adayı olurken de, milletvekili olduğumuzda da bu
davanın bir erdemliler hareketi olduğunu baştan beri söyledik. Erdemliler hareketinin içinde
yer almak kırgınlık, küskünlük, şahsi menfaatler, makam, mevkiden arındırılmış bir dava
erliği gerektirir. Biz bu davaya bu şekilde baktık. Şuanda listede kimin yer aldığının çok da
önemli olmadığını düşünüyorum. Şuanda Türkiye gerçekten büyük bir eşiktedir. Kritik bir
sınavın öncesindeyiz. Bu sadece Türkiye’nin bir seçimi değil aslında mazlumların, ümmetin
dikkatle izlediği bir seçim” dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış AK Parti'nin neferi olmayı daha çok
önemsediklerini kaydederek, “Bu davaya gönül verdik vereli bizler her gün AK Parti için
koşturuyoruz. Bütün toplantılarına katılıyoruz. Bu bir dava meselesi. Bizlerin milletvekili
olması ya da olmaması hiç önemli değil. Ak Parti’nin bir neferi olmayı daha önemli
görüyoruz” şeklinde konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, “Bu şehre vefa borcumuz var. 3 dönemden beri
milletvekili arkadaşlarımızla birlikte şehrimize, ülkemize, milletimize hizmet etme şerefine
nail olduk. İnşallah şehrimize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız 1 Kasım seçimlerinde aday
gösterilmeyen milletvekillerine teşekkürlerini ileterek, “Ülkemizin bu kadar önceliğinin
olduğu bir ortamda hiç birimizin isimleri ülkemiz kadar önemli olmadığının farkında olan,
dava şuurunda olan arkadaşlarız. Bu bir bayrak yarışı. O açıdan bütün burada olan milletvekili
arkadaşlarımı tebrik ediyorum bu erdemli davranışlarından dolayı. Bizim ayrımızın,
gayrımızın olmadığını hep beraber sahada da görüyoruz. Hep beraber çalışıyoruz. O yüzden

makam ve mevkilerin geçici olduğunu bilen insanlarız. Ben bütün arkadaşlarımı bu manada
yürekten kutluyorum. Türkiye’nin birliğine ve beraberliğine, Türkiye’nin geleceğine her
birimizin bulunduğu yerde yüksek katkılar koyacağına olan inancımı bir kez daha
belirtiyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15631.html
Erişim Tarihi: 28.10.2015

Pınarbaşı Kaymakamı Cem Evini Ziyaret Etti
Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi Kaymakamı Mehmet Haşim Çelik Muharrem ayı dolayısıyla
ilçede bulunan Cem Kültür Evi’ni ziyaret etti.
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Cem Evi ziyaretinde Kaymakam Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet İz, İlçe Müftüsü Reşat
Üstün Ak Parti İlçe Başkanı Türkay Kara, İlçe Müftüsü Reşat Üstün bulundu. Cem Kültür Evi
Başkanı İbrahim Kaya, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan
Kaymakam Çelik, uzun zamandır devam eden birlikteliğin ve güzelliğin devam edeceğini
vurguladı. Çelik “Muharrem Ayı içerisindeyiz birlik beraberlik ve hoşgörünün ön plana
çıktığı Muharrem ayında Cem Evi’ni ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Allah
bu ayda tutulan oruçları Aşureleri kabul etsin” sözleri ile duygularını dile getirdi.
Pınarbaşı Cem Evi Başkanı İbrahim Kaya ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Çelik ve
beraberindekilere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15632.html
Erişim Tarihi: 28.10.2015

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Yıldız
Kazancılar Çarşısında Esnafı Ziyaret Etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Milletvekili Adayı Taner Yıldız, Kazancılar
Çarşısında esnafı ziyaret ederek, 1 Kasım seçimleri için destek istedi.
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1 Kasım seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı
ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Taner Yıldız, Kazancılar Çarşısı'nda esnafı ziyaret
etti. Esnafla sohbet eden Yıldız, Pazar günü yapılacak seçimlerde destek istedi. Milletvekili
adayı Yıldız, esnafa 1 Kasım seçimlerinin önemini anlattı. Esnaf da milletvekili adayı Yıldız'a
sektörleri ile ilgili sıkıntılarını anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15633.html
Erişim Tarihi: 28.10.2015

Vali Düzgün, Tabiat Varlıkları Koruma Bölge
Komisyonu’nu Kabul Etti
Vali Orhan Düzgün, Veli Böke başkanlığındaki Kayseri Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Oktay Özkan ve üyeleri Doç. Dr. Gökhan
Halıcı, Başak Güleser ve Hadi Kuvulmaz’ı makamında kabul etti.

27 Ekim 2015 Salı 14:28

Vali Düzgün, kabulde, Kayseri’de 12 doğal sit alanı ve 19 anıt ağaç bulunduğunu belirterek,
özellikleri ve güzellikleri bakımından ender bulunan bu tabiat varlıklarını korumanın
sevmekle mümkün olabileceğini söyledi.
Kayseri’nin tabiat varlıkları açısından zengin bir il olduğuna işaret eden ve Kayseri’nin bu
varlıklarına sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu dile getiren Vali Düzgün, şu bilgileri
verdi:
"Yeşilhisar ilçemizdeki Soğanlı bölgesi, Keşlik’teki Kaya Kiliseler ve Mağaralar,
Erdemli’deki Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı, Talas Doğal Sit Alanı, Kapuzbaşı Şelaleleri,
Tuzla Gölü, Sultansazlığı, Tavlusun Doğal Sit Alanı, Yedigöller’deki Direk Gölü, Engir Gölü,
Pınarbaşı’ndaki Zamantı Irmağı Kaynağı ve Şeker’deki Alaattin Keykubat Gölü, özellikleri ve
güzellikleri bakımından ender bulunan tabiat varlıklarımızdır. Kayseri’mizin bu eşsiz
güzelliklerini hep birlikte sahiplenmeli ve korumalıyız. Ayrıca, 19 adet anıt ağacımız
bulunmaktadır. Yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara
sahip olan, yöre folklorunda, kültür ve tarihinde özel yeri bulunan, geçmiş ile günümüz,
günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan
ağaçlarımız da bizim için özel önem taşımaktadır."
Vali Düzgün, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının 2011 yılında
bölünmesi ile kurulan Kayseri Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’nun bugüne kadar
aldığı 200 kararın Kayseri’nin tabiat varlıklarını koruma ve sahiplenmeye yardımcı olduğunu
ifade ederek, görevlerini hassasiyetle yerine getiren komisyon başkanı ve üyelerine teşekkür
etti.
Komisyonun Başkanlığını yürüten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veli
Böke de, kabulünden dolayı Vali Düzgün’e teşekkür ederek, şahsı ve komisyon üyelerinin

Vali Düzgün’ün desteğini her zaman gördüğünü ve bu durumun çalışmalarında kendilerine
moral ve şevk kazandırdığını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15634.html
Erişim Tarihi: 28.10.2015

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na
Geçmiş Olsun Telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla
arayarak, CHP Genel Merkezi önünde dün ateş açılması hadisesiyle alakalı geçmiş olsun
dileklerini iletti.
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde gerçekleşen
telefon görüşmesinde Erdoğan, yetkililerden olayla ilgili bilgi aldığını ve hadiseyi
aydınlatmaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun da Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a duyarlılığından ve ilgisinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15635.html
Erişim Tarihi: 28.10.2015

Dün Oynanan Oyunlar Bugün Yine Sahnede
Kütahya Valisi Şerif Yılmaz, "Cumhuriyet, tarihten silinme, yok olma tehlikesiyle karşı
karşıyayken 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyerek tarih sahnesindeki hükmünü sürdüren
devletimizin ve milletimizin en büyük kazanımıdır" dedi.
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Cumhuriyet'in kuruluşunun 92. yıl dönümünü sebebiyle bir mesaj yayınlayan Vali Yılmaz,
"İçimizdeki ve dışımızdaki düşmanların oynadığı oyunlara, çıkardıkları zorluklara rağmen
bugün hala ayaktayız ve her geçen gün inançla, azimle millet ve Devlet olarak daha da
güçleniyoruz. İstiklal ordularını yetiştiren, Cumhuriyet temellerinin atıldığı bu topraklarda
bulunmanın onurunu yaşıyorum. Bizler parçalanıp, yok edilmek istenen bir milletin

evlatlarıyız. Dün oynanan oyunlar bugün yine sahnede. Düşmanlarımız hiç değişmedi.
Osmanlı Devleti'nden bu yana sadece kendi milletine değil tüm insanlara ebedi yurt olması
adına çabalanmış, barışı ve hürriyeti en büyük ilkesi kılmış bu topraklarda bugün yine
emperyalist güçlere karşı savaş halindeyiz.
Kurtuluş Savaşı'nda içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara karşı göğüs geren, dik duruşuyla
zaferi getiren Türkiye'nin bugün içinde bulunduğumuz süreçte de dış güçlere ve içimizdeki
maşalara gerekli cevabı vereceğine inanıyorum. Bugün ihtiyacımız olan şey birbirimize her
zamankinden daha fazla kenetlenmek, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmektir.
Bağımsızlığını kazanma uğrunda yıllarca mücadele veren ve tüm yokluklara karşın bu haklı
mücadeleden dünyaya örnek olacak olan bir zaferle çıkan Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğinde bağımsız, güçlü ve çağdaş bir devlet olmayı başarmıştır. Bu başarının
ardında Türk milletinin fedakarlığı, vatan sevgisi ve azmi vardır. Başta Cumhuriyetimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın kahramanlarını, bu
vatan için canlarını feda ederek milletimizin gönlünde ölümsüzleşen şehitlerimizi rahmetle,
gazilerimizi şükranla anıyor, tüm Kütahyalı hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramını
kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15636.html
Erişim Tarihi: 28.10.2015

Bu Ülkedeki En Kıymetli Mesleği Yapıyoruz
Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Şırnak'ta 5 yıl öğretmenlik yaptım ve bir öğrenci
andımızı okudu, sonunda 'Ne mutlu Kürdüm diyene' dedi biz yapıştık kaldık. Ne yapacağız?
Hiçbir şey yapamayız, yapacağınız her şey yanlış teper. Çünkü andımızın kurgusu yanlış"
dedi.
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Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde
düzenlenen "Yönetici Okulu Konferansı"na katıldı. Burada katılımcılara hitaben bir konuşma
yapan Yalçın, “Bu ülkedeki en kıymetli mesleği yapıyoruz. Ulusa sesleniş gibi bir sesleniş
yapanlar şunu unutmayın, onlara 'Bunu yapmayın, şunu yapmayın' demek çocuklarımızda
ötekileştirmekten, nefret uyandırmaktan başka bir şey ortaya çıkarmaz. Ulusa seslenmek
yerine öğrencilerin yüreğine dokunmak, çocuğun kalbine inmek gerekiyor. Müdür olurken
bile öğretmek zorundayız. Eğer idareci olduğunuzda eski köye yeni adetler getiremiyorsanız,
görevden geldiğiniz gibi gitmeyi de göze alamıyorsanız başarılı olamazsınız" dedi.
"TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER BİÇİMLEYİCİ OLARAK SEÇİLDİLER"
Yalçın, "Türkiye'de öğretmenler biçimleyici olarak seçildiler. Halkevleri üzerinden bir toplum
dönüştürülmeye çalışıldı. Bunun için bütün ayrılıklar harekete geçirildi. Yıllarca Türk
filmlerinde imam ve yönetmen kıyaslanması, tartışması yapıldı. Birinin öncelendiği, birisinin
örselendiği enteresan bir propaganda altında kaldık ve hepsine güldük. Aslında gülünecek bir
durum yoktu ve ağlanacak şeylerdi. Aslında bir operasyondan geçiyorduk. Yıllardır

çocuklarımıza andımızı okuttuk. Andımızda halbuki hikmet falan yoktu, bir tuhaflık vardı.
Etnik damara vurgu yapan, millet bilincini örseleyen, enteresan kurgu vardı. Herkesin etnik
damarına vurgu yapan, asla bir arada bulunmasına, kaynaşmasına değil, çatışmasını tetikleyen
cümleler vardı içerisinde. Yıllarca okuduğumuz andımız dahil onlar yanlış ve bilinçli
politikalardı. Hiç kimse keramet aramasın. Kutsal bir metin haline geldi. Kaldırılırken
saatlerce tartışmalar oldu. Bilmeden konum aldılar, 'Olur mu, şu öyle, bu böyle' falan dediler.
Şırnak'ta 5 yıl öğretmenlik yaptım ve bir öğrenci andımızı okudu, sonunda 'Ne mutlu Kürdüm
diyene' dedi biz yapıştık kaldık. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayız, yapacağınız her şey
yanlış teper. Çünkü andımızın kurgusu yanlış" diye konuştu.
"BİZE 'GAZETE OKU' DEDİLER AMA BİZ NEYİ OKUDUK"
Yalçın, "Bu ülkede gazeteler ve televizyonlar üzerinden darbeler yapıldı. Toplumda algılar
oluşturuldu. Medya üzerinden yapıldı bunlar. Bize 'Gazete oku' dediler ama biz neyi okuduk.
Kitap tutuşturduk öğrencilerin eline, 'İnsanlarla fareler' kitabını ve bunu klasikler arasına
aldık. 100 temel eser dedik. O kitaptan bir şeyler öğretmeye kalktık. Halbuki orada dilimle
söylemeye utanıyorum, 'Bilmem neyin arasındaki ne neyi kucaklayan' gibi kelimelerle dolu
kitapla çocukların bilinçaltına neler yerleştiriliyordu bunun farkına varamadık. 24 Kasım'da
Kartal'da bir belediye öğretmenlere bir kitap dağıttı. Bizde kültür hizmeti için minnettar olduk
onlara. Kimse bunu neden dağıttılar, ne için dağıttılar demedi. Bir ilçe başkanımız beni aradı
ve kitabı incelediklerini, tuhaf olduğunu söyledi. Kitapta bizim Adem soyundan değil, hayvan
soyundan geldiğimizi, dine, imana, İslam'a küfrettiğin aktardı. Bu kitap acayip bir şeydi.
İnceledik ve bu adam bunu hangi cesaretle dağıtıyor, bilinçli bir şekilde. Bir kişinin fark
etmesiyle ortaya çıktı bu. Kitaplarla ilgili açıklama yaptık ve ardından basına aksettirildi
konu. Olaylar gelişti, talimat verildi, kitap incelemeye alındı ve kitabın 27 noktasında
sakıncalı olduğu belirlenen kelimeler bulundu" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15637.html
Erişim Tarihi: 28.10.2015

7 Haziran Gibi Çıkarsa Koalisyon Arayacağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili adayı Mehmet Ali Şahin, seçim
çalışmaları kapsamında Kartaltepe Mahallesi sakinleriyle bir düğün salonunda bir araya
gelerek muhalefet partilerine yüklendi.
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Tek partili iktidarı savunduğunu bunu da savunmaya devam edeceğini belirten Şahin, “Eğer
tek başınıza iktidara gelebilecek bir performansınız bir gücünüz varsa siz gelin. Ey CHP'liler,
ey MHP'liler korkmayın. Bu millet 1 Kasım'da AK Parti'yi tek başına iktidara getirecek, bunu
sezdiniz, bunun endişesini yüreğinizde yerleşmiş. Şimdi onun endişesiyle bir takım cümleleri
amacından saptırarak değerlendirmeler yapıyorsunuz” dedi.
“HANGİ PARTİ TEK BAŞINA İKTİDARA GELEBİLECEKSE GELSİN”
1 Kasım seçimlerine 4 gün kaldığını anımsatan Şahin, “ Biz diyoruz ki; ey milletim, ey halk, 1
Kasım seçimlerinde 7 Haziran seçim sonuçlarına benzer bir sonuç oluşmaz ve tek partiyi

iktidara getirirseniz Türkiye’nin hızlı kalkınmasına ve sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine
katkıda bulunur. Hangi parti tek başına iktidara gelebilecekse gelsin. Diğer siyasi partilerin
böyle bir umudu yok. CHP ve MHP’nin de yok. Şimdi sabahtan akşama kadar benim
yaptığım açıklamayı saptırarak ‘Ooo Mehmet Ali Şahin seçmenleri tehdit etti, şantaj yapıyor’
diye eleştiriyorlar. Ben tek parti iktidarını savunuyorum. Tek partinin iktidara gelmesini
savunuyorum ve bunu savunmaya devam edeceğim. Bu milletimize bir tehdit şantaj değildir.
1 Kasım'da bir parti tek başına iktidara gelmelidir. Şu anda tek başına iktidara gelmeye
namzet tek parti var, o da AK Parti’dir” ifadesinde bulundu.
Şahin, daha sonra salonda kendini dinleyen mahalle halkına dönerek, ‘Aziz hemşerilerim, siz
benim bu beyanımı bir tehdit ve şantaj olarak algıladınız mı’ diyerek sorması üzerine
salondakiler ‘Hayır’ cevabını verdi.
“MUHALEFET PARTİLERİNDE ŞİMDİ BİR TELAŞ BAŞLADI”
“Ben kimseye tehditle şantajla oy verin demem” diyerek konuşmasını devam ettiren Şahin,
“Millet asıldır biz onun vekilliğine talibiz. Ama bu partiler tek başına iktidara gelecek güce
sahip olmadıkları için bir tek kendilerinin çıkış yolları var. Acaba seçimlerde bir tek parti
tekrar iktidara gelemesin, biz de bir koalisyona bir yerlerden tutunalım. Amaçları koalisyon.
Tıpkı 90'lı yıllarda olduğu gibi, hatta 70'li yıllarda olduğu gibi. Biz bunu kabul etmiyoruz
arkadaşlar. Vatandaşlarımızla bu konuyu ben paylaşıyorum, düşüncemi açıklıyorum. Bu bir
tehdit ve şantaj amacıyla söylemiyorum, düşüncemi söylüyorum,ister kabul edersiniz ister
etmezsiniz,karar sizin kardeşim.Sayın Kılıçdaroğlu'na, MHP yöneticilerine sesleniyorum;
eğer tek başınıza iktidara gelebilecek bir performansınız bir gücünüz varsa gelin.Siz
gelebilecekseniz siz gelin. Gücünüz varsa siz gelin. Ama ben partimin gelmesini istiyorum,
bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Türkiye için hayırlı olduğuna inandığım bir öneriyi
sizlerle paylaşıyorum. Milletimizin de bu doğrultuda bir karar vermeye hazırlandığını anket
sonuçlarının da böyle bir netice verdiğini gören muhalefet partilerinde şimdi bir telaş başladı.
Baktılar ki; AK Parti yeniden tek başına iktidara koşuyor acaba nasıl milletin kafasını
karıştırarak AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesini önleyebiliriz. Biz bu boş laflara,
gürültülere pabuç bırakmayız. 1 Kasım akşamı sandıklar açıldığında sandıktan yeniden AK
Partinin tek başına iktidara çıkacak” diye konuştu.
“EY CHP'LİLER, EY MHP'LİLER KORKMAYIN”
7 Haziran seçimleri gibi bir tablo çıkarsa bizim yapacağımız şey yine koalisyon arayışları
içerisinde olmaktır diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, “Biz
koalisyonlu dönemlerin Türkiye'ye hayır getirmeyeceğini düşünüyoruz. Ben halkımızın
büyük bir çoğunluğunun da böyle düşündüğüne inanıyorum. 1 Kasım’da sandığa giderek tek
başına bir partinin iktidarını çıkacağını düşünüyorum. Ey CHP'liler, ey MHP'liler korkmayın.
Bu millet 1 Kasım'da AK Parti'yi tek başına iktidara getirecek, bunu sezdiniz, bunun
endişesini yüreğinizde yerleşmiş. Şimdi onun endişesiyle bir takım cümleleri amacından
saptırarak değerlendirmeler yapıyorsunuz” diye konuştu.
“YENİ OYUNLAR PEŞİNDELER”
AK Parti'nin tek başına iktidarını önlemek için oyunlar oynandığını, birilerinin SP'li
seçmenlere, "Baraj kalktı. Siz SP'ye oy verin, milletvekili çıkarırsınız" dediğini ifade eden
Şahin “AK Parti'nin tek başına iktidarını önlemek için ne oyunlar peşindeler. Saadet
Partililere diyormuşlar ki birileri baraj kalktı, siz saadet partisine oylarınızı verin milletvekili
çıkarırsınız. Ben bunu Saadet Partili kardeşlerimizin uydurduğu kanaatinde değilim.
Türkiye'de AK Parti'nin iktidara uzaklaşmasını isteyenler, Tayyip Erdoğan'ın ve Ahmet
Davutoğlu'nun önünü kesmek isteyenler nasıl olsa biz barajı aşarak milletvekili
çıkaramayacağız, hiç olmazsa görüşlerimize çok yakın olan AK Parti'ye oy verelim diyen
Saadet Partili kardeşlerimizi kandırmaya çalışıyorlar. Saadet Partili kardeşlerimiz bilmez mi
yüzde 10 barajının hala devam etmekte olduğunu bilirler. Bildikleri halde baraj kalktı. Saadet
Partisi'ne oy verelim demez Saadet Partili kardeşlerim. Onlar dürüst insanlardır, namuslu

insanlardır. Ben onlarla geçmişte siyaset yapmış bir kardeşinizim. Ama birileri onların da
kafalarını karıştırarak bu konuları bilmeyen Saadet Partili kardeşlerimin zihnini çelmeye
çalışıyorlar.” dedi.
“ÜLKEMİZİN BİR BAKIMA BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİDİR”
Bazı ülkelerin AK Parti iktidarından rahatsız olduğunu da dile getiren Şahin, “ Tekerlekli ve
zırhlı araçlar biz üretiyoruz artık. Malezya'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a,
Cezayir'e, Azerbaycan'a, Bahreyn'e sattık.Ateşli sistemler,telsizler Ürdün'e, Endonezya'ya,
Pakistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıyoruz.Biz geldiğimizde savunma sanayi ihracatı
60 milyon dolardı.Şu anda bu 1 milyar 600 milyon dolar. Şimdi neden bazıları AK Parti
iktidarından rahatsız. Çünkü bu ülkelere AK Parti gelmeden önce tekerlekli ve zırhlı araçlara
o ülkeler veriyordu. Türkiye onlardan daha kaliteli ve ucuzunu üreterek onlara satıyor. Pazar
kaybettiler pazar. O nedenle AK Parti iş başında kalmamalı diğer pazarlarını da kaybetmekten
korkuyorlar. O nedenle bütün bunları iyi bileceğiz ve bu oyunların farkında olarak 1 Kasım'da
sandık başına giderken oylarımızı o şekilde kullanacağız. Yani bu ülkemizin bir bakıma
bağımsızlık mücadelesidir. Biz 13 yıl içersinde yapmış olduğumuz ve Türkiye
kazandırdığımız hizmetleri üstüne daha yenilerini koyarak devam ettirmek istiyoruz. Bu
koalisyonla olmaz arkadaşlar. Yanımız bir partiyi ortak alarak bunlar olmaz. Geçmişte bunlar
yaşandı. Biz milletimize diyoruz ki; kardeşim bizi seçimlerden sonra yanımıza ortak arayışı
içerisinde bırakmayın. Bizi tek başımızı iktidara getirin.Bazıları bundan rahatsız olabilir”
ifadesinde bulundu.
“BU DEVLETİ KATİL İLAN EDEN ADAMLA NİYE GÖRÜŞÜYORSUN”
Terörle mücadelede en kapsamlı mücadeleyi verdiklerini de kaydeden Şahin konuşmasını şu
sözlerle tamamladı:
“Bakın Kılıçdaroğlu, HDP eş başkanı ile görüştü. Ne görüştü bilmiyoruz. Gelecekle ilgili ne
hesapları var bilmiyoruz. Genel başkanımız görüşmedi, çünkü Ankara'da 2 tane canlı bomba
eylemi yapıldı, 102 vatandaşımız hayatını kaybetti, 100 den fazla hastanede yaralı var. HDP
eş başkanı bunu devlet yapmıştır, devlet katil dedi. Devleti suçladı. Cumhurbaşkanımızı,
Başbakanımızı adeta katil olarak nitelemeye çalıştı edepsizce. Şimdi Sayın Başbakanımız bu
laflarından dolayı özür dilemedikçe, pişmanlığını ifade etmedikçe ben HDP eş başkanıyla
görüşmem dedi. Ama Kılıçdaroğlu görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Devletini katil ilan eden
adamla görüştü. CHP ikide bir ben devlet kuran bir partiyim der, bu devleti ben kurdum der.
Eğer bu devleti sen kurmuşsan ey CHP, bu devleti katil ilan eden adamla niye görüşüyorsun”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15640.html
Erişim Tarihi: 28.10.2015

Doğan ve Tekden aşure dağıttı
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İlim-Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi imam-hatiplilere aşure ikram etti. Hazırlanan 1200
kişilik aşure Dedeman ve Nazmi Toker İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine dağıtıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Doğan ile Kemal Tekden’in gerçekleştirdiği dağıtım
esnasında Dedeman İHO Müdürü Mustafa Elmalı, Nazmi Toker İHO Müdürü Gökhan Orak
ile İlim Yayma Cemiyeti Şehit Furkan Doğan Yurt Müdürü İbrahim Yerlikaya da hazır
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15645.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Nobel ödüllü Sancar’a ERÜ’den jest
Kanser tedavisinde önemli yeri olan DNA onarımı alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Aziz
Sancar’ın ismi Erciyes Üniversitesi’nde bir caddeye verildi.
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Geçtiğimiz ay hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini
koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof.
Dr. Aziz Sancar ismi Kayseri’de bir caddeye verildi.
Erciyes Üniversitesi kampüs alanı içerisinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
binasından Genom ve Kök Hücre Merkezine kadar olan caddenin ismi Aziz Sancar Caddesi
olarak değiştirildi. Nobel Ödülünü kimya alanında kazanan ilk Türk olması sebebiyle Erciyes
Üniversitesi Aziz Sancar’a güzel bir jest ile karşılık verdi. Erciyes Üniversitesi senatosunun
aldığı ortak karar ile kampüs alanı içinde bir caddenin adı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ismi ile
değiştirildi.
Haber: Veli Gögebakan-Erdal Ceylan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15646.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nden, Rektör Çakır’a
ziyaret
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve beraberindeki heyet Erciyes Üniversitesi Vekil
Rektörü Prof. Dr. Hamza Çakır’ı makamında ziyaret etti.
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Burada açıklama yapan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa
Yıldız, Erciyes Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile
getirdi. Erciyes Üniversitesi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolüne de
değinen Prof. Dr. Yıldız, ziyaretlerinin bir diğer amacının da bu iş birliği protokolü
çerçevesinde neler yapılabileceğinin yanı sıra ve kapsamının nasıl genişletilebileceği
konusunda fikir alışverişini yapılmasını kapsadığını belirtti. Erciyes Üniversitesi’nin bu güne
dek Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin her anlamda yanında olduğunun altını çizen Yıldız,
verilen desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.
Çakır; “Ahmet Yesevi Üniversitesi 9 fakültesi ile kökleşen bir üniversite”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erciyes Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr.
Hamza Çakır ise sözlerine yaklaşık altı ay önce Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanlığı’na getirilen Prof. Dr. Musa Yıldız’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde
bulunarak başladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 9 fakültesi ile kökleşen bir üniversite
olduğunun altını çizen Çakır, yapısı ve çalışmalarıyla göz dolduran bir üniversiteyle iş birliği
protokolleriyle bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Kendisinin de bir iletişimci
olduğunu belirten Çakır en kısa zamanda Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni ve özellikle de yeni
kurulan İletişim Fakültesi’ni ziyaret edeceklerinin sözünü verdi. Görüşme karşılıklı hediye
takdimlerinin ardından son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15647.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Süt mü, balık mı?
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Et ve Balık Kurumu (EBK) 2,5 yıl önce Et ve Süt Kurumu’na (ESK) dönüşmüştü. Ancak
ESK’nın Kayseri’deki bazı satış mağazalarında kafa karışıklığı hala sürüyor. Kimi
mağazalarda ESK adı hiç yer almazken bazılarında iki isim birden bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15648.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Huzur için tek başına iktidar
AK Parti Kayseri milletvekilleri, partinin il başkanlığında ortak basın açıklamasında
bulundular. Grup adına açıklama yapan Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, “İstikrar için,
huzur için, bağımsız ve mazlumların umudu lider bir Türkiye için gelin AK Parti’yi yeniden
ve güçlü bir şekilde tek başına iktidara taşıyalım” dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekilleri ortak basın açıklamasında bulundu. AK Parti İl Teşkilatı’nda
düzenlenen basın toplantısına Kayseri Milletvekilleri Ahmet Doğan, Yaşar Karayel, Kemal
Tekden, Havva Talay Çalış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti
İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden katıldı.
Ya huzur, ya da anarşi
Toplantıya katılan milletvekilleri adına ortak basın bildirisini okuyan AK Parti Kayseri
Milletvekili Kemal Tekden, sonuçları itibariyle ülkemizin istikbali açısından çok önemli bir
seçimin arifesinde olduğumuzu belirterek: “Ülkemizin selametinden ve refahından rahatsız
olan şer akıl odaklarının seçim süresi boyunca Türkiye’yi karıştırma yolunda bilfiil işin içinde
olduklarını görmekteyiz. Dünyadaki güç dengeleri artık kendini hissettirmekle kalmamakta,
adeta teröre şekil verme gibi daha cüretkar siyasi hamleler yapmaktadırlar. İşte tam da bu
noktada 1 Kasım seçimlerinde milletimiz değişik partileri değil şu tercihlerden birini
seçecektir. Ya istikrar ya da kaos, ya huzur ya da anarşi ve korku ortamı, ya gelişen ve
büyüyen ya da içine kapalı ve geri kalmış bir Türkiye… Milletvekilleri olarak Kayseri ve
ülkeye karşı üzerlerimize düşen sorumlulukları gereğini yapmaya çalıştık. Burada şer akıl
odakları kaos, anarşi ve korku ortamlarının doğurduğu içine kapalı ve geri kalmış bir Türkiye
isterken, bizler dünya mazlumlarının hamiliğine soyunmuş güçlü ve adalet için var olan
bağımsız bir Türkiye hayal ediyoruz. 1 Kasım seçimleri için listede ismi yer almayan ben ve
kıymetli milletvekili arkadaşlarım Ahmet Doğan ve Yaşar Karayel beylere, Havva Talay
Çalış hanımefendi ile şehrimize ve ülkemize karşı üzerimize düşen sorumluluk gereği bütün
şahsi mülahazaların üzerinde tavrımızı net olarak ortaya koymaya çalışıyoruz” şeklinde
konuştu.
Tekden, “Cennet vatanımızın istikrarı ve istikbali için, milletimizin huzuru için,
çocuklarımızın daha güçlü bir Türkiye’de başları dik yaşamaları için; daha önce de olduğu
gibi bu davanın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu davanın
hadimi Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte ‘Sen Ben Yok, Türkiye Var’
diyoruz. AK Parti’nin tek başına hem iktidar hem muktedir olması gerektiği yönündeki arzu

ve talebimizi bütün halkımıza ilan ediyoruz. Bu vesile ile milletimize şu çağrıyı yapıyoruz.
İstikrar için, huzur için, bağımsız ve mazlumların umudu lider bir Türkiye için gelin AK
Parti’yi yeniden ve güçlü bir şekilde tek başına iktidara taşıyalım” açıklamasında bulundu.
Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekden, seçimlerde aday
gösterilmemesi nedeni ile kırgın olup olmadığı sorusu üzerine, “Kimseye kırgın değilim. Ufak
rahatsızlıklar var ama kısmet meselesi. Allah böyle takdir etti, ben öyle düşünüyorum” dedi.
Kırgın değiliz
Ahmet Doğan da listede yer almamaları nedeni ile kırgınlığın söz konusu olmadığını
belirterek sözlerini şöyle sürdürdü, “Listede yer alıp almamak önemli değil. Başlangıçta bu
partide görev alırken de, milletvekili adayı olurken de, milletvekili olduğumuzda da bu
davanın bir erdemliler hareketi olduğunu baştan beri söyledik. Erdemliler hareketinin içinde
yer almak kırgınlık, küskünlük, şahsi menfaatler, makam, mevkiden arındırılmış bir dava
erliği gerektirir. Biz bu davaya bu şekilde baktık. Şuanda listede kimin yer aldığının çok da
önemli olmadığını düşünüyorum. Türkiye şu anda büyük bir eşiktedir. Kritik bir sınavın
öncesindeyiz. Bu sadece Türkiye’nin bir seçimi değil aslında mazlumların, ümmetin dikkatle
izlediği bir seçim.”
Bu davaya gönül verdik
AK Parti'nin neferi olmayı çok önemsediklerini belirten Havva Talay Çalış ise, “Bu davaya
gönül verdik vereli bizler her gün AK Parti için koşturuyoruz. Bütün toplantılarına
katılıyoruz. Bu bir dava meselesi. Bizlerin milletvekili olması ya da olmaması hiç önemli
değil. Ak Parti’nin bir neferi olmayı daha önemli görüyoruz” şeklinde konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, “Bu şehre vefa borcumuz var. 3 dönemden beri
milletvekili arkadaşlarımızla birlikte şehrimize, ülkemize, milletimize hizmet etme şerefine
nail olduk. İnşallah şehrimize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
isimlerimiz, ülkemiz kadar önemli değil
Son olarak söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız 1 Kasım seçimlerinde
aday gösterilmeyen milletvekillerine teşekkürlerini etti. Yıldız, “Ülkemizin bu kadar
önceliğinin olduğu bir ortamda hiç birimizin isimleri ülkemiz kadar önemli olmadığının
farkında olan, dava şuurunda olan arkadaşlarız. Bu bir bayrak yarışı. O açıdan burada olan
milletvekili arkadaşlarımı tebrik ediyorum bu erdemli davranışlarından dolayı. Bizim
ayrımızın, gayrımızın olmadığını hep beraber sahada da görüyoruz. Hep beraber çalışıyoruz.
O yüzden makam ve mevkilerin geçici olduğunu bilen insanlarız. Ben bütün arkadaşlarımı bu
manada yürekten kutluyorum. Türkiye’nin birliğine ve beraberliğine, Türkiye’nin geleceğine
her birimizin bulunduğu yerde yüksek katkılar koyacağına olan inancımı bir kez daha
belirtiyorum” ifadelerini kullandı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15649.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

29 Ekim kutlamaları başlıyor
Cumhuriyet’in kuruluşunun 92. yıldönümü kutlamaları için şehrimizde hazırlıklara başlandı.
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Program, 28 Ekim saat 13.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenklerin
sunulmasıyla başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü yine Cumhuriyet Meydanı’nda saat
9.30’da halk oyunları gösterileri yapılacak. Halk oyunlarını saygı duruşu ve İstiklal Marşı
eşliğinde bayrağımızın göndere çekilmesi takip ederken; ardından öğrenciler şiir okuyacak,
artistik jimnastik gösterisi olacak. Program, Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası ödül töreni
ve geçit töreni ile sona erecek.
Ayrıca aynı akşam saat 20.00’da Vali Orhan Düzgün Hilton Oteli Erciyes Salonu’nda bir
resepsiyon verecek.
Diğer etkinlikler:
21-28 Ekim arası: Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası (Yer: Sümer Vali Nihat Canpolat
Stadı. Saat: 16.00)
28 Ekim: Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası Final Maçları (Yer: Sümer Vali Nihat
Canpolat Stadı. Saat: 16.00)
28-30 Ekim: Cumhuriyet Tırmanışı (Yer: Erciyes Dağı)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15650.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Tarih eğitimimiz fanatik bir nesil yetiştiriyor
Araştırmacı-yazar Mustafa Armağan, okullarımızda hainler ve kahramanlar şeklinde bir tarih
anlatımı olduğuna dikkat çekerek, bu durumun Küfürden ve hakaretten başka bir şey
bilmeyen fanatik bir neslin yetişmesine sebep olduğunu söyledi.
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Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan, Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen 2. Kayseri
Kitap fuarında okurlarıyla buluştu. Burada okurlarıyla sohbet eden Armağan, sevilen
kitaplarını okurları için imzaladı. İmza programı sürerken görüştüğümüz yazar Armağan ile
bir söyleşi gerçekleştirdik.
Kayseri Kitap fuarını nasıl buldunuz?
Her geçen gün Kayseri’yi biraz daha gelişmiş görüyorum. Kitap fuarı, Kayseri adına
sevindiğim bir hadise. Kayseri’yi kitap okuyan bir şehir olarak biliyoruz. Fuarda bu duruma
katkı sağlayacak. Birkaç saatlik uykuya rağmen fuara katılım sağladım.
İnsanların tarihe olan ilgisinden memnun musunuz?
Çok yüksek bir ilgi var. Şuanda yeni bir kitap çıkarmamış olmama rağmen böyle bir ilginin
olması beni şaşırttı. Çıkardığım ‘Derin Tarih’ dergisinin de bunda çok büyük bir katkısı var.
Şuanda dağıtım şirketi magazin dergilerinin satmadığını ama tarih dergilerinin satıldığını
söylüyor. Yeni eserler satılmıyor, eski eserler satılıyor. Çünkü yeni olan her şeyi insanlar
hemen öğreniyor. Ama Melikşah’ın, Nizamülmülk’e ne söylediğini bilmiyorlar. Onu da ancak
biz yazarsak öğreniyorlar. Dolayısı ile yeni olan eski, eski olan yeni kalıyor.

Siz tarih konusunda ezberleri bozuyorsunuz. Resmi tarihinin dışında bazı şeyleri kaleme
alıyorsunuz. İnsanların bu konudaki teveccühünü nasıl buluyorsunuz?
Türkiye’de üniversiteler ve okullar çoğaldı. Eğitim seviyesi yükseldi. Yabancı dil bilen sayısı
arttı. Düşünen ve internet sayesinde dünyayı tanıyan bir kitle oluştu. Buna paralel olarak tarih
ders bilgileri yükselemedi. Yükselemeyince kitleler arasındaki uçurum durdurulamaz hale
geldi. Dolayısıyla bizim gibi kişilerin yazdıkları, insanlara bir anda yeni bir dünya açtı.
Sultan Abdülhamit döneminde 3 bin KM demiryolu yapıldığını Atatürk döneminde buna bin
KM eklendiğini söylediğimiz zaman insanlar buna da şaşırıyor. Osmanlı döneminde yapılan
demir yolları Cumhuriyet döneminde yapılan demir yollarından çok daha fazlaydı. Bu bilgiler
insanlara çok ilginç geliyor. Bunları ilkokuldan beri duya duya ezberlemişler ve
kanıksamışlar. Yeni bir yaklaşım olduğu zaman hemen dikkat kesiliyorlar.
Son zamanlarda ders kitaplarında bazı değişiklikler yaşandı. Bu değişiklikleri nasıl
buluyorsunuz?
Kısmen Osmanlı tarihi bölümleri düzeldi. Ama 1918 sonrası için neredeyse hiçbir düzenleme
yok. Çanakkale bundan 70 sene önce nasıl anlatılıyorsa bugün yine öyle anlatılıyor. Yine
kurtuluş savaşı nasıl anlatılıyorsa bugün öyle anlatılıyor. Kurtuluş Savaşı’nda Kazım
Karabekir’in ismi 2 yerde geçiyor. Birisinde pasif olarak Mustafa Kemal’in doğu cephesine
tayin ettiği kadar. Kendisinden dolayı değil, Mustafa Kemal’den dolayı ismi önemli. İkinci
olarakta Kars ve Gümrü antlaşmasını imzaladı. Peki Kars’ı kurtardığını niye yazmıyorsunuz?
Niçin Ermenileri yendiğini yazmıyorsunuz? Orada da ahlaksızca bir şey yapılıyor. Deniliyor
ki Kars’ı Mehmetçik kurtardı. Kazım Karabekir olunca Mehmetçik kurtarıyor. Ama İnönü
olduğu zaman İsmet İnönü kurtarmış oluyor. Bu ahlaksızlığı bir şekilde kaldırmak lazım. Eğer
orada Mehmetçik kazandıysa; İnönü, Dumlupınar, Başkomutanlık da Mehmetçik tarafından
kazanılmıştır. Ama işine gelmeyince Mehmetçik işine gelince Atatürk ve İnönü kazandı.
Bunlar artık yakışmıyor. İnsanlar bunu görüyor. Bizim de uyarmamızla daha iyi görmeye
başladılar. Bunu görmeye başladıkları için de ders kitaplarına olan inançları kalmadı.
Keşke yavaş yavaş revize etmeye başlasaydık
Ankara’da İnkılap Tarihi Enstitüsü’nü ziyaret ettim. Oranın başkanı bana şunu söyledi:
‘Hocam öyle bir şey yapıyorsunuz ki bizim inkılap tarihi binası bir enkaza dönmüş durumda.
Bir enkazın altındayız. Derse giriyoruz. Öğrencilerin yüzde onu Kemalist bir kafa yapısına
sahip. Onlar bizim söylediklerimize yüzde yüz iman ediyor. Yüzde on da her söylediğimizi
inkar eden bir kesim. Ama ortada bir yüzde seksen var ki; bunlar hiçbir şeye inanmıyor. Ne
anlatırsak anlatalım hiçbir şeye inanmayan bir kitle var. Ne yapalım.”
Biz bu kadar uzun süre direnmemiş olsaydık. Bu tarihi yavaş yavaş revize etmeye
yanaşsaydık. Bugün bu olmayacaktı. Şimdi ayıkla pirincin taşını… Bundan sonra yapılacak
şey; bütünüyle yeni bir mantıkla tarih eğitimi vermek. Burada tek bir görüşün değil; farklı
görüşlerin de haklı olabileceğini… Çünkü demokraside tek kişi haklı değildir. Haklılığın belli
bir oranı vardır. Orada da Karabekir’in, İnönü’nün, Fevzi Çakmak’ın ve Mustafa Kemal’in de
haklı olduğu bir şekilde anlatılırsa insanlar fanatik düşünmekten kurtulur.
Bu eğitim sisteminden fanatik bir kitle çıkıyor. Küfürden ve hakaretten başka bir şey
bilmeyen bir nesil gelişmiş. Halbuki demokratik toplumlarda tepkiyi göstermenin bir yöntemi
var. Gördüğünüz gibi tarih neyi etkiliyor. Siyah ve beyaz şekilde hainler ve kahramanlar
şeklinde bir tarih anlatırsan insanlar da hakaret ve küfre yönelirler. Tarih öğretimi, sadece
tarih öğretmek değil, bir toplumun demokratikleşmesinin önünü açmak olduğunun altınız
çiziyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15651.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Büyükkılıç, Muhtarlar İle Buluştu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, İlçe sınırları içerisinde 81 mahalle
bulunduğunu ve her mahalle muhtarı ile her zaman iç içe ve birlikte istişare içerisinde
çalıştıklarını bildirdi.
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Mahalle muhtarlarına büyük önem ve değer verdiklerini, çünkü yerel alanda beklentilerin,
eksikliklerin ve istenilenlerin neler olduğunu en iyi bilen ve takip eden kişilerin muhtarlar
olduğunu ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, belediye ile muhtarların işbirliği ve
dayanışma içinde çalışmanın mahalleliye hizmet ve yatırım olarak yansıdığını belirtti.
Belediye olarak kentsel dönüşüm de örnek ve referans gösterildiklerini bunda mahalle
muhtarların büyük katkısı olduğunu kaydeden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi:
"81 mahalle muhtarını bir araya getirerek hem iş görüşmesi yaptık hem de birçok konuyu
gündeme getirerek fikirlerini aldık. Bugün muhtarlara acil yapılması gereken 3 hizmet ve
yatırım belirtiniz sorusunu yazılı istedik. Ortak nokta, belediyemizden istekleri sosyal ve spor
tesisleri, kapalı semt pazaryeri, yüzme havuzu, açık alan spor merkezleri ile parklarda
kablosuz inter-net oldu. Bundan 10 yıl önce muhtarlar yol, aslfalt, ve kaldırım talep ederlerdi
ancak şimdi kapalı yüzme havuzu, spor tesisleri, kapalı semt pazaryerleri ve doğa temalı
parklar istemektedirler. Melikgazi Belediyesinin yatırım ve hizmetleri sonucu ilçenin fiziki
yapısı değiştiği gibi, bireylerin sosyal ve yaşam tarzlarında değişmiştir. Cumhurbaşkanımızın
dediği gibi; ‘NEREDEN NEREYE’. Hizmet çıtası yüksek olan bir belediye de muhtarlar
toplantısı daha nezih ve yapıcı olmaktadır."
AK Parti Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri
Milletvekili Mehmet Özhaseki ise bu toplantıların son derece faydalı olduğunu ve yatırımların
gerçekli olmasına faydası olduğunu belirterek “Muhtarlar toplantısını 20 yıl önce bende
gerçekleştiriyordum. O zaman istek ve taleplerle şimdiki taleplere bakıyorum da büyük yol
almışız. Hakikaten Kayseri çok büyük gelişme ve planlı büyüme gösterdi. Özelikle son 10
yıldır istikrar adeta belediye çalışmaların şahlandırdı. Bu büyüme ve gelişmenin devamı için
istikrar şarttır. Ben artık sizlerin Ankara’da temsilcinizim” dedi.
Yıldırım Beyazıt mahalle Muhtarı Saniye Serçe, Sosyal ve Spor Tesisi ile taşkın su kanalı ve
kapalı semt Pazar yerinden dolayı teşekkür etti. Yenimahalle Muhtarı Cuma Yiğit ise, yapılan
yatırım ve hizmetler ile mahalleye vizyon katıldığını ve modern ve planlı yapıları ile prestij
mahalleler arasında yer aldıklarını, Karacaoğlu Mahalle Muhtarı Temur Gülmez ise tüm
muhtarlar adına teşekkür ederek adeta hizmet yağmuru altında olduklarını kaydetti.
Büyükşehir Belediyesi, KASKİ, TEK, Kayserigaz, Otobüs işletmesi ile Melikgazi Belediye
Daire Müdürlerin katıldığını toplantı da Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, toplantı sonrasında
muhtarlara belediye yemekhanesinde öğle yemeği ikramında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15652.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Diz kapağında geçmeyen ağrı: “Sinema
Belirtisi”
Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü doktorlarından Prof. Dr.
Sinan Karaoğlu, "Merdiven inip çıkarken zorlanma, çömelme ağrısı, geçmeyen ağrı, uzun
süre hareketsiz oturma sonrası yürüme sırasında tutukluk hissedilmesi, toplumda sık görülen
ancak bazen teşhiste zorlanılan diz önü ağrısının belirtileri arasında yer alıyor. Ortopedik
rahatsızlıklar arasında sık görülen bu sorun, toplumu yüzde 40 oranında etkiliyor" dedi.
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Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu, diz önü ağrısının nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Karaoğlu, "Diz önü
ağrısı tıp dilinde ‘Patella-Femoral Ağrı Sendromu’ olarak tanımlanmaktadır. Diz kapağı
anlamına gelen ‘Patella’, halk arasında ‘ayna kemiği’ olarak da bilinir ve dizin önünde yer
alır. Bu kemik üst adalenin kuvveti dizin altına iletmesini sağlayan bir aracı olarak görev
yapar. Rahatlıkla merdiven çıkmak, futbolcuların şut atması gibi hareketler diz kapağı
sayesinde yapılabildiği için bu kemik önem taşımaktadır. Bacağı hareket ettiren diz kapağı
kemiği ve çevresindeki yapılar, günlük yaşamı sürdürmede büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu
bölgede oluşan ve devam eden ağrılar, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Diz
önü ağrısının ortaya çıkmasında; arka grup adalelerin gergin olması, elastikiyetlerini
yitirmesi, ön grup adalelerin zayıf kalması yani arkanın fazla gergin, önün zayıf olması
önemli rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra düztabanlık ve başparmak eğrilikleri de hastalığın
görülmesindeki risk faktörleri arasında yer alır. Arka grup adalelerinde spazm ve buna bağlı
olarak oluşan kısalma, en çok bel problemlerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de diz
ağrısı şikayetiyle gelen bir hastanın ilk olarak belinde bir problem olup olmadığı sorgulanır.
Yani diz önü ağrısının varlığı halinde bel kemiği, kuyruk sokumu kemiği, ön ve arka grup
adaleleri, bacaktaki hatta ayak başparmağına kadar giden bölümleri iyi incelemek, mekanik
bir bozukluk olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir" dedi.
Karaoğlu, "Hastalık kendini yürürken değil ancak çömelme, merdiven inip çıkma gibi
aktiviteler sırasında daha çok göstermektedir. Bir başka belirti de belli bir süre hareketsiz
oturduktan sonra ağrının ortaya çıkmasıdır. İnsanlar sinemada uzun süre hareketsiz oturmak
zorunda oldukları için de bu belirti “sinema belirtisi” olarak adlandırılmıştır. Aynı belirtiler
uzun süre hareketsiz kalarak yolculuk yapan kişilerde de görülmektedir. Hastalar yerinden
kalkarken ağrı duymakta ve ilk adımlarda bu tutukluk ve ağrı hissedilip, sonra yavaş yavaş
düzelmektedir.Diz önü ağrısı, belirtileri nedeniyle özellikle menisküs yırtıklarıyla
karıştırılması halinde hastaların ameliyata rağmen iyileşemediği görülmektedir. Bu nedenle
doğru teşhis tedavi başarısı için çok önemlidir. Hastanın menisküsüne bastırıldığında ağrı
yaşamaması, bağlarda bir hassasiyet görülmemesine rağmen diz kapağının üstüne bası
yapıldığında ve bazı hareketleri yaparken ağrısı oluşuyorsa diz önü ağrısından
şüphelenilmelidir. Sık görülen bu hastalık genellikle egzersiz, bandaj ve ilaç gibi tedavilere
olumlu yanıt vermektedir. Hastaların büyük çoğunluğunda uygulanan bu yöntemde dizlik ve
ilacın yanı sıra bazı tavsiyeler ve özel hazırlanmış egzersizler de önerilir. Bunlar arasında en

etkili tedavi yöntemiegzersizdir. Egzersizler; arka grup adalelerini uzatmaya, üst adaleyi de
kuvvetlendirmeye yönelik yapılmalıdır. Hastaların yüzde 80’i egzersizle rahatlamaktadır.
Egzersiz bu hasta gruplarında bir yaşam şekli olmalı ve hasta hiç şikayeti kalmasa da günde
10 dakikasını diz adalelerini kuvvetlendirmek için ayırmalıdır. Eğer buna rağmen hastanın
şikayetlerinde azalma ya da düzelme yoksa, tedavide cerrahi gündeme gelebilmektedir.
Ameliyatla patella üzerindeki yükü biraz daha azaltmak, dengeyi sağlamak amaçlanır. Ancak
diz önü ağrısında cerrahi son çare olarak düşünülmekte ve sınırlı bir hasta grubunu
ilgilendirmektedir.
(AG-Y)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15653.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Vali Düzgün'den 29 Ekim' Mesajı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı
mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan; siyasal, toplumsal ve
kültürel alanda bir yenilenme, kalkınma, modernleşme ve aydınlanma projesi olan
Cumhuriyetimizin ilanının 92. yıldönümünü milletçe birlikte kutlamanın coşku ve heyecanı
içerisindeyiz" dedi.
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Düzgün, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyet'in kurulması
tarihin yazdığı ender bir başarıdır. Şanlı bayrağımızın göklerde dalgalanmaya başlaması Türk
Milleti’nin her ne koşul altında olursa olsun bağımsızlığından ödün vermeyeceğini
belgelemiş, böylece Cumhuriyetimiz, aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyen, özgürce
düşünebilen, kararlarını bağımsız ve sorumluluk bilinci içinde verebilen yetkin bireyler
yetiştirmiştir. Kurtuluş Savaşı, Milletimizin var olma savaşı, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin
simgesi olmuştur. Unutulmamalıdır ki; Cumhuriyet her şeyden önce barışın, huzurun ve
kardeşliğin gölgesinde büyüyen demokrasi ağacıdır. Büyük Türk Milleti sahip olduğu
değerlere her ne koşul altında olursa olsun sahip çıkan, kardeşliği din, dil, ırk, mezhep gibi
bölücü unsurlara feda etmemeye yeminli bir millettir" dedi.
Mesajında, '92 yıl önce yaşananlar, bizlere bugünümüzü armağan edenlerin zaferiydi' diyen
Vali Düzgün, şunları kaydetti:
"Bu zafer çok az Millete nasip olacak kadar büyük ve onurlu bir sorumluluğu temsil
etmekteydi. Hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk
ağır ancak, bir o kadar da gurur vericidir. Bu bilinçle her gün bir basamak daha yükselmek
için neler yapabileceğimizin hesabını yapmalı, emanetçisi olduğumuz mirası bizden
sonrakilere çok daha iyi koşullar altında teslim etmeliyiz. Bu amaçla Büyük Önder Gazi
Mustafa Kemal’in, "Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek
sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur." sözünden esinlenerek
müteşebbis, hayırsever ve çalışkan Kayseri halkının da desteği ile ilimizin gelişimi konusunda
çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa

Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman
gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; Kayserili hemşerilerimizin ve tüm milletimizin
Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15655.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz'dan '29 Ekim' Mesajı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yaptığı yazılı
açıklama ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
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Cumhuriyetin 92. kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten
Hiçyılmaz, “Her yıl 29 Ekim’de kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, milletimiz için her geçen
gün daha büyük bir önem taşımaktadır” dedi.
Milletin, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren karşılaştığı sorunları birlik ve beraberliğinden
ödün vermeden Cumhuriyet'e olan sadakati ile aşmayı başardığını ifade eden Hiçyılmaz, “Son
günlerde yaşanan terör olayları, ülkemizde huzuru ve istikrarı bozmayı hedeflemektedir.
Cumhuriyeti kuran ve yücelten Milletimiz hain emeller taşıyanlara karşı gereken cevabı
geçmişte olduğu gibi bugün de verecektir” diye konuştu.
Hiçyılmaz, “Yaşanan terör saldırıları ve istikrarsızlığın ülkemiz ekonomisini etkilemesini
engellemeli, istikrar ortamına zarar verecek hadiseleri el birliğiyle bertaraf etmeliyiz. 92. yıl
coşkusunu yaşadığımız Cumhuriyetimizin geleceği için birlik ve beraberliğimizden taviz
vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.
Hiçyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bugün Atatürk'ün gösterdiği hedefe varmak için kişi, kurum ve kuruluşlar olarak, ekonomiye
katkı sağlama ve istihdamı artırma gibi sorumluluklarımızı yerine getirmek için büyük çaba
gösteriyoruz. Kayseri Ticaret Odası olarak, bu görevin bilinci içindeyiz. Vatanın bütünlüğü ve
milli birlik söz konusu olduğunda, toplumu oluşturan tüm kesimlerin hassas davranması
gerektiğini vurgulamak istiyorum. Tüm bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, üyelerimizin ve
hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15655.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz'dan '29 Ekim' mesajı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yaptığı yazılı
açıklama ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
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Cumhuriyetin 92. kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten
Hiçyılmaz, “Her yıl 29 Ekim’de kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, milletimiz için her geçen
gün daha büyük bir önem taşımaktadır” dedi.
Milletin, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren karşılaştığı sorunları birlik ve beraberliğinden
ödün vermeden Cumhuriyet'e olan sadakati ile aşmayı başardığını ifade eden Hiçyılmaz, “Son
günlerde yaşanan terör olayları, ülkemizde huzuru ve istikrarı bozmayı hedeflemektedir.
Cumhuriyeti kuran ve yücelten Milletimiz hain emeller taşıyanlara karşı gereken cevabı
geçmişte olduğu gibi bugün de verecektir” diye konuştu.
Hiçyılmaz, “Yaşanan terör saldırıları ve istikrarsızlığın ülkemiz ekonomisini etkilemesini
engellemeli, istikrar ortamına zarar verecek hadiseleri el birliğiyle bertaraf etmeliyiz. 92. yıl
coşkusunu yaşadığımız Cumhuriyetimizin geleceği için birlik ve beraberliğimizden taviz
vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.
Hiçyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bugün Atatürk'ün gösterdiği hedefe varmak için kişi, kurum ve kuruluşlar olarak, ekonomiye
katkı sağlama ve istihdamı artırma gibi sorumluluklarımızı yerine getirmek için büyük çaba
gösteriyoruz. Kayseri Ticaret Odası olarak, bu görevin bilinci içindeyiz. Vatanın bütünlüğü ve
milli birlik söz konusu olduğunda, toplumu oluşturan tüm kesimlerin hassas davranması
gerektiğini vurgulamak istiyorum. Tüm bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, üyelerimizin ve
hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15656.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Vali Düzgün psikolojik danışmanların törenine
katıldı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, aralarında eşi Gül Düzgün’ün de bulunduğu Kocasinan
Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından yürütülen Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Atölyesi (PDR-A) Projesi kapsamında düzenlenen “Çözüm Odaklı Tekniklerin
Psikolojik Danışmada Kullanımı Eğitimi”ne katılan kursiyerlere sertifikalarını verdi.
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Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Vali Düzgün ve
eşi Gül Düzgün’ün yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Kocasinan İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ercan Duran, Kocasinan RAM Müdürü Mahmut Işıkgöz, öğretmenler ve kursiyerler
katıldı.
Vali Düzgün, burada yaptığı konuşmada, dünyanın hızla değiştiğine ve geliştiğine işaret
ederek, Psikolojik Danışma ve Rehberlik mesleğine ilginin son yıllarda giderek arttığını ifade
etti.
İnsanların kalabalıklar arasında yalnızlaştığını ve bu yalnızlığın sonucunda da birtakım
psikolojik desteklere ihtiyaç duyduğunu belirten Vali Düzgün, şunları kaydetti:
“Bu nedenle sizlerin hem iş, hem okul, hem de aile hayatında hizmet verdiğiniz gruplara karşı
onların daha mutlu olmalarına yönelik çalışmalarınız çok değerli. İnsanın sürekli kendini
geliştirmesi ve yenilemesi son derece önemli. Lisans eğitiminde aldığınız eğitimle kalmış
olsaydınız bir süre sonra geride kalmış olduğunuzu görürsünüz. Dünyanın gelişimine paralel
olarak sizlerin de kendinizi yenilemeniz, sizlerden hizmet alacak grupların, kişilerin
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kendi ürünlerinizi yeniden üretmeniz gerekiyor. Aslında
aynı meslek grubunda olan insanların bir arada olup çay kahve içmesi bile hizmet içi
eğitimdir. Benzeri kişilerle ya da gruplarla karşılaştığınızda onların nasıl tepki verdiğini,
onlara nasıl yaklaştığınız son derece önemli. Ama onun ötesinde devletimizin kurumsallaşmış
Rehberlik Araştırma Merkezlerinde bu konuda eğitim alan sizlerden birkaç adım daha önde
olan değerli eğiticilerimizden bu proje kapsamında bu eğitimi almanız daha verimli olmanızı
sağlayacaktır.”
Vali Düzgün, eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerleri tebrik ederek, eğitimin “daha mutlu
gençlik, daha mutlu aileler ve daha mutlu arkadaşlık ilişkilerine” vesile olması temennisinde
bulundu.
19 - 27 Ekim tarihleri arasında 46 saat gerçekleştirilen eğitimin katılımcıları arasında yer alan
Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün de “Çözüm Odaklı Tekniklerin Psikolojik Danışmada
Kullanımı Eğitimi”ne katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, eğitimde gördükleri
konuların hem kendisine hem de öğrenciler başta olmak üzere çevresindekilere faydalı
olacağına inandığını söyledi.
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ise Kocasinan RAM olarak değişik projeler ve eğitimler
gerçekleştirdiklerini anlatarak, eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.
Konuşmaların ardından Vali Düzgün, eşi Gül Düzgün ile diğer 22 kursiyere sertifikalarını
verdi. Tören günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Vali Düzgün, Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde incelemelerde de bulanarak
Müdür Mahmut Işıkgöz’den merkezin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15657.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Büyükşehir huzuru eve taşıyor
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesindeki Huzur Çınarı ücretsiz
psikolojik danışmanlık hizmetlerini evlere taşıdı. Aile danışmanlarının katılımıyla yapılan
apartman toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik de
katıldı.
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KAYMEK ve Genç KAYMEK tesislerinde aile danışmanlığı hizmeti veren Huzur Çınarı,
hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Huzur Çınarı aile danışmanlarının yapmış olduğu
apartman toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik de
katıldı. İkbal Çelik ve KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca Aslan'ın iştirakiyle MimarsinanBahçelievler Mahallesi'ndeki Yıldız Apartmanı'nda yapılan toplantıda, hanımlara ailenin
önemi anlatıldı.
Toplantıya Aile Danışmanları Gönül Nart, Nuriye Tutucu ve Sabahat Bayar katıldı.
Amaçlarının aileleri bir arada tutabilmek için sorunları ortadan kaldırmak olduğunu ifade
eden Aile Danışmanı Gönül Nart, "Büyükşehir Belediye Başkanımız çok güzel imkanlar
verdi. KAYMEK tesislerinde verdiğimiz hizmeti apartman toplantıları ile evlere de
getiriyoruz. Çocuk, aile, ergenlik, kişisel sorunlar, uyum bozuklukları gibi aklınıza
gelebilecek her tür konuda yardımcı oluyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15658.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Özden, ilçe belediye başkanları buluştu
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, eski ilçe ve belde belediye başkanları ile bir araya
geldi.
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AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili
Yaşar Karayel ile Milletvekili Adayı Avşar Aslan ilçe belediye başkanı iken, görevi devretmiş
ve kapanan belde belediye başkanları ile bir araya gelerek, 1 Kasım seçimleri öncesi istişare
toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, yeni bir
yapılanma içerisine girdiklerini belirterek, "Bu davanın önemli neferlerisiniz. Bu davaya
bizden öncede hizmet eden kişilersiniz. Sizlere, 1 Kasım seçimlerinin önemini anlatmama
gerek yok. Çünkü önümüzdeki seçimin önemini sizlerde çok iyi biliyorsunuz. 1 Kasım
seçimleri için beldeleriniz de sözü dinlenen kişiler olmanız hasebiyle, sizlerden çalışma
yapmanızı talep ediyoruz. Bizleri kırmayıp davetimize katıldığınız için hepinize teker teker
teşekkür ediyorum" dedi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise, geçmişten bu güne kadar
Ak Parti'ye hizmetlerinden dolayı eski ilçe ve belde belediye başkanlarına teşekkür ederek,
şunları söyledi: "AK Parti 13 yıldır sizlerin ilçelerine, beldelerine ve tüm Türkiye'ye hizmet
etmeye gayret etti. Bu dönem içerisinde bazı eksiklerimiz oldu. Bu eksiklerimizi de
milletimiz, 7 Haziran seçimlerinde tespit etti. AK parti milletimizin bizlere vermiş olduğu
mesajı iyi aldı. Türkiye de, AK Partinin yapmış olduğu büyük hizmetlere karşılık,
insanlarımızın da sosyal ihtiyaçlarının mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini müşhade ettik,
raporladık ve seçim beyannamesine yazdık. 1 Kasım seçimleri öncesinde rüzgar, Ak Parti'nin
lehine esmektedir. Onun için şu kalan son günlerde yapacağımız çalışmaların bizi iktidara
taşıyacağı kanaatindeyim. Hepimiz bir markayı temsil ediyoruz ve bu markanın altında unvan
sahibiyiz. Geçmişte yaptığımız güzel ve hayırlı hizmetler, inşallah bu 4 gün içerisinde
taşlanır, güzelleşir ve hep birlikte mutlu oluruz." ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından, Milletvekili Yaşar Karayel, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, eki ilçe
ve belde belediye başkanları ile, 1 Kasım seçimleri için görüş alış verişinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15659.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

“Türkiye'nin istikrarına hemşehrilerimiz katkı
koyacak”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız ile milletvekili adayları Hal Kompleksi
esnafını ziyaret etti.

28 Ekim 2015 Çarşamba 16:58

1 Kasım seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski
Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ile AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayları İsmail Tamer ve Avşar Aslan Hal Kompleksi esnafını ziyaret etti.
Burada esnaf ile kahvaltı yapan AK parti heyeti hal esnaflarını ziyaret ederek onlarla sohbet
etti. Seçim çalışmalarını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız,
“Bugün hal esnafı ile beraberiz. Bütün AK Partili arkadaşlarımızla, milletvekili
arkadaşlarımızla dolaşıyoruz. Kayseri’yi tabiri caizse didik didik ettik. Sokak sokak bütün
esnaflarımızı, sanayicilerimizi, tüccarlarımızı hepsini tek tek geziyoruz. Kayseri’de inşallah
Türkiye’nin istikrarına, ülkenin geleceğine konacak katkının Kayseri’de daha büyük oranda
olacağına inanıyoruz. Kayserili hemşehrilerimiz vatanını, milletini seven insanlarımız. 1
Kasım seçimlerine 3 gün kaldı. İnşallah suhulet içerisinde bunu tamamlayacağımızı ve ipi
göğüsleyeceğimize inanıyorum. Arkadaşlarımız çok çalıştılar. İl başkanımıza ve SKM’ye bir
kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel programlar yapıyorlar. Hiçbir ayrım yapmaksızın
bütün arkadaşlarımızla, teşkilatımızla beraber son derece gayretli çalışmalar ortaya konuyor.
İnşallah bunun karşılığını da Türkiye’nin istikrarı olarak tek başına iktidar olarak da alırız
diye düşünüyoruz. Türkiye’deki genel hava da çok iyi. Ama Kayseri’nin AK Parti oylarının
yükselişi inşallah Türkiye ortalamasının daha üzerinde olacağına inanıyoruz. Çünkü Kayseri
siyasetin yükünü omuzlayan illerimizden bir tanesi. Bu manada Türkiye’nin istikrarına
Kayserili hemşehrilerimiz katkı koyacaklar” diye konuştu.
Programa AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile Kocasinan İlçe Teşkilatı
üyeleri de katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15660.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Otomobiller çarpıştı
Kayser’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Tuna Caddesi üzerinde 38 HF 020 plakalı otomobil ile 38 HD 501
plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri
tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken otomobillerde maddi hasar oluştu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15661.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Saaddet Partisi seçim çalışmalarına devam
ediyor
Saadet Partisi Kayseri milletvekili adayları seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
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Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan ve beraberindekiler seçim
çalışmaları kapsamında Hunat Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla
sohbet etti. Vatandaşlara karanfil veren Arıkan ve beraberindekiler 1 Kasım seçimlerinde
Saadet Partisi’ne destek istedi. Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Saadet Partisi İl
Gençlik Kolları Başkanı Samet Yücel, “Kargaşanın, çözümsüzlüğün, kutuplaşmanın son
bulması için Saadet Partisi’nin meclise girmesi, milli görüşün mecliste temsil edilmesi bu
dönem her zamankinden daha çok ihtiyaç olmuştur. 1974’te koalisyonla Kıbrıs’ı fetheden
1997’de koalisyon ile memura, emekliye yüzde 100 zamlar veren milli görüş zihniyeti
meclise girdiğinde aynı aşkla çalışacak, yeniden büyük Türkiye’nin temellerini atacaktır. Bu
bağlamda Kayseri halkımızı geçmişte hiçbir zaman aldanmayan ve sizleri aldatmayan milli
görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partimize akabinde pırıl pırıl olan müstakbel vekillerimize
desteğe davet ediyoruz. Tek başına iktidar için koalisyona yanaşmayıp ülkeyi tekrar seçime
götüren Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, koalisyon için ‘kırmızı çizgilerim var’ deyip ülkeyi
kilitleyen Cumhuriyet Halk Partisi’ne, her şeye ‘hayır’ diyen Milliyetçi Hareket Partisi’ne
ülkeyi kaosa, bölünmeye götüren HDP’ye mahkum değilsiniz. Gelin bu meclise yeni bir ses,

yeni bir nefes verelim. AK Partili kardeşlerimizin iyiliği için, CHP’li kardeşlerimizin iyiliği
için, MHP’li kardeşlerimizin iyiliği için sizleri yüreğinizin sesini dinlemeye Saadet’inize oy
vermeye davet ediyorum” diye konuştu.
Saadet Partisi Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan ve beraberindekiler vatandaşlara partiyi
tanıtan broşürler de dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15662.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

"İlçeler için olağanüstü projeler hazırlıyoruz"
İlçe Ziraat Odaları ve Pınarbaşılılar Derneği ardı ardına yaptıkları ziyaretlerle Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e ilçelere yönelik desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Ziyaretler sırasında ilçeler için yeni müjdeler veren Başkan Çelik, olağanüstü güzel projeler
hazırladıklarını söyledi.
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İlçelerin Ziraat Odaları Başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür
ziyaretinde bulundular. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş,
çiftçiler adına Başkan Çelik'e teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediyemizin ilçelerimizdeki
çiftçilerimizin kullanması için aldığı tarım makinalarını kullanmaya başladık. Bu proje
çiftçiye can suyu oldu. Çiftçiye bu şekilde değer vermeniz bizim için çok önemli" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de öncelikle tüm Kayseri'nin Cumhuriyet
Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başladı. Çiftçilere her zaman destek vereceklerini belirten
Başkan Çelik, "Bereketli kazançlar elde etmeleri için elimizden geleni yapacağız. İnsanları
doğdukları yerde doyurmak şeklindeki projemizin ilk ayağı tarım makinaları desteği oldu. Bu
projeyi destekleyecek çok daha güçlü projeler gelecek. Bunun çalışmalarını yapıyoruz.
İnşallah herkes doydukları, yaşadıkları, mutlu oldukları yerde her türlü imkana kavuşacak.
Dolayısıyla insanları göç etme mecburiyetinden kurtaracağız. Bizim amacımız şehri yatay
geliştirmek. Tüm ilçelerimizle birden geliştirmek. Yapacağımız çalışmalar bu ana fikir
üzerinde olacak" diye konuştu.
Ziyaret sırasında Ziraat Odaları Genel Başkanı'nın da selamını ileten Kocasinan Ziraat Odası
Başkanı Abdülkadir Güneş, "Genel Başkanımız Kayseri'ye ilk gelişinde sizleri bizzat ziyaret
edecek. Türkiye'de örnek olan bir proje gerçekleşti. Yozgat'tan, Nevşehir'den bizleri arayarak
bize tarım makinası yok mu diyen çiftçilerimiz oldu" dedi. Bünyan Ziraat Odası Başkanı da
açıklamasında bugüne kadar ufak köylere iş makinası gelmediğini ve ilk kez Büyükşehir
Belediyesi sayesinde iş makinası gördüklerini belirterek, yapılmayan arazi yolarının
kalmadığını kaydetti ve Başkan Çelik'e teşekkür etti.
Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik'e Kayseri çiftçisine, tarıma ve ziraat
odalarına yapmış olduğu katkıdan dolayı teşekkür plaketi verildi.
"PINARBAŞILILARDAN ÖZEL TEŞEKKÜR"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i Pınarbaşılılar Derneği Başkanı Eren Maraşlı ve
dernek üyeleri de ziyaret etti. Başkan Çelik'e ayrı bir değer verdiklerini ifade eden Maraşlı,

"Belediye başkanı olmanız bizi çok mutlu etti. Çünkü bilişim alanında uzmansınız. Bilişim
alanında Türkiye'ye model olan, marka üreten bir belediye başkanı olacağınızı düşünüyorum.
Tüm ilçelere tarım makinası dağıtmanız için çok teşekkür ediyoruz. 2023 modeline uygun bir
belediye başkanı olacağınızı düşünüyorum" dedi.
Başkan Mustafa Çelik de ilçelere yönelik yeni projelerin hazırlığı içinde olduklarını dile
getirerek, "Sadece Pınarbaşı değil tüm ilçelerimize yönelik olağanüstü güzel yeni projelerimiz
çıkacak. Tarım makinası desteği hiçbir belediyenin yapmadığı ses getiren bir proje oldu; ama
yapacağımız işlerin içinde belki de en basiti bu olacak. Önümüzdeki günlerde tek tek tüm
ilçelerimizi bir kez daha gezeceğiz. İlçelerimizin fırsat ve avantajlarını belirleyerek yeni iş
alanları açılmasına yönelik gerekirse yatırımlar yapacağız" diye konuştu.
Öte yandan Türk İş İl Temsilcisi İdris Güven ve Türk İş'e bağlı Harb İş, Haber İş, Şeker İş,
Yol İş, Türk Metal Sen, Tes İş ve Teksif sendikalarının şube başkanları da Başkan Mustafa
Çelik'i ziyaret etti. İl Temsilcisi İdris Güven, Türk İş olarak üzerlerine düşen her konuda
destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Başkan Mustafa Çelik ise Kayseri'de yaşayanların
mutlu olması için gayret gösterdiklerini dile getirerek, "Bundan sonra da sizlerden alacağımız
güç ve tavsiyelerle daha iyi hizmet vermenin gayretinde olacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15663.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

1 Kasım, yeni bir kurtuluş savaşı
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, 1 Kasım seçimlerinin yeni bir kurtuluş
savaşımızın ilk adımı olduğunu söyledi.

29 Ekim 2015 Perşembe 12:08

AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından Yoğunburç Kültür Evi’nde düzenlenen programa
Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet
Doğan, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Hülya Nergis ve İsmail Emrah Karayel katıldı.
Gençler, bu davanın ayrılmaz parçası
Programda bir konuşma yapan Milletvekili Ahmet Doğan; “Bu seçimler çok daha iyi olacak.
Bugün burada toplandığımız zaman belki gelecek seçimler için de yatırım yapıyoruz. Gelecek
seçimleri düşünerek mutlaka gençlerle birlikte olmamız ve gençleri bu hareketin, bu davanın
ayrılmaz büyük parçası haline getirmemiz gerekiyor. 30 yıldır gençlerle beraberim. Bunun
avantajlarını da sürekli olarak görüyorum. Gençlerle beraber olduğunuz müddetçe genç
kalıyorsunuz” dedi.
Meclise kimin gittiği önemli değil
1 Kasım Seçimlerinin Türkiye’nin yüz yıllık seçimi olduğunu kaydeden Doğan; “1 Kasım
yeni bir kurtuluş savaşımızın ilk adımıdır. Bu seçimi sadece Türkiye’nin seçimi olarak
görmeyin. Ümmet-i Muhammed’in gözü bu seçimlerde. Bu seçimlerin sonucunda meclise
kimin gittiği önemli değil. AK Parti’nin tek başına iktidar olduğu 2 Kasım günü gülenler kim?
Ağlayanlar kim? Ona bakmamız lazım. 2 Kasım’da Gazze’dekileri Bosna’dakileri

güldüreceğiz. Türkçe konuşarak halaylar çekeceğiz. Ama tersi olursa İbranice, Almanca
konuşanlar ve İngilizler sevinecek. Bu yüzden kendimiz ve ülkemiz için değil tüm mazlum ve
gönül coğrafyamızı da düşünerek çalışmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15664.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

CHP’ye saldıran “Değerli Vatandaş”
CHP Genel Merkezi önünde ateş açılması ile ilgili kamera kayıtlarını inceleyen polis, saldırıyı
düzenleyen şahsın Hacı Ali Hamurcu olduğunu belirledi. Taner Yıldız, saldırının
Kılıçdaroğlu’nun ‘değerli bir vatandaş’ şeklinde hitap ettiği şahıs tarafından yapılmasının son
derece manidar olduğunu söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve o dönemin Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye yönelik
iddialarla ilgili kitabın yazarı Hacı Ali Hamurcu, yıllar sonra itiraflarda bulunarak, bu
suçlamaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yaptığını ileri sürmüştü.
Hamurcu, Kılıçdaroğlu'nun bu iş için söz verdiği parayı da ödemediğini de iddia etmişti.
‘Bumerang, Kılıçdaroğlu’nu vurdu’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Merkezi’ni kurşunlayan
kişinin Hacı Ali Hamurcu olduğunun ortaya çıkmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı’nda
düzenlediği basın toplantısında, “Kılıçdaroğlu, bumerangın kendisini vurmasıyla karşı
karşıya. Bu kumpasçı anlayış, Atatürk’ün partisini kurşunlatmaya kadar işi götürdü” dedi.
Özhaseki, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2011 bütçe görüşmelerinde elinde
kırmızı dosya ile asrın büyük yolsuzluk dosyası diyerek aylarca hatta yıllarca gündemi meşgul
etmişti” diyerek olayın içyüzünü şu şekilde anlattı:
“2005 yılında hinterland yasası diye anılan yasa ile Gesi Belediyesi’ndeki işçi arkadaş bize
geçmişti. Çalıştığı günler içinde ihbar alınca savcılığa suç duyurusunda bulunarak bu genci
ihbar etmiştik. Yapılan yargılamalar sonrasında içeride yatıyordu. 2010 yılında birileri gelerek
onu etkiledi ve İstanbul’dan götürdüler. O zaman Türkiye gündemine taşındı, 2011 yılında
Kemal Bey elindeki dosya ile iddialı bir şekilde namuslu bir vatandaş ihbarda bulunuyor
diyerek açıklama yapmıştı. Güya Kayseri yolsuzluklar şehri, herkes bu yolsuzlukların
içerisindeydi. Sonra verdikleri dilekçeler ile bu sayı 50’ye çıkmıştı. Gelişen günlerde bir yıl
kadar Kemal bey yaptığı basın toplantılarında, gittiği mitinglerde defalarca bu iddiaları
tekrarladı. 9 katlı binayı niye verdiler ruhsatını, avukatın parasını niye ödediler diyerek
Kayseri’yi yolsuzluklar şehri diye sunmaya çalıştı. Kul hakkı yiyorlar, günah değil mi diyerek
açıklama yapmıştı. Uğur Dündar’ın programında 9 katlı bina Allah’tan korkmuyor musunuz
diye suçlamalara devam etti.”
Taner Yıldız’dan imalı gönderme
Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ise,
saldırının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Değerli bir vatandaş’ şeklinde hitap

ettiği şahıs tarafından yapılmasının son derece manidar olduğunu söyleyerek, “Bir kez daha
CHP Genel Merkezi’ne yapılan bu silahlı saldırıyı bütün milletvekili arkadaşlarım, bütün AK
Parti İl Teşkilatı adına kınamak isterim. Geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha yinelemek
isterim. Böyle bir şeyin tasvip edilmesi hangi gerekçe ile olursa olsun mümkün değildir. Bunu
bir kez daha kınadığımızı belirtiyorum. Burada enteresan bir şey var Hacı Ali Hamurcu ile
alakalı. Sayın Kılıçdaroğlu ‘Değerli bir vatandaş’ diye nitelendirmişti. Bunun aslını açıkçası
bizde öğrenmek isteriz. CHP’nin milletvekilleri ile beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
basın toplantısı düzenleyerek o anki Büyükşehir Belediye Başkanımız aleyhindeki yapılan bu
çalışmaların şuanda hangi boyuta geldiğini de açıkçası bütün yalnızca siyaset hayatı değil
Türkiye bunu öğrenmek isteyecektir. Kendisinin iddiaları var. O iddiaları bir kenara bırakalım
ama tırnak içerisinde değerli bir vatandaş tarafından böyle bir saldırının düzenlenmiş olması
son derece manidardır. Ama ne olursa olsun, hangi partiye olursa olsun şiddet emaresinin bu
tarzda gösterilmiş olmasını hiçbir şekilde tasvip etmeyiz. Ama bu meselenin de aslını
öğrendiğimizde herhalde farklı sıkıntılar ortaya çıkacaktır CHP ile ilgili. Bunu da merak
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Hamurcu’nun psikolojisi bozuk
CHP İl Başkanı Mustafa Ayan da Hacı Ali Hamurcu’nun psikolojisinin bozuk olduğunu,
memleket
yöneticilerinin
çok
daha
akıllı
olması
gerektiğini
vurguladı.
CHP’nin kumpas kuracak, birilerini yalanla dolanla harcayacak, bir parti olmadığını söyleyen
Ayan, “Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’mizin çok ciddi bir kurumudur. Kumpas kuracak,
birilerini yalanla, dolanla harcayacak, birilerini teşvik edip ona gayri yasal yolları gösterecek
bir parti değildir. Ne genel merkezimiz ne genel başkanımız ne de yerel anlamda biz
yöneticiler bunu asla yapmayız. İnsan onuru bizim için çok önemlidir. Bu olayı doğru
bulmuyor ve kınıyorum. Bu tür olayları hiçbir siyasi partinin siyasi malzeme yapmaması
gerektiğine inanıyorum. Seçimlere beş gün kala tüm adayların bu tür olaylara dikkatle
yaklaşması, hassasiyetle yaklaşması seçimlere gidecek olan siyasi partilerimizin ve
adaylarımızın sıkıntı çekeceği en azından fiziki saldırıya uğrayacağı, kurşunlanacağı, vurulup,
dövülüp, sövüleceği bir ortama izin vermemek, buna müsaade etmemek gerektiğine
inanıyorum. Hepimiz bu ülkenin siyasi partileriyiz. Hedefimiz Türkiye Cumhuriyetini daha
iyi yerlere götürmek ama aramızda hedefi Türkiye Cumhuriyetini kötü yerlere götürmek olup
da sapmış ve sapkınlar da içimizde olacaktır. Bu konuda herkesin dikkatli olmasını diliyorum.
Seçimlere beş gün kala huzurla, kavgasız, gürültüsüz 1 Kasım seçimlerinin hayırlısıyla
inşallah ülkemizde yararlı olacak bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum” dedi.
Konu ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin
açıklamalarına da cevap veren Ayan, “Tabi Mehmet Bey’i anlayabiliyorum. Ancak bu tür
gayri ahlaki, saldırgan kimselere milletvekillerimizin, kamu görevi yapmış arkadaşlarımızın
prim vermemesi gerekir. Bu tür uygulamalarda, tavırlarda, davranışlarda bulunan her kim
olursa olsun, hangi partili olursa olsun kınanmalı ve ayıplanmalıdır. Gereken de bu memleketi
yönetenler tarafından yapılmalıdır” şekline konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15665.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Millet Partisi’nden gazetemize ziyaret
Millet Partisi Kayseri birinci sıra milletvekilli adayı Mustafa İdiz ve Millet Partisi ikinci sıra
milletvekili adayı Mustafa Temizer gazetemize nezaket ziyaretinde bulundular.

29 Ekim 2015 Perşembe 12:16

Yaklaşan 1 Kasım seçimlerine sayılı günler kala siyasiler seçim çalışmalarına hız verdi.
Geçtiğimiz 7 Haziran seçimlerinde sırt ve göğüslerine astıkları pankartlarla seçim çalışması
yaparak dikkat çeken Millet Partisi Kayseri Milletvekilli adayları Mustafa İdiz ve Mustafa
Temizer gazetemize nezaket ziyaretinde bulundur. Ziyaret sırasında konuşan İdiz “ Millet
Partisi büyük bir fırsattır. Ülke yönetimi için faziletli ihtisaslı her şeyin ehli insanlar var.” dedi
Millet Partisi ikinci sıra milletvekili adayı Mustafa Temizer ise birliği sağlamadan hiçbir
sorunun çözülemeyeceğini belirtirken, “Millet Partisi bir çağrı yapmaktadır. Bu çağrıya vatan,
millet, bayrak, diyen herkes kulak vermelidir.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15666.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Ak Parti Melikgazi teşkilatı yemekte buluştu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakan Taner Yıldız, Melikgazi İlçe Teşkilatı tarafından
düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada “Hala tek başına iktidarın rakamları anketlerde elde
edilmiş değil” dedi.
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AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı tarafından Anadolu Harikalar Diyarı’nda kurucu ve
geçmişte partiye emek veren partililer için yemek programı düzenlendi. Programda konuşan
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Ne ilçe başkanına, ne belediye başkanına
ne de bakana destek olmak için burada değiliz. Bizler burada inandığımız, insanlığa hizmet
sevdası için buradayız. O açıdan bu makamlar, mevkiler olsa da olmasa da biz bir kardeşler
topluluğu olarak birbirimizi seveceğiz, sahip çıkacağız ve bir araya geleceğiz. Bunun adı sivil
toplum örgütü olabilir, siyasi bir organizasyon olabilir. Ama biz elinden hiçbir zaman kötülük
gelmeyen insanlığa hizmetin sevdalısı bir anlayışın sahibiyiz” dedi.
Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız ise anketlerde hala
AK Parti’nin tek başına iktidarın rakamlarının elde edilemediğini vurgulayarak kararsızların
oyunun çok önemli olduğunu vurguladı. Yıldız, “Mutlaka AK Parti iktidarı için uğraşalım.

Bakanlık yaptık, milletvekilliği yaptık. Hizmet milletvekilliği ile mi sınırlı? Hayır. Ne isimsiz
kahramanlar var aranızda. Yaptığını denize atan insanlarımız var. Yalnızca Allah rızası için
bunları yapanlar var. Gerçek kahramanlar işte onlar. Bize yalnızca aramızda çatlak oluşturma,
ayrılık tohumları atmak ve bizi ayrıştırmak ve ötekileştirmek için 50 tane fitnenin peşinde
koşuyorlar. Hala tek başına iktidarın rakamları anketlerde elde edilmiş değil. Çok yakınız, çok
sınırdayız. Ben inşallah hiçbirisinin vebal duygusuna kapılmayacağı bir seçim sonucu temenni
ediyorum” diye konuştu. Ankara’daki terör saldırısının ülkenin birlik ve bütünlüğünü
bozmaya yönelik olduğunu kaydeden Yıldız, “Savcılık açıkladı, 1 Kasım seçimlerini
erteletmek, Türkiye’deki birlikteliği yıkmak ve Türkiye’nin bütünlüğünü bozmak için yapılan
bir eylemdi. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’nin bölünmesine asla müsaade
etmeyeceğiz. PKK terörünü, bu kamburu Türkiye’nin birçok kamburunu kaldırdığımız gibi
kaldıracağız. Bu kimle olacak Yalnızca koltukta oturanlarla olmayacak. Bunu hep beraber
yapacağız” ifadelerini kullandı.
Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız ile Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Emrah
Karayel, Kadir Can Gökalp ve Melikgazi İlçe Teşkilatı üyeleri katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15666.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Ak Parti Melikgazi teşkilatı yemekte buluştu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakan Taner Yıldız, Melikgazi İlçe Teşkilatı tarafından
düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada “Hala tek başına iktidarın rakamları anketlerde elde
edilmiş değil” dedi.
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AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı tarafından Anadolu Harikalar Diyarı’nda kurucu ve
geçmişte partiye emek veren partililer için yemek programı düzenlendi. Programda konuşan
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Ne ilçe başkanına, ne belediye başkanına
ne de bakana destek olmak için burada değiliz. Bizler burada inandığımız, insanlığa hizmet
sevdası için buradayız. O açıdan bu makamlar, mevkiler olsa da olmasa da biz bir kardeşler
topluluğu olarak birbirimizi seveceğiz, sahip çıkacağız ve bir araya geleceğiz. Bunun adı sivil
toplum örgütü olabilir, siyasi bir organizasyon olabilir. Ama biz elinden hiçbir zaman kötülük
gelmeyen insanlığa hizmetin sevdalısı bir anlayışın sahibiyiz” dedi.
Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız ise anketlerde hala
AK Parti’nin tek başına iktidarın rakamlarının elde edilemediğini vurgulayarak kararsızların
oyunun çok önemli olduğunu vurguladı. Yıldız, “Mutlaka AK Parti iktidarı için uğraşalım.
Bakanlık yaptık, milletvekilliği yaptık. Hizmet milletvekilliği ile mi sınırlı? Hayır. Ne isimsiz
kahramanlar var aranızda. Yaptığını denize atan insanlarımız var. Yalnızca Allah rızası için
bunları yapanlar var. Gerçek kahramanlar işte onlar. Bize yalnızca aramızda çatlak oluşturma,

ayrılık tohumları atmak ve bizi ayrıştırmak ve ötekileştirmek için 50 tane fitnenin peşinde
koşuyorlar. Hala tek başına iktidarın rakamları anketlerde elde edilmiş değil. Çok yakınız, çok
sınırdayız. Ben inşallah hiçbirisinin vebal duygusuna kapılmayacağı bir seçim sonucu temenni
ediyorum” diye konuştu. Ankara’daki terör saldırısının ülkenin birlik ve bütünlüğünü
bozmaya yönelik olduğunu kaydeden Yıldız, “Savcılık açıkladı, 1 Kasım seçimlerini
erteletmek, Türkiye’deki birlikteliği yıkmak ve Türkiye’nin bütünlüğünü bozmak için yapılan
bir eylemdi. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’nin bölünmesine asla müsaade
etmeyeceğiz. PKK terörünü, bu kamburu Türkiye’nin birçok kamburunu kaldırdığımız gibi
kaldıracağız. Bu kimle olacak Yalnızca koltukta oturanlarla olmayacak. Bunu hep beraber
yapacağız” ifadelerini kullandı.
Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız ile Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Emrah
Karayel, Kadir Can Gökalp ve Melikgazi İlçe Teşkilatı üyeleri katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15667.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Dedeoğlu’ndan Develi Derneğine ziyaret
Ak Parti milletvekili adayı Sami Dedeoğlu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ak
Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte derneğe gelen Sami
Dedeoğlu ziyaretinde, dernek Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ve dernek üyeleri hazır bulundu.
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Dernek Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın yaptığı konuşmada “26. Dönem milletvekilliği
seçimlerinin 1. Kasım 2016 tarihinde yapılacak, bu seçimde hemşehrimiz Sami Dedeoğlu da
aday, kendisi hayırseverliği ile tanınan bir hemşehrimizdir" dedi. Başkan Özyalçın
konuşmasında dernekleri hakkında ayrıntılı bilgi aktararak, seçimlerin ülke ve Develi için
hayırlı olması temennisinde bulundu.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar yaptığı konuşmada ise Sami Dedeoğlu’nun
Develi’de Seyrani kampüsünde bulunan fakülte binalarının yapımında büyük katkısının
olduğunu söyledi. Konuşmasında Kayseri’de bulunan hemşehrileriyle bir arada bulundukları
için mutlu olduklarını belirten Cabbar yaklaşan seçimlerin memlekete hayırlar getirmesi
dileğinde bulundu.Ak Parti milletvekili adayı Sami Dedeoğlu ise konuşmasında, İstanbul
Develiler Derneğinde 13 yıl başkanlık yaptığını belirterek, bu süre içinde birçok öğrenciye
burslar vererek, sosyal çalışmalar yaptıklarını anlattı. Kendisinin doğduğu topraklardan hiçbir
zaman kopmadığı belirten Dedeoğlu, Develi ilçesinde bulunan Seyrani Ziraat Fakültesi ve
meslek yüksekokul binalarının yapımında katkılarının olduğunu, Develi ilçesine ve
Kayseri’ye hizmet için hazır olduğunu ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15668.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Cumhuriyet Bayramı Kayseri’de coşkuyla
kutlandı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 92. yıldönümü dolayısıyla Kayseri’de düzenlenen törende
Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 92. yıldönümü dolayısıyla Vali Orhan Düzgün makamında tebrikleri
kabul etti. Kabulün ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene geçildi. Vali Orhan Düzgün,
Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tümgeneral İsmail Yalçın ve Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik vatandaşın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Törende konuşan Vali
Orhan Düzgün, Türk milletinin yakın tarihinin en önemli modernleşme hareketi olarak hayata
geçirilen cumhuriyet idaresi içte ve dışta hafife alınmayacak kadar üstün düşmanlarla
mücadele edilerek kurulduğunu söyleyerek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde
milletimizin büyük zorluklar ve yokluklar içerisinde cansiperane yürüttüğü milli mücadele
destansı bir zaferle sonuçlanmış ve bu büyük başarı 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Türkiye
Cumhuriyeti ile sonuçlanmıştır. Hasta adam teşhisi konulan ve her karışı işgal edilen vatan
topraklarımızda Atatürk’ün önderliğinde milletimizin büyük fedakarlıklarıyla çağdaş, güçlü
ve bağımsız yepyeni bir devlet kurulmuştur. Milletimiz, içinde bulunduğu karanlık tablonun
değiştirilmesinde vatan topraklarının düşman işgalinden kurtulup cumhuriyetin temellerinin
atılmasında milli birlik ve beraberlik ruhuyla mücadele etmiştir. Unutmayalım ki Türk
milletinin yakın tarihinin en önemli modernleşme hareketi olarak hayata geçirilen cumhuriyet
idaresi içte ve dışta hafife alınmayacak kadar üstün düşmanlarla mücadele edilerek
kurulmuştur. Bu mücadele insanlığa zorluklar karşısında yılmamanın önemini, azmin ve
inancın gücüyle her türlü zorluğun aşılabileceğini göstermiştir. Çağdaş medeniyetler
seviyesinin üzerine çıkma hedefiyle ülkemiz eğitim, sağlık, ulaştırma, kültür, sanat, spor gibi
birçok alanda büyük başarılar kaydetmiştir. Vatandaşların yönetimde söz hakkı olduğu halkın
yönetimi olan cumhuriyet ile hukuk, insan hakları ve demokrasi alanında da önemli değişim
sağlamıştır. Cumhuriyet ile elde edilen bu değerlerin kıymetlerini bilmek ve ilerlememizi
devam ettirebilmek için gençlerimiz başta olmak üzere toplumumuzdaki tüm bireylerin tarih
bilinci ve vatan sevgisiyle yetiştirilmeleri oldukça önemlidir” diye konuştu. Konuşmaların
ardından folklor gösterileri düzenlenirken, Cumhuriyet Kupası’nda dereceye giren takımlara
Vali Orhan Düzgün tarafından kupaları verildi.
Kutlama programı tören geçişi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15669.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Cumhuriyet Bayramı Pınarbaşı’nda kutlandı
Cumhuriyetin Kuruluşunun 92’inci yılı tüm yurtta olduğu gibi Pınarbaşı’nda da coşkuyla
kutlandı.
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Pınarbaşı Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan
kutlamaların ardından Pınarbaşı Kaymakamı Mehmet Haşim Çelik protokol üyelerinin
bayram tebriklerini kabul etti. Pınarbaşı Cumhuriyet Meydanın da devam eden törenlere
Kaymakam Haşim Çelik, Belediye Başkanı Dursun Ataş, Garnizon komutanı Erdoğan Mutlu,
İlçe Emniyet Müdürü Ahmet İz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Pirci ve diğer protokol
üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Cumhuriyet bayramı töreni öğrencilerin okudukları şiir ve folklor gösterileri ile Yatılı Bölge
İlk Öğretim Okulunda devam etti.
Törenin son kısmında ise Cumhuriyetin 92’inci yılı etkinlikleri kapsamında Resim, Şiir, Spor
ve Kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarda dericiye giren öğrencilere madalyalarını ve
hediyelerini Pınarbaşı Kaymakamı Mehmet Haşim Çelik verdi.
Tören protokol üyelerinin öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirmesi ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15670.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

MHP İl Eski Başkanı Aydın Çetinkaya'nın acı
günü
Milliyetçi Hareket Partisi İl eski Başkanlarından Aydın Çetinkaya'nın 82 yaşındaki babası
Kemal Çetinkaya geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
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MHP İl Eski Başkanlarından Aydın Çetinkaya'nın babası ve Erciyes Üniversitesi Prof. Dr.
Nevzat Özkan’ın da kayınpederi olan Kemal Çetinkaya (82) dün akşam geçirdiği trafik kazası

sonrası hayatını kaybetti. Çetinkaya’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Hunat
Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Çetinkaya’nın cenazesine AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri
Milletvekili Hasan Ali Kilci, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, ailesi, yakınları ve vatandaşlar
katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15671.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Yahyalı 29 Ekim coşkusu
Yahyalı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim 2015 Perşembe 16:50

28 Ekim Çarşamba Günü Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni ile başlayan kutlamalar,
törenin ardından Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Garnizon Komutanı Yzb. Cemal
Ersin Çakır, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve protokol üyelerinin ilçe merkezindeki
esnaflara bayrak dağıtımı ile devam etti. Bayrak dağıtımında konuşan Yahyalı Belediye
Başkanı Esat Öztürk, Cumhuriyetin ilanın 92. Yılının kutlandığı bu özel günde ilçenin her
tarafını Ay Yıldızlı Türk Bayrağıyla donatarak, bayrak sevgisini bir kez daha göstermek
istediklerini söyledi. Başkan Öztürk “ Dağıttığımız bu bayrakları tüm esnafımız işyerlerine,
evlerine, arabalarına asmalarını bekliyoruz. Bayrağımıza olan sevgimizi her koşulda
göstereceğiz. Bu vesile ile tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.” diye konuştu.
Bayrak dağıtımın ardından ise Yahyalı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet
Koşusu yapıldı.29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Yahyalı Şehir
Stadında yapıldı. Kutlama Programına Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Garnizon
Komutanı Yzb. Cemal Ersin Çakır, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve protokol üyeleri
ve vatandaşlar katıldı.Yahyalı Kaymakamı Metin Esen kutlama programında günün anlam ve
önemi anlatan bir konuşma yaptı. Kaymakamı Metin Esen konuşmasında şunları söyledi:
“ Bugün Türk Tarihinin en büyük bayramını, günü ve kaynağını milletin hür iradesinden alan
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. Yıldönümüne erişmenin gurunu, sevinç ve mutluluğunu
yaşamaktayız. M. Kemal Atatük ve Türk Milleti’nin en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin
92. Yıldönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşını başlattığı gün, elinde
maddi büyük bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Miletti’ nin asaletinden doğan manevi bir
kuvvet vardı. Gazi Mustafa Kemal Türk Milletinin bu gücüne güvenerek Kurtuluş
Mücadelesini başlatmıştır.”
Kutlama Programında günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu, türküler söylendi.
Öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve kaşık oyunu gösterileri ilgiyle izlendi.
Programda, Cumhuriyet Koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15672.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Hırsızlık için girdi sigara içerken yakalandı
Kayseri'de, 11 ayrı hırsızlık olayının zanlısı, hırsızlık için girdiği bakkalda sigara içerken
yakalandı.

29 Ekim 2015 Perşembe 16:52

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan bakkaldan
hırsızlık olayı ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde 30 yaşındaki S.Ç.'nin ilçe merkezinde hırsızlık amacıyla
girdiği bir bakkalda sigara içerken suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
11 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen S.Ç.'nin hakkında yapılan soruşturma sonrasında
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Ayrıca Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Malatya-Kayseri karayolunda yaptıkları
çalışmalarda bir otomobilde 9 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildiği ve L.A. ile A.D.'nin
yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15673.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

"Pastırma ve sucuk bir tat ve lezzettir"
Son günlerde pastırma ve sucuk gibi gıdaların sağlığa zararlı olabileceği tahmini
açıklamaların son derece anlamsız ve kaygı verici olduğunu belirten Melikgazi Belediye Dr.
Memduh Büyükkılıç, gıda laboratuar ve bilimsel analizi bulunmayan bu tür açıklamaların son
derece anlamlı ve gündem değiştirmeye yönelik olduğunu söyledi.

29 Ekim 2015 Perşembe 17:11

Kayseri’nin pastırma ve sucuğun üretim merkezi olduğunu ve yöresel tescillenmiş gıdalar
kapsamında dünya yemekler kültüründe yer aldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, Pastırmayı ilk yapanların at üstünde ülkeden ülkeye koşmaktan oturup yemek
pişirmeye vakit bulamayan Hunlar ve Oğuzların, atların eğerlerine tuzlanmış sığır eti
koyduklarını, attan inmeye gerek kalmadan, acıkınca yediklerini kaydetti.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi‘nde Kayseri'de 17. yüzyılda pastırma imalatı yapıldığını;
Türkler vasıtasıyla Rumeli'ye, Balkanlar'a ve çevresine götürüldüğünü ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, bu tarihsel yolculuk boyunca Oğuzlarla birlikte göç eden pastırmanın,
Anadolu'nun ortasındaki Kayseri'yi kendine yurt edindiğinin altını çizdi.
Erciyes dağının esintileri, Kayseri ovasının havasının pastırma kurutmasına ve üzerindeki
çemenin ayrı bir tat ve lezzet verdiğini ve Kayseri ile özleştiğini söyleyen Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç şu açıklamalarda bulundu.
“Anadolu birçok kültürün yaşam merkezidir. İki binlik geçmiş kültür birikimi ile giyimi,
yaşam tarzı, yemek çeşidi, mutfak ve ev eşyaları, bitki örtüsü, dünya tarihinde haklı yerini
almıştır. Son günlerde hiçbir bilimsel dayanağı olmayan ve gıda veya genetik laboratuar
analizi bulunmayan açıklamalarda pastırma ve sucuk üzerinden kara bir propaganda
yapılmaktadır. Pastırma sonuçta kurutulmuş bir ettir. Dünyanın her yerinde de bu vardır.
Sucuk çeşitleri dünyanın her yerinde mevcuttur. Ancak önemli olan bunun üzerinde yer alan
çemenin karışımı, sucukta ise baharatların bileşimidir. Erciyes Dağının esintisi ve Kayseri
ovasının havası ile birleşince ortaya ayrı bir lezzet, tat ve yemek kültürü ortaya çıkmaktadır.
Sağlığa zararlı olabileceği gibi tahmini açıklamalar son derece taraflıdır. Sadece Kayseri
ilimizde 20 den fazla büyük üretim tesisleri bulunmaktadır. Bunların hepsinde bakanlık
kontrolü ve onayı olan hijyenik ortamlar sağlanmaktadır. Sonuçta bu işlenmiş bir gıda olup
denetim altındadır. Amaç Anadolu yemek kültürünü yok saymak, Anadolu ekonomisine sekte
vurmak ve gündem değiştirmektir. Bizler bunları ciddiye almıyoruz.”
Kayseri Kazancılar esnafını gezen bu alanda yer alan pastırma ve sucuk satıcılarını ziyaret
ederek sohbet eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu gezisinde çarşıya alış veriş için gelen
vatandaşlara pastırma ikramında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15674.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi 17 fişek metamfetamin maddesi ile
yakalanarak gözaltına alındı.

29 Ekim 2015 Perşembe 16:59

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 26 yaşındaki H.B., 27 yaşındaki M.Ç. ile 24
yaşındaki Y.Ş.'nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Yetkililer, gözaltına alınan 3 kişinin evlerinde ve üst aramalarında 17 fişek metamfetamin
maddesi ile 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele
geçirildiğini bildirdi. Yakalanan zanlılar hakkında soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15675.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

CHP Cumhuriyet Bayramı’nı şehitlikte dualar
kutladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle şehir merkezinden Kartal şehitliğine yürünerek, şehitlikte
dualar edildi.

29 Ekim 2015 Perşembe 17:16

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması vesilesiyle CHP İl teşkilatı tarafından düzenlenen
etkinlikte çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanında toplandı. Cumhuriyet Meydanında
konuşma yapan CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, "Birazdan Kartal şehitliğine yürüyeceğiz.
Cumhuriyetimizin kurulmasında canını, kanını vermiş evlatlarımızın mezarlarını ziyarete
gideceğiz. Bence ihanetin yoğun olduğu böyle bir günde en anlamlı ziyaretin bu olduğu
kanaatiyle oraya bayraklarımızla siyasetten uzak, şehitlerimizin acısıyla oraya gidip duamızı
edeceğiz. Oraya konvoy halinde gideceğiz. Şehitliğe gittiğimizde elimizde sadece
çiçeklerimiz ve bayraklarımız olacak. Tüm siyasi figürlerimizi kapının önüne bırakacağız.
Vatanseverlik duygularımızla şehitlerimizin mezarlarının başında olacağız" diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından kalabalık grup Kartal şehitliğine yürüdü. Kartal şehitliğine
gelinmesinin ardından şehitler için dualar okundu. Duaların ardından vatandaşlar şehitlerin
mezarlarına karanfiller bırakarak, dua etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15676.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Baki Ersoy'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin 92.
Yıldönümünü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

30 Ekim 2015 Cuma 08:39

MHP İl Başkanı Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin 92. yıldönümünü karşılamanın ve
kutlamanın eşsiz heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde
sürdürdü:

"Cumhuriyet, bağımsızlık ülküsü etrafında mutlak anlamda buluşan ve birleşen aziz
milletimizin, örneğine az rastlanır bir irade ve cesaret ile zafere ulaştırdığı Kurtuluş
Savaşımızın neticesidir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet’imiz, vatan ve millet
sevdasının ölmez eseri olarak vücut bulmuş ve kutsal vatanımızın geleceğini şekillendirerek
milletin gücünü tescillemiştir.
Milli mücadele ruhu savaş şartlarında dahi milli egemenliğin ilke ve esaslarından ayrılmamış,
demokrasinin yegane yol olduğunu hiç ihmal ve inkar etmemiştir.
Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladığı vatan topraklarında; kişilere, ayrıcalıklı kesimlere,
elitlere veya zümrelere dayalı yönetim yerine, milletin hakimiyeti kurumsallaştırılmış ve
kararlaştırılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti; ülke, millet ve egemenlik unsurları ve bunun yanında yasama, yürütme
ve yargı organları bakımından teklik özelliği olan bir üniter devlet olarak ilelebet payidar
kalacaktır.
Cumhuriyet üzerinden geçinen istismarcılar ile Cumhuriyet karşısında mevzilenen inkârcılar
Türk milletinin yüksek erdemi sayesinde emellerine inşallah muvaffak olamayacaklardır.
Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak
üzere, ebediyete intikal etmiş tüm kahramanlarımıza, tüm aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan
rahmet diliyor, manevi hatıralarını hürmetle yâd ediyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15677.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Ak Parti İl Başkanından Cumhuriyet Bayramı
Mesajı
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Cumhuriyet'in kuruluşunun 92. yıl dönümü
nedeniyle bir mesaj yayımladı.

30 Ekim 2015 Cuma 08:52

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Cumhuriyetin 92. yıla ulaşmasının milletçe
mutluluğunun ve gururunun yaşandığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde
dünyaya örnek bir kurtuluş destanı sonrasında adeta küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti
92 yaşında. Adını tarihe altın harflerle yazdırmış milletimiz, her buhranın üstesinden gelmeyi
başarmış ve her defasında dünya sahnesinde hak ettiği yerini almıştır.
Geçtiğimiz yıllarda çok büyük zorluklar çektik, içte ve dışta güçlü engellerle karşılaştık,
büyük mücadeleler verdik.
İnanıyorum ki; içeriden ve dışarıdan birliğimizi bozmak isteyen, çirkin emelleri uğruna her
türlü hain planı uygulamaya hazır olanlara milletçe cevabımız; “Türkiye Cumhuriyeti daima
yükselecek ve bizler onu sonsuza kadar demokratik bir cumhuriyet olarak yaşatacağız”
olacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesileyle güçlü demokrasimizin en önemli unsurlarından biri
olan 1 Kasım Genel Seçimlerinin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini de temenni ediyor,
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15678.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi
Talas Belediyesi tarafından koordine edilen Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında Ali Dağı’nda
yürüyüş düzenlendi.

30 Ekim 2015 Cuma 09:00

Düzenlenen yürüyüşe AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Adayı
Mehmet Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş parkurunu vatandaşlar ile beraber yürüyen Mehmet
Özhaseki ve Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlar ile sohbet etti.
Yürüyüşün ardından bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Kayseri
Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, “ Ay yıldızlı bayrağımız bizim bağımsızlığımızın
sembolüdür. Rabbim, ülkemizi bağımsız, hür ve ezanların okunduğu, göklerden bayrağımızın
inmediği bir ortamda sürdürür diye dua ediyoruz. Bu vesile ile Talas Belediye’mizin bir
etkinliğine de katılmış olduk. Mustafa başkanım Ali Dağı’nda çok güzel bir yürüyüş yapmış.
Tabi daha tamamlanmadı. Buranın zemini yapılacak, etrafı ağaçlandırılacak ve mükemmel bir
yürüyüş yolu ortaya çıkacak ama bu hali ile bile güzel. İlçe belediyelerimizin bir çoğu sosyal
faaliyet yapmakta güçlük çekiyorlar ama sağ olsun Mustafa başkanım Talas halkının gönlünü
fethetti” dedi.
Özhaseki, “Çok güzel yatırımlar yapıyor. Bir taraftan okul ve cami gibi sosyal ihtiyaç
alanlarını gidermeye çalışıyor, bir taraftan da bu tür sosyal aktivitelere omuz vermeye
çalışıyor. Herkesle beraber, halkın içerisinde sonuna kadar üzerine düşen görevi hakkı ile
yerine getirmeye çalışıyor. Belediye başkanlığının bir tarafı hizmet, bir tarafı da gönül
almadır. İkisini birden devam ettiriyor. İnşallah sonuna kadar bu güler yüzlü yüzü ile devam
etsin inşallah” ifadelerini kullandı.Projenin 2016 yılında da devam edeceğini kaydeden Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, “Cumhuriyet Bayramı’mızı tebrik ediyorum. Allah
tekrardan İstiklal Marşı yazmamızı gerektirecek durumlar ortaya çıkarmasın. Birlik ve
beraberliğimizi bozmasın. Yaklaşan seçimlerinden hayırlara vesile olmasını temenni
ediyorum. Sağ olsun Haseki başkanımız her zaman yanımızda. Sağlıklı yaşam projemiz kasım
ayının sonunda son bulacak ama 2016’nın ilkbaharında devam edecek. Biraz önce 250 kişinin
katılımı ile güzel bir yürüyüş yaptık” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yürüyüşe katılan vatandaşlara aşure ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15679.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Dağcılar Cumhuriyet'in 92. Yılını Erciyes'in
Zirvesi’nde kutladı
Türkiye dağcılık Federasyonu'nun 18. Uluslar arası 29 Ekim Cumhuriyet Erciyes zirve
Tırmanışı'na 110 dağcı katıldı.

30 Ekim 2015 Cuma 09:04

28 Ekim tarihinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde toplanan dağcılar, öğle
saatlerinde Erciyes Dağı'nın Tekir bölgesine hareket etti. Burada katılımcılara bilgi
verildikten sonra 110 dağcı Erciyes A.Ş.'nin teleferikleri ile 2 bin 650 metre yüksekliğe çıktı.
Dağcılar, kısa bir yürüyüş sonrasında Coban İni mevkiine ulaşarak burada kamp kurdu.
29 Ekim günü sabah saat 04:30'da ise zirveye hareket eden dağcılar, Şeytan Deresi rotasını
izleyerek saat 09:20'de zirveye ulaştı. Dağcılar Erciyes Dağı'nın zirvesinde saygı duruşunda
bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Erciyes'in zirvesindeki tören sonrasında dağcılar Tekir
kapıya ulaşarak tırmanışı kazasız belasız tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15680.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Saadet Partisi Kayseri teşkilatı bir araya geldi
Saadet Partisi (SP) Kayseri Kadın Kolları ‘Çocuklarını Al Gel Balon Uçur’ şenliği düzenledi.
Saadet Partisi Kayseri Hanımlar Gençlik Başkanı Sümeyye Olgun şenlikte yaptığı açıklamada
“ Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları olarak bizler burada yüreğinin sesini dinleyen tüm
kardeşlerimizi bu meydana davet ettik.

30 Ekim 2015 Cuma 09:12

Bugün 29 Ekim tam 92 yıl önce Cumhuriyeti ilan etmek uğruna kendini feda eden tüm
şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.
29 Ekim’in kendileri için çok farklı bir önemi de olduğunu belirten Olgun “Bugünün bizim
için başka bir önemi de ‘Bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar’ diyen
Erbakan hocamızın Milli Görüş liderimizin doğum günü. Bugün Erbakan hocamız hayatta
olmasa bile Türkiye genelinde onun doğum günü bir şekilde kutlanıyor” şeklinde konuştu.

Oldun,1 Kasım sabahı zaferi müjdeleyeceklerini ifade ederek “Biz seçim çalışmalarında
sokaklara çıktığımız zaman insanların bize söylediği söz şuydu ‘Yüreğimiz sizinle ama’. Biz
bu ‘ama’ nın sebebini sorduğumuzda insanlar bize ‘ Siz barajı aşamayacaksınız meclise
giremeyeceksiniz’ diyorlardı. Bizde yüreğinin sesini dileyip bize gönül veren kardeşlerimize
Anayasanın 148’inci maddesindeki bireysel başvuru hakkıyla bütün barajları yıktığımızın
müjdesini vermek istiyorum. Milletvekili adayımız Mahmut Arıkan Kayseri’de alacağı 68 bin
oyla Saadet partisi meclise giremese bile bireysel başvuru hakkından yararlanacak ve inşallah
meclise girecek. İnşallah 1 Kasımda zaferi müjdeleyeceğiz ve yüreğinin sesini dinleyen
herkesi bu meydanlarda coşkuyla karşılayacağız” dedi.
Saadet Partisi Kayseri Milletvekili adayı Mahmut Arıkan vatandaşın ilgisinden memnun
olduklarını belirterek “ Kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla beraber ortak bir
organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede kadın kollarımız ‘Çocuklarını Al Gel Balon
Uçur’ şenliği başlattılar. Gençlik kollarımız, Kayserili hemşerilerimize sadet şerbeti ikram
ediyorlar. Renkli görüntüler var. Halkımızın Saadet Partisine teveccühü çok güzel” ifadesini
kullandı.
1 Kasım seçiminde baraj denilen bir şeyin olmayacağını vurgulayan Arıkan “Bu seçimlerde
baraj kalktı. Seçim Barajı yok baraj yüzde 0 olarak belirleniyor. Anayasa Mahkemesinin
148’inci maddesi gereğince Türkiye genelindeki oyumuz yüzde kaç olursa olsun Kayseri
genelinde 68 bin oy aldığımız takdirde en az 1 milletvekilimizi Ankara’ya gönderebileceğiz.
Bunu anlattığımız her Ak Partili her MHP’li her CHP’li vatandaşımız saygı ve sempatiyle
karşılıyor. Mutlaka oylarını Saadet Partisine vereceklerini ifade ediyorlar” şeklinde konuştu.
Arıkan, Pazar günü seçim sandığına giden herkesi yüreğini dinlemeye davet ettiğini
söyleyerek“ İnşallah bu seçim mecliste Saadet Partisinin olduğu bir seçim olarak
sonuçlanacak. Bunun için kardeşlerimiz, kadrolarımız gece gündüz demeden gayret
gösteriyorlar. Bunun en güzel örneği burada Kayserili kardeşlerimizin bize göstermiş olduğu
teveccüh. Geçen seçimlere baktığımızda partimize karşı yoğun bir ilgi söz konusu. Bunda da
barajların kalkmış olmasının büyük bir etken olduğunu düşünüyoruz. Pazar günü Kayserimiz
yüreğinin sesini dinleyecek ve Saadet Partisi’ne oy verecektir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15681.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Gebelik şekeri bebeğin yaşamını tehdit edebilir
Gebelik döneminde vücutta bazı değişiklikler yaşanıyor ve özellikle son üç ayında bebek kilo
alabilmesi için kan şekerini yükselten birçok hormon da bu dönemde üretiliyor.

30 Ekim 2015 Cuma 09:15

Gebeliğe bağlı diyabet nedeniyle anne adaylarının şeker düzeyleri kontrol altına
alınamadığında, bebeklerin %10’u ani şeker yükselmesi ya da düşmesi sonucu kaybedilme

tehlikesi ile karşı karşıya kalınıyor. Gebeliğe bağlı diyabet nedeniyle, doğum sonrasında
bebeklerin % 25’i, annelerin ise % 33,3’ü şeker hastası olabiliyor.
Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Gökalp
Öner, gebelikte diyabet riski ve şeker testinin önemi hakkında bilgi verdi.
Gebelikte şeker düzeyi bebek sağlığı için önemli
Anne adayının şeker düzeyi, bebeğin büyüme ve gelişimi açısından çok önemlidir. Şeker
seviyesinin yüksek olması direkt olarak anne karnındaki bebeğe yansıyacak ve bebeğin de kan
şekerinin yükselmesine neden olacaktır. Aynı zamanda yüksek şeker seviyesi, bebeğin
pankreasını uyaracak ve daha fazla insülin salgılanmasına yol açacaktır. İnsülin büyümeyi
hızlandıran bir hormon olduğu için anne karnındaki bebek de çok kilo alacaktır. Bu nedenle
doğum sırasında 4 kilonun üzerinde olan bebeklerde önlem alınmazsa; omuz çıkması ve kol
sinirlerinde felç gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Doğum sonrasında plasenta yolu ile gelen
yüksek şeker akışı azalacağından, bebekte hipoglisemi atakları gelişebilir. Yeni doğan sarılığı
da bu komplikasyona bağlı olarak ortaya çıkabilir. Annenin gebelikte şekeri olup olmadığı,
yapılacak 50 gram şeker yükleme testi ile anlaşılır. Şeker testi yaptırılmazsa hem bebek hem
de anne, şeker hastası olmaya adaydır.
Gebelik süresince kan şekeri kontrol edilmeli
Gebelik süresince kan şekeri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kontrol sayesinde düşük riski
azalmakta ve bebeğin sağlıklı gelişimi kontrol altında tutulmaktadır. Gebelik öncesinde anne
adayının insüline bağlı diyabeti (Tip 1) varsa tedavinin yoğunlaştırılması ve sık aralıklarla
insülin tedavisine alınması gerekmektedir. Eğer anne adayının insüline bağımlı olmayan (Tip
2) diyabeti varsa ağızdan alınan ilaçlar kesilmeli ve uygun insülin tedavisine geçilmelidir.
Ağızdan alınan şeker seviyesini düşüren ilaçların gebelik sırasında güvenli olduğuna dair bir
araştırma bulunmamaktadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15682.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Halk 7 Haziran'dan sonra oluşan tabloyu
sevmedi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki, seçim çalışmalarını değerlendirerek, "Gördüğümüz şu ki, 7 Haziran'dan sonra
oluşan tabloyu insanlar sevmedi" dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Talas ilçesine bağlı Cebir, Kepez,
Kuruköprü ve Çatakdere mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü, dertlerini dinledi
ve 1 Kasım seçimleri için oylarına talip olduklarını söyledi.
Gerçekleştirilen ziyaret sonrasında, seçim çalışmalarını değerlendiren Mehmet Özhaseki, "Bir
taraftan da biz de seçim çalışması yapıyoruz. Sabah Cebir’den başlayarak Kepez’den,

Kuruköprü’den, Çatakdere’den sırayla her tarafı gezerek geldik. Gördüğümüz şu ki insanlar 7
Haziran’dan sonra oluşan tabloyu, gelişmeleri sevmediler. Hükümet kurmamak için elinden
geleni yapan sonra dönüp insanlara başka türlü, ikiyüzlü davrananları da sevmediler. İnşallah
1 Kasım seçimleri de güçlü bir iktidarın çıkmasına vesile olur" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15683.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Kayseri şeker aşure dağıttı
İncesu İlçesinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayında Kayseri Şeker tarafından
geleneksel aşure ikramı etkinliği düzenlendi.
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19. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesi 39 yıllık saltanatıyla I. Süleyman'dan sonra en
uzun süre hükümdarlık yapan Osmanlı padişahı IV. Mehmet’in veziri olan Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa tarafından İncesu İlçesine 1670 yılında yaptırılan ve halen kullanılan
kervansaray içerisinde bin beş yüz kişiye aşure ikramında bulunuldu.
İncesu İlçesindeki aşure ikramı etkinliğine Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Argun,
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Dede, Genel Müdür Yardımcısı Osman
Canıtez, Pancar Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy ve diğer yetkililer katıldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15684.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Furkan Kayserispor'u iki defa ipten aldı
Kayserispor'un 20 sırt numaralı futbolcusu Furkan Özçal, Eskişehirspor deplasmanında ve
Çaykur Rizespor karşılaşmasında gol çizgisinden çıkardığı iki top ile Kayserispor'un iki
haftada 4 puan almasında önemli rol oynadı.
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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Eskişehir deplasmanında oynanan karşılaşmanın 21.
dakikasında durum 1-1 iken kullanılan köşe vuruşunda Eskişehirspor'dan Kaan ceza sahasında
iyi yükselerek topa kafayla vurmuştu. Kaleci Kayacan'ı aşan topu, Furkan gol çizgisinden
çıkardı. Karşılaşma 3-1 Kayserispor'un üstünlüğü ile tamamlanmıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında ise Kayserispor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u
ağırlamıştı. Karşılaşmanın 80. dakikasında Eren'in kullandığı köşe vuruşunda top Çaykur
Rizespor'lu Teddy'nin önünde kaldı. Teddy'nin şutunda kaleci Hakan Arıkan'ı aşan topu yine
Furkan Özçal, gol çizgisi üzerinde engelledi ve uzaklaştırdı. Bu karşılaşma da golsüz eşitlikle
tamamlanmıştı.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Özçal, Kayserispor'un son iki haftada almış olduğu 4
puanda önemli pay sahibi oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15685.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Hedef Kayseri
Eski Kayseri Ticaret Odası Başkanı MHP Kayseri milletvekilli Hasan Ali Kilci Dünya Sağlık
Örgütü’nün(WHO) sucuk, pastırma gibi işlenmiş etlerin kanserojen olduğu şeklindeki
açıklamasına tepki gösterdi
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Kayseri Milletvekilli Hasan Ali Kilci Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın
toplantısı ile Dünya Sağlık Örgütü’nün sucuğun kanser yaptığı yönündeki açıklamasına tepki
gösterdi. Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı olan Kilci, "İşlenmiş et ürünleri kanser yapıyor
şeklinde basında haberler yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü sucuk pastırma salam ve sosis gibi
işlenmiş etlerin kanser yaptığını iddia ediyor. Özellikle sucuğun anavatanı sayılan ve
yüzyıllardır bu manada marka olmuş şehirle özdeşleşmiş ve adını dünyaya duyurmuştur.
Kayseri’nin böyle bir iddiayı kabul etmesi beklenemez. Yüzyıllardır sucuk üretilen
Kayseri’de hatta Türkiye’de bu tüketim yüzünden kanser olduğu iddia edilecek kaç vaka
vardır? Bunun açıklanması lazım. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu iddiasını kabul edebilmek için
üretilen sucuktan dolayı kanser olmuş yüzler, binler, on binler, yüz binler hatta milyonlarca
insan olması gerekir" dedi.
Evliya Çelebi'nin Seyahatname ‘sinde yüzyıllardır pastırma, sucuk ve kavurmanın Kayseri’yle
özdeşleştiğini belirten Kilci, "Kaldı ki sucuğun kanser yaptığını iddia eden sağlık örgütü
bırakın kanseri Avrupa ve Amerika’da kayda geçen gıda zehirlenme oranlarının Türkiye’ye
nazaran on beş yirmi kat olmasını nasıl izah edecektir? Bu da düşündürücüdür. Kaldı ki
Avrupa ve Amerika pastırma ve sucuğa çok yabancıdır. Avrupa ve Amerika bizlerden daha
mı fazla sucuk tüketiyor ki böyle bir iddia öne çıkıyor? Erciyes Üniversitesi onkoloji
servisinden de bununla ilgili ciddi bilgiler alınmalıdır. Et ürünlerindeki nitrat veya nitrat
miktarının yüksekliği kansere etken tezinden yola çıkan Dünya Sağlık Örgütü nitratın biber
domates patates gibi tarım ürünlerinde var olduğunu bunun sıfırlanmayacağını nitrat
miktarının Avrupa Uyum Yasalarına göre ayarlandığını ve kontrolünün Gıda, Tarım ve il

müdürlüklerince çok ciddi şekilde yapıldığını herhalde bilmeleri gerekir “ ifadelerini kullandı.
“Hiçbir il rakibimiz olamaz “Kilci, sucuk ve pastırmada Afyon ve Sivas’ın Kayseri’ye karşı
rakip olarak çıkarılmaya çalışıldığını dile getiren Kilci; “Ama onlar hiçbir zaman bizim
rakibimiz olamazlar. Hele pastırmada hiç olamazlar. Sucukta bir takım çabalar sarf ettiler.
Kayseri’nin Karpuzatan bölgesi pastırma ve sucukla ilgili çok özel bir bölgedir. Havası
yazları serin kışları ılıman olur. Kayseri’nin pastırma ve sucuğunu hiçbir il yapamaz.
Başbakan da Kayseri’ye geldi müjde verdi. Siyasiler de et ürünleriyle bir sanayi bölgesi
yapmaya çalışıyorlar. Asıl sıkıntı o zaman çıkacaktır. Orada bulunan Karpuzatan tesislerinin
korunmasından yanayım ben. Evliya Çelebi’nin kitabını okusunlar. Pastırma sucukla ilgili en
baştan bugüne gelişi takip etsinler. Bu gerçeği görecekler. İddia ediyorum pastırma ve
sucuğun o dönemde bu damak tadına ait özelliğini yazları serin kışları ılıman havasından
almakta. Bizim pastırma ve sucuktaki katkı ürünlerinin diğer illerde olmadığını görüyoruz.
Kayseri’nin damak tadı çok ayrıdır. Ne pastırmada ne sucukta ne diğer et ürünlerinde hiçbir
şehir bize rakip olamaz. Bu arada Kayseri’de çok marka olmuş ürünlerimiz var biliyorsunuz
televizyonlarda seyrediyorsunuz biz onları izleyince iftihar ediyoruz. Başkanlığım döneminde
de bu tür Kayseri’nin ürünlerini öne çıkaran arkadaşlara da ödüller verdim" şeklinde konuştu.
Haber- Foto: Bünyamin Gültekin-Taha Tayfun Bağcı
aynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15686.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Muhtar Okandan, son yolculuğuna uğurlandı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın düzenlediği, muhtarlarla buluşma
toplantısında kalp krizi geçiren Serçeönü Mahallesi Muhtarı Mehmet Okandan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okandan dün gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar tarafından sürekli hale getirilen
muhtarlar toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Toplantı sırasında Serçeönü Mahalle
Muhtarı Mehmet Okandan, kalp krizi geçirdi. Okandan, yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. Muhtar Okandan, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybetmişti. 70 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Okandan’ın Cami Kebir’de kılınan cenaze
namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Kayseri
Milletvekili adayları Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, Sami Dedeoğlu, CHP Kayseri Milletvekili
adayı İbrahim Bahçecioğlu ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz katıldı.
Mehmet Okandan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Şehir
Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15687.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

“28 Şubat kadınları kutuplaştırdı”
Memur Sen Kayseri Şubesi Bayan Komisyonu kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda konuşan
Memur-Sen Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Habibe Öçal, “28 Şubat sürecinde aynı evin
içerisinde kardeşler, anne-kızlar, gelin-kaynanalar, başı açık, başı örtülü şeklindeki ithamlarla
kutuplaşmaya itildiler.” dedi.
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Memur Sen Kayseri Şubesi Bayan Komisyonu özel bir restoranda düzenlediği kahvaltı
programında bir araya geldi. Katılımın beklentinin üstünde olduğu programa Memur-Sen
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Habibe Öçal, Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın
Kalkan, AK Parti kayseri milletvekilli adayı Hülya Nergis Atçı ve memur sen üyeleri katıldı.
Memur Sen Kadın Kolları Genel Başkanı Habibe Öçal yapmış olduğu açıklamada, 28 Şubat
gibi ağır bir darbeden geçtik. Bu darbenin en çok muhatabı kadınlar olmuştur. 28 Şubat
sadece başı örtülü kadınlar üzerinden yönetilen bir operasyon değil. Aynı zamanda başı açık
kadınlar üzerinden de yürütülen bir operasyondur. Çünkü başı örtülü kadınlar ve başı açık
kadınlar şeklinde, toplumsal kutuplaştırmanın tarafı olmaktaydılar. Aynı evin içerisinde
kardeşler, anne kızlar, gelin kaynanalar, başı açık, başı örtülü şeklindeki ithamlarla
kutuplaşmaya itildiler. O dönemde bizimle aynı görüşte olan başı açık arkadaşlarımız bizden
uzaklaşmaya başladılar. Çünkü bize yaklaştıklarında dönemin bir takım muhabirleri
tarafından fişlenme korkusu ile bizden uzaklaşmak zorunda kaldılar. Bu noktada bilelim ki,
28 Şubat başı örtülü kadınlar üzerinden yürütülen bir operasyon değil, başı açık kadınlar
üzerinden de yürütülen toplumsal kutuplaşmaya alet olarak kadınların kullanıldığı bir darbe
girişimidir. 28 Şubat bizde derin yaralar açtı. Bizler 28 Şubat ilan edildikten bir gün sonra
ötelenmiş bir vatandaş olarak uyandık. Birçoğumuz işimize gidemez hale geldik.
Öte yandan, Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan “Memur-Sen’in kuruluşunun
20.yılında yeni Türkiye’ye öncülük edecek, güçlü sendika hedef 1 milyon üye kampanyasına
desteklerinizi bekliyorum “dedi
Kahvaltıda konuşan Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği Bayan Komisyonu Başkanı Ayten
Özsoy ise kadın sorunlarıyla ilgili araştırmalar hakkında bilgi verdi. Özsoy “Dünyada
yoksulluk içinde yaşayan 1,4 milyar insanın yüzde 70’ini kadınların oluşturduğunu belirtti.
Dünyanın en yoksul işçilerin yüzde 60’ını yine kadınlar oluşturuyor. Kadınlar erkeklere göre
yüzde 20 ile yüzde 50 arası daha az maaş alıyor. Dünyada açlığın, savaşın, göçün en ağır
maliyetini kadınlar ödüyor” ifadelerini kullandı.
Haber- Foto: Selda Avcı-Taha Tayfun Bağcı-Erdal Ceylan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15688.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Yasak, kimin umurunda!
Mimar Sinan Parkı içerisindeki Elit Kafe’de tamamı kapalı mekân içerisinde sigara içilmesine
müsaade edilmesi müşterilerin tepkisini topluyor.
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Havaların soğumasıyla birlikte sigara tiryakileri sigara yasağı sebebiyle oturacak kafeterya
bulmakta zorlanmaya başladı. Kafeteryalar çözüm bulmak için çeşitli yollar denerken Mimar
Sinan Parkı içerisinde bulunan Elit Kafe ise çözümü müşterilere kapalı mekânda sigara
içmelerine müsaade etmekte buldu. Geçtiğimiz gün gazetemiz muhabirinin de mekânda
olduğu sırada tüm her yerin kapalı olmasına rağmen vatandaşlara sigara içme konusunda
uyarı yapılmaması dikkat çekti. Bazı masalarda sigara küllerinin olması da hijyen açısından
bir diğer dikkat çeken husus oldu. Muhabirimizin sigara yasağı ile ilgili “kapalı mekânlarda
sigara içmek yasak değil mi? Masalarda kül tablası var. Sigara küllerinden geçilmiyor? “
sorusu üzerine görevli personelin “patronlarımız belediyeden izin aldı. Onlar hallediyorlar.
Sorun olmuyor” şeklindeki cevabı akıllarda soru işareti bıraktı. İzin belgesini görmek
istememiz üzerine görevliler kafeteryanın sorumlu müdürüne yönlendirdi. Sorumlu müdür ise
yaptığı açıklamada, resmi olarak izin aldıklarını, kafenin tamamen camlarının açık olduğu
zaman sorun olmadığını söyledi. Resmi izin belgesi yazısı talebimize ise herhangi bir belge
olmadığını söyledi. Vatandaşların sigara içtiği sırada camların kapalı olduğunu belirtmemizin
üzerine sorumlu müdür tarafından belediyenin zabıta görevlilerinin dahi gelip sigara içtikleri
iddia edildi. Kafeterya içerisinde “sigara içilmez!” uyarı levhasının bulunmaması da
tiryakilerin sigara içmelerini teşvik ediyor.Kanun ne diyor?2009 Yılında Dönemin Başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan 4207 Sayılı Kanun’dan bazı maddeler
1- İkamete mahsus konutlar hariç olmak üzere, kahvehane, kafeterya, birahane, nargile
içilen mekânlar, dernek ve vakıflara ait lokaller gibi eğlence hizmeti verilen işletmeler ve
lokantalar dahil kamu ve özel hukuk kişilerine ait tüm binaların kapalı alanlarında tütün
ürünleri tüketilmeyecektir. Kahvehane, kafeterya, birahane, nargile içilen mekânlar, dernek ve
vakıflara ait lokaller gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerin ve lokantaların açık alanlarında
tütün ürünleri tüketilmesi durumunda diğer kişilerin tütün dumanından etkilenmelerini
önleyecek düzenlemeler yapılacak, kapalı alanlara tütün dumanı geçmemesi için gerekli
tedbirler alınacaktır.
2- Tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasağı ve buna
uymamanın sonuçlarını belirten uyarılar asgari on santimetrelik puntolarla herkes tarafından
görülebilir yerlere asılır veya yazılır.
3- Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı
yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılmayacak, bu tesislerde tütün
ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulması halinde bu alanlar toplam seyir
alanının %50’sini geçmeyecek ve ortamda bulunan diğer kişilerin etkilenmesini önleyecek
şekilde düzenlenecektir. Haber Merkezi (özel haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15689.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

FETÖ’nün Kayseri tercihi: MHP
Gazeteci Ersoy Dede, dünkü köşesinde Paralel Yapı'nın hazırladığı "oy verme çizelgesini"
yayınladı. Çizelgede FETÖ’nün Kayseri’de MHP’yi tercih ettiği gözüküyor.
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 7 Haziran seçimlerinde her ilde AK Parti'den sonra en çok oy
alan partiyi destekledi ve kendisine tabi olanlar bu partilere oy verdi. Fakat bu hafta sonu
gerçekleşecek olan 1 Kasım seçimlerinde FETÖ farklı bir taktikle sistemi kilitlemeye
çalışacak. Ersoy Dede, FETÖ'nün bu çizelgesini yayınlayarak, nasıl bir yöntemle oy
kullanacaklarını yazdı.
Dede’nin ‘Paralel Yapının Seçim Stratejisi’ başlığı ile Aktuel.com.tr’de yayınlanan yazısında
öne çıkan kısım ise şöyle;
Seçimlere sayılı günler kala, Paralel yapının seçimde taban stratejisini açıklıyoruz.. 30
Mart'taki yerel seçimlerden bu yana uyguladıkları, 'ikinci en büyük parti kimse ona oy verin'
taktiği işe yaramayınca, paralel yapı, işe daha bilimsel yaklaşma kararı almış görünüyor..
Yazının altındaki çizelge, Paralel yapıda bu meseleye ciddiyetle eğilen uzman bir kadronun
yaptığı ince hesaplar sonucu oluşturulmuş bir çizelge. Çizelgeyi dikkatle incelediğimizde, 'Ak
Parti'nin en güçlü rakibine oy verelim' türü görece daha basit bir metodu terk ettiğini
anlıyoruz...
"HDP YAZAMADIKLARI YERLERİ BOŞ BIRAKTILAR"
Hangi seçim bölgelerinde hangi partiye oy verilmesi gerektiğini belirttikleri listenin bir alt
okuması var.. Her seçim bölgesinin yanında yer alan parti, o bölgenin en güçlü ikinci partisi
değil.. Bazıları dördüncü bazıları bilakis birinci parti.. Listeye detaylı olarak hepimiz, hepiniz
bakın.. Mantığını çözeceksiniz zaten.. Ben referans olsun diye birkaç çözümleme yaptım..
Haa bu arada, listeye dikkatli baktığınızda, bazı bölgelerin yanının boş olduğunu
göreceksiniz.. Olur da liste 'Ersoy Dede'nin eline geçerse' diye, 'HDP' yazamadıkları yerleri
boş bırakmışlar.. Komik adamlar..
Listeyi, elbette dikkatle incelediğiniz zaman, doğru yerlerden alınacak sadece 100 bin
civarında yeni oyla, Ak Parti'nin rahat rahat tek başına iktidar olabileceğini, paralel yapının
iyi okuduğunu anlıyoruz.. Analitik değerlendirmede 15 ile dikkatli çalışıldıysa, 18 yeni vekil
kazanamaması için hiçbir neden yok... Bunu Paralel yapı biliyor.. Muhalefet partileri biliyor.
Ben biliyorum.. Umarım Ak Parti'deki karar vericiler de biliyordur.. Kalın sağlıcakla...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15690.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Tarla silo ve randevulu sistem Kayseri Şeker'in
başarısı
Kayseri Şeker tarafından başlatılan pancar ürününün randevulu şekilde sökümünün yapılarak
fabrikaya belirlenen tarihte tesliminin yapılması uygulamasında çiftçi eğitimlerinin büyük
katkısı olduğu belirtildi.
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Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Pancar Kooperatifi
Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Üye Harun Halıcı, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Denetim Kurulu Üyesi Menderes Baran, Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Pancar Kooperatif Müdürü İsmet Aksoy ve diğer
yöneticilerin pancar tarlalarında başarılı şekilde uygulanmakta olan tarla siloları yerinde
inceleyerek çiftçilere desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Kayseri Şeker yöneticilerinin tarla siloları ziyaretinde tarlasında pancar silosu yapan Bektaşlı
köyü pancar ekicisi Barış Kumaş, "Kayseri Şeker tarafından dönem, dönem seminerler
veriliyor. Bu seminerlerin bize gübre ve ekim konularında çok faydası oluyor. Mümkün
olduğu kadar seminerlere de katılmaya çalışıyoruz. Daha önce randevu alıyoruz mümkün
olduğu kadar yakın tarihte sökmeye başlıyoruz. Yani kantarlarda binlerce ton pancara bir şey
olmuyorsa, siloda da bir şey olmaz diye düşünerek tarlamızda pancar ürünümüzün silo
halinde bekletiyor ve randevu günü gelince sevk ediyoruz" dedi.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Randevulu pancar
sökümü ve nakliyesi uygulamasında Çiftçi eğitimlerinin önemine değinerek, eğitimler
gerçekten çiftçimiz üzerinde bir etki bırakıyor. Çiftçimiz yavaş yavaş gereği neyse onu yerine
getirmeye başladı. Bunun sonucunda hem fabrika hem de çiftçimiz kazanacak. Çünkü
pancarımızın korunması lazım, pancarın içindeki şeker oranının yok olmaması lazım. Bu da
böyle düzenli ve planlı çalışmaktan geçiyor. Ben bu duyarlılığı bu anlayışı gösteren
çiftçilerimize gerçekten teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam ettiği sürece bizim Avrupa’yı
da geçeceğimize inanıyorum. Çiftçimizi böyle güzellikler içerisinde çalışırken görünce, bu
konudaki ümidim daha fazla artıyor. Bizde her türlü gayreti gösteriyoruz istiyoruz ki daha
fazla kazansınlar, yüzleri gülsün. Onların gülmesi bizim için en büyük ödüldür" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15691.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Köylüleri şaşırtan fotoğraf sergisi
Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD) üyeleri, iki yıl boyunca yaptıkları çalışmalar
sonrasında Hürmetçi köyünde fotoğraf sergisi açtı. Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşayan yılkı
atlarının fotoğraflarından oluşan sergi, köylüler tarafından büyük ilgi gördü.
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Hürmetçi Köyü fotoğraf sergisinin açılışını Hacılar İlçesi Belediye Başkanı Doğan Ekici
yaptı. Doğan Ekici fotoğraf sergisinde 23 fotoğrafçının 50 fotoğrafının yer aldığını belirterek,
“Hürmetçi’de açılan bu sergimizi gezdik. Sergiyi çok sevdim. Gerçekten buradaki yılkı atları
ve manzarasıyla çok güzel fotoğraflar kendini gösteriyor. Emeği geçenlere teşekkür
ediyorum” dedi.
Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği Başkanı (UFAD) Başkanı Murat Ziya Öztürk ise,
“Burada Hürmetçi bölgesinde Hürmetçi halkıyla beraber iki yıllık bir çalışmayı sunuyoruz.
Bu çalışmalar sonrasında 23 fotoğrafçı 50 fotoğrafıyla beraber bu sergide yer aldı. Sergiyi
köyde yapmaktaki amacımız hem Hürmetçi’ye hürmetimizi göstermek hem de bu bölgenin
fotoğraflarını köy halkıyla birlikte yerinde paylaşmaktı” şeklinde konuştu.
Gelen tepkilerin ve ziyaretlerin olumlu olduğunu söyleyen Murat Ziya Öztürk, ”Biz de köy
halkının ziyaretleriyle mutlu olduk. Sergiyi köyde yapma fikri bu bölgenin güzellikleriyle
beraber burada göstermek istememizden kaynaklandı. Üç boyutlu bir gösterimden başka
dördüncü, beşinci boyutla köyün kokusuyla, sesiyle, doğasıyla iç içe olalım istedik”
ifadelerini kullandı.
Bu serginin Kayseri’de ilk olmakla beraber daha önce de duyulmuş bir şey olmadığını dile
getiren Öztürk, “Türkiye genelinde ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Herhangi bir sanat
galerisi ya da AVM gibi sergi yapılan yerlerde paylaşmaktan farklı bir şey diye düşünüyorum.
Çünkü sanatı kendine ait bir yerde izlemek, sergilemek başka bir boyut kazandırıyor.
Köylülerden fotoğraflarını görüp isteyenler oluyor. Köylüler bize önerilerde de bulunuyor. Bu
bölgenin Erciyes eteklerinde dolaşan yılkı atları meşhurdur. Biz de bu atları fotoğrafladık.
Fotoğraflarda yerel yaşam ve yılkı atları temalarını işledik” diye konuştu.
50 fotoğraftan oluşan sergiye köylüler büyük ilgi gösterirken, çocuklar da her gün gördükleri
atların fotoğraflarını yakından inceledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15692.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Kayseri’de pankart gerginliği
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim pankartlarının itfaiye araçlarıyla toplanmasını fark
eden partililer tepki gösterdi.
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Dün akşam saatlerinde itfaiye araçları tarafından Mustafa Şimşek Bulvarı üzerinde MHP’nin
seçim pankartlarının toplandığını fark eden partililer duruma tepki gösterdi. İtfaiye ekiplerine
tepki gösteren partililer durumu MHP İl Başkanı Baki Ersoy ve MHP Kayseri Milletvekili
Hasan Ali Kilci’ye bildirdi. Toplanan bayrakların olduğu yere gelen İl Başkanı Ersoy ile
Milletvekili Kilci bir süre polis ve itfaiye ekipleri ile görüştü. Çok sayıda polis güvenlik
önlemi alırken, polis herhangi bir olay çıkmaması için yoğun çaba harcadı. MHP Kayseri
Milletvekili Hasan Ali Kilci ile İl Başkanı Baki Ersoy’un görüşmelerinin ardından toplanan
pankartların tekrar asılmasının kararlaştırılması üzerine grup dağıldı. Olayın ardından
açıklama yapan İl Başkanı Baki Ersoy, “kendi imkanlarımızla astığımız pankartlar devletin
imkanlarıyla kaldırılıyor ” diyerek şöyle konuştu: “Bugün burada bir kez daha görüyoruz ki
AK Parti hukuk diye, adalet diye bir şey tanımıyor. Bizim devletin imkanlarıyla değil kendi
emeklerimizle sabahlara kadar asmış olduğumuz kırlangıç dediğimiz pankartlarımızı itfaiye
ile tek tek yırtarak, sökerek itfaiye aracına koyduklarını gördük. Geldik tepkimizi ortaya
koyduk. Daire başkanları ile görüşüyoruz, diyor ki ‘Arkadaşlar yanlış anlamış.’ Ona talimat
veren kişi benim haberim yok diyor. Bugün burada bir kez daha söylüyorum, Bizim helal
paralarımızla kampanya dönemimizde yapmış olduğumuz bu kırlangıçlarımıza,
pankartlarımıza bir daha elinizi uzatırsanız o ellerinizi kırarız. Biz Türk milliyetçileri olarak
ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Bizler hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Hiç kimse
bizim sabrımızı sınamasın, şunu net bilsinler ki ülkücü hareket Kayseri’de her zaman doğru
bildiğini her platformda söyleyecektir. Burada polis memuru arkadaşlar var, onların amirleri
var saygı duyuyoruz. İtfaiye memurları da burada. İtfaiye memurlarının kılına zarar
verdirmedik, verdirmeyiz. Mustafa Kızılkan’a buradan sesleniyorum. Adam gibi işini yap.
Senin işin itfaiye olarak Milliyetçi Hareket Partisi’nin pankartlarını toplatmak değil. Adam
gibi işini yapmazsan sana ülkücüler adam gibi işini yaptırmayı öğretir. Buradaki tüm
memurlara saygılıyız. Bu itfaiyeci arkadaşlar bizim sökülen pankartlarımızı tekrar asacaklar.
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bugün biz bunları yaşamak istemezdik. Kul hakkına
giriyorlar. Sessizce buradan dağılacağız, itfaiyeci arkadaşlar da tekrar pankartlarımızı
asacaklar. Allah izin verirse 1 Kasım’da da bu saltanatı Kayseri’de yıkacağız” dedi.
Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ise AK parti olarak 800’u geçkin
pankartlarının indirildiğini söyledi. Özden konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında CHP
Kayseri İl Örgütü’nün Kayseri İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdiği şikayet dilekçesi
sonrasında ilçe seçim kurullarının aldığı karar ile birlikte pankartların parti gözetmeksizin
indirildiğinin altını çizerek, “Kocasinan ve Melikgazi İlçe Seçim Kurulları’nın kararında
tespiti yapılan yerler dışında kalan tüm yerlerde pankartlar indirilmektedir. Partimizin de

800’ü geçkin pankart ve flaması indirilmiştir. Yasaların uygun gördüğü yerlerde tüm siyesi
partilerin pankart ve flamalar bulunmaktadır“ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15693.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

"Bahçeli dengeyi kaybetti"
Başbakan Başdanışmanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mustafa Elitaş, MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli'nin 5. parti ile alakalı 'Abdullah Gül'e de görev düşüyor' şeklindeki
açıklamasını değerlendirerek, "Bahçeli 7 Haziran'dan sonra dengeyi kaybetti, yalpalamaya
başladı" dedi.
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"Sayın Bahçeli 11. Cumhurbaşkanı sayın Abdullah Gül ile ilgili beşinci parti gelecek ve
Abdullah Gül’e de görev düşüyor şeklindeki ifadesi yine muhalefet partisine, genel başkanına
yakışmayan bir tavırdır" diyen Mustafa Elitaş, "Başka partilerin içiyle, başka partilere gönül
vermiş orada hareket sağlayan insanların yol göstermeye çalışmak yakışık olan bir durum
değildir. Sayın Bahçeli kendi partisi içerisinden çıkacak beşinci partiyi bertaraf edebilmek
için, Kocaeli milletvekili, Meclis Başkan Vekili Meral Akşener’le ilgili söylentiler Akşener’in
başka yerlerde gizli toplantılar yaptığı ve parti içinde milletvekili seçildikten sonra Milliyetçi
Hareket Partisi’nden kopacağı şeklindeki söylentileri, dedikoduları o hanımefendiye de böyle
yakıştırmalar yaparak hem onu küçük düşürmek, aşağılamak ve toplumdan aldığı tepki
karşısında da Abdullah Gül Bey'in ismini kullanarak beşinci partiyi AK Parti çevresinde sanki
bir sorun varmış gibi anlatmaya çalışmak hoş bir davranış değildir. Sayın Bahçeli 7
Haziran’dan sonra dengeyi kaybetti yalpalamaya başladı. Siyasette bir sağ tarafa vuruyor bir
sol tarafa vuruyor. Bir taraftan koalisyon kuracağız derken öbür taraftan bütün koalisyonlara
kapıyı kapatıyor. Sayın Bahçeli’ye iyi saatte olsunlar diye ifade ediyorum" şeklinde konuştu.
CHP Genel Merkezi'nin kurşunlanması olayını da değerlendiren Mustafa Elitaş, "Geçen hafta
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezi önüne atılan bir silah vardı. Hem sayın genel
başkan hem de genel başkan yardımcısı yaygarayı koparttılar. ‘Derhal yakalanması lazım’ ,
‘Bulunması lazım’, ‘Kim CHP’ye bu saldırıyı komployu düzenleyebilir?’ diye ifade ettiler.
Silah çeken kişi yakalandı. Silah sıkan kişinin kim olduğu Kayseri ve Türkiye kamuoyunca
malum. Biliyorsunuz bütçe görüşmeleri sırasında o dönemdeki milletvekiliyle beraber bu
şahıs Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında iftira üretim merkezi olarak, sahte
evraklar ortaya çıkartarak Kılıçdaroğlu’nun çok itibar ettiği, yanında taşıdığı kendi şahsın
ifadesine göre ‘Kendisini zengin etme vaadinde bulunduğu bir kişi’. Yani etme bulma dünyası
Kılıçdaroğlu bir taraftan adamı diliyle, sahteciliğiyle, iftiralarıyla AK Parti’ye döndürürken şu
anda tersine tepti. Kendilerini en gözde adamlarıyla yine en iyi adamlarıyla baş başa
bırakıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15694.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Talasemi Eğitim Merkezi hizmete açıldı
Talasemi Eğitim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açılırken, Talasemi ve Lösemililer
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Başdemir, “Burada çok büyük hizmetler yapılacak”
dedi.
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Sahabiye Mahallesi Otak Sokak’ta düzenlenen tören ile Talasemi Eğitim Derneği hizmete
açıldı. Açılış töreninde konuşan Talasemi ve Lösemililer Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Faruk Başdemir 26 yıldır Talasemi ile mücadelesinde hayal ettiği eğitim evine kavuştukları
için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Çünkü burada çok büyük hizmetler yapılacak. Çok
önemli mesleklerde kurslar açacağız. İŞ-Kur ile KOSGEB ile Halk Eğitim ile hatta kendimiz
de düzenleyeceğiz. Burada harıl harıl insanlar meslek öğrenecek. Bu arada Talasemi kursları
da vereceğiz. Neden? Çünkü Talasemi aileleri çocuklarıyla ilgili tedavi yollarını bilmiyorlar.
Hastasıyla nasıl ilgilenecek, hastasıyla ilgili problemler nedir bilmiyorlar. Bunlara
danışmanlık hizmeti lazım. Biz bu hizmeti burada vereceğiz inşallah” diye konuştu. Törende
konuşan İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ ise 2015 yılının ilk 9 ayında 15 bin kişiyi
talasemi yönünden taradıklarını ifade ederek, “Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak Sağlık
Bakanlığımızın tarama programına 2008 yılından beri tarama faaliyetlerini ilimizde
yürütüyoruz. 2015 yılı içerisinde ilk 9 ayda 15 bin kişiyi Talasemi yönünden taradık.
Bunlardan 256 tanesi şüpheli vaka olarak kabul edildi ve üst merkeze sevk edildi. Gerçekten
tanıyı koymak bir tarafa tanısı konulduktan sonra da yapılacak faaliyetler çok önemli.
Talasemi taşıyıcısı olan evlenecek çiftlere ‘Siz evlenmeyin’ demiyoruz tabiki.
Evlendiklerinde, çocuk sahibi olmak istediklerinde böyle bir risk olduğunu, evlatlarının
talasemi hastası olabileceğini anlatıyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan plaket takdimi ile birlikte Talasemi Eğitim Merkezi’nin açılışı
gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15695.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Cumhuriyet Resepsiyonu yapıldı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 92. kuruluş yıl dönümü Kayseri Valiliği tarafından şehit aileleri ve
gazilerin de katılımıyla ‘Cumhuriyet Resepsiyonu’ düzenlendi.
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Kentte bulunan bir otelde düzenlenen resepsiyonda Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve eşi Gül
Düzgün, konukları karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik huzurlu bir şekilde
Cumhuriyet Bayramı’nı kutladıklarını belirterek, “Hamt olsun şehrimizde huzur, birlik ve
beraberlik içerisinde sıkıntısız bir cumhuriyet bayramı kutluyoruz. Yeter mi? Yetmez tabi.
Rabbimden niyaz ediyoruz cumhuriyetimizin 100. yılına da 2023’e de tüm coğrafyamızla
aynı huzur ve birlik beraberlik içerisinde kavuşmayı niyaz ediyoruz. Bu mümkün mü? Tabi
mümkün. Biz kendi içimizde birlik ve beraberliği sağladığımız müddetçe 2023’e değil 2073’e
de ulaşırız. Dünyanın en büyük devletleri arasına da çok rahat gireriz. Artık senaryoyu
oynayan değil senaryoyu yazan duruma geliriz. Yardım alan değil, yardım eden ülke haline
geliriz. İnşallah niyetimiz ülkemizi bu hale getirebilmek. Huzur içinde büyük devletler arasına
girerek 2023 hedeflerine de ulaşmayı niyaz ediyoruz” dedi. Kocasinan Belediye Başkanı
Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Bugün cumhuriyetimizin 92. yıldönümü. Bundan dolayı
cumhuriyetimizin 92. yılını kutluyorum. Bugünlerde en çok söyleyeceğimiz birlik ve
beraberliğe, kardeşliğe, bu topraklar içerisinde yaşadığımız 100 yıllık tarihimizdeki birlik ve
beraberliğimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha bu günlerde vurgulamak gerekir.
Şüphesiz bu topraklar bizim için, vatan olması için çok büyük bedeller ödendi. Bugünlere
gelinceye kadar da bu bedelleri ödedik. Artık bundan sonra ödenmiş bu bedeller üzerinde
mutlu, huzurlu, müreffeh ve refah içerisinde güzel günlerde yaşamamız gerektiğine
inanıyorum. İnşallah bundan sonraki yarınlarımız, bizim kuşaklarımız ve bizden sonra
yaşayacak olan kuşaklar bu müreffeh Türkiye’de refah içerisinde, huzur içerisinde bu
topraklarda, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında yaşar diye temenni ediyorum” ifadelerini
kullandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, “Bir daha İstiklal Savaşı olmasın.
Ülkemiz sıkıntı görmesin. Birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmasın. Ülkemizin de bütünlüğü
bozulmasın. İnşallah birlik beraberlik içerisinde, refah içerisinde ülkemiz bu şekilde devam
eder. Türkiye’ye baktığımızda aslında refah seviyesi yeni yükselmiş durumda. Şuanda
Türkiye’nin çevresi çok sıkıntılı. Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Mısır, Lübnan, Filisin ne kadar
ülke varsa sıkıntı çekmekte. İnşallah bunlar Türkiye’ye sirayet etmez. Sirayet etmemesi için
de bizim birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmemiz gerekiyor. Bugün önemli bir gün. Aynı
zamanda Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’nü de bugün ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ olarak adlandırdık.
10 kilometrelik bir parkuru yaklaşık 250 katılımcı ile yürüdük. Ellerimizde bayraklar,
üstümüzde bayrak şeklinde tişörtlerimiz vardı. İnşallah her sene 29 Ekim’i huzur içerisinde
kutlarız” diye konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Vali Orhan Düzgün, “Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 92. yılı bütün milletimize kutlu olsun diyorum. Çünkü bu
cumhuriyeti büyük zorluklar ve güçlükler içerisinde yokluklar içerisinde kurduk. Osmanlı
Devleti’nin özellikle son dönemlerde zayıflaması sonrası Osmanlı sınırları içerisindeki bazı
unsurların maalesef devletin aleyhine dönmesi sonucu hem Doğu’da hem Batı’da büyük

savaşlar verildi. Milletimiz gerçekten canını dişine takarak, an siper hane, elinde ne varsa
onları götürerek, lisedeki öğrencilerimiz savaşlara katılıp şehit olarak bu cumhuriyet kuruldu.
Onun için bu cumhuriyetimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Ortak değerler etrafında
kenetlenmeliyiz. Çanakkale’de yan yana yatan şehitlerimizi gördüğümüzde Trabzonlusu,
Vanlısı, Kayserilisi, İzmirlisi, Konyalısı Anadolu’nun bütün şehirlerinden şehitlerimiz yan
yana yatıyor. Hatta sadece Müslüman unsurların dışında o dönem Osmanlı tebaası olan
gayrimüslimlerin de biz orada düşmana karşı birlikte aynı tepede savaştıklarını görüyoruz. Bu
nedenle cumhuriyetimizin ilelebet devamı için birlik ve beraberlik içerisinde olmamız, son
dönemlerde ülkemizde bazı dış mihrakların da etkisiyle milletimiz arasına nifak tohumları
serpilmeye çalışılıyor. Bütün bunların farkında olarak, uyanık olarak aramızdaki farklılıkları
zenginlik olarak görüp bir millet olarak geleceğe emin adımlarla girmemiz için bu
birlikteliğimizi sürdürmemiz, ortak noktalarımızı görmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Resepsiyona şehit yakınları ve gazileri de davet ettiklerini dile getiren Vali Düzgün,
“Şehitlerimizin yakınlarını davet ettik. Tabi burada bu resepsiyonu huzur içerisinde
verebiliyorsak, bayramımızı huzur içerisinde kutlayabilmişsek şehitlerimize borçluyuz,
gazilerimize borçluyuz. Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar başta Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere ahirete intikal etmiş olanları rahmetle anıyoruz. Burada şehit
yakınlarımızla da az önce görüştük. Değişik vesilelerle evlerinde ziyaret ediyoruz, değişik
günlerde beraber oluyoruz. Tabi onların yüreklerine bir acı düştü. Ama şehitlerimiz rütbelerin
en yükseğine ulaştı. Allah onların hayatta kalanlarına sabır ve metanet versin. Birçoğunun da
zaten bu düşünce içerisinde olduğunu görüyoruz. Bugün burada olmaları bile bu cumhuriyete
aslında sahip çıkan en büyük neferlerin yakınları olarak onlar için bir gurur vesilesi. Kendileri
de bunları ifade ediyorlar zaten” dedi.
TANER YILDIZ: “TÜRKİYE’NİN BİRLİK VE BERABERLİĞE HER ZAMANKİNDEN
DAHA FAZLA İHTİYAÇ DUYDUĞU BİR ZAMANDAYIZ”
Resepsiyonda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin
birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyduğu bir zamanda olduğunu söyleyerek, “Kayseri
valimizin düzenlemiş olduğu ce Cumhuriyet Resepsiyonu adı altında Kayseri’nin bütün
protokolünü öncelikle başımızın tacı olan şehit yakınlarımız ve gazilerimizle beraber
düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu’nda bir aradayız. Türkiye’nin özellikle cumhuriyetin
kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılına ve bu hedeflere hazırlanan bir Türkiye’den
bahsediyoruz. Şuanda 92. yılı kutlanıyor ve bizim bu önümüzdeki 8 yılı çok iyi
değerlendirmemiz lazım. 1 Kasım seçimleri öncesinde Türkiye’nin istikrarına, Türkiye’nin
güçlü iktidarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç hissedildiği bir dönemdeyiz. Bunu
mutlaka çok iyi değerlendirmemiz lazım. Türkiye adına tek başına iktidarla beraber bu güçlü
iktidarı oluşturmamız lazım. Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğinin, bütünlüğümüzün her
zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Türk’ün Kürt’e Kürt’ün Türk’e
zimmetlendiği alevi, sünni ayrımı yapmaksızın bütün etnik gruplarla, bütün yapılarla
toplumun her katmanıyla beraber Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a varana kadar biriz ve
beraberiz. Bunu özellikle bir kez daha belirtmek istedim. Minnetle, şükranla, rahmetle
andığımız bütün şehitlerimizi bir kez daha Allah şefaatinden ayırmasın” dedi.
Resepsiyona protokol üyeleri, milletvekilleri, gazeteciler, şehit aileleri ve davetliler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15696.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Pınarbaşı Cem Evi'nde aşure programı
düzenlendi
Pınarbaşı Cem ve Kültür evinde düzenlenen aşure programında Alevi ve Sünni vatandaşlar
birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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Pınarbaşı Cem ve Kültür evinde düzenlenen Aşure Programına Pınarbaşı Kaymakamı
Mehmet Haşim Çelik, Belediye Başkanı Dursun Ataş, Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu,
Kayseri Hacı Bektaş Derneği Başkanı Hasan Müldür, İlçe Müftüsü Reşat Üstün, Emniyet
Müdürü Ahmet İz, Alevi ve Sünni vatandaşlar katıldı.
Aşure etkinliğine konuşma yapan İlçe Müftüsü Üstün davetlilere yaptığı konuşmada: “
Pınarbaşı’nda Alevsisiyle Sünni’siyle birlik ve beraberlik için de yaşıyoruz. Bu aşure
programının birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz
daim olsun” dedi.
Pınarbaşı Cem ve Kültür evi Başkanı İbrahim Kaya’da Davetlilere bir konuşma yaptı. Başkan
Kaya “ Bu Aşurenin içinde nasıl ki çeşit, çeşit yemekler varsa Ülkemizin mozaği’de böyle
Çeşit, çeşit. Aşure gibi bir kazan da pişmeliyiz. Kardeşçe bu Ülkede yaşamalıyız.”diye
konuştu.
Duaların okunmasının ardından hep birlikte aşure yemekleri yendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15697.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

MHP'den 'huzurlu seçim' uyarısı
Kayseri'de dün akşam yaşanan pankart gerginliği sonrasında MHP İl Başkanı Baki Ersoy ve
Milletvekilleri ile Milletvekili adayları düzenledikleri basın toplantısında 'Huzurlu seçim'
uyarısında bulundu.
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MHP İl binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf
Halaçoğlu, "42 günlük maratonun 40 gününü tamamladık. İlçelerde, köylerde, il merkezinde

gerek esnaf gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla pek çok kişiyle görüşmeler yaptık. Esnaf
özellikle borç altında olduğunu bazı günler evlerine siftahsız döndüklerini ve ekonomik
açıdan sıkıntılar yaşadıklarını söylüyorlar. Yine köylülerimiz elde ettikleri ürünün karşılığını
alamadıklarını ve ürünlerinin ellerinde kaldıklarını ifade ediyorlar. Bunun sıkıntısını
yaşadıklarını belirtiyorlar" dedi.
Halaçoğlu, "Bize neden hayır dediğimiz ve koalisyon kurmadığımız gibi sorularla
karşılaşıyorduk. Fakat artık bu algı yok oldu. Hükümeti kuramayanların aslında Ak Parti
olduğu kanaati hakim olmuş durumdadır. Hayır adı altında bize yüklenen suçlamaların altında
AK Partinin koalisyon teklif etmediği koalisyon teklif etmediği seçim hükümeti teklif ettiği
genel başkanımızın da yaptığı açıklamalarla ortaya konmuş olduğu için bu soruyla karşı
karşıya kalmıyoruz" diyerek şunları söyledi:
"Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri’den birinci parti olarak çıkacaktır. Sadece dördüncü
milletvekilini değil Allah’ın izniyle beşinci milletvekilini de çıkaracağız. Vatandaşlardan
aldığımız bilgilere göre birinci çocuğa 300,ikinci çocuğa 400 ve üçüncü çocuğa da 600 TL
verme vaatlerine bugüne kadar neredeydiniz, şimdi mi aklını başınıza geldi, seçim için mi
veriyorsunuz diyorlar. Bin 300 TL asgari ücreti vereceklerini söyleyince 7 Haziranda neden
demediniz, muhalefetten mi öğrendiniz, parayı nereden buldunuz diye vatandaşlar tepki
gösteriyorlar. Bir milyon işsize iş bulacaklarını söylüyorlar fakat 13 yıldır iktidarda
olduklarını unuttular. İnternette birtakım bilgiler dolaşıyor. Bu bilgilerde Kayseri’nin içinde
bulunduğu bazı illerde sandıklarda birtakım suistimaller olacağı ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanlığını örtülü ödeneği yoktur. Ama cumhurbaşkanlığı 2.7 milyar örtülü
ödenekten para harcadığı ifade diliyor. Cumhurbaşkanlığı fonundan bazı kişilere Türkiye’nin
değişik yerlerinde önemli miktarda para gönderildiği 5 ile 7 bin TL arasında para gönderildiği
şeklinde bir takım söylentiler mevcuttu. Bu ispatlandı. Kayseri’de dağıtılan bu paralardan bir
tanesi 7 bin TL ismiyle, adresiyle belgesi elimizdedir. İnternette dolaşan bir söylentiye göre
bu parayı alanlara AK Partili yetkililer tarafından mühürlü oy pusulası verildiği bunların
sandıkta kullanılıp boşlarının geri getirilmesi konusu olduğu bilgisi var. Sandıkta görevli
bütün partilerin sandık görevlilerinin dolu oy pusulasına karşı mühürlerin numaralarının aynı
olup olmamasını kontrol etmesi gerekecektir. Biz bunu kendi sandık görevlilerimize dedik
diğer sandık görevlilerinin de buna uymasını istiyoruz. Böylece Türkiye demokrasiye uygun
sağlıklı bir seçim gerçekleştirecektir.1 Kasım seçimleri doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesinde sağlıklı bir şekilde yürütülmeyecektir. 7 Haziran seçilerinde PKK’nın uzantısı olan
partiye yüzde yüz oy çıktığını görüyoruz. İnşallah 1 Kasım seçimleri ülkemize hayırlı olur.
Terörden kurtulup, ekonomisi düzelir."
MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci ise, "Çok adaletsiz bir seçim yaşıyoruz" diyerek,
"Devletin bütün imkanlarını ve belediyelerin imkanlarını AK Parti insafsızca kullanıyor. Bu
fakir, fukara insanların hak ve hukukudur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak adaletli, kanunlara
saygılı Kayseri teşkilatı olarak ve tüm Türkiye’deki Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatları
yasalara, yönetmeliklere uymaktadır. Milliyetçi Hareket Patisinin sabrını sınamasınlar.
Olaysız, birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir seçim geçirmek istiyoruz. Yasalara uyuyoruz
ve onlardan da yasalara uymalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.
MHP Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz da, "Seçim arefesine girdik. Kayseri’de
huzurlu bir seçim yapalım dedik ve bunun birinci aşamasını tamamladık. Sandık görevlilerine
başarılar diliyoruz. Sandık görevlilerinin takip edilerek sağlıklı bir seçim geçirmek istiyoruz.
Bütün ülkücüler sandıklara sahip çıkacak, Kayserili hemşerilerimiz de oylarına sahip çıksı.
Bizim amacımız Kayseri’de huzurlu bir seçim yapmaktır." ifadesinde bulundu.
MHP İl Başkanı Baki Ersoy da, dün akşam yaşanan gerginliği hatırlatarak,
"Kampanyalarımızla 7 Haziran kampanyasıyla kıyasladığımızda sahada vatandaşlarımızın
çok daha fazla ilgi gösterdiğini gördük. Biz Kayseri’de bir şeyleri değiştirmek için
uğraşıyoruz. 7 Haziranda bunun neticesini kısmen de olsa aldık. 1 Kasım seçimlerinin de

Kayseri’de Allah izin verirse birinci parti olacağız ve bir sonraki yerel seçimlerde tüm yerel
yönetimlere Kayseri’ye hizmet nasıl yapılırmış bunu göstereceğiz. Milletvekillerimiz
Ankara’ya gittiğinde Kayseri için neler yapabilirler buna uğraşacaklardır. Bu şehri 13 yıldır
AK Parti yöneticileri ve belediye başkanları geriye doğru götürüyor. Bizler sokakta olmak
istemiyoruz. Bizim genel başkanımız sürekli uyarıyor. Bizler sürekli kardeşlerimize
söylüyoruz, uyarıyoruz. Bizim sokakta işimiz yok. Önümüzde 1 Kasım seçimleri var. Herkes
sandığa gidip demokratik hakkını kullanacak. İsteyen istediği partiye oy verebilecek. Biz
kavganın tarafında olmayacağız, sokaklarda olmayacağız. Eğer biz sokaklarda olursak onlar
sadece pencereden bakabilirler. Ama biz bu işin tarafında olmak istemiyoruz. Çünkü biz her
gün daha fazla büyüyen bir partiyiz. Amacımız Türk milletinin bekası ve çocuklarımızın
geleceğidir. 1 Kasımdan sonra bu saltanatın çöküşüne hep birlikte şahit olacağız. Sandıktan
Milliyetçi Hareket Partisine bir oy bile çıkmasa biz mücadeleye devam edeceğiz. 1 Kasım
seçimlerinden umutluyuz. Vatandaşımız bize destek versinler, bizimle birlikte yürüsünler."
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15698.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Yıldız, seçim çalışmalarını Nato Caddesi'nde
sürdürdü
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında Nato
Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

31 Ekim 2015 Cumartesi 10:55

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayları Avşar Aslan ve Sami Dedeoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı
Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Nato Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek, partisi
adına destek istedi. Cadde üzerinde ki vatandaşlar ile de sohbet eden Enerji ve Tabii
Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, 1 Kasım seçimlerinin önemli olduğunu kaydetti.
Esnaflarla birlikte hatıra fotoğrafı çekinen eski Bakan Yıldız, vatandaşların sorunlarına da
çözüm aradı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15699.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Pazarcıyı ayağından vuran zanlı yakalandı
Kayseri'de borcunu vermediği iddiasıyla pazarcıyı ayağından kurşunlayan zanlı, polis ekipleri
tarafından yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi pazar yerinde meydana
gelen olayda iddiaya göre toptancı 37 yaşındaki M.A.'nın bin TL borcu bulunan pazarcı 43
yaşındaki M.A. ile tartıştığı öğrenildi. Çıkan tartışma sonrasında toptancı M.A.'nın pazarcı
M.A.'yı sol ayağından kurşunlayarak yaraladığı öğrenildi. Olay sonrasında toptancı M.A.
kaçarken, yaralanan M.A. ise ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrasında çalışma başlatan polis ekipleri, toptancı M.A.'yı da kısa sürede yakalayarak
gözaltına aldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15700.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Çarşı trafiğini büyükşehir çözdü
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cuma namazı sonrası Cumhuriyet Mahallesi'nde
yapılan yol ve yaya yolu çalışmalarını yerinde inceledi.
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Başkan Çelik, çarşı içi trafiğini Millet Caddesi'ne alternatif caddeler açarak rahatlattıklarını
belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cuma namazını Cumhuriyet Mahallesi'ndeki
İbrahim Tennuri Camii'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla selamlaşan Başkan Çelik,
işitme engelli bir vatandaşla işaret dili kullanarak sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.
Başkan Mustafa Çelik, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile birlikte esnaflarla
selamlaşarak "Hayırlı Cumalar ve "Hayırlı İşler" temennisinde bulundu. Başkan Çelik bir iş
yerinde de kendisine ikram edilen peynirliyi yedi.
Çarşı içi trafiğini rahatlatmak için yapılan yol ve yaya yolu düzenleme çalışmalarını yerinde
inceleyen Başkan Çelik, yapılan hizmetlerden dolayı esnaftan teşekkür aldı. Yapmış olduğu

açıklamada yol çalışmasının trafiği büyük ölçüde rahatlatacağını belirten Başkan Çelik,
"Şehrimizin ticari hayatının en önemli yerlerinden çarşıda önemli bir aks vardı. Merkez
Bankası ve Hunat arasındaki Millet Caddesi trafik yükünü kaldırıyordu. Bu cadde özellikle
akşam saatlerinde tıkanıyordu. Daha önce araç trafiğine kapatılan bu bölgede ikinci bir aksın
açılması istendi. Yaptığımız çalışmalarla yeni bir cadde açtık. Tennuri Caddesi'ni de trafiğe
açmış bulunuyoruz. Artık 27 Mayıs Caddesi'nde tıkanıklık olmayacak. Turan Caddesi'nde de
bir geçiş açtık. Bu düzenlemeyle çarşımızdaki trafik ve araç parkı sıkıntısını çözmüş olacağız.
Yaptığımız düzenleme sonucunda Tennuri Caddesi'nin trafik akış yönü tersine çevrildi. Artık
araç girişi Merkez Bankası tarafından olacak. Önümüzdeki günlerde de Belediye İş Hanı'nda
bir çalışma yapacağız" dedi.
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu
çalışmalardan dolayı Başkan Çelik'e teşekkür ederek, "Üyelerimizin taleplerini Sayın
Başkan'a ilettik. Kendileri de duyarlı davrandılar. Bölgemizi, daha rahat ticaret yapmaya
uygun hale getirdiler" diye konuştu.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çarşı içinde yapılan yeni düzenleme esnaflardan da teşekkür aldı.
Esnaflar, yapılan çalışmayı alkışlarla destekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15701.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Yük treni beton mikserine çarptı
Kayseri'de yük treninin beton mikserine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi
yaralandı.

31 Ekim 2015 Cumartesi 11:05

Edinilen bilgiye göre, Cırgalan Mahallesi'nde bulunan Engir geçidinde meydana gelen
kazada, T. D. yönetiminde ki 38 NR 534 plakalı beton mikserine E. A.'nın makinistliğini
yaptığı yük treni çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 15 metre savrulan beton mikserinin
şoförü T. D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan T.D. tedavi altına alındı. Kazanın ardından
çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, tren geçidinden araçların kontrollü geçmesine
izin verdi. Trenin makinisti E. A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, beton mikseri
de çekici yardımı ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15702.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Başkan Çelik kavşak çalışmalarını yerinde
inceledi
Büyükşehir Belediyesi Kocasinan Bulvarı üzerine yapılan köprülü kavşaklardan Karayolları
Kavşağı'ndan sonra NATO Kavşağı'nı da bitirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çalışmaları yerinde inceleyerek köprülü
kavşağın son durumu hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
NATO Kavşağı'na Yonca Yaprağı şeklinde yapılan kavşak düzenlemesinin son durumunu
yerinde gördü. Başkan Mustafa Çelik, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile birlikte
çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı. Kocasinan Bulvarı üzerindeki trafik akışının
güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlanabilmesi için planlanan kavşak düzenlemelerinden biri
olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı'nın kesiştiği kavşak, yonca yaprağı
modeliyle yapılıyor. Yonca Yaprağı modeli kapsamında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerine
köprü inşa ediliyor. Mevlana Mahallesi'ne geçişi sağlayan tren yolu, Kocasinan Bulvarı
Kavşağı ve Bozantı Caddesi bu köprü ile geçilebilecek. Köprünün toplam uzunluğu 650 m.
üst platform genişliği ise 21 m. oluyor. Bu köprüye yonca yaprağı modeli ile yay şeklinde
bağlantı köprüleri yapılıyor. Yonca kısımda toplam uzunluk 500 m. bağlantı bölgelerinde
platform genişliği ise 27 metre oluyor. Karayolları Kavşağı'nı halkın hizmetine açarak trafikte
büyük rahatlama sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Bulvarı'ndaki ikinci büyük
projeyi de kısa sürede hizmete sokmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Bulvarı'ndaki incelemelerinin
ardından Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile birlikte Sanayi Odası binası yanına
yapılan Ticaret Odası hizmet binası inşaatına geçti. Başkan Çelik, inşaatın son durumu ile
ilgili bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15703.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Otostop çekerek 43 ülke gezdi
Erciyes Üniversitesi İbrani Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan Mustafa Okur ve Emir
Öztürk isimli iki arkadaş yaz tatillerinde otostop çekerek dünyayı dolaşıyor.
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Otostop çekerek gezilerini gerçekleştiren öğrencilerin hedefi 100’ün üzerinde ülke gezmek.
İki yıla yakın süredir yurtdışını gezdiklerini belirten öğrencilerden Emir Öztürk otostop
çekerek 43, Mustafa Okur ise 12 ülke gezdi. Gezmedikleri zamanlarda okullarına devam
ettiklerini dile getiren Mustafa Okur, “Üniversite hayatımız daha bitmedi. Üniversite
hayatımızda Emir’le birlikte yurtdışı deneyimimiz oldu. İlk olarak üniversitenin birinci
sınıfında on gün boşluğumuz olmuştu. Bu boşlukta düşündük ve otostop yoluyla Gürcistan’a
gitmeye karar verdik. İlk önce Kayseri’den Kars’a daha sonra da Gürcistan’a girdik. Sonra
Gürcistan’da Ermenistan sınırına girdik. Daha sonra Rusya’ya gittik. Bu ilk deneyimimizdi ve
on gün civarı sürdü. Bu gezimizde yaklaşık 150 TL civarında bir harcamamız oldu” dedi.
Toplamda 12 ülke gezdiğini söyleyen Okur, “Bu ülkeler arasında Gürcistan, Rusya,
Moğolistan, Güney Kore, Tayland, Hindistan, Sri Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna,
Belarus var. Hedef olarak yüzü geçkin ülke gezmek istiyorum. Geziler için çok fazla maddi
imkanımız yok. Kendi biriktirdiğimiz şahsi paralarımızla geziyoruz. Gezi için para
biriktirirken çalıştığımız zamanlarda oluyor. Bu yaz Asya’yı gezdik ve yaklaşık 30 bin
kilometreye yakın mesafe kat ettik. Annem gezilere pek sıcak bakmasa da babam destek
veriyor” diye konuştu.
Gezme merakının çocukluktan geldiğini vurgulayan Emir Öztürk ise “Benim ailem
yurtdışında çok çalıştı. Bu yüzden çocukluğumdan beri gezmeye meraklıydım. Ben toplamda
43 tane ülke gezdim. Amerika kıtası, Asya kıtası, Afrika’nın Kuzeyi, Avrupa’yı gezdim.
Gitmediğim sadece Güney Amerika ve Antarktika kaldı. Onun dışındaki bütün kıtalara gittim.
Üç yaz önce otostop yoluyla gittiğimde 45 gün gezdim ve sadece 550 TL harcamıştım. 43
ülkeyi toplamda iki seneye yakın gezdim. Avrupa’da otostopla gezerken sorun olmuyor fakat
Asya ya da Kuzey Afrika’da otostop kültürü gelişmediği için sorun olabiliyor. Resmi olarak
213 tane ülke var. Altı yedi tanede yarı resmi devlet olamamış ülkeler var. Onlarla birlikte
220’ye yakın ülke var. Hepsini gezmeyi düşünüyorum. Ben bu yolculuğa ilk olarak ailemin
desteğiyle çıktığım için ailemle ilgili bir sorun olmuyor. Öğrenciliğimizi olumlu yönde çok
etkiliyor fakat ders çalışma konusunda olumsuz yönde etkiliyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15704.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

"Kayseri Gaz açısından yatırımın çok olduğu
bir yaz geçti”
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, yatırımın yoğun olduğu bir yaz geçirdiklerini
söyleyerek, "Develi’de soğuk ve kar bastırmadan kasım ayı sonunda doğalgazı
kullanacağımızı ümit ediyorum" dedi.
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Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Kayserigaz'ın çalışmaları hakkında bigiler
verdi. Bora, "Bu yaz Kayserigaz açısından yatırımın çok yoğun olduğu bir yaz yılı geçirdik ve
halen geçiriyoruz. Kayseri Gaz’ın tarihi boyunca en çok yatırımı hem parasal olarak hem de
metraj olarak yaptığı yıl oldu. Bu şehirde çok hissedilmiyor olabilir ama bunun gerekçesi
daha ziyade şehir dışında yatırımların yoğunlaşmış olmasından dolayıdır. Önemli
yatırımlarımız olarak bu sene Develi’ye doğalgaz götürüyoruz ki bunun için Erciyes Dağı’nı
geçmemiz gerekiyordu. Şuan o çalışmalar son sürat devam ediyor. Önemli yatırımlarımızdan
bir tanesi Develi idi. Aynı şekilde Develi içerisinde de çok ciddi alt yapı çalışmalarımız oldu.
Onun dışında çok önemli bir yatırımımızda Kayseri’ye ikinci bir şehir giriş istasyon noktası
yaptık. Kayseri’ye doğalgaz Oymaağaç tarafından bir istasyon bölgesinden girişi
gerçekleştiriyorduk. Şimdi biz Kızık tarafında yani şehrin doğu tarafına yeni bir giriş
istasyonu daha yaptık. Böylece hem arz güvenliğini sağlamış olduk hem de ikinci bir noktayı
stabil koyup doğalgaz miktarını arttırmış olduk. Daha ziyade güvenliğe yönelik olarak
tüketimin artması ile karşılanacak talebi yönetecek bir yatırım oldu. Bu iki yatırımı toplamı 60
milyon TL’ye yaklaştı. Bunun yanında Gesi bölgesi önemli yatırım alanlarından bir tanesiydi.
Hemen hemen tüm ilçelerimizde yatırımlarımız vardı" dedi.
Bora, "Yatırım yapılan bölgeler yavaş yavaş doğalgaz kullanmaya geçiyor. Bizim
yatırımlarımızın büyük çoğunluğu artık ilave yatırımlar olduğu için yatırımlar bittikten sonra,
o bölgede gerekli test işlemlerini gerçekleştirip hızlı bir şekilde doğalgaz kullanmaya hazır
hale getiriliyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra 1 haftalık bir süreçten
bahsediyoruz. Örnek verecek olursak Develi’de altyapı çalışmalarımız tamamlandı fakat,
henüz ana hattımızda çalışmalar devam ettiği için orada doğalgaz kullanımına başlanmadı.
Develi’de soğuk ve kar bastırmadan kasım ayı sonunda doğalgazı kullanacağımızı ümit
ediyorum. Yazın bir taraftan çalışmalarımız devam ederken diğer taraftan da bakım, onarım
ve kontrol çalışmalarımız devam ediyor. Rutin olarak sistemde ki tüm ekip ve
ekipmanlarımızı kontrol ediyoruz. Ayrıca tüm hatlarımızı özel araçlarımızla dolaşıp mevcut
hatlarda her hangi bir kaçak var mı diye kontrol ediliyor. Bunu yılda 2 kere yapıyoruz.
Geçtiğimiz haftalarda yaptık ve Kayseri’de ki 1 milyon 300 metreye yakın hattı özel
dedektörlü arabayla gezilip kontrolü yapılmış oldu. Onun dışında birde vatandaşlarımıza
yönelik faaliyetlerimiz var. Buda daha çok doğalgazın güvenli ve verimli kullanımına yönelik
tanıtım, bilgilendirme ve uyarıları kapsıyor. Bununla ilgilide hem basın aracılığı ile hem e
kendi merkezimizde ki iletişim kanalları ile bu konuda birçok bilgilendirme faaliyeti
gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de 2015 yılı içerisinde 500 milyon metreküp doğalgazın kullanıldığını söyleyen Bora,
"Kayseri’de yıl içinde 500 milyon metreküpün biraz üzerinde doğalgaz kullanımı var. Bunun
yarıya yakını konutlar tarafından tüketilirken yarıya yakını da sanayi tarafından tüketiliyor.
Bu konutlarda büyük tüketimi kışın yapılıyor. Yazın baktığınızda çok düşük miktarlarda
tüketimler var. Asıl tüketimleri kışın gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.
Bora ayrıca, "Bu doğalgaza has doğalgaza özel bir kriz olacağını tahmin etmiyorum. Tabi ki
doğalgazda Rusya’ya bağımlılığımız var ama aynı şekilde konutlar tüketilen kömüründe
büyük bir kısmı yine Rusya’dan geliyor. Yakıt olarak kullandığımız benzin ve dizel gibi
yakıtlarda yurt dışından geliyor. Biz enerji olarak kaynağı olmayan bir ülkeyiz. Biz nasıl ki
enerji kaynakları olarak bir yerlere muhtaçsak onlarda ayın şekilde Pazar olarak bir yerlere
muhtaçlar. Biz almaya muhtaçsak onlarda satmaya muhtaçlar. Dolayısıyla çok ciddi bir
boyutta tehlikeyi ön görmüyoruz. Ancak çok çok üst düzeyde bir tehlike olduğu zaman bu tip
şeyler gündeme gelir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15705.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Ahmet Şafak MHP'lileri coşturdu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iktidara
yürüyüş konserinde, Ahmet Şafak sahne aldı.
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Talas İlçesi Yaşam Parkı'nda düzenlenen Ahmet Şafak konserine, MHP Kayseri
Milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, Hasan Ali Kilci, Süleyman Korkmaz, MHP Kayseri
milletvekili adayları, MHP İl Başkanı Baki Ersoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birbirinden
güzel eserler seslendiren Ahmet Şafak, partililere unutulmaz bir gece yaşattı.
Vatandaşlar, Ahmet Şafak'ın seslendirdiği türkülere eşlik ederken, konser sırasında yoğun
güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15706.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Erciyes Dağı Avrupa'da da tanıtılacak
Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Dağı'nda yeni sezon
hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyerek, "Yurtdışından da TUI gibi büyük dünya
çapındaki global operatörlerle görüşüyoruz ve onlarla da kendi listelerini Erciyes’i
planlamaya başladılar" ifadelerini kullandı.
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Erciyes Dağı'nda kayak sporunun yapılabileceği yatırımların yüzde 90'nını tamamladıklarını
söyleyen Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Master planı hala devam
ediyor. Biz sportif alt yapı olarak kayak sporunun yapılabileceği yatırımların hemen hemen
yüzde doksanını tamamladık. Fakat bir kayak merkezi olmasının işin sosyal boyutunu da içine
alan çeşitli şartları var. Erciyes’te otellerimiz inşa halinde devam etmektedir. Bu yıl da dört
tane otelimiz hizmete girecektir. Yatak kapasitemiz artacak ama hala mükemmel manada
sosyal alt yapıyı oluşturmuş değiliz. Bu bir süreçtir. Takvim işliyor, her geçen yıl biraz daha
tekamül ediyor ve şartlarımız biraz daha gelişiyor. Bu yüzden de çok yoğun bir marketing
kampanyası yapmıyoruz. Erciyes’i daha çok PR faaliyetleriyle tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.
Cıngı, "Erciyes’te yaptığımız sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerle basında yer alarak
Erciyes’in gelmiş olduğu noktayı halkımıza ve kayakseverlere ulaştırmaya çalışıyoruz.
Özellikle uluslararası aktiviteler dünyadaki kayakseverlerin ve dağ meraklılarının ilgisi
çekiyor. Geçtiğimiz yıl Erciyes’te yaptığımız Avrupa Snowboard Kupası tüm dünyada yankı
buldu. Buradaki başarılı organizasyon bu sene bize dünya kupasını getirdi. Aslında dört ya da
beş yıl Avrupa kupası benzer aktiviteleri yapmadan Uluslararası Kayak Federasyonu dünya
kupası vermiyor. Fakat geçtiğimiz yıl yapılan organizasyonun başarı seviyesi, Erciyes
Dağı’nın sahip olduğu teknik imkanlar Uluslararası Kayak Federasyonu'nun da gölünü çeldi
ve bize de uğraşlarımız karşılığında dünya kupasını verdiler. İnşallah bu sene şubat sonunda
dünya kupasını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bunun yanında çeşitli turizm
aktörleriyle çalışmalarımız devam ediyor. Hem tanıtım hem de oraya profesyonel manada tur
operasyonlarıyla yerli ve yabancı turistlerin getirilmesi noktasında biz kitlesel reklama şuanda
çok fazla girmiyoruz. Daha ziyada organizasyonlarla vatandaşlarımızı yani otelleri
hazırlanmış, kayak biletleri ve uçak biletleri alınmış, iç transferleri organize edilmiş şekilde
getirmeyi tercih ediyoruz. Çünkü tek başına gelebilecek bir vatandaşımız burada özellikle otel
ve konaklama konusunda sıkıntı yaşayabilir diye düşünebiliyoruz. Tur operatörleri ve
acenteler Erciyes Dağı’nı kendi portföylerini aldılar ve pazarlıyorlar. Özellikle yurtdışından
da TUI gibi büyük dünya çapındaki global operatörlerle görüşüyoruz ve onlarla da kendi
listelerini Erciyes’i planlamaya başladılar. Bu seneden itibaren de inşallah Avrupa’da da satışı
yapılacaktır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15707.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Uzman çavuş intihar etti
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi’nde bir uzman çavuş av tüfeği ile intihar etti.
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Edinilen bilgiye göre Tankçı Uzman Çavuş O. Y. (25) av tüfeği ile intihar etti. Durumun
bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin
ardından O. Y.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15708.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

“İstikrar sağlanmalı”
Yarın yapılacak olan kritik seçim öncesi Kayseri’nin nabzını tuttuk. Vatandaşlar, 7 Haziran
sonrasında yaşanan istikrarsız tablodan memnuniyetsizliklerini dile getirirken, sanayiciler ise
istihdam için 1 Kasım sonrası ortaya çıkacak tabloyu bekliyor.
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7 Haziran Genel Seçimlerinin ardından ortaya çıkan siyasi istikrarsızlık ile birlikte ekonomik
istikrar da bozuldu. Bu süreçten en çok olumsuz etkilenen ise esnaf oldu.
Yarın gerçekleşecek olan kritik seçim öncesi Kayseri Gündem olarak vatandaşın ve esnafın
nabzını tuttuk. Vatandaş ve esnaf 7 Haziran sonrasında ortaya çıkan tablodan çok memnun
olmadıklarını dile getirerek yarın yapılacak olan seçimde istikrarın devam etmesi yönünde
beyanlarda bulundular.
Halk alışverişten kaçınıyor
Gazetemize konuşan esnaflardan Mustafa Sorgun, “İnsanlar ellerindeki altın, euro, dolar ve
çeşitli gayrimenkulleri bozdurmak istemiyorlar. Seçim belirsizliği yüzünden halk alışveriş
yapmaktan kaçınıyor” dedi.
Esnaf “AK Parti” diyor

Görüştüğümüz Kazancılar Çarşısı’ndan bazı esnaflar ise 1 Kasım sonrasında ortaya çıkacak
tabloda tek başına bir iktidar çıkarsa ekonominin düzeleceğini, gayrimenkul fiyatlarında
normalleşeceği söyleminde bulundular. Pazar günü yapılacak olan seçimlerde istikrarın
devam etmesini isteyen Kayseri esnafı iktidarda AK Parti’nin olması gerektiğini söylediler.
Yarın yapılacak olan kritik seçim için görüşlerini bildiren bazı vatandaşlar ise şunları söyledi;
Esnaf kan ağlıyor
Ömer Faruk Topuzoğlu: Türkiye’de istikrarın sürmesini istiyoruz. 1 Kasım inşallah
milletimizin yararına olacaktır. Milletimiz de bu doğrultuda oylarını verecektir. Kazananın
ülkemiz olması en öncelikli duamız.Halil Şahin: Bir vatandaş olarak 7 Haziran’dan sonraki
durum ülkeyi kaosa sürüklemeye başladı. Bizlerse bu durumdan rahatsızız. Çünkü istikrar
sürsün ülkemiz daha da büyüsün istiyoruz. Malum 7 Haziran’dan bu yana esnaf kan ağlıyor.
Kimse ticari olarak yatırım yapamıyor. Euro, dolar fırlamış durumda. Ekonomi geriye gidiyor.
Koalisyonla ülke ileriye gitmiyorSinan Sürmeli: Gencim ama şunu fark ettim ki, tek parti
iktidarı Türkiye’ye lazım. Koalisyonla ülke ileriye gidemiyor. Şu an bunu da bir tek
yapabilecek parti olarak AK Parti var.Rabia Öztürk: 1 Kasım sonucunda AK Parti’nin tek
başına iktidar olacağını düşünüyoruz. Geleceğimiz için ülkemiz için istikrarın korunması
gerekiyor. İstikrar olmayınca ülkemizde yaşadığımız olaylar herkes tarafından malum oldu.
Avrupa’da hastane sırasında bayıldım
Betül Doğaner: Gerek ekonomik gerekse sosyal olarak ülkemiz 7 Haziran sonrası bir darbe
aldı. ‘İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün’ diyorum. Bu ülke hepimizin. Güçlü bir ülkede
yaşamak hepimizin arzusudur. Bu arzuyu hayata geçirmek için istikrara sahip çıkmalıyız. Esra
Demirci: 1 Kasım seçimlerinden istikrar bekliyoruz. Kesinlikle istikrar şart. Üç beş gün
ülkenin başı boş gibi kaldı dolar ve euro hemen yükseldi. Ev fiyatları, araba fiyatları yükseldi.
Borsa aldı başını gidiyor. AK Parti döneminde insanlar hastanelere rahatça gidiyorlar.
Avrupa’daki hastaneler böyle mi diyorlar? Ben Avrupa’da bulundum. Avrupa’daki
hastanelerde sırada beklerken bayıldım. Türkiye’de ise internetten randevumu alıyorum.
Sonra gidip o saate muayene oluyorum.
Haber- Foto: Veli Gögebakan-Taha Tayfun Bağcı-Erdal Ceylan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15709.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Mobilya deposunda yangın çıktı
Kayseri'de, bir mobilya mağazasının deposunda nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı
yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürülürken,
dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgilere göre, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir mobilya mağazasının
depo kısmında nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Mağaza
çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler

yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Bu sırada yangında çıkan dumandan
etkilenen N. K. (27) ve Y. K. (30) olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Eğitim
ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına laınanların sağlık durumunun
iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15710.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Büyükkılıç Osman Kavuncu Mahallesi halkı ile
Osman Kavuncu Mahallesi’nde Cuma namazı sonrası mahalle halkı ile sohbet edip esnaf
ziyaretinde bulunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Mahallesi’nin
Melikgazi İlçesi’nin en sorunsuz ve nezih mahallelerinden birisi olduğunu ve yapılan
yatırımlar ile günden güne gelişerek güzelleştiğini söyledi.
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Başkan Büyükkılıç’ın Osman Kavuncu Mahalle gezisine AK Parti Kayseri Milletvekili
Adayları İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami
Kadıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri ile mahalle muhtarları da iştirak etti.
Osman Kavuncu Mahallesi’nde gerçekleştirilen belediye çalışmaları ile ilgili olarak mahalle
halkına memnuniyetlerini soran Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bu hafta Cuma
namazımızı H. Ahmet Elmaağaçlı Camii’nde eda ettik. Cemaatimizle dertleştik kaynaştık,
ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışması ve huzuru için dua ettik.
Vatandaşlarımızın
taleplerini
dinledik.
Gördüğümüz
kadarıyla
vatandaşlarımız
hizmetlerimizden memnun. Allah bu güzellikleri elimizden almasın” dedi.
Osman Kavuncu Mahallesi’nin ticaret alanlarının yoğun olduğunu ayrıca Melikgazi’nin en
uzun yeşil alanına sahip mahallesi olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Yeni Sanayi ve
şehir merkezi arasında kalan Osman Kavuncu Mahallesi en sorunsuz mahallelerimizden birisi.
Tüm alt ve üst yapısı tamamlanmış, pazar yeri, alışveriş merkezleri, dini ve eğitim tesisleri ile
ilçemizin en nezih mahallelerinden birisidir. Burada özellikle mahallemize ismi verilen
Kayseri’nin marka şehir olmasında o zamanın şartlarına göre çok önemli çalışmalar yapmış
rahmetli Osman Kavuncu’yu da bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, mahalle halkımızın
göstermiş olduğu ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15711.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Memduh Büyükkılıç pastırmaya sahip çıktı
Son günlerde pastırma ve sucuk gibi gıdaların sağlığa zararlı olabileceği tahmini
açıklamaların son derece anlamsız ve kaygı verici olduğunu belirten Melikgazi Belediye Dr.
Memduh Büyükkılıç, gıda laboratuar ve bilimsel analizi bulunmayan bu tür açıklamaların son
derece anlamlı ve gündem değiştirmeye yönelik olduğunu söyledi.
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Kayseri’nin pastırma ve sucuğun üretim merkezi olduğunu ve yöresel tescillenmiş gıdalar
kapsamında dünya yemekler kültüründe yer aldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, Pastırmayı ilk yapanların at üstünde ülkeden ülkeye koşmaktan oturup yemek
pişirmeye vakit bulamayan Hunlar ve Oğuzların, atların eğerlerine tuzlanmış sığır eti
koyduklarını, attan inmeye gerek kalmadan, acıkınca yediklerini kaydetti. Evliya Çelebi'nin
Seyahatnamesi‘nde Kayseri'de 17. yüzyılda pastırma imalatı yapıldığını; Türkler vasıtasıyla
Rumeli'ye, Balkanlar'a ve çevresine götürüldüğünü ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, bu tarihsel yolculuk boyunca Oğuzlarla birlikte göç eden pastırmanın,
Anadolu'nun ortasındaki Kayseri'yi kendine yurt edindiğinin altını çizdi. Erciyes dağının
esintileri, Kayseri ovasının havasının pastırma kurutmasına ve üzerindeki çemenin ayrı bir tat
ve lezzet verdiğini ve Kayseri ile özleştiğini söyleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç şu
açıklamalarda bulundu; “Anadolu birçok kültürün yaşam merkezidir. İki binlik geçmiş kültür
birikimi ile giyimi, yaşam tarzı, yemek çeşidi, mutfak ve ev eşyaları, bitki örtüsü, dünya
tarihinde haklı yerini almıştır. Son günlerde hiçbir bilimsel dayanağı olmayan ve gıda veya
genetik laboratuar analizi bulunmayan açıklamalarda pastırma ve sucuk üzerinden kara bir
propaganda yapılmaktadır. Pastırma sonuçta kurutulmuş bir ettir. Dünyanın her yerinde de bu
vardır. Sucuk çeşitleri dünyanın her yerinde mevcuttur. Ancak önemli olan bunun üzerinde
yer alan çemenin karışımı, sucukta ise baharatların bileşimidir. Erciyes Dağının esintisi ve
Kayseri ovasının havası ile birleşince ortaya ayrı bir lezzet, tat ve yemek kültürü ortaya
çıkmaktadır. Sağlığa zararlı olabileceği gibi tahmini açıklamalar son derece taraflıdır. Sadece
Kayseri ilimizde 20 den fazla büyük üretim tesisleri bulunmaktadır. Bunların hepsinde
bakanlık kontrolü ve onayı olan hijyenik ortamlar sağlanmaktadır. Sonuçta bu işlenmiş bir
gıda olup denetim altındadır. Amaç Anadolu yemek kültürünü yok saymak, Anadolu
ekonomisine sekte vurmak ve gündem değiştirmektir. Bizler bunları ciddiye almıyoruz.”
Kayseri Kazancılar esnafını gezen bu alanda yer alan pastırma ve sucuk satıcılarını ziyaret
ederek sohbet eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu gezisinde çarşıya alış veriş için gelen
vatandaşlara pastırma ikramında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15712.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Meydan’da MHP gerginliği
Cumhuriyet Meydanı’ndaki demokrasi şölenine MHP’in bayrak bahanesiyle yaptığı tahrikler
gölge düşürdü.
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Kayseri Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii mevkiinde açılan parti standları “demokrasi
şöleni” havası yaşatırken, bazı MHP’lilerin tahrikleri tartışmalara yol açtı.
AK Parti Gençlik Kolları’nca açılan standın hemen yanına stand açan MHP’liler bayraklarını
da asmak istedi. MHP’liler tarafından AK Parti bayraklarının üzerine bayrak asılmaya
çalışılması üzerine, stant çalışması yürüten AK Parti gençlik kolları üyeleri tepki gösterdi.
Olay kısa sürede sözlü tartışmaya dönüşürken Emniyet güçleri araya girdi. Yaşanan olaylar
sonrasında standların arasına emniyet ekipleri etten duvar örerek partililerin yeniden
faaliyetlerini sağladı.
Olayların büyümesini başkanlar önledi
MHP’nin bu esnada alana seçim araçlarını getirerek yüksek sesli yayın yapması üzerine AK
Partili gençler de seçim otobüsünü getirmeye kalktı. Meydan girişinde bu otobüsün önünü
kesen MHP’liler stand alanına girmesine izin vermedi. Gerginliğin tekrar artması üzerine
emniyet güçleriyle bir araya gelen MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy ve AK Parti Gençlik
Kolları Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü olayın büyümemesi amacıyla standları kaldırma
kararı aldılar. Yaşanan olaylar sonrasında Ak Parti Gençlik Kolları üyelerine konuşma yapan
Kürtüncü “MHP İl Başkanı Baki bey ile görüştük araçlarımızı ve stantlarımızı kaldırıyoruz.
MHP teşkilatı da aynı şekilde kaldıracaklar. En ufak bir sıkıntıya mahal vermeyeceğiz. İtidalli
olacağız. Biz akız ya ondan çamur atıyorlar, izi kalıyor. O yüzden hiçbir olaya neden
olmayacağız. Onlara dokunmayacağız. Bayraklarını indirmeyeceğiz. Ak yürekler olarak Ak
Gençliğe yakışır şekilde hareket edeceğiz” dedi.
MHP’den CHP’ye de engelleme
Öte yandan MHP tarafından Cumhuriyet Halk Partisi standının yanına da stand açıldı.
Gazetemize bilgi veren stand görevlileri “Ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı yüksek sesle
yayın yapmıyoruz. MHP’liler bu duruma saygı göstermek yerine ses yaparak vatandaşlarla
iletişim kurmamızı engelliyorlar. Biz günlerce burada AK Partili gençlerle yan yana stant
çalışması yaptık ama hiç böyle bir sorunla karşılaşmadık. Fakat MHP’liler bayraklarını astılar,
bizim bayraklarımıza da müdahale etmeye kalktılar” şeklinde konuştular.
Haber – Foto: Veli Göğebakan-Taha Tayfun Bağcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15713.html
Erişim Tarihi: 02.11.2015

Saadet Partisi'nden balonlu kutlama
Saadet Partisi (SP) Kayseri Kadın Kolları ‘Çocuklarını Al Gel Balon Uçur’ şenliği düzenledi.
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Saadet Partisi Kayseri Hanımlar Gençlik Başkanı Sümeyye Olgun şenlikte yaptığı açıklamada
“ Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları olarak bizler burada yüreğinin sesini dinleyen tüm
kardeşlerimizi bu meydana davet ettik. Bugün 29 Ekim tam 92 yıl önce Cumhuriyeti ilan
etmek uğruna kendini feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.
29 Ekim’in kendileri için çok farklı bir önemi de olduğunu belirten Olgun “Bugünün bizim
için başka bir önemi de ‘Bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar’ diyen
Erbakan hocamızın Milli Görüş liderimizin doğum günü. Bugün Erbakan hocamız hayatta
olmasa bile Türkiye genelinde onun doğum günü bir şekilde kutlanıyor” şeklinde konuştu.
Oldun,1 Kasım sabahı zaferi müjdeleyeceklerini ifade ederek “Biz seçim çalışmalarında
sokaklara çıktığımız zaman insanların bize söylediği söz şuydu ‘Yüreğimiz sizinle ama’. Biz
bu ‘ama’ nın sebebini sorduğumuzda insanlar bize ‘ Siz barajı aşamayacaksınız meclise
giremeyeceksiniz’ diyorlardı. Bizde yüreğinin sesini dileyip bize gönül veren kardeşlerimize
Anayasanın 148’inci maddesindeki bireysel başvuru hakkıyla bütün barajları yıktığımızın
müjdesini vermek istiyorum. Milletvekili adayımız Mahmut Arıkan Kayseri’de alacağı 68 bin
oyla Saadet partisi meclise giremese bile bireysel başvuru hakkından yararlanacak ve inşallah
meclise girecek. İnşallah 1 Kasımda zaferi müjdeleyeceğiz ve yüreğinin sesini dinleyen
herkesi bu meydanlarda coşkuyla karşılayacağız” dedi.
Saadet Partisi Kayseri Milletvekili adayı Mahmut Arıkan vatandaşın ilgisinden memnun
olduklarını belirterek “ Kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla beraber ortak bir
organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede kadın kollarımız ‘Çocuklarını Al Gel Balon
Uçur’ şenliği başlattılar. Gençlik kollarımız, Kayserili hemşerilerimize sadet şerbeti ikram
ediyorlar. Renkli görüntüler var. Halkımızın Saadet Partisine teveccühü çok güzel” ifadesini
kullandı.1 Kasım seçiminde baraj denilen bir şeyin olmayacağını vurgulayan Arıkan “Bu
seçimlerde baraj kalktı. Seçim Barajı yok baraj yüzde 0 olarak belirleniyor. Anayasa
Mahkemesinin 148’inci maddesi gereğince Türkiye genelindeki oyumuz yüzde kaç olursa
olsun Kayseri genelinde 68 bin oy aldığımız takdirde en az 1 milletvekilimizi Ankara’ya
gönderebileceğiz. Bunu anlattığımız her Ak Partili her MHP’li her CHP’li vatandaşımız saygı
ve sempatiyle karşılıyor. Mutlaka oylarını Saadet Partisine vereceklerini ifade ediyorlar”
şeklinde konuştu.Arıkan, Pazar günü seçim sandığına giden herkesi yüreğini dinlemeye davet
ettiğini söyleyerek“ İnşallah bu seçim mecliste Saadet Partisinin olduğu bir seçim olarak
sonuçlanacak. Bunun için kardeşlerimiz, kadrolarımız gece gündüz demeden gayret
gösteriyorlar. Bunun en güzel örneği burada Kayserili kardeşlerimizin bize göstermiş olduğu
teveccüh. Geçen seçimlere baktığımızda partimize karşı yoğun bir ilgi söz konusu. Bunda da
barajların kalkmış olmasının büyük bir etken olduğunu düşünüyoruz. Pazar günü Kayserimiz
yüreğinin sesini dinleyecek ve Saadet Partisi’ne oy verecektir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15714.html
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