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Kurtarma değil ihbar için gittim
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Adliye ziyaretinin “FETÖ operasyonlarında
gözaltına alınan işadamlarınI koruma ve kurtarma” şeklinde yorumlanmasına karşılık kendini
savundu. Elitaş, “Böyle bir şey yok. Aklımı kaybetmedim. Bunlar çirkin bir iftiradan başka
bir şey değil. Çünkü oraya kripto FETÖ mensuplarını ihbar etmek için gittim.” dedi.
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Son günlerde Kayseri Adliyesi’ne yaptığı ziyaretle gündeme gelen ve bir takım eleştirilere
maruz kalan AK Parti Grup Başkanvekili, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, söylentilerin
gerçekle bağdaşmadığını belirterek, “Neden, FETÖ’nün kriptoları ile, önde gelenleri ile ilgili
savcılığa bilgi verdiğim konusu hiç kimsenin aklına gelmiyor?” diye serzenişte bulundu. TV
Kayseri’de gazeteciler Yusuf Yerli ve Mehmet Sena Kösedağ’ın hazırlayıp sunduğu “Basın
Kulübü” programına telefon bağlantısı ile katılan Elitaş, sert sözler sarf etti. Savcı ziyaretinin
kötü amaçlı kişilerce başka taraflara çekilmeye çalışıldığını belirten Elitaş, “Cumhuriyet
savcılığını ziyaret ettiğim doğrudur. ‘Elitaş birilerine torpil yaptırdı, onları tahliye ettirdi.’
Yani bunu söylemek iyi niyetli bir şey değil. Benim oraya savcılığa gidip, şu kişiler bunlarda
olabilir, bunları da inceleyebilir misiniz? deme ihtimalini gündeme getirmeyerek, sanki ben o
gün şu isimleri serbest bırakın diye baskı yapmışım demek, şahsıma yapılan bir haksızlık.”
şeklinde konuştu. FETÖ destekçilerinden bilgim var “Uzak akrabalarımdan Fetö’den
yargılananlar var.” diyen Elitaş, “Bu örgüt her tarafa girmiş. Darbe mağduruyum ben, darbe
yapılsaydı hedefte olan biriyim. Kim olursa olsun bu girişimde bulunanlara karşı durmak,
oğlumda olsa benim görevlerimden biridir. Şu an darbe sendromu yaşıyoruz. Kayseri ticaret
şehri, Kayseri’deki ekonomik hayatı kaybetmemek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz.
Haksız suçlamalar yapılmamalı. Başbakanın dediği gibi ‘Kurumlarla değil, FETÖ’ye destek
veren kişilerle uğraşıyoruz’ bizler. Hiç kimseye hele hele FETÖ terör örgütünden gözaltına
alınmış kişililere torpil yapacak, onlarla ilgili, bunları bırakın diyecek kadar aklımı
kaybetmedim. Kimler FETÖ destekçisi konusunda Kayseri’de benim de bilgim var. Ben
sadece bana darbe yapma hazırlığında olan ve bildiğim kişileri savcılığa bildirdim. Kim diye
sorarsanız, bunları açıklamak bana ters düşer.” dedi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18950.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

FETÖ'cülerin yerine 50 bin personel
alınıyor
Darbe girişiminin ardından ifşa olan FETÖ'cüler temizlenirken, bunların yerine 50 bin kişi
istihdam edilecek.
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkilerinden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında
gözaltı ve görevden almalar devam ederken, kurumların personel alımına ilişkin kararlar da
açıklanmaya başladı. Başta Emniyet, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve TSK'da
olmak üzere 90 bin kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı veya açığa alındı. Devlet Personel
Başkanlığı ise çalışmalarını başlatarak işten el çektirilen 90 bin kamu çalışanının yerine ilk
aşamada 50 bin kişinin alınacağını duyurdu. Polisten hakim ve savcıya, sağlık görevlisinden
yazılım uzmanına kadar binlerce kişinin kamuya alınacağı açıklandı.
10 bin polis
Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ soruşturmaları kapsamında 8 bin memurun işine son verdi.
İçişleri Bakanı Efkan Ala önce 10 bin polis alınacağını duyurdu. Ardından açıklama yapan
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da 1000'i kadın olmak üzere 10 bin özel harekat
polisinin daha alınacağını söyledi. Özel Harekat polisi için çalışmalar yapılırken, KPSS şartı
aranmayacağı, lise mezunlarının başvurabileceği bildirilmiş, Bakan Efkan Ala, askerlik
şartının aranacağını ifade etmişti. Özel harekat polisi olmak isteyen adaylar ise yaş sınırı ve
askerlik konusunda Ala'dan müjdeli haber bekliyor.
Toplam 50 bin öğretmen
Milli Eğitim Bakanlığında 27 bin civarında personel açığa alındı ve yerine ilk aşamada 15 bin
öğretmen alımı için süreç başladı. Başvurular 5 Eylül'e kadar alınacak. Başvurular kabul
edilirken, toplamda 50 bin sözleşmeli öğretmen alımı kararı da bulunuyor. Bakanlık
açıklamasına göre adayların KPSSP10 ve KPSSP121 puan türlerinden en az 50 puan almış
olmaları ön şartı aranacak. Sınav merkezlerinin 9 Eylül'de ilanının ardından adaylar 19-27
Eylül tarihlerinde sözlü sınava alınacak. Tercihler 4-7 Ekim arasında alınıp atamalar 10
Ekim'de başlayacak. Öğretmen adayları ise mülakat şartının kaldırılması için talepte
bulunuyor.
Adalete kadro ihdası
Son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile Adalet Bakanlığı'na 4 bin kadro
ihdas edilmişti. Bakanlık, zabıt katibi, mübaşir, teknisyen, kaloriferci, şoför ve aşçı kadroları
için 2 bin 371 personel alınacağını duyurdu. Bunlardan 2 bin 161'i sözleşmeli, 210'u ise
kadrolu olacak. 22 Ağustos'ta başlayan başvurular, 5 Eylül'de bitecek. KPSS puanı barajı ise
70 olacak. Bakanlık, 3 bin hakim ve savcı adayının başvurularını da 11-20 Ekim 2016
tarihleri arasında alacak.
Yıl sonuna kadar 20 bin sağlıkçı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sözleşmeli memur alımıyla ilgili müjde verdi. Bakan Akdağ, bu
yıl sonuna kadar 20 bin personel alımı yapılacağını söyledi. Şimdiye kadar 8 bin sağlık

çalışanı da açığa alınmıştı. Akdağ, alımların eylül ayına yetişmeyeceğini, aralık ayına kadar
tamamlanacağını ifade etti. Bakan Akdağ, FETÖ'ye ait sağlık kurumlarının bazılarının içinin
boşaltıldığını, bazılarının verimsiz olduğunu, verimlilik şartıyla, söz konusu hastanelerin
personelleriyle birlikte devralınacağını ifade etti.
Sözleşmeli subaylık için gözler Işık'ta
Bir taraftan soruşturmalar devam ederken personel açığı için diğer kurumlarda çalışma
sürüyor. OHAL ile birlikte uygulaması başlayan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile
askeri liselerin kapatılıp harp akademilerinin mezun vermemesi sonucu oluşacak açığın
kapatılması için sözleşmeli subay ihtimalini ifade eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan
müjde bekleniyor. Yöne FETÖ soruşturması kapsamında ordudan atılan pilotların yerine alım
yapılması için çalışma başlatılmış, daha önce çeşitli sebeplerle ordudan ayrılan subayları geri
kazanmak için düzenlemeler hayata geçirilmişti. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi
için 63'ü stajyer, 25'i asistan olmak üzere 88 kişi alacak. Başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek.
Sahil Güvenlik için 93 sürekli işçi, BTK için 45 uzman memur alımı yapılacak. Personel alım
ilanları, Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinden takip edilebilek.
ensonhaber.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18951.html
Erişim Tarihi: 09.09.2016

Kocasinan’dan Kayseri sosyal hayatına
büyük katkı
Kocasinan Belediyesi sosyal hayatı renklendirmek adına emin adımlarla ilerliyor. Başkan
Ahmet Çolakbayrakdar, yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurmak için gece-gündüz çalıştıklarını
vurguladı.
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Yamula Baraj Gölü’nün etrafında yapılan çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz ay vatandaşın
hizmetine sunulan yüzer iskele ve yüzer havuzu yerinde gören Başkan Çolakbayrakdar,
yapılan çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Ali Bulu’dan bilgiler aldı. Daha sonra bir
değerlendirmede bulunarak Yamula Baraj Gölü’nün cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen
Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek ve alternatifleri artırmak için
projeleri birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıkların ifade etti. “Kayseri’nin
denizi olarak bilinen Yamula Barajı kıyısında değişik sosyal mekanlar ve imkanlar ile
vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde
sürdürdü: “Daha modern, daha yaşanabilir, daha yeşil, daha temiz ve daha güzel bir
Kocasinan için aralıksız çalışıyoruz. Ayrıca Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek,
zenginleştirmek ve alternatifleri artırmak için projeleri hayata geçiriyoruz. Yamula Barajı
kıyısında değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Daha güzel bir çehreye kavuşması

için de yoğun gayret sarf ediyoruz.” Başkan Çolakbayrakdar, yeni Kayseri’yi Kocasinan’da
kurmak ve Kocasinan’ı Kayseri’nin yeni yüzü yapmak için çalışmalara devam edeceklerini
ifade ederek sözlerini tamamladı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18952.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Külünk’e “Kayseri” Desteği
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün, aralarında Kayseri’nin de olduğu bazı
illerdeki siyasetçilerin FETÖ soruşturmalarına karıştıklarını iddia ettiği ve dün manşetten
yayınladığımız açıklamasına destek peş peşe geldi. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Tamer
Korkmaz, Kayseri’deki siyasi ellerin FETÖ’cüleri kurtarmaya çalıştığını söylerken, twitter
fenomeni “Başkentçi” de aralarında Kayseri’nin de olduğu bazı illerde FETÖ şüphelilerini
kurtarmak için savcılara baskı yapan siyasileri eleştirdi.
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Kayseri’de FETÖ’cüleri kurtarmaya çalışan siyasiler
Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, Kanal A’da yayınlanan “Sivil Düşünce” programında
“Kayseri’de siyasi ellerin FETÖ’cüleri kurtarmaya çalıştığını” belirterek “Cumhurbaşkanı bu
mücadelesinde yalnız bırakılmıştır. AK Parti paralelle yeterince mücadele etmiyor. Verilen
demeçler kimseyi yanıltmasın. Boydakları kurtarmaya çalışanlar arasında çok ciddi, çok
tanınmış isimler var. AK Parti’den bahsediyorum. FETÖ’yle mücadeleyi kim engellemek
istiyorsa, parti siyasi olarak onlarla yolunu ayırmak zorundadır.” ifadelerini kullandı.
Boydakları kurtarmaya çalışan partililer
Boydaklar hakkında da konuşan Korkmaz sözlerini şöyle sürdürdü:
“AK Parti içerisinde Boydakları kurtarmaya çalışanlar arasında çok ciddi, çok tanınmış
isimler var. Boydaklar bir tahliye oluyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar. Bazıları kurtarılıyorlar.
İsimler belli. Boydaklar olayı işin magma tabakasıdır. Siyasi bir el ve eller bunları kurtarmaya
çalışıyor. Bazı numaradan demeçler vererek, sanki FETÖ ile mücadele ediyormuş gibi yapan
bazı isimler Boydakları kurtarmaya çalışıyor. Gazetelere de haber oldu. Bu kadar söylüyorum,
anlayan anladı.
Verilen demeçler kimseyi yanıltmasın. Cumhurbaşkanı bu mücadelesinde yalnız bırakılmıştır.
AK Parti paralelle yeterince mücadele etmek zorundadır ama şu ana kadar etmiyor. Türkiye
15 Temmuz’u yaşadı, bu hadisenin nüksetmemesi için bu mücadelenin kararlılıkla
sürdürülmesi lazım. Boydaklarla ilgili çok ciddi belgeler var, bu operasyonu ciddi şekilde
yürüten Kayseri Emniyeti var. Bunlar ortadayken bunları kurtarmaya çalışırsanız bu doğru
olmaz. FETÖ ile mücadeleyi kim engellemek istiyorsa, parti siyasi olarak onlarla yolunu
ayırmak zorundadır. Hangi parti olursa olsun…”
Başkentçi'den Kayseri yorumu

AK Parti’ye yakınlığı ile tanınan twitter fenomeni “Başkentçi” de “Kayseri’de FETÖ
operasyonlarına siyasiler müdahale ediyormuş. Bazı vekiller işi gücü bırakmış FETÖ’cüleri
kurtarmaya çalışıyor.” şeklinde paylaşımda bulundu.
“Başkentçi”, Metin Külünk’ün eleştirdiği illeri de aynen sıralayarak şu iddiada bulundu: “
Bazı vekiller işi gücü bırakmış FETÖ’cüleri kurtarmaya çalışıyor. Fethullahçı örgüte yönelik
soruşturmalara milletvekilleri tarafından müdahale ediliyor. Çekin ellerinizi bunların
üstünden... İllerde FETÖ şüphelilerini kurtarmak için adliyelerde savcılara baskı yapan
siyasiler var. Ordu, Kayseri, Tokat, Şanlıurfa, Hatay, Antalya, Malatya, Van ve Edirne'de
FETÖ operasyonlarına siyasiler müdahale ediyormuş.” (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18953.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Bomba sandı cenin çıktı
Kayseri'de bir parkta torba içinde toprağa gömülmüş halde 4 aylık olduğu tahmin edilen cenin
bulundu. Parkta bulunan mobeseler tarafından saniye saniye kaydedilen olay bir görgü
tanığının ihbarı sonucu ortaya çıktı.
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Kocasinan ilçesi Akşemseddin Caddesi'ndeki Mevlana Parkı'nda iki kişinin bir torbayı
gömdüğünü fark eden Ceyhun Polat (32), polisi aradı. Torbayı gömüldüğü yerden çıkaran
polis ekipleri, 3-4 aylık olduğu tahmin edilen ceninle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı
incelemenin ardından cenin, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polat, bir kadın ile bir
erkeğin parka bir şeyler gömdüğünü fark edince polisi aradığını söyledi. Gömülen torbanın
içinde bomba olabileceğini düşündüğü için cep telefonu ile görüntü aldığını belirten Polat,
"Burada çocuklar oynuyordu. Ben onlara yönelik bir saldırı diye düşündüm, polisi aradım."
dedi. Ceninin gömülme anı kamerada Öte yandan, parkta bulunan bir vatandaş ceninin
toprağa gömülme anını cep telefonuyla kaydetti. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan
polis, görüntülerdeki kadın ve erkeği arama çalışmalarına başladı Olayla ilgili başlatılan
soruşturma sürüyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18954.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Erciyes kışa hazırlanıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'te incelemelerde bulundu. Yaz
döneminde yapılan çalışmaları yerinde gören Başkan Çelik, Tekir'de bulunan esnafları da
ziyaret etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı
ile görüşerek Erciyes'te yapılan çalışmalar ve tesislerin son durumunu yerinde gördü. Kış
sezonu öncesi yapılan çalışmalarla ilgili tek tek bilgi alan Başkan Çelik, yol güzergahında
yapılmakta olan yol genişletme ve park yeri çalışmalarına ilişkin de Fen İşleri Daire Başkanı
Ali Hasdal ile görüştü ve çalışmaların son durumunu yerinde inceledi.
Erciyes'teki eksiklikleri tamamlamak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden
Başkan Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kış turizm
merkezlerinden olan Erciyes'in yeni sezona hazır olduğunu kaydetti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18955.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Talas Kurban Bayramı’na hazır!
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bu yıl Mevlana
Mahallesi Tavlusun Caddesi üzerinde hazırlanan kurban satış yeri için kura çekimi yaptı.
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Yaklaşık 150 büyükbaş ve küçükbaş hayvan için oluşturulan kurban pazarı alanında kurulacak
çadırlar için satıcıların adil bir şekilde yerleşmesinin amaçlandığını belirten Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
Başkan Palancıoğlu, “Yaklaşan Kurban Bayramı’nda ibadet niyeti ile kurban kesmek isteyen
vatandaşlarımız için her yıl satış ve kesim alanları oluşturarak bu hizmeti yerine getiriyoruz.
Bu yıl Tavlusun yolu üzerine kuracağımız pazar alanı için tüm alt yapı hizmetlerini hazır hale
getirdik. Kurulacak çadır alanlarını kura ile talep eden vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.
Her satıcıya eşit ve adil bir şekilde dağılım olması için kura yöntemini uyguluyoruz. Kurban
satış alanında esnaf ve gelen vatandaşlar için su, lavabo, mescit ve zabıta noktası gibi her
ihtiyaca cevap verecek hizmet sağlıyoruz." dedi.

Başkan Palancıoğlu canlı hayvan satış alanındaki hizmetlerin yanı sıra vatandaşların
kurbanlarını Cemil Baba, Yenidoğan ve Mevlana kapalı semt pazarlarında kesebileceklerini
sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18956.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Yakıt deposundan esrar çıktı
Kayseri-Malatya karayolunda bir otomobilin yakıt deposuna saklanmış yaklaşık 18 kilogram
esrar bulundu. Olayda biri kadın iki kişi gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol
kontrolünde, Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında bir otomobil durduruldu.
Otomobilin yakıt deposunda koli bantlarıyla sarılı 3 paket içerisine saklanmış 2 kilo 530 gram
toz esrar ile 24 paket içerisinde 15 kilo 670 gram kubar esrar ele geçirildi.
Otomobilde bulunan Özbekistan uyruklu kadın K.R. ile M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk
edildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18957.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Kurban’da işi ustasına yaptırın
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile Kayseri Bıçakçılar Çarşısı’nda hareketlilik başladı. Bıçak
ustaları vatandaşlara 'işi ustasına yaptırın' uyarısında bulundu.
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35 yıldır Bıçakçılar Çarşısı’nda bıçak üretimi yaptıklarını söyleyen Ahmet Tüfekçi, Kurban
Bayramı'nın yaklaştığını ancak geçtiğimiz yıllardaki gibi bir hareketliliğin yaşanmadığını
söyledi. Satışların düşük olduğuna dikkat çeken Ahmet Tüfekçi, vatandaşlara uyarıda
bulunarak, "Vatandaşlarımız bıçaklarını anahtarcıya, ayakkabıcıya götürüyor. Ondan sonra;
'usta bıçağımız kesmiyor' diyerek şikayet ediyor. Anahtarcı anahtar yapmayı bilir, bıçak

bilemeyi bilmez. Benim vatandaşlara tavsiyem, işi ustasına yaptırsınlar ve Kurban
Bayramı'nda sıkıntı yaşamasınlar" diye konuştu. Kurbanda vatandaşların sıkıntı çekmemesi
için çubuk çelik denilen bıçakları tercih etmelerini tavsiye eden Ahmet Tüfekçi, "Bıçakların
sırtı kalın olmalı ve öne doğru incelmeli. Bu tür bıçakların ağzı kolay kolay körelmez ve
bunlar paslanmaz çeliktir" ifadesinde bulundu. Vatandaşların Çin malı bıçakları tercih
etmemesi gerektiğini söyleyen Ahmet Tüfekçi, "Marketlerde satılan bıçakların yüzde 99'u Çin
malı bıçaklar. Bunlar 3'lü set veya 5'li set olarak satılıyor. Teneke gibi bıçaklar kurban kesimi
sırasında kırılıyor. Çin malı bir bıçağın tanesi 3-4 TL'ye geliyor. Bu tür bıçaklar dayanıksız
olur ve kırılır tabii ki. Bizim çubuk çelik dediğimiz bıçaklar ise 15 TL'den 30 TL'ye kadar
çıkıyor. Bunları müşteri aldığı zaman 15-20 yıl kullanabiliyor. Marketten alınan bıçaklar gibi
5-6 ay kullanıp çöpe atmıyorsunuz" dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18958.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Boşanma davası ölümle sonuçlandı
Kayseri'de boşanma davası açtığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
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Alınan bilgiye göre, 2 çocuk annesi Ümmügülsüm D. (39), bir süre önce eşi Cezmi D.(45) ile
yaşadığı geçimsizlik nedeniyle Selçuklu Mahallesi Alkış Sokak'taki eve taşındı. Cezmi D,
boşanma davası açan eşi Ümmügülsüm D. ile konuşmak için evine gitti.
Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Cezmi D, tabancayla Ümmügülsüm D'yi
vurdu.
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ümmügülsüm D,
müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polise teslim olan Cezmi D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18959.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Otogarda bilet kavgası: 1 yaralı
Kayseri'de aldıkları otobüs biletini iade edip parasını almak isteyen Suriyeli 8 kişi, otogar
işletmecilerine saldırdı. Olayda 1 otogar işletmecisi bıçaklandı.
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Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen Suriye uyruklu 8 kişi, otobüs bileti aldı.
Otobüsün hareket etmesinin ardından otobüsten inerek biletlerini iade etmek isteyen 8 kişi,
olumsuz cevap alınca otobüs işletmecilerine saldırdı. Çıkan kavgada otobüs işletmecisi 1 kişi
bıçaklanarak yaralandı.
Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde
işletmeye gelen 8 kişinin bir şeyler söylediği ve işletmede bulunan malzemelere zarar verdiği
görüldü. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18960.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

İlim Hikmet Vakfı’ndan pikniğe davet
İlim Hikmet Vakfı tarafından önümüzdeki Pazar günü “Geleneksel Kardeşlik Pikniği” adı
altında bir etkinlik düzenlenecek.
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4 Eylül Pazar günü Mimarsinan Kasabası Evliyalar Parkı’nda gerçekleştirilecek ve saat
10.00’da başlayacak programa katılmak isteyenler için ise vakıf önünden ve Eskişehir
Bağları’ndan servis kaldırılacak. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18961.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Nurlu ve Onurlu Baba
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında bir oğlu şehit diğeri de gazi olan Yozgatlı
Türkan Yeşilay, vatan için üç oğlunu vermeye hazır olduğunu, gerekirse kendisinin de
mücadele edeceğini söyledi.
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15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''sokağa çıkın'' çağrısıyla
Genelkurmay Başkanlığı önüne giden inşaat işçisi Beytullah Yeşilay (28) şehit düşerken,
kardeşi Şakir Yeşilay gazi oldu.
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yaşayan Türkan Yeşilay, yaptığı açıklamada, 2 kızı ve 4 oğlu
olduğunu, oğullarından birinin darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olduğunu anlattı.
Vatan için oğullarının mücadele etmesinin kendisini gururlandırdığını ifade eden Yeşilay,
"Bir oğlum şehit, diğeri gazi oldu, çok mutluyum. 3 oğlum var gerekirse onları da kurban
ederim. O şerefsizlerden hiç kimse korkmasın. Vatan için millet için devletimizin hep
arkasındayız. İyiyiz Allah'a çok şükür. Üç oğlum daha var onları da vatan için vermeye
hazırım, gerekirse seve seve ben de giderim" dedi.
Şehit oğlunun yaklaşık 1 yıllık evli olduğunu dile getiren Yeşilay, şunları söyledi:
"Oğlum inşaat işçisiydi, kendi halindeydi. Gazi olan oğlum Kahramanmaraş'ta üniversite
okuyor. Yaz tatili olduğu için Ankara'daki ağabeyinin yanında çalışıp para kazanmaya
gitmişti. Bir aydır inşaatlarda beraber çalışıyorlardı. Arkadaşları 'vatan elden gidiyor' deyince
hep beraber Genelkurmay Başkanlığı önüne gitmişler. Orada da şehit düşmüş. Şehit olduğunu
gelinin ailesinden öğrendik. Onlar oğullarıma ulaşamadıklarını söylediler biz de aradık
ulaşamadık. Sonra Ankara'ya gittik biri şehit, biri gazi olmuş. Bizim hiç haberimiz yoktu,
sonra aldık geldik cenazemizi."
Bu ülkenin sahipsiz olmadığına dikkati çeken Yeşilay, "Vatan için millet için evlatlarımın
hepsini seve seve veririm, torunum yetişiyor onu da veririm. Yeter ki vatanıma, milletimize
bir şey olmasın. Vatan için her şeyimi veririm." diye konuştu.
"Biz vatan için her zaman hazırız"
22 yaşındaki gazi Şakir Yeşilay ise Kahramanmaraş'ta üniversitede okuduğunu, yazın harçlık
kazanmak için ağabeyinin yanına Ankara'ya gittiğini aktardı.
15 Temmuz gecesi iş dönüşü darbe girişiminden haberdar olduklarını anlatan Yeşilay, şöyle
devam etti:
"O gün ağabeyimle birlikte evdeyken darbe girişimini haberlerden öğrendik. Ne olduğu tam
anlamadığımız için yerimizde duramıyorduk. Bir anda Başkomutanımız 'bu darbe girişimi,
meydanlara inin' deyince hemen harekete geçtik. Ayağımızda terliklerle önce Sıhhiye'ye gittik
ve tankları durdurmak için bayağı mücadele ettik. Sonunda başarılı olduk, daha sonra koşa
koşa Genelkurmay Başkanlığı önüne gittik. Oraya bombalar atılıyordu. Ağabeyim
Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden atılan ateşle şehit oldu, ben de yaralandım."
Hastanede bir süre tedavi gördükten sonra taburcu olarak memleketine geldiğini ifade eden
Yeşilay, "Vücudumun bazı yerlerinde şarapnel parçaları var. Doktorlar bu şarapnel parçalarını
çıkartamayacaklarını söyledi. Bu şarapnelleri bir ömür boyu şeref madalyası olarak

taşıyacağım. Biz vatan için her zaman hazırız. Nöbet bitmiş olsa da biz yine hazır bekliyor
olacağız. Başkomutanımızın emrindeyiz, emretmesi yeterli bizim için." dedi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18962.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Ses kısıklığı ve nefes darlığına dikkat!
Baş, boyun kanserlerinin erkeklerde görülen tüm kanser türlerinin yaklaşık yüzde 10’unu,
kadınlarda ise yüzde 3,5’ini oluşturduğunu kaydeden Memorial Kayseri Hastanesi Kulak
Burun Boğaz Bölümü’nden Prof. Dr. Sedat Çağlı, “Erken teşhis edildiğinde tedavisi mümkün
olan bu kanser türleri, görüldükleri anatomik bölge ve alt lokalizasyonlara göre
adlandırılmaktadır.” dedi.
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Önemsenmeyen ağız kokusu, yutkunma güçlüğü, ses kısıklığı gibi şikayetler baş boyun
kanserlerinin işareti olabileceğine dikkat çeken Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun
Boğaz Bölümü’nden Prof. Dr. Sedat Çağlı, baş boyun kanserlerinin sık sık diğer boğaz
hastalıkları ile karıştırıldığına dikkat çekerek tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.
“Bu kanser türleri saçlı deri ve ciltte, dudakta, ağız boşluğunda, dilin ön kısmında, yanakta,
ağız tabanında, dişetlerinde, sert damakta, yutakta, bademciklerde, yumuşak damakta, dil
kökünde, farinks arka duvarda, burun boşluğu ve paranazal sinüste, genizde, gırtlakta, alt
yutakta ve yemek borusunda, büyük havayolunun boyundaki kısmında ve tükürük bezlerinde
görülmektedir.” diyen Çağlı, “Tiroit ve paratiroid bezi kanserleri de baş boyun kanserleri
bölümünde değerlendirilmektedir. Toplumda cilt, gırtlak, ağız boşluğu ve dudak ile tiroit
kanserleri diğerlerine göre daha sık görülmektedir.” diye konuştu.
Türün ürünleri ve alkol türevleri en büyük risk faktörü
Sigara, puro, pipo içimi, tütün çiğneme ile alkol kullanımının özellikle ağız boşluğu ve gırtlak
kanserlerinin oluşumunda en önemli faktör olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sedat Çağlı, bu
ürünleri kullanım miktarı arttıkça riskin katlanarak arttığını ifade etti. Prof. Dr. Sedat Çağlı,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Deri ve dudak kanserlerinde güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak önemli bir risk
faktörüdür. Uygun olmayan diş protezleri ile keskin kenarlı sabit diş protezleri ise sürekli
tahrişe neden olduğundan, uzun dönemde ağız içinde kansere neden olabilmektedir. Özellikle
kadınlarda daha sık rastlanan demir eksikliği anemisi ise özellikle alt yutak kanserlerine
zemin hazırlamaktadır. Daha önceden boyun bölgesine radyoterapi uygulanmış olması da
kanserin gelişimini arttırır.”
Ağızda iyileşmeyen yaralara dikkat!
Erken dönemde belirti veren baş boyun kanserlerinin önemli bir bölümünü oluşturan gırtlak
kanserlerinin ses kısıklığı ve nefes darlığı ile kendini gösterebildiğini de dile getiren Prof. Dr.
Sedat Çağlı, “Bu kanser türleri bulunduğu bölgeye göre belirti verir. En önemli belirtileri ise
iyileşmeyen yaralar, ağız kokusu, kanama ve konuşma bozukluğu, boğazda kitle hissi,
yutkunma veya yutma bozukluğu, yüzde şişlik, çene hareketinin kısıtlanması, burun

tıkanıklığı, boyunda oluşan kitle, ağrı ve işitmenin azalmasıdır. Özellikle boyunda oluşan
şişlik ya da yumru, erkeklere göre kadınlarda daha sık görülen tiroit kanserinin en önemli
belirtisidir.” dedi.
Kanser tedavisi kişiye göre planlanmalıdır
Söz konusu kanserlerin erken dönemde radyoterapi ile tedavi edildiğini belirten Prof. Dr.
Sedat Çağlı, “Radyoterapi ile birlikte kullanılan kemoterapi ise tedavinin etkinliği arttırmak
ve radyoterapinin etkinliğini önceden belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu kanser
türlerinde şayet tümör evresi ve hastanın genel sağlık durumu elverişliyse, en etkin tedavi
yöntemi cerrahidir. Tedavi planlanırken tümörün boyutları ve yaygınlığı kadar hastanın
beklentisi ve genel sağlık durumu kesinlikle dikkate alınmalıdır. Hastaya tedavi seçenekleri
ile tüm ihtimaller çok iyi anlatılmalıdır. Tedaviyle ilgili son karar hastaya bırakılmalıdır.
Çünkü hayatının geri kalan kısmındaki yaşam kalitesini seçme kararı yalnızca hastaya aittir.
‘Hastalık yoktur hasta vardır’ genel prensibini dikkate alarak tedavi kişiye göre
planlanmalıdır.” şeklinde konuştu.
Şüphecilik erken teşhis için çok önemli
Toplumdaki baş boyun kanserlerinin yüzde 60-70 oranlarında geç teşhis edildiği için tedavide
başarı şansını düşürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Sedat Çağlı, “Bu kanser türleri ile
mücadelede amaç erken tanı olmalıdır. Erken tanıda en önemli şey ise şüpheciliktir. Özellikle
baş boyun kanserinin gelişmesi açısından risk faktörleri üzerinde kesinlikle durulmalıdır. Aksi
halde larenjit, farenjit gibi hayati riske neden olmayan hastalıklarla ilgili olmayan yanlış
teşhislerin konulması zaman kaybına neden olacaktır. Yanlış teşhis sonucunda hastaya
verilecek antibiyotik, analjezik ve antienflamatuvar ilaçlar kısa süreli iyileşmeye neden olacak
ve hasta tekrar hekime gitmeyecektir. Geçen süre hastanın aleyhine, kanserin ise lehine
olacaktır. Kanser ise bir üst evreye doğru ilerleyecektir. Erken teşhis edildiğinde baş boyun
kanserlerinde yüksek oranda başarı elde edilebilmektedir. Günümüzdeki tıbbi bilgi, tecrübe ve
teknolojinin de yardımıyla kanser tedavi edilirken, çoğunlukla organ fonksiyonları da
korunabilmektedir.” ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18963.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Kayserili izciler Etnospor Festivali'ne
katıldı
Büyükşehir Belediyesi Genç KAYMEK izcileri Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından
düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne katıldı. İzciler, Dünya Etnospor Konfederasyonu
Başkanı Bilal Erdoğan ile de bir araya geldi.
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Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç KAYMEK, öğrencilere sadece
derslerinde destek vermekle kalmıyor, onların daha sosyal bireyler olması için de bir dizi
faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede kurulmuş olan Genç KAYMEK İzcilik Kulübü

yapmış olduğu etkinliklere bir yenisini daha ekledi. İzciler, İstanbul'da yapılan ve Dünya
Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne katıldı.
Unutulmaya yüz tutmuş olan ata sporlarımızın ve kültürümüzün yeniden canlanması amacıyla
gerçekleştirilen festivalde; yağlı güreş müsabakaları, atlı cirit oyunları, mas güreşi, aba
güreşleri, geçmişten günümüze geleneksel çocuk oyunları, uzmanlar eşliğinde Osmanlı
okçuluğu atış talimleri, geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı gibi etkinliklerini yanı sıra bir
dizi gösteri yer aldı. Festivalde ok atan, demir döven, aşık oynayan Genç KAYMEK İzcileri,
ata sporlarını yakından tanıma imkanı buldu. İzciler Dünya Etnospor Konfederasyonu
Başkanı Bilal Erdoğan ile de bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18964.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Melikgazi okulları eğitime hazır
Melikgazi Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda yaz dönemi boyunca başlattığı ilaçlama,
boyama ve tadilat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Melikgazi Belediyesi, ilçede bulunan okullarda bakım, onarım ve tamirat desteği sağlıyor.
2016-2017 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda başlatılan ilaçlama, boyama çalışmaları tüm
hızıyla devam ediyor. Belediye tarafından gerçekleşen çalışmalarda öğrencilerin bakımlı
ortamlarda eğitim almaları amaçlanıyor.
Okulların dış yalıtım, boyama çalışması yanında ilaçlama, bahçe temizliği, spor aletlerin
yenilenmesi, spor sahaların bakımı gibi çalışmalar ile eğitime destek verdiklerini belirten
Başkan Büyükkılıç, “Eğitime destek hizmetlerimiz kapsamında yürütülen faaliyetlerimizden
dolayı iki kez hayırseverlik ödülü aldık. İlçe sınırları içerisinde hizmet vermediğimiz, yatırım
yapmadığımız okul yoktur. Yani tüm eğitim yuvalarımızda biz varız. Bu kapsamda ilçemizde
bulunan okulları, 2016-2017 eğitim öğretim yılına hazırlıyor, öğrencilerimize daha bakımlı
ortamlar sağlıyor. Belediye olarak eğitim yuvalarına olan desteklerimizi her geçen gün daha
çok arttıracağız." dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18965.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

İÜ SBF orijinal mimarisine kavuşuyor
İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi binası restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Proje
kapsamında 1 milyonun üzerinde özgün boyutlarında tuğla kullanıldı. Yakın zamanda yeni
binaya kavuşacak olan öğrenciler tarihi bina ve modern mekânlarda eğitim alacaklar.
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İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin restorasyonu Koruma Kurulu tarafından onaylanan
restorasyon projesi doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Restorasyon kapsamında İÜ Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nin tescilli eski eser olmasından dolayı bazı deney analiz ve testler yapıldı.
Restorasyon
projesi,
talepler
ve
gereklilikler
doğrultusunda
tasarlandı.
Restorasyonun en yakın zamanda tamamlanabilmesi için 2 vardiya halinde yaklaşık 100 adet
personel ile çalışılıyor.
“Öğrenciler 21 derslikte eğitim görecek”
İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi binası restorasyonunda, orijinalinde yer almayan ara kat
döşemeleri kaldırılıyor. Ara katların kaldırılması sonucu zemin katta bulunan amfiler özgün
dönemine uygun olarak yüksek tavan yüksekliğine sahip olacak şekilde restore
edilecek. Özgün yığma beden duvarı Koruma Kurul onaylı projesi doğrultusunda
iyileştirilmekte. Restorasyon sürecinde sonradan eklenen çimento esaslı eklenti, bölme
duvarların tümü kaldırılıyor. Bu doğrultuda restorasyon süreci sonrasında özgün dönemine
uygun olarak tarihi yapı içerisinde büyük alanlara sahip mekânlar elde edilecek. Proje
doğrultusunda kapatılmış olan pencere boşlukları açılarak daha aydınlık mekânların elde
edilmesi sağlanacak.
Çatı katının kullanıma açılacağı projede, restorasyon öncesindeki durumdan farklı olarak
restorasyon projesine asansörler eklenecek ve asansörler yardımıyla engelli öğrencilerin tüm
dersliklere erişimi sağlanacak.
Yeni İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi binası, modern ekleri çağımız teknolojisini kullanılarak
ısıtma, iklimlendirme, havalandırma, güvenlik, seslendirme sistemleriyle donatılacak. Yapının
dış cephe pencereleri kemerli özgün formuna göre restore edildi. Kargir beden duvarlarının
güçlendirme çalışmaları ise tamamlanmak üzere. Asma katların kaldırılmasından sonra zemin
kat yüksekliği özgün haline ulaştı ve bölücü eklentilerin kaldırılmasıyla tescilli yapının
algılanması sağlandı.
İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi binası restorasyon projesi tamamlandıktan sonra yaklaşık 3.000
m2’si ilave olmak üzere toplamda 11.500 m2 kapalı kullanım alanına sahip olacak. En
büyüğü 250 m2 olmak üzere 21 adet derslik, kütüphane, kantin, arşiv, seminer salonları, idari
birimler ve öğretim elemanlarının ofisleri proje kapsamında planlandı.
Özgün boyutlarında tuğla
İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin restorasyonunda bugüne kadar 1 milyonun üzerinde özgün
boyutlarında tuğla kullanıldı. 20.000 m2 üzerinde çimento esaslı sıva raspa edilmiş ve özgün
harcıyla sıva yapılmaya başlandı. Yapılan sökümlerden sonra 1200 kamyondan fazla eklenti
malzeme yapıdan uzaklaştırıldı. Yapı içine kule vinç vasıtasıyla 1000 tona yakın çelik döşeme
elemanları, taşıyıcı sistemler ve merdivenler monte edildi. Betonarme eklentiler yerine çelik
malzeme kullanılması yapının uzun yıllar daha kültür mirası olarak yaşamasına katkıda

bulunacak.
Çağın gereklerini karşılayacak tasarım
İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, restorasyon çalışmaları süren İÜ Siyasal Bilgiler
Fakültesi’ni gezdi.
Yapılan çalışmaları inceleyen Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, restorasyon hakkında
yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı. Restorasyon çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Rektör
Prof. Dr. Mahmut Ak, “Binalarımızı öğrencilerin beklentilerini ve çağın gereklerini
karşılayacak şekilde tasarlıyoruz. Çalışmalar belirtilen süre içerisinde tamamlanacak.
Öğrencilerimiz eğitim hayatlarına tarihi ve modern binalarda devam edecekler.
Üniversitemizin farklı fakültelerinde de ihtiyacı olan binalar için yenileme çalışmalarına
yönelik projeler hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.
Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak’a İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, İÜ Genel
Sekreteri Metin Küçük ve İÜ Rektör Danışmanı ve İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Prof.
Dr. Ergün Yolcu eşlik etti.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18966.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Uzun tatiller Kapadokya’ya yaramıyor
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sahil turizmcilerinin yüzünü güldürürken,
Kapadokya turizmcilerini memnun etmedi. KAPTİD Başkanı Yakup Dinler: “9 günlük
bayram tatili Kapadokya’ya yaramıyor” dedi.

01 Eylül 2016 Perşembe 10:20

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesi turizmcileri
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından bayram tatilinde tatilcilerin
sahil turizmine önem vermesinden dolayı Kapadokya bölgesinde doluluk beklenmiyor.
Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, 9
günlük gibi tatillerin Kapadokya bölgesine yaramadığını kaydetti. Dinler, “Tabi 9 günlük tatil
birçok kesimi sevindirse de 9 günlük gibi uzun tatiller Kapadokya bölgesine çok yarayan
tatiller değil. Daha önce de açıklamış olduğum üzere bize kısa tatiller yarıyor. Kapadokya
bölgesi kültür bölgesi olduğu için 3 günlük 4 günlük tatiller yarıyor. Havaların da güzel
seyretmesiyle beraber bu 9 günlük tatilde insanlarımız daha çok sahil bölgelerini tercih
edecekmiş gibi gözüküyor. Bize de tabi ki talepler var. Fakat sahil bölgesi bu 9 günlük tatilde
daha çok revaçta olacak” dedi. "Kapadokya’da doluluk beklemiyoruz" KAPTİD Başkanı
Yakup Dinler yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Kapadokya bölgesinde doluluk
beklemediklerini söyleyerek, “Fakat bir hareketlilik olacağı kesin. İnsanlar sahile giderken bir
veya iki günlük konaklamalar için Kapadokya bölgesini tercih edebilecekler.

Fakat aşırı bir yoğunluk olacağını düşünmüyoruz. Zaten o yönde de herhangi bir talep
bulunmuyor” şeklinde konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18967.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Kızılay’dan Cerablus halkına her gün üç
öğün yemek
Türk Kızılayı, teröristlerden temizlenen Cerablus'ta 20 kişilik bir ekiple, 5000 kişiye günlük
üç öğün yemek dağıtıyor.
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Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Cerablus'a dönen eski sakinlerine gıda paketleri
dağıtmaya başlayacağız. Bayramdan önce ise yardımlarımızı daha da artırarak, kıyafet
yardımı da yapacağız" dedi.
Fırat Kalkanı operasyonunun ardından Cerablus'taki sivillere yardım götüren ilk uluslararası
yardım kuruluş olan Türk Kızılayı, bölgede sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Kızılay
Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, operasyonun başladığı andan itibaren Kızılay ekiplerinin
Karkamış'a intikal ettiğini belirterek, "Orada ilk etapta ihtiyaç duyulabilecek acil insani
yardımla ilgili destek yaptık. Şu anda da 20 kişilik bir ekiple Cerablus'ta insanlara 3 öğün
yemek veriliyor. Cerablus'a dönen eski sakinlerine yakın zamanda gıda paketi dağıtmaya da
başlayacağız. Bayram öncesinde yardımlarımızı artıracağız. Bölgedeki ihtiyaç devam ettikçe
yardımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Günlük 5000 kişiye üç öğün yemek
Sınır bölgesindeki faaliyetlerini Gaziantep' teki koordinasyon merkezinden yürüttüğünü
belirten Dr. Kınık, "Sürekli o bölgedeyiz. Sınır hattındaki bütün şehirlerde varız. Kızılay'ın
hem Türkiye içerisindeki mültecilere yönelik hem de Suriye'ye yönelik 2 boyutlu insani
yardımları var. Bütün dünyanın Suriye' ye yönlendirdiği yardımlar Kızılay işbirliği ile içeri
aktarılıyor. Günlük 5000 bin kişiye 3 öğün yemek çıkartıyoruz. Arka tarafta lojistiğini
sağlayan depolar, araçlarımız da var. AFAD ve Sağlık Bakanlığı'ndan UMKE bize destek
veriyor. Şu anda Cerablus'taki tüm insanlara yetecek acil insani desteği sağlayabiliyoruz."
Her gün 20 TIR insani yardım
Suriye'ye yardımlarının devam ettiğini de hatırlatan Dr. Kınık, şunları kaydetti: "Bu konuda
çok sayıda yardım da geliyor. Kızılay bunları sadece Cerablus'ta değil, Halep içersinde de
kullanıyor. Cumhurbaşkanımız ve Putin'in yapmış olduğu bir görüşme ve ön antlaşma
çerçevesinde Halep'e yoğun bir insani yardım olacak. Deraya bölgesi antlaşmalı olarak tahliye
edildi. Bunların 3000, 3500 kadarı kuzey hattına doğru indi.

Onlara içerde bir mülteci kampı kurulmaya çalışıyor. Darkuş bölgesine yakın, sınır hattına
yakın bir yerde olacak büyük ihtimalle. Laskiye kırsalı ve doğu hattına doğru insani yardım
devam ediyor. Her gün 20 TIR insani yardım takviyesine devam ediyoruz." (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18968.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Cerablus'taki DAEŞ izleri siliniyor
ÖSO'nun kurtardığı Halep'e bağlı Cerablus ilçesinde hayat normale dönüyor. İlçedeki iş
yerlerinin yarıya yakını kepenklerini açarken, fırınlar da halka hizmet vermeye başladı.
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TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye
sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı
devam ediyor. ÖSO'ya bağlı kuvvetlerin harekatın başladığı 24 Ağustos’tan bu yana terörist
unsurlardan temizlediği alan 400 kilometrekareye ulaştı. ÖSO, doğuda Sacur Çayı'nın Fırat
Nehri'yle birleştiği yer ile batıda Ez Zahiriyah-El Yakubiyah-Hasansağır meskun mahallerini
içeren bölgede kontrolü sağladı.
ÖSO'nun kurtardığı en önemli yerler arasında ise Halep'e bağlı Cerablus ilçesi yer alıyor.
Kurulan güvenlik noktalarıyla ilçenin kontrolünün tamamen sağlanmasının ardından ilçede
hayat normale dönmeye başladı. Cerablus'taki iş yerlerinin yarıya yakını kepenklerini
açarken, fırınlar da halka hizmet vermeye başladı.
Vatandaşların market ve manavlara yoğun ilgi gösterdiği ilçe merkezinde elektriklerin kesik
olmasından dolayı jeneratör satıcıları ve tamircileri de rağbet gören diğer iş yerleri oldu.
Sokak satıcılarının da tezgah açtığı Cerablus'ta halk buralardan alışveriş yapmaya, zamanını
sokaklarda geçirmeye başladı.
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı ilçe sakinleri, terör örgütü DAEŞ'in yönetiminde
geçen yılları "cehennem" olarak nitelendirdi. Birçok konuda kısıtlandıklarını anlatanlardan
biri, sakalı "istenilen oranda" uzun olmadığı için 15 kırbaç cezasına çarptırıldığını anlattı.
Esnaf, terör örgütü DAEŞ döneminde yeteri kadar iş yapamadıklarını, halkın büyük
bölümünün ilçeden kaçtığını belirtirken, şehrin kontrolünün ÖSO'ya geçmesinin ardından her
şeyin daha iyi olacağına yönelik inancını dile getirdi. Çocukların da sokaklarda oynadığı
ilçede, kadınların alışveriş yaptığı gözlendi.
Öte yandan ÖSO'ya bağlı kuvvetlerin ilçe merkezindeki güvenlik kontrolleri sürüyor.
Diriliş Postası
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18969.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ/PDY
operasyonu
Kayseri merkezli, Ankara, Adıyaman, İzmir, Konya ve Yozgat'ta okul yöneticisi, yurt müdürü
ve şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 91 kişinin yakalanması için operasyon
başlatıldı. Bir başka FETÖ/PDY operasyonu ise daha önce açığa alınan bylock kullanıcısı 42
polis için başlatıldı.
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OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 'ülke genelinde
Fetullahçı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı olduğu anlaşılan vakıf, dernek, eğitim kurumları,
yurtlar gibi kurumların kapatılması' kararı sonrası milli güvenliğe tehdit oluşturduğu
gerekçesiyle Kayseri’de daha önceden kayyum atanan 9 ayrı şirket bünyesinde faaliyet
gösteren 25 ilk, orta ve lise seviyesinde özel okul ve 18 kız ve erkek öğrenci yurdunun olduğu
belirlendi.
Okulların belirlenmesinin ardından şirket yöneticileri, okul ve yurt müdürleri hakkında
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve terörizmin
finansmanı suçundan soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında 91 şüphelinin yakalanması ve ikametlerinde arama
yapılması amacıyla bugün sabah saatlerinde Kayseri merkezli Ankara, İzmir, Adıyaman,
Konya ve Yozgat illerinde operasyon başlatıldı. Kayseri'deki operasyonlara 300 polis memuru
katılıyor.
Hakkında
gözaltı
kararı
verilen
91
kişinin
isimleri
şu
şekilde:
Abdi Y., Abdulkadir Ç., Ahmet D., Ahmet D., Ahmet İ., Ali K., Ali Y., Alişan İ., Aydemir
B., Ayhan C., Aytekin K., Bahri Türker A., Bayram P., Bayram Y., Bilal K., Cihat D., Cüneyt
G., Davut E., Ebru O., Ercan Y., Erdal Ö., Erhan T., Ersin K., Fatih D., Fatih S., Fatih I., Gazi
O., Gamze E., Güner G., Gürhan E., Hadi Y., Hanifi D., Hasan K., Havva A., Hayrettin K.,
Hayrullah H., Hidayet B., Hüseyin A., İbrahim K., İbrahim Ş., İlhan N., İlyas K., Kamil K.,
Keziban Y., Mahmet A., Mehmet A., Mehmet C., Mehmet F., Mehmet F., Mehmet H.,
Mehmet Z., Mehmet Z., Merve Y., Muhammet A., Mustafa C., Mustafa Ç., Mustafa D.,
Mustafa M., Mustafa Münir D., Mustafa T., Nadire İ., nazife K., NEcmi S., Nesim A., Nihal
G., Nihat G., Nurettin Y., Oğuz U., Orhan K., Orhan T., Orhan T., Osman T., Ramazan K.,
Salih Ö., Sefa Ü., Selçuk B., Serdal K., Selma K., Seyit Ali K., Sıtkı B., Sinan Y. Süleyman
C., Şuayip K. Taha K. Tahsin S., Tayfur İ., Ümit G., Yakup P., Yavuz K., Yusuf T.
Bylock kullanıcısı 42 polisin gözaltına alınması için de operasyon başlatıldı

Öte yandan, Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından daha önce açığa alınan ve bylock
kullanıcısı oldukları öğrenilen 42 polisin gözaltına alınması için de sabah saatlerinde
operasyon başlatıldı. Her iki operasyona toplam 400 polis katılıyor. Gözaltına alma ve arama
işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18970.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Çile Otobüsleri
Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde hizmet veren 300 kadar halk otobüsü yazın
olmayan klimaları, kışın da randıman vermeyen kaloriferleriyle yolcularına çile çektiriyor. Bu
durum vatandaşların “yazın saunada, kışın buzhanede yolculuk yapıyoruz” serzenişlerine yol
açıyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi kontrolünde hizmet veren 300 halk otobüsündeki ulaşım
aksaklıkları için belediye Beyaz Masa’sına günlük onlarca şikâyet gitmesine rağmen tam
anlamıyla çözüm bulunamıyor. Kısmi sorunların kısa sürede çözüldüğü halk otobüslerinde
halkın en çok şikâyet ettiği konu yaz aylarında klima, kış aylarında ise kalorifer sisteminin
sağlıklı bir şekilde çalışmaması…
Gezici saunalar
Yaz aylarında sauna ihtiyacı olanlar için halk otobüsleri bulunmaz bir nimet. Çünkü isteseniz
de istemeseniz de şehir içi ulaşımda halk otobüslerini tercih ediyorsanız yaz aylarında 40
derecelere kadar ulaşan hava sıcaklıklarında olmayan klimalar nedeniyle otobüsler,
gideceğiniz noktaya kadar “sauna” etkisi yapıyor. Üstelik saunada sadece siz terlemediğiniz
için, diğer yolcularla birlikte kokularınızın karışması kaçınılmaz oluyor. Yani 2 lira 50 kuruş
bilet parası vererek bindiğiniz halk otobüslerinde klima olmadığı için üst üste yolculuk
ederken başkasının ter kokusunu çekmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir durumda yolculuk
boyunca nefesinizi tutmak zorunda kalan yolcular çareyi doğal olarak havalandırmada
buluyor. Otobüs hareket halindeyken açık olan pencere ve kapılarla içeriye giren serin
havadan faydalanmaya çalışıyor. Otobüs trafik ışıklarında durduğunda ise sauna sıcaklığı yine
artarak yolcuları etkilemeye başlıyor. Bu durum en çok başta yaşlı yolcular olmak üzere
astım,
sinüzit,
romatizma
gibi
hastalıkları
olanları
olumsuz
etkiliyor.
Yaz aylarında ayrı, kış ayları ayrı bir dert yaşanan otobüslerde çile bitmiyor. Yazın sauna
etkisi yaşayan yolcular kış aylarında yaptıkları yolculuklarda yürüyen buzhaneler içinde,
konforsuz koltuklarda şehir içi ulaşımlarını yapmak zorunda kalıyor. Ne aksi bir tesadüf ki;
kış aylarında çalışmayan kaloriferler yaz aylarının kavurucu sıcaklarında kendiliğinden
çalışıyor ve “sauna otobüs” deyimini adeta belgeler nitelikte uygulamaya sahne olunuyor. Bu
duruma özellikle eski otobüslerde sıkça rastlanıyor. Bazen de şoförün unutkanlığından ve

kullanım hatasından kaynaklandığı ifade ediliyor. Yolcuların sağlığı hiçe sayılarak hiçbir
önlem ve yenileme yapılmıyor.
Kış aylarında buzhane
Kış aylarında ise; çalışmayan kaloriferler nedeniyle insan nefesi ile ısınan otobüsler halk
sağlığını tehdit etmeye devam ederken yetkililer yine sessizliğini koruyor. Belediyenin
ihtişamlı törenlerle kurdeleler bağlayarak halka lanse ettiği son model otobüslerde ise klima
sistemi olmasına rağmen yine aksaklıklar oluyor. Klimanın çalışması otobüs sahiplerine ek
maliyet getirdiği için kullanılmadığı zamanlar oluyor. Sıcaklardan şikâyet eden yolculara da
“arıza” bahanesi uyduruluyor. Yeteri kadar denetim ve caydırıcı yaptırımlar olmadığı için
halkın çileli ulaşım yolculuğu devam ediyor.
Engelliler için sıkıntı
Halk otobüslerindeki hizmet aksaklıkları bunlarla da kalmıyor. Deyim yerindeyse kara düzen
devam eden şehir içi ulaşımlarda engelli yolcular için de hiçbir iyileştirme yapılmıyor.
Tekerlekli sandalye rampası olmayan otobüslerde engelli vatandaşlar biniş ve inişlerde
yolcuların yardımına ihtiyaç duyuyor. Görme engelli vatandaşlar ise yine aynı şekilde diğer
yolcuların yardımı olmaksızın bineceği otobüsü bulamıyor, duraklara geldiğini kimi zaman
fark edemiyorlar. Otobüslerdeki bir diğer problem ise otobüslerin gideceği mahalleyi gösteren
ışıklı tabelalarda yaşanıyor. Renk körü yolcular özellikle kırmızı ışıklı tabelaları okumakta
zorlanıyor. Otobüsün gideceği güzergâh şoföre sorulmak zorunda kalınıyor. Bu durum
“Yazıyor tabelada okumadın mı?” tartışmasına neden olarak yolcu ve şoför arasında gerilime
yol açıyor. Haber ve fotoğraf : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18971.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

300 polisle FETÖ operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) ile irtibatı olduğu için
kapatılan kurumların 91 yöneticisine yönelik Kayseri merkezli 6 ilde başlatılan operasyon
kapsamında, aralarında Kayseri Ticaret Odası (KTO) eski Meclis Başkanı Mehmet Filiz'in de
yer aldığı 24 kişi gözaltına alındı. Operasyon 300 polisin katılımıyla düzenlendi.
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Kayseri'de, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında milli güvenliğe tehdit
oluşturduğu gerekçesiyle daha önce kayyum atanan 9 şirketin bünyesinde faaliyet gösteren 25
ilk, orta ve lise seviyesinde özel okul ile 18 kız ve erkek öğrenci yurdunun olduğu belirlendi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca bu kurumların şirket yöneticileri, okul ve yurt müdürleri
hakkında "Terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanı" suçundan soruşturma
başlatıldı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 91 şüphelinin yakalanması için
Kayseri merkezli Ankara, İzmir, Adıyaman, Konya ve Yozgat'ta 300 polisin katılımıyla
operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında eski Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meclis Başkanı Mehmet Filiz'in
de yer aldığı 24 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine
getirilmeye başlandı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan örgütün sözde "Kayseri imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 67
kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
55 belediye personeli adliyede
15 Temmuz’da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte çeşitli belediyelerde görevli 55 personeli
gözaltına almıştı.
Gözaltına alınan 55 kişi, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kurmay Yarbay da gözaltına alındı
Öte yandan 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY operasyonları kapsamında
açığa alınan Bingöl 49. Komando Tugayında görevli Kurmay Yarbay Hakan Yıldız da Develi
ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yıldız sağlık kontrollerinin ardından Bingöl’e
gönderildi.
42 polis için gözaltı kararı
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce
açığa alınan aralarında rütbelilerin de bulunduğu 42 polisin "Bylock" isimli program
kullanıcısı oldukları tespit edildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için 100 polisin katılımıyla operasyon
düzenlendi. Gözaltına alınan polisler, sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesine getirildi. AA-İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18972.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Tehlike sinyali
Emirgan’da vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı güzergah üzerinde bulunan
sinyalizasyon çukurunun açık şekilde olması tehlikeye davetiye çıkarıyor.
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Sivas Caddesi Emirgan Çay Bahçesi önündeki kaldırımda bir süredir açık olan sinyalizasyon
çukuru yayalar için tehlike oluşturuyor. Kapağı kırık olan çukurun etrafına duba ile şerit
çekilmek istenmiş ama duba çukurun etrafında değil tam üstüne bırakılınca özellikle
akşamları fark edilmesi daha da zorlaşıyor. Olaya tepki gösteren bölgedeki vatandaşlar, bir
problem yaşanmadan belediye ekiplerinden önlem almasını istiyorlar. Haber-Foto: Ramazan
KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18973.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcılığına
Soyal atandı
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na Fuat Soyal atandı. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, görevine başlayan Soyal'e "Hayırlı olsun" temennisinde
bulundu.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, görevine başlayan yeni Genel Sekreter
Yardımcısı Fuat Soyal'i ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Çelik, Fuat Soyal'e yeni
görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve başarılı çalışmalar yapacağına inandığını
dile getirdi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevine başlayan Fuat Soyal, 1952
yılında Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri'de yapan Soyal, 1977 yılında
Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat Bölümü'nü bitirdi. Askerlik görevini
yaptıktan sonra Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğü'nde şantiye mühendisi olarak iş
hayatına başlayan Fuat Soyal, 2004 yılında Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü, 2007
yılında Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğü, 2009 yılında ise Karayolları Diyarbakır Bölge
Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2011 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü Tesisler ve Bakım
Daire Başkanlığı'na getirilen Soyal, 2015 yılından itibaren bu kurumda Başmüfettiş olarak
görev yapıyordu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18974.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Meydandaki ucube kaldırıldı
Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kültür yolu’ projesinin bir parçası olarak 2 yıl önce
Cumhuriyet Meydanı tören alanı içerisine yaptırılan ‘Odaksal fotoğraf çekim noktası’
gazetemizde yer alan haberimizin ardından kaldırıldı.
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Şehrin göbeğinde kurulan ve bazılarının ne olduğunu bile bilmediği “Odaksal fotoğraf çekim
noktası”nın amacına uygun bir şekilde kullanılamadığını ve tahrip olmuş görüntüsüyle ne
denli çirkin bir görüntü oluşturduğunu önceki gün gazetemiz sütunlarından “Turistler
Odaklanamıyor” başlıklı haberimiz ile gündeme getirmiştik.
Yaptığımız haberin ardından yetkililer harekete geçerek kimsenin ilgisini çekmeyen ve tercih
edilmeyen o ucube yapıyı aynı gün bulunduğu yerden kaldırdılar.
Yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafçıların daha orijinal ve kaliteli kareler alabilmesi için
yapılan bu alanın ortasında bulunan siyah küp, kale, saat kulesi ve Atatürk heykelini içerisine
alan fotoğraf çekim noktası olarak belirlenmişti. Ancak siyah küpten bakıldığında sadece
Kalenin bir bölümü görülebiliyordu. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18975.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

İncesu’da bağlara ulaşmak artık daha
kolay!
İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından İlçede üzüm bağları olan vatandaşların
bağlarına gidiş gelişlerinde bozuk olan yollardan dolayı ulaşımda sıkıntı yaşaması nedeniyle
parke çalışmaları yapılıyor.
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İlçede üzüm yetiştirilmesine önem verdiklerini dile getiren İncesu Belediye Başkanı Zekeriya
Karayol, Hamurcu Mahallesi Büyük Kum mevkiinde yapılan parke çalışmalarını yerinde
inceledi. Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Karayol, “İncesu Belediyesi olarak 2016 yılı
içerisinde 33 mahallemizdeki bordür, yağmur oluğu ve kilitli parke çalışmalarına devam
ediyoruz. Bu kapsamda sadece İmar yolu içerisinde yer alan ve yerleşim yerlerinin
içerisindeki parke çalışmalarının dışında bağ yolları olarak adlandırdığımız vatandaşlarımızın
sürekli kullandığı fakat araç trafiğinin zorluklarla karşılaştığı genellikle taşıtlarımızın sıkıntılı
şekilde gidip geldiği bu alanlarda parke çalışmaları devam ediyor. Şuanda da Hamurcu
mahallemizde Büyük Kum Küçük Kum olarak adlandırılan bu bölgede çalışmalarımız devam
ediyor. İnşallah çalışmalarımız bittikten sonra vatandaşlarımız yazlık evlerine ve bağlarına
rahatça gidip gelecekler inşallah yapmış olduğumuz bu yolları iyi günlerde kullanırlar.” diye
konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18976.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kocasinan’dan her kesime uygun park
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Mahallesi’nde yapımı devam
eden 3 adet park alanında incelemede bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sonrası

yaptığı değerlendirmede 7’den 70’e her kesimin yararlanabileceği şekilde çok amaçlı parklar
dizayn ettiklerini söyledi.
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Başkan Çolakbayrakdar, ilçe genelinde yaptığı çalışmaların yanı sıra Kocasinan’ın daha yeşil
ve daha ferah olması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda yeşil
alan ve park yapım çalışmalarını denetleyen Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında
Başkan Yardımcısı Ali Bulu’ dan bilgi aldı. Kocasinan’ın genelinde park alanlarındaki
donatıların yenilendiğini ve iyileştirildiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Hayatı daha
da kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir mekanlar sunmak için park, yeşil alan ve ağaçlandırma
çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Daha modern ve bölge sakinlerimiz için daha ferah
alanlar oluşturuyoruz. İlçe genelindeki birçok parkta yenileme çalışması yürütüyoruz.
Mahallerimize yeni park alanları da kazandırıyoruz. Bu kapsamda Erkilet Mahallemize 3 adet
yeni park kazandırıyoruz. Çevresinde yeşil alanların ve oturma gruplarının olduğu
parklarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden
hayırlı olsun.” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, “Çalışmalar tamamlandığı zaman
vatandaşlarımızın spor ve sosyal yaşantısını hareketlendirmek için daha modern ve daha nezih
alanlar oluşturmuş olacağız.” diyerek sözlerini noktaladı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18977.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

FETÖ’nün el konulan mal varlığı 12 milyar
TL
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, FETÖ'ye ait taşınmazların devrine ilişkin,
"Bunların değeri kabaca, Maliye hazinesine devredilen taşınmazların 8,3 milyar lira, vakıflara
devredilen 2,7 milyar lira, özel gayretle tespit edilenler 1 milyar liraya yakın. Toplamda 12
milyar liraya yakın bir mal varlığı şu anda hazine adına, devlet adına, millet adına kayda
girmiş gözüküyor" dedi.
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Özhaseki, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak, gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bölücü terör örgütü PKK'nın vardiyayı devralarak
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde saldırılarını artırdığının hatırlatılarak, "Buna bağlı
olarak Cerablus'ta Fırat Kalkanı operasyonu yürütülüyor. Genel olarak terörle mücadeleye
yönelik önümüzdeki süreçte hükümetin yol haritası ne olacak?" sorusu üzerine Özhaseki, bu
terör hadisesinin 15 Temmuz'dan başlatılmasının doğru olmayacağını, yıllara dayanan bir
geçmişi olduğunu söyledi.
Yakın tarihle ilgili olarak da özellikle 7 Haziran seçimleri öncesinde bir plan yapıldığını
bildiren Özhaseki, "Bu planda terör örgütünün siyasi uzantısı olan partiyi bağımsız adaylar
şeklinde değil de, bir parti olarak seçimlere sokmayı, yüzde 10'u aşırmayı hedeflediler. AK
Parti'yi de tek başına iktidara getirmemeyi hedeflediler." ifadesini kullandı.
Geçe yıl haziranda bunu başardıklarını aktaran Özhaseki, o dönemde birçok boyalı medyanın
da terör örgütünün siyasi uzantısı olan bu siyasi partiyi müthiş şekilde desteklediğini belirtti.
"Sazlar çaldırdılar, türküler çığırttılar. Ulusalcı bir gazete gidip Kandil'le röportaj yapıp, bu
PKK'lı katilleri çiçek çocuk gibi lanse ettiler" diyen Özhaseki, bunun neticesinde İstanbul'da
en zenginlerin oturduğu semtlerden bile müthiş oylar alarak bu partinin barajı geçtiğini ifade
etti.
Özhaseki, şöyle devam etti:
"Peki, AK Parti'nin iktidara getirilmemesi ile ne hedeflenmişti? Koalisyona mahkum etmek,
terörü azdırmak, azgınlaşan terör neticesinde bir oldu bittiye getirerek öz yönetimler ilan
etmek. Gece yarısı iki polis kardeşimizin şehit edilmesi, bir binbaşımızın eşiyle sokakta şehit
edilmesi... Bütün bunları hatırlayın. Arkasından belediyelerin artan terör neticesinde
özyönetim ilanları, çukurlar... Güya oldu bittiye getirip Türkiye'den toprak parçasını
koparmak. Türkiye'nin güneyinde oluşacak bir koridorla da Akdeniz'e kadar inen bir yapı
oluşturmak, birleştirmek sonuçta, yeni devletçik. Yeni devletçik orada bağımsız, oradaki
vatandaşların kimliğini taşıyacak bir devlet mi olacaktı? Hayır. Birilerinin güdümünde bir
devlet. Şimdiye kadar beslendikleri kimse, o efendilerine hizmet için kuracakları bir yapı
çıkacaktı ortaya. Çünkü onlar bırakmayacaktı onların yakasını."
"Bütün planları bozuldu"
Kasım seçimlerinde bütün bu planlarının bozulduğunu vurgulayan Mehmet Özhaseki, "O
çukur siyasetleri tamamıyla toprağa gömüldü. Asayiş sağlandı, terör sonlandırıldı ve Türkiye
Cumhuriyeti orada olaya el koydu, güvenliği sağladı." dedi.
Vatandaşın da burada devletin yanında yer aldığını, bu şekilde her şeyin değiştiğini belirten
Özhaseki, bunun neticesinde o bölgede yüzde 90 oy alan PKK'nın siyasi uzantısı partinin
temsilcilerinin ise sokaklarda gezemez hale geldiğine dikkati çekti.
Son bir deneme olarak dışarıdan destekli FETÖ'nün bir darbe girişiminde bulunduğunu
hatırlatan Özhaseki, "İşbirliği içinde oldukları o kadar açık ki PKK ile FETÖ'nün, al birini vur
ötekine" ifadesini kullandı.
Özhaseki, darbe girişiminde başarılı olsalardı ülkenin güneyinde düşündükleri o devletçiğin
hayata geçirileceğini aktararak, şu görüşlere yer verdi:
"Allah'a hamdolsun milletimizin sayesinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir tarih yazdık.
O aşağıda fırsat bekleyenlerin kafasına gidip Türk ordusu da vurdu bir güzel. Devamda
ediyor, başarılı da sürüyor. Rabbim şehit haberleri getirmesin. O üst aklın ne kadar planı varsa
alt üst oldu. Şimdi bu başarıyla devam ediyor. Bizim hükümet olarak huzur, sükunet,
vatandaşın güvenliği sağlanana kadar sonuna kadar devam edecek bu iş. Hiç buradan geri
adım atmak yok, bir taraftan teröristlerin kafası gözü kırılırken, bir taraftan da hasara uğramış,
zarara düşen mazlum halkın da yanında olacağız. Bizim amacımız bu."
Kabinedeki revizyon
"Dün kabinede bazı değişiklikler oldu, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de
Mehmet Özhaseki, "Bakanlıklar konusu bir takdir konusudur. Sayın Başbakan, yakın
çalışacağı arkadaşları kendisi takdir eder, Cumhurbaşkanına sunar. Bu konuda da takdirin

nasıl geliştiğini doğrusu bilmem çok mümkün değil. Ben de herkes gibi basından öğrendim."
değerlendirmesini yaptı.
Türkiye gibi bir ülkede İçişleri Bakanlığı yapmanın çok kolay olmadığını vurgulayan
Özhaseki, bir seyahatleri sırasında bunu Efkan Ala'ya da söylediğini aktardı.
Ala'ya, "Sen icapçı doktor gibisin" dediğini ifade eden Özhaseki, şunları söyledi:
"Gece nereden haber gelecek, nerede patlama var, nerede sıkıntı olmuş, her an elinde telefonla
beklemek zorunda. Tüm bakanların telefonu açık ama gece yarısı bir sürpriz diğer bakanlar
beklemezler. İçişleri Bakanı 24 saat sürprizler bekleyebilir. Bir de bu kadar teröristin bol
olduğu, dış dünyanın ilgi gösterdiği, istihbarat örgütlerinin cirit attığı bir ortamda İçişleri
Bakanlığı yapmak daha da zor. Öyle bir ortamda durmadan İçişleri Bakanlığı yüklenilen bir
ortamda da hakikaten içişleri bakanlığının işi çok kolay olmasa gerek. Ben başarılı yaptığını
düşünüyorum, inşallah bundan sonraki hayatında daha da başarılı ve huzurla yaşamına devam
eder. Soylu da çok gayretli bir arkadaşımız, inşallah başarılı olur."
FETÖ'ye ait taşınmazlar
Bakan Özhaseki, FETÖ'ye yönelik mücadele kapsamında bunların taşınmazlarıyla ilgili
çalışmaların hatırlatılarak, "Ne kadar taşınmazın devri engellendi. Mali değerleri nelerdir?"
sorusu üzerine, taşınmazlarla ilgili Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan KHK'larla nelere el
konulacağının ilan edildiğini hatırlattı.
Burada okullar, yurtlar, dernekler, vakıflar, şirketler bulunduğunu bildiren Özhaseki, gözden
kaçanlar olmaması içinde bütün tapu müdürlerine kendisinin ayrıca bir uyarıda bulunduğunu
belirtti.
Özhaseki, şunları kaydetti:
"Son gelen rakamları aldığımda KHK ile Hazineye 2 bin 514 adet taşınmaz devredilmiş.
Vakıflar tarafına devredilen var. Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen taşınmaz adedi de 2
bin 83. Kanun Hükmünde Kararname yayınlanmadığı halde özel bir gayretle arkadaşlarımızın
kaçırmasını engelledikleri taşınmaz sayısı da bin 148 adet. Bütün bunların değeri kabaca,
Maliye hazinesine devredilen taşınmazların 8,3 milyar lira, vakıflara devredilen 2,7 milyar
lira, özel gayretle tespit edilenler 1 milyar liraya yakın. Toplamda 12 milyar liraya yakın bir
mal varlığı şu anda hazine adına, devlet adına, millet adına kayda girmiş gözüküyor."
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18978.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Mehmet Filiz gözaltına alındı
Kayseri Ticaret Odası Meclis Eski Başkanı Mehmet Filiz, FETÖ/PDY operasyonları
kapsamında gözaltına alındı.
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Kayseri'deki daha önce gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
(FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve bu
nedenle üyelerin isteği üzerine, en son Mart ayındaki KTO Olağan Meclis Toplantısına
başkanlık eden, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meclis Başkanı Mehmet Filiz, 15 Temmuz
darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alındı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18979.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Çiftçiler borç ertelemesi istiyor
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal üretimin
başladığı Ekim ayından bu yana doğal afetlerin çiftçilerin yakasını bırakmadığını belirterek,
“Doğal afetlerle uğraşan üreticimiz, Rusya pazarı başta ihracatta görülen olumsuzluklar
nedeniyle pazarlamada büyük sıkıntı yaşadı. Bu gerçekten hareketle çiftçilerin kredi
borçlarının mutlaka ertelenmesi gerekiyor” dedi.
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Özellikle 2010'dan itibaren sürekli afete maruz kalan, bu afetler nedeniyle borçları yıllık
olarak üst üste ertelenen üreticilerimizin biriken bu borçlarını bir defada ödemelerinin
mümkün olmayacağını aktaran Bayraktar, “ Üreticilerimizin toplam borçları da uzun vadeli
olarak yeniden yapılandırılmalı, hükümetimiz tarafından üreticilerimize bu konuda bir müjde
mutlaka verilmelidir. Yıllardır üretim sürecinde büyük mağduriyet yaşayan çiftçilerimizin bu
yıl da tarlada kalmasını sağlayabilmek adına yeni finansman sağlanmalıdır" diye konuştu.
Bayraktar, üreticiler açısından son derece önem arz eden bu talepleri, başta Başbakan Binali
Yıldırım olmak üzere ilgili makamlara ilettiklerini bildirerek, "inşallah bu konuda kısa süre
içinde çiftçimizi rahatlatacak güzel haberler alırız" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18980.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Dış ticaret rakamları ekside
Kayseri' de ihracat bir önceki aya göre yüzde 28,7, ithalat ise yüzde 36,7 azaldı.

02 Eylül 2016 Cuma 09:36

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Türkiye İstatistik Kurumu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre
kentimizde 2016 yılı Temmuz ayında, 2015 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 13 azalarak
101 milyon 471 bin 629 dolar, ithalat ise yüzde 29 azalarak 94 milyon bin 188 dolar olarak
gerçekleşti. Ülke genelinde ise ihracat 2016 yılı Temmuz ayında, 2015 yılının aynı ayına göre
yüzde 11,5 azalarak 9 milyar 855 milyon dolar, ithalat da yüzde 19,7 azalarak 14 milyar 643
milyon dolar olarak gerçekleşti.
En fazla ihracat yapılan ülke İngiltere oldu
İngiltere'ye yapılan ihracat 2016 yılı Temmuz ayında 982 milyon dolar olurken, bu ülkeyi
sırasıyla Almanya (966 milyon dolar), İtalya (550 milyon dolar) ve ABD (448 milyon dolar)
takip etti.
İthalatta ilk sırayı Çin aldı
Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Temmuz ayında 1 milyar 884 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi
sırasıyla Almanya (1 milyar 722 milyon dolar), Rusya (1 milyar 117 milyon dolar) ve İtalya
(854 milyon dolar) izledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18981.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Avrupa’ya alabalık ihraç ediyoruz
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, ilimizin Türkiye’nin en fazla alabalık
üretimi yapan illerinden birisi olduğunu belirterek, Kayseri'de işleme tesisi olmaması
sebebiyle yetiştirilen balıkların büyük bir kısmının Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildiğini
söyledi.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ayvancılık Kocasinan’a bağlı Yamula
Barajı’nda faaliyet gösteren alabalık tesislerine rutin denetimler gerçekleştirildi. Su Ürünleri
Birimi personeli tarafından su ürünleri kontrol teknesiyle yapılan denetimlere İl Müdürü
Özkan Kayacan’da iştirak etti. Denetimler esnasında Yamula Baraj Gölü'nün yaklaşık 85 km
uzunluğunda çok büyük bir baraj gölü olduğunu belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Özkan Kayacan; baraj gölünde kafes balıkçılığı yapan işletmelerin yanı sıra ticari ve
amatör avcılık faaliyetlerinin de devam ettiğini ifade etti. Denetim yaptıkları işletmelerin
kafeslerinde yaptıkları üretim miktarlarını, boylama ve yemleme işlemlerini yerinde
incelediklerini belirten Kayacan; barajın kapasitesinin 20 bin ton, faal olarak ise üretimin 4
bin 500 ton civarından olduğunu fakat bu rakamın pazarın ihtiyacına göre 7 – 8 bin tonlara
kadar çıkabildiğini vurguladı.

Kayacan; İç piyasayı dengeleme noktasında büyük bir özveriyle faaliyet gösteren işletmelere
teşekkür ederek, milli ekonomiye katkı sağlayacak her türlü faaliyeti desteklerini sözlerine
ekledi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18982.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Hileli ürünlerde 10 Kayseri firması var
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hileli ürün satışı yapan firmalar Bakanlığın
internet sitesinde açıklandı. Açıklanan 229 firmanın 10’u Kayseri’den.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından aralarında et ve süt ürünü, bal, zeytinyağı,
alkollü içeceğin bulunduğu taklit ve tağşiş yapılan veya ilaç etken maddesi ilave edildiği
tespit edilen toplam 229 firmaya ait 355 parti ürünü resmi internet sitesinden açıkladı. 229
firmanın arasında yer alan 10 Kayseri firmasının isimleri şu şekilde:
Hedef Et Ürünleri, Hızal Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti., Danacı Et Ürünleri Ltd. Şti., Nurhamü
Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Site Pide Fırını, Özmenoğlu Et ve Et Ürünleri San. Tic. Ltd.
Şti., Müslümoğlu Gıda Tar. ve Hay. Et ve Et Mam. San. Tic. Ltd. Şti., Narin Süt ve Süt
Ürünleri Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ünsal Süt ve Süt Mamulleri Hay. Yem Gıda San. ve
Tic. Ltd. Şti., Birsen Güven Gıda San. ve Tic. A.Ş., Ceylan Süt Mam. Gıda Teks. Ev Aletleri
Foto San. Tic. A.Ş. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18983.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

10 günlük tatil için 1 yıl borca girmeyin
Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, vatandaşların Kurban Bayramı
dolayısıyla verilen kredilere karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Bankalarca krediler
o kadar cazip süslenerek vatandaşlara sunuluyor ki vatandaşlarımız da kanıyorlar. Kandıkları
için de 10 günlük bir bayram tatili için yılın 12 ayını taksit ödemekle geçiriyorlar.
Vatandaşlarımız 10 günlük tatil için bir yıl borca girmesin." dedi.
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Altay, bayram dönemlerinde bankaların vatandaşları kredi almaya teşvik etmek amacıyla
çeşitli cazip teklifler sunduğunu söyledi.
Bankaların müşterilerini cezbetmek için "tatil kredisi" veya "indirimli geleneksel bayram
kredisi" şeklinde sunumlar yaparak kredi kullandırdıklarına dikkati çeken Altay, "Önümüzde
Kurban Bayramı var. Özellikle bayramlarda vatandaşlarımız ilerisini düşünmeden kredi
çekiyor. Bankalarca krediler o kadar cazip süslenerek vatandaşlara sunuluyor ki
vatandaşlarımız da kanıyorlar. Kandıkları için de 10 günlük bir bayram tatili için yılın 12
ayını taksit ödemekle geçiriyorlar. Vatandaşlarımız 10 günlük tatil için bir yıl borca
girmesin." diye konuştu.
Özellikle yaklaşan bayramlarda bankaların "geleneksel bayram kredisi" şeklinde sunum
yapmalarına tepki gösteren Altay, şunları kaydetti:
"Geleneksel bayram kredisi diye bir şeyler çıkmış. Bizim gelenek ve göreneğimizde veya
geçmişimizde böyle bir şey yok. Geleneğimizde yok ki geleneksel bayram kredimiz olsun. O
yüzden geleneksel bayram kredisi tarzındaki söylemleri tasvip etmiyoruz bunlar tamamen
cezbetmek amaçlı. Aynı zamanda bazı krediler yine bayramlarda özellikle "faizi çok düşük
krediler" diye süslenip bayramda özel kredi diye sunuluyor, buna da vatandaşlarımız kanıyor.
Aslında bayramdan sonra da vatandaşımız o krediyi kullansa aynı faiz oranlarıyla kredi
kullanmış olacak. Tüketicilerimizin bu duruma kanmaması gerekiyor."
Bayram dönemindeki banka kredilerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Altay,
şöyle devam etti:
"Biz vatandaşımıza tatile gitmeyin demiyoruz. İnsanların imkanları elverdiği sürece tatile
gitmesi gerekiyor. Ama vatandaşımız özellikle bayramda kredilerin cazibesine kapılarak kredi
çekiyor, krediyi ödeyemediği için icralık, mahkemelik oluyor ve bir ömür bankaların esiri
olabiliyor. O nedenle vatandaşımız çok dikkat etmeli, hesabını çok iyi yapmalı ve bütçesine
göre hareket ederek bankaların oyununa gelmemeli. Tüketicilerle iç içe biri olarak özellikle
bayramda kredi kullanacak vatandaşların bir kez daha düşünmelerini öneriyoruz."
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18984.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

OSB üniversite ile sanayiciyi buluşturuyor
Organize Sanayi Bölgesi, üniversite ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için, ‘Ar-Ge-SanayiAkademi (ASA) Buluşması’ düzenliyor.
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Bilgi çağında üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge çalışmalarının daha fazla önem
kazanmasından dolayı, böyle bir organizasyona ihtiyaç duyduklarını belirten OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 6 Eylül’de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan organizasyonun, Kayseri OSB ile TÜBİTAK Marmara
Teknokent yürütücülüğünde, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Nuh Naci
Yazgan Üniversitesi ve ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenleneceğini ve tüm

teknopark yönetici şirketleri ve teknoparklarda faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları,
üniversitelerde görevli akademisyenler, Kayseri’de üretimlerini sürdüren sanayicilerin,
etkinliğe katılabileceğini söyledi.
Teknolojiyi elinde bulunduran ülkelerin gelişme kaydedeceğine dikkat çeken Başkan Tahir
Nursaçan, teknolojinin gelişiminin, üniversitelerde üretilen durağan bilginin, sanayi işbirliği
ile hareket geçirilmesi sayesinde mümkün olabileceğini vurguladı. Bu düşüncelerle, ASA
buluşmasının daha etkin olabilmesi için TÜBİTAK Marmara Teknokent’in, Organize Sanayi
Bölgesinde yer alan sanayicilerin ihtiyaç duyduğu ar-ge çalışmalarına dair tespitlerin
yapıldığını belirten Başkan Tahir Nursaçan, “Bu işbirliği sayesinde hem sanayinin hem de
üniversitelerin, bilim ve teknolojiyi yakından takip etmesi ve sorunlarına birlikte çözümler
üretmesi sağlanacaktır. Zira, bir ülkenin ilerleyebilmesi, kalkınabilmesi ve sanayisinin
gelişmesi için Ar-Ge çalışmaları son derece önemli olduğu tartışılmaz bir durumdur.”
ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18985.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Alo Küpe hattı kuruldu
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, kurban kesiminin daha sağlıklı
yapılabilmesi için ‘Alo Küpe Hattı’ kuruldu. Vatandaşlar, 338 2144 numaralı telefonu arayıp
3’ü tuşladığında, kurbanlık olarak alacağı hayvana ait yaş, küpe numarasının doğrulanması,
sahip bilgileri, aşı kayıtları gibi bilgilere erişebilecek.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Kurban
Bayramını huzurlu geçirmek isteyen vatandaşlar için Alo Küpe Hattı kurulduğunu belirterek,
vatandaşları, hayvan pazarları, hayvan borsaları veya Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca
belirlenen kurbanlık satış yerlerinden veya doğrudan hayvancılık işletmesinden kurbanlık
alımı yapmaları konusunda uyardı.
İl içi harekette bulunan hayvanlarda pasaportu olmayanların veteriner hizmetinden
yararlanamayacağını belirten Özkan Kayacan, “Sığır cinsi hayvanların, İl içi hareketlerinde
sığır cinsi hayvan pasaportu, koyun ve keçi türü hayvanların İl içi hareketlerinde nakil belgesi,
söz konusu hayvanların iller arası hareketleri ise veteriner sağlık raporları ile yapılacak.
Küpesi yapılmamış ve bu sebeple kayıt altına alınmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve
keçi türü hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir. Kayıt altına alınmış sığır
cinsi hayvanlara ait pasaportlar ile koyun ve keçi türü hayvanlara ait nakil belgeleri nakil
esnasında bulundurulacaktır.” dedi.
Belirlenmiş kurban kesim yerleri tercih edilmeli
Özkan Kayacan, hayvanların kesimlerinin yapılacağı yerlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi:
“Kurbanlık hayvanların kesimleri için Bakanlıktan ruhsat almış mezbaha ve kombinalar veya
geçici kesim yerleri olarak düzenlenen yerler olmalıdır. İlimizde bulunan kapalı semt
pazarları, bu yıl içinde kurbanlık hayvanların kesim yeri olarak belirlenmiştir. Kurban Kesim

Yeri olarak belirlenen yerler; Kayseri il Müftülüğü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı
ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü internet web sayfalarından yayınlanmaktadır. İl
Müdürlüğümüz tarafından bütün kesim yerlerinde hijyenik kesimlerin yapılması, kesim
öncesi ve kesim sonrası muayenelerin yapılabilmesi için Veteriner Hekim görevlendirilmesi
yapılacaktır.”
Hayvan hareketleri kontrol edilecek
Bayrama kadarki süreç içerisinde hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketine dair kontrollerin
artırılacağına da dikkat çeken Özkan Kayacan, söz konusu ürünleri belgesiz biçimde
aktaranlarla ilgili yasal işlem yapılacağını söyledi. Özkan Kayacan, kurbanlık hayvan
alımlarında dikkat edilmesi gereken hususları şöyle açıkladı:
“Sevk işlemi yapılacak büyükbaş hayvanlar için şap aşısı ve sığırların Nodüler Ekzantemi
(Sığır Çiçeği ) aşısı, küçükbaş hayvanlarda koyun keçi veba aşısının yapılmış olması
gereklidir. Kurbanlık hayvan alırken; hayvanın besi durumu (kondisyonu) iyi olmalı, gebe
olmamalı, yeni doğum yapmış olmamalıdır. Hastalık belirtisi sayılan; yüksek ateşi olmamalı,
tüyleri karışık ve mat olmamalı, bakışları ve dış görünümü cansız olmamalı, pis kokulu ishal
ve burun akıntısı olmamalı, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı, vücudun
çeşitli yerlerinde şişlikler olmamalıdır.”
Satış yerlerinde görevli veteriner hekim
Özkan Kayacan, son olarak, kurban satış yerlerinde, İl Müdürlüğü tarafından oluşturulacak
olan stantlarda görevlendirilecek olan veteriner hekimler vasıtası ile hayvanların
muayenelerinin yaptırılacağını ifade etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18986.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Emlak Vergisi borçlarınızı yapılandırdınız
mı?
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, emlak vergisi borçlarını yeniden
yapılandıran 6735 sayılı kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri,
gecikme zamları, SGK ve belediye alacakları, gümrük vergileri, trafik, nüfus, seçim, karayolu
geçiş ücreti alacaklarının yeniden yapılandırılmasının torba yasa içerisinde bulunduğunu ifade
etti.
Bu alacakların içinde belediyelere ödenen Emlak Vergisinin de bulunduğunu ve yeniden
yapılandırıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yapılandırma kapsamına giren
borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak bu borç asıllarına uygulanan gecikme
cezası, gecikme faizive zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir. Yapılandırılan
borcun tamamının, kanunda belirtilen süre ve şartlarda peşin ödenmesi halinde, hesaplanan
güncelleme faizinin yarısı alınmayacaktır. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların,

Melikgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ödenecek tutarların taksitini
ödeyebilecektir.” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, yeniden yapılandırılan borçların ilk taksitinin 30 Kasım 2016
tarihine kadar ödeneceğini, ödemelerin kredi kartı ile de yapılabileceğini sözlerine ekledi.
Kurumsal haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18987.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Anne adaylarına altın tavsiyeler
Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Işınsu Köksal, yeterli miktarlarda tüketilen birbirinden faydalı
besinlerin kadınların doğurganlığına olumlu etki ettiğini belirterek, anne olmaya bir adım
daha fazla yaklaştırdığını söyledi.
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Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Işınsu Köksal, hamile kalma şansını
arttıran besinler hakkında bilgi verdi.
Sağlıksız beslenme ve fazla kilolara dikkat!
Çevresel ya da genetik faktörler gibi birçok sebep nedeniyle hamile kalmak giderek
zorlaşmaktadır. Hamile kalmadan önce tüketilen besinler hem doğurganlığı hem de bebeğin
sağlığını etkilemektedir. Sağlıksız ve bilinçsiz beslenme, fazla kilo ve aşırı zayıflık ovülasyon
denilen yumurtlama düzenini bozarak doğurganlığı olumsuz şekilde etkilemektedir.
Basit şeker ve trans yağlardan uzak durun
Basit şeker, rafine edilmiş karbonhidrat ve trans yağ asidi tüketimi, hamile kalmayı
güçleştirmektedir. Hazır gıdalarda ve özellikle margarinlerde bulunan trans yağ asidinin
tüketimi, doğurganlığı olumsuz etkiler. Bu nedenle besinlerin içeriği okunmalı ve trans yağ
asidi içeren besinlerden uzak durulmalıdır.
Günde 1 avuç ceviz, fındık, fıstık
Hamile kalma şansını arttırmak için yağlı tohumlar yeterli miktarda tüketilmelidir. Yapılan bir
araştırma günde 1 avuç ceviz, fındık gibi yağlı tohum yerine 1 paket cips yiyen kadınlarda
yumurtlama bozukluğu riskinin arttığını göstermektedir. Ancak günlük 1-2 avuç yağlı
tohumludan fazla tüketilmesi de doğru değildir. Çünkü fazla tüketilmesi de fazla yağ alımına,
diyabet ve obezite riskinin artmasına neden olabilir. Yine aynı çalışma günde sadece 1 bardak
az yağlı sütü bir bardak tam yağlı süt, yoğurt veya bir top dondurma ile değiştirmenin de
hamile kalma şansını arttırdığını ortaya koymaktadır.
Kaliteli protein alın
Et, tavuk, balık gibi besinlerin de bu dönem içerisinde belirli ölçülerde tüketilmesi kaliteli
protein alınmasını sağlamaktadır. Günde 1 porsiyon et ve tavuk gibi hayvansal protein
açısından zengin besinlerin, kurubaklagil ve yağlı tohumlar gibi bitkisel proteinden zengin
besinlerle değiştirilmesi hamile kalma şansını arttırmaktadır. Bu dönemde balık tüketirken
dikkatli olunmalıdır. Uskumru, ton balığı, kılıçbalığı gibi yüksek miktarda civa içeren balıklar

hamile kalma şansını ve bebeğin gelişimini riske sokabilir. Bunlar yerine somon, karides, tatlı
su çipurası, light ton balığı ve mezgit tüketilebilir.
Çinkodan zengin besinler tüketin
Yeterli düzeyde demir, folik asit, çinko ve magnezyum içeren multi-vitamin alımı çocuk
planlarken çok önemlidir. Çinko, hamile kalma şansı için gerekli yumurta ve sperm üretimi,
östrojen-progesteron hormonları ve sıvı dengesinin sağlanmasında görev almaktadır. Aynı
zamanda rahimdeki fibroidlerin azalmasını sağlayarak kısırlığı engelleyebilir. Çinko ihtiyacı;
yumurta, yağsız et, tavuk, kurubaklagiller, yağlı tohumlar; istiridye, yengeç ve ıstakoz gibi
bazı kabuklu deniz ürünleri, tam tahıllılar ve çinkoyla zenginleştirilmiş süt ürünlerinden
karşılanabilir.
Meyan kökü ve ginseng tüketmeyin
Gün içinde yeterli su tüketimi de en önemli noktalardan biridir. Yeterli miktarda su
tüketilmezse rahim ağzı sıvısı azalabilir. Servikal sıvı spermlerin rahatlıkla yumurtayı bulup
döllemesini sağlamaktadır. Bu dönemde kafein tüketimi sınırlandırılmalıdır. Günde 2.5
fincandan fazla kahve tüketilmemelidir. Yüksek dozda kafein tüketimi hamile kalmayı
engelleyebilir. Hamile kalma şansını arttırmak için meyan kökü, ginseng gibi bitki
çaylarından da uzak durulmalıdır. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18988.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Büyükşehir’den 24 saat açık kütüphane
Meryem Ana Kilisesi'nin 24 saat açık kent kütüphanesi yapılması için proje çalışmaları
tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri'ye kazandırılacak olan 24 saat açık
kent kütüphanesi 2017 sonbaharında hizmete girecek.
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Restorasyon ihalesine çıkılan ve Eylül ayında restorasyon çalışmalarına başlanacak olan
Meryem Ana Kilisesi'nin 24 saat açık kent kütüphanesi yapılması için proje çalışmaları
tamamlandı. Teşhir-tanzim projeleriyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e
bir sunum gerçekleştirildi.
50 bin kitap Başkan Mustafa Çelik, yapılan sunumda raf sistemleri, masa sandalyeler,
aydınlatmalar, dijital çalışma alanları ve dekorasyonla ilgili hazırlanan önerileri inceledi.
Daha çok ihtisas kütüphanesi olarak hizmet verecek olan kütüphanede yaklaşık 50 bin kitap
bulunacak. 24 saat açık olacak olan kütüphanede gerek bireysel gerek grup çalışmaları
yapılabilecek. Kütüphanede, dijital servislerden elektronik kitap ve dokümanlara da
ulaşılabilecek. Kütüphanenin yan tarafına bir de Kitap Cafe yapılacak. 24 saat açık kütüphane
restorasyon ve teşhir-tanzim işlerinin tamamlanmasıyla 2017 Sonbaharında hizmete açılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18989.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Velileri rahatlatan açıklama!
Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F.Şendil, yeni eğitim-öğretim dönemi
açılmadan velilerin içini rahatlatacak bir açıklama yaparak, “Türkiye’de 100 kırtasiye
ürününden 97’si güvenli hale geldi. Ancak tüketicilerin mutlaka ithalatçısı ya da üreticisi
belli, etiketli yani kimliği olan ürünleri satın alması gerekiyor.” dedi.
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Kırtasiye sektörü olarak yıllardır verdikleri mücadelenin sonuçlarını görmeye başladıklarını
söyleyen Şendil, “Uzun zamandır üretim ve ithalat konusunda sektör olarak verdiğimiz
mücadele, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları sayesinde 2011 yılında %53 düzeyinde olan
güvensiz ürünlerin oranı günümüzde %3.3’e kadar geriledi. Başka bir deyişle; Türkiye
kırtasiye sektöründe satılan her 100 üründen 97’si güvenli. Bu sayede uluslararası lisansör
firmaların da üretim üssü haline geldik” açıklamasını yaptı.
“Mutlaka kimliği olan ürün satın alın!”
Okul alışverişine çıkmaya hazırlanan velilerin içini rahatlatan Şendil, “Sektörümüz,
bilinçlenen üretici ve ithalatçıları, kimyasallardan arındırılmış ürünleri sayesinde ve
mevzuatlara uygunluk konusunda Gümrük Bakanlığı’nın örnek gösterdiği bir seviyeye geldi.
Velilerden tek beklentimiz; ambalajlı, ithalatçısı ya da üreticisi belli, etiketli yani kimliği olan
ürünleri satın almaları. Bu tip ürünler gönül rahatlığıyla kullanılabilir” dedi.
Devlerin üretim üssü Türkiye oldu
TÜKİD olarak güvenli ürün konusunda verdikleri mücadele sayesinde hem sağlıklı nesiller
yetişmesi adına büyük bir adım attıklarını hem de ülke ekonomisine kaynak oluşturduklarını
vurgulayan Şendil şunları söyledi: “Türkiye’de üretim ve ithalatta güvenli ürün seviyesinin
%97’ye ulaşması sayesinde Avrupalı ve Rus kökenli dünya markası birçok lisansör firma
üretimlerini Çin’den Türkiye’ye taşıdı. Artık Türkiye üretiyor, dünyaya satıyor. Bu
sektörümüz adına da önemli bir gelişme ve gurur kaynağı.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18990.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

MEL-MEK’te eğitim 10 Ekim’de
başlayacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2016-2017 yılı Melikgazi Belediyesi
Mesleki Eğitim ve Sanat Kurslarının (MEL-MEK) bu yıl 24 branşta ve 16 kurs merkezinde
faaliyet göstereceğini söyledi. Büyükkılıç, her yıl yaklaşık 4.000 kişiye kurs verildiğini
belirtti.

02 Eylül 2016 Cuma 10:07

Binlerce kişi meslek ve hobi sahibi oluyor
Bilgisayar, Bilgisayarlı Muhasebe, İngilizce Temel, İngilizce Orta Seviye, Hızlı Okuma ve
Diksiyon gibi derslerin yanında özellikle hanımlar için Giyim, Ev Yemekleri, Pastacı Çırağı,
Kurdale Nakışı, Brezilya Nakışı, Nevresim Takımları, Tel kırma, Ebru, İğne Oyası, Dekoratif
Minder Kilimi, Kuaför, Maraş İşi, Ahşap Süsleme, Misinalı Takı, Kat-ı Sanatı ve Filografi
gibi olmak üzere 80 ayrı branşta kurslar açılacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç
“Belediye olarak her yıl sonbahar ve ilkbahar dönemi sanat ve mesleki kurslar açarak her
dönem 2000 civarında olmak üzere yılda 4.000 kişiye kurs veriyoruz. Ara eleman ve kalifiye
eleman eksikliğinin giderilmesine katkı sağlamaktayız. Hobisi olan veya meraklılara bu işin
ustalığını öğretiyoruz. Boş zamanlarını değerli ve üretken bir çalışma ile değerlendirmelerinin
yanında özellikle hanımların aile bütçelerine katkı sağlamalarına imkân sağlıyoruz. Asıl
önemli olan ise Anadolu kültür ve sanat birikimini hem yaşatıyor, hem de gelecek kuşaklara
aktarılmasına ve yaygınlaştırılmasına vesile oluyoruz” dedi.
Ayrıntılı bilgi www.melikgazi.bel.tr adresinde
Kurslara kayıtların 20 Eylül’de sona ereceğini, kayıtlar için vatandaşların kurs merkezlerine
başvurmaları gerektiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,kurslar ile ilgili ayrıntılı
bilginin www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenilebileceğini ve kursların 10 Ekim günü
başlayacağını sözlerine ekledi. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18991.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Piyade Uzman Çavuş
Kadir Çelebi'nin Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan geçici görevle Hakkari'ye gittiği öğrenildi.

02 Eylül 2016 Cuma 12:40

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere beldesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK’lı
teröristler arasında çatışma çıkan çatışmada Jandarma Piyade Uzman Çavuş Kadir Çelebi
şehit düştü. Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan geçici görevle Hakkari'ye gittiği öğrenilen
Kadir Çelebi'nin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
Aslen Yozgatlı olan Kadir Çelebi'nin eşine Kayseri TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki evinde
acı haber ulaştırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18992.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Erciyes Üniversitesi'nden görevden alınan
akademisyenler
Erciyes Üniversitesi’nden birçok akademisyenin görevine son verildi.

02 Eylül 2016 Cuma 18:58

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18993.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016
Güncelleme Tarihi: 02.09.2020

Boydak TMSF’ye devredildi

Yayınlanan 674 sayılı KHK ile kayyum atanan FETÖ’yle ilişkili şirketler TMSF’ye
devredildi. Böylelikle kayyumların da görevi sona ermiş oldu. Boydak Holding de TMSF’ye
devredilen şirketler arasında yer alıyor.

02 Eylül 2016 Cuma 19:11

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18994.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Vali “Düzgün” değilmiş!
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Kayseri eski Valisi Orhan Düzgün’ün de
bulunduğu birçok bürokrat, akademisyen ve memur görevden alındı.

03 Eylül 2016 Cumartesi 10:35

Binlerce kamu görevlisi terör örgütüne üye olmak suçundan memurluktan çıkartıldı. 674
sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile emniyet görevlileri, askerler, sahil güvenlik
kamu görevlileri ve diğer kamu kurumlarındaki memurlardan terör örgütü ile irtibatları
olanların çıkartılan kararname ile görevlerine son verildi. Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu
Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK/672) ile
FETÖ terör örgütüne bağlılıkları delillerle tespit edilen kamu görevlilerinden bir bölümünün
görevlerine bu kararname ile son verilmiş oldu. Kararnamenin bu sayısında görevden alınan
kamu görevlilerinden en önemli sayıyı emniyet müdürlüğü personeli, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri oluşturdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18995.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016
Güncelleme Tarihi: 02.09.2020

Diyanet camiasının “kurban” buluşması
Türkiye Diyanet Vakfı “Vekâlet Yoluyla Kurban Bağışı Kampanyası” Ankara Bölge
Toplantısı ve Gönüllü Uğurlama Töreni Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi Konferans
Salonunda gerçekleştirildi.
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Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı
Mehmet Görmez, Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Türkiye Diyanet Vakfı Genel
Müdürü Mustafa Tutkun, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Kastamonu, Karabük,
Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Sivas, Düzce, Bartın, Bolu ve Zonguldak İl ve İlçe Müftüleri, İl
Müftü Yardımcıları, Vaizler, Şube Müdürleri, Kurban konusuyla ilgili birer İmam Hatip,
Müezzin Kayyım ve daire personeli katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa
Tutkun Vekâletle Kurban Bilgilendirme sunumuyla devam etti.
Programda katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Mehmet Görmez, TDV'ye ve çalışanlarına,
kuruluşundan bugüne kadar iyilik ve hayır yolunda yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür
etti.
İnsanlar için yeryüzünde iki büyük tehlikenin bulunduğunu, bunların unutmak ve uzaklaşmak
olduğunu belirten Görmez, şöyle konuştu:
"Gündelik hayatın akışı içinde kendimizi, kalbimizi, Rabbimizi unutuyoruz. Yetimi, fakiri,
yoksulu, derdi olanı, dertli kardeşimizi, acılı olan insanlarımızı, en acısı da kendimizi
unutuyoruz. Uzaklaşıyoruz. Gündelik hayatın akışı içinde biz insanlar kendimizden
uzaklaşıyoruz. Kalbimizden, ruhumuzdan, Rabbimizden, yetimden, fakirden, mahrumdan
uzaklaşıyoruz. İşte Rabbimiz insanoğlunun bu iki eksiğini dikkate alarak her türlü fırsatta bize
kendimizi, yetimi, fakiri, yoksulu hatırlamayı ve kendisine yakın olmamız için fırsatlar
sunuyor. İşte kurban, Rabbimize yakın olmayı ifade eden bir kavram. Kurban vefa demektir,
kurban fedakârlık demektir, kurban sevgi demektir."
Kurban Bayramı'nın hayvan kesmekten ibaret bir bayram olamadığına işaret eden Görmez,
"Kurban Bayramı'nın gerçekleştirmek istediği gaye bizi Allah'a yakın tutmaktır." diye
konuştu. Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kurbanın asıl gayesi kendimize yakın olmaktır. Kendimizden uzaklaşmamayı öğrenmektir.
Yetime, fakire, yoksula, mahruma, muhacire yakın olmayı öğrenmektir. Kurban kesmek,
Kurban Bayramı, kurban kasaplık değildir. Eğer hayvan kesmek, sadece hayvan kesmek haşa
insanı Allah'a yaklaştırsaydı o zaman yeryüzünde Allah'ın en yakın kulları kasap
kardeşlerimiz olurdu."
Kesilen kurbanların et ve kanlarının Allah'a ulaşmayacağını, ulaşacak şeyin takva olduğunu
belirten Görmez, Allah'a ulaşanın, yetime, fakire, muhtaca ulaşacak el, Allah ile kurulan
yakınlık olduğunu bildirdi.
"Hayvanlara eziyet etmeyin"
Görmez, Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanların Allah ile yakınlık kurmak için bir vesile
olduğunu hatırlattı.

Allah'a yakın olmak için emredilen bir ibadeti ifa ederken, hayvana eziyetten, hayvan
haklarına saygısızlıktan, çevre ve sağlığa riayet etmemekten kaçınılması gerektiğine dikkati
çeken Görmez, vatandaşlardan bu konuya hassasiyet göstermelerini istedi.
Kurban Bayramı'nın İslam tarihine can veren bir ibadet olduğunu dile getiren Görmez, "Biz,
bu büyük tarihi, bu bayramın arkasındaki o büyük tarihi unutarak kurbanı sadece bir şekle, bir
hayvan kesmeye indirgediğimiz zaman en büyük yanlışı yapmış oluruz. Müminler için,
müminlerin Allah için yaptığı ibadetlerde daima en büyük tehlike o ibadetleri rutin bir şekle
indirgemektir. İbadetlerin arkasındaki gayeyi, ruhu unutarak, ibadetlerin asıl bize
kazandırmak istediği o en yüksek ahlakı bir tarafa bırakarak, ibadetleri resmi bir şekle
indirgemek, rutin hale getirmek, bedensel bir harekete ve fiile dönüştürmek en büyük
tehlikedir." diye konuştu.
Türkiye'de son dönemde birçok şehit verildiğini anımsatan Görmez, bayramda şehit
ailelerinin ziyaret edilmesi ve acılarına ortak olunması tavsiyesinde bulundu.
Mehmet Görmez, ayrıca vekâletle kurban bağışı konusunda, emanet edilen bir tek kuruşun,
milletin ve Allah'ın en büyük emaneti olarak görülmesi gerektiğini de vurgulayarak, "Bize
emanet edilen bir tek kurban, asla tarihi boyunca heba olmamıştır. Rabbimiz nasıl emrettiyse
o emanet yerini bulmuştur, yerini bulmaya devam edecektir." dedi.
Türkiye'de 253, dünyada 530 nokta
TDV'nin vekaletle kurban hedefinin bu yıl 225 bin olduğunu anlatan Görmez, Türkiye'de 253,
130 ülkede 530 noktada kurbanlar kesileceğini bildirdi.
Türkiye'de muhacirlerin yaşadığı 120 noktada kurban kesileceğini aktaran Görmez, 530
noktada kesilecek kurbanların da dünyanın unuttuğu yerlerde olacağını kaydetti.
Görmez, kesilecek kurbanların Türk milletine rahmet olarak, dua olarak yansıyacağını ifade
ederek, dünyadaki vekâletle kurban kesme işlemleri için 380 gönüllünün uğurlanacağını
bildirdi.
Başkan Görmez, "Biz, kendi komşumuzu unutmayacağız, kendi fakirimizi, kendi yetimimizi
asla ihmal etmeyeceğiz, ülkemize sığınmış muhacirleri ihmal etmeyeceğiz ama aynı zamanda
tarihin milletimize yüklediği misyon gereği dünyanın en ücra köşelerinde her sene bizi
bekleyen o fakir, mahrum, kıtlık içinde, yokluk içinde kıvranan, senede bir defa bir lokma ete
muhtaç kalmış insanlara da milletimizin bu iyilik elini, bu merhamet elini, hayır elini
taşımaya devam edeceğiz. Cenabıhak milletimize zeval vermesin." dedi.
Görmez, sözlerinin sonunda milletimizin bayramını tebrik etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18996.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Belediye’de intihar eylemi
Kayseri Harikalar Diyarı’nda taşeron işçi olarak çalışırken işten çıkarılan 5 kişi Büyükşehir
Belediyesi hizmet binasına çıkarak intihar eylemi yaptı. Eylem, belediye Genel Sekreteri
Hüseyin Beyhan’ın eylemcilerin görüşme talebini kabul etmesiyle sona erdi.
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Kayseri'de bulunan Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi taşeron işçi kadrosunda çalışırken
işten çıkarılan 15 kişiden 5'i Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çatısına çıkarak intihar
girişiminde bulundu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine 155, 112 ve itfaiye ekipleri sevk
edildi. Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı 5 kişiden biri olan Emre T., "Biz neden işten
çıkarıldık bunun bize izah edilmesi lazım. Bizim çocuğumuz var. Bir yetkili gelerek bizimle
görüşmeli. Biz FETÖ'cü değiliz, biz ekmeğimizin peşinde olan insanlarız" diye bağırdı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, işçileri odasında görüşeceğini
söyleyerek çatıdan inmeye ikna etti. İşçilerle bir süre görüşen Genel Sekreter Hüseyin
Beyhan, "Belediyemizin kendi şirketi olan Spor A.Ş. tarafından Harikalar Diyarı'ndaki işler
taşeron sitemiyle yapılmaktaydı. Yaptığımız değerlendirmelerde Spor A.Ş.'nin kendi özü olan
sportif faaliyetlere yoğunlaşmasının daha uygun olacağı, hayvan bakım faaliyetlerine ilişkin iş
ve işlevleri belediyemiz kendi bünyesinde yeterince teknik elemanı olmasından dolayı
belediyemiz tarafından görülmesinin uygun olacağı yönünde bir karar aldık. Bu karar
doğrultusunda hayvan bakım hizmetlerinde çalışan bazı arkadaşlar, tazminatları ödenmek
suretiyle iş akitleri sonlandırıldı. Bu konu kendilerine iletildi. Bundan sonraki işlemlerde,
hayvan bakım işlerini belediye kendi bünyesindeki personel ile yapacak. Buradaki amacımız
da daha kaliteli hizmet yapmaktır. Spor A.Ş. kendi işinde yoğunlaşacak ve daha kaliteli
hizmet verecek. Belediye tarafından da daha iyi hizmet kalitesi olacak. Belediyenin diğer
taşeron hizmetlerinde ihtiyaç olursa öncelik bu arkadaşlara verilecek" dedi.
Öte yandan, bazı vatandaşlar ise çevredeki banklarda oturarak intihar girişiminde bulunanları
tiyatro izler gibi izledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18997.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Camilere "Silüet" Düzenlemesi Geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye
genelindeki camilerin silüeti ve iç yapısına yönelik yeni bir konsept oluşturacaklarını söyledi.
Özhaseki, “Camiler bir proje dahilinde yapılmalıdır” dedi.
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Bakan Özhaseki, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılarak, gündeme ilişkin
açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Bakan Özhaseki, "Tarihi dokusuna sahip çıkan
kimlikli kentler oluşturma doğrultusunda ne gibi çalışmalar planlanıyor? Doğayla dost,
atıklarını dönüştüren 'ekolojik köyler' oluşturma projesine yönelik çalışmalar ne aşamada,
bunun gibi yeni projeleriniz olacak mı?' yönündeki soru üzerine, Türkiye'de "sağlıksız" ve
"kimliksiz" kentlerin bulunduğunu belirtti.
Sağlıksız yapılar ile depreme dayanıksız yapıları kast ettiğini aktaran Özhaseki, "Ciddi bir
deprem riski karşısında birçok şehirdeki, evlerimiz, konutlarımız, iş yerlerimiz yıkılma

tehlikesi ile karşı karşıya. 1999'dan önce yapılmış, ruhsatını almış yapılarımızın büyük bir
çoğunluğunun tehlike içerisinde olduğunu söyleyebiliriz." dedi.
Özhaseki, "kimliksiz kentler" sorunuyla ilgili, "Silüet, bizi ve bizim değerlerimizi temsil
etmiyor. Şehirler aslında içinde yaşayan insanların kimliklerini, yaşam biçimlerini, sosyal
münasebetlerini, ilişkilerini, inanışlarını ele veren yerlerdir. Bizim Anadolu kentleri veya
büyükşehirlerimize baktığımız zaman yıllardır medeniyetler kurmuş, Türk insanının kendine
has değerlerini yaşayış biçimlerini, örfünü, adetini yansıtan bir kimlikli kent ne yazık ki
göremiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Şehir silüeti" çalışması başladı
Bunu bir sıkıntı olarak gördüğünü ve bakanlıkta bu konuyla ilgili yeni bir çalışmaya
başlandığını aktaran Özhaseki, "Bizim kimliğimizi yansıtan mimari ve şehir silüetinin
içindeki yaşam biçimlerinin nasıl olacağıyla ilgili de çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.
Bakan Özhaseki, şehirleri yıkıp geriye gitmenin mümkün olmadığına işaret ederek, "Bundan
sonrası ile ilgili gelişmelerde çok rahat 'uydu kentler' vasıtasıyla kimlikli kentler
oluşturabiliriz. İki sağlıklı kentler oluşturabiliriz. Üçüncü olarak da bunu çok değişik isimlerle
veriyoruz ama 'akıllı kentler' diyebiliriz, 'yeşil kentler' diyebiliriz, 'ekokentler' de
diyebilirsiniz. Bunlar da oluşacak.
Yani yağan suyu bile alıp dışarıya heder etmeyen, enerjisini kendi üreten, kendi içerisinde
dışarıyı çok kirletmeyen, atıklarını değerlendirebilen, tabiatla iç içe doğal bir yaşam biçimini
de önceleyen bir kent modeli ortaya çıkarabiliriz. Şu anda onun üzerinde çalışıyoruz zaten
değişik örnekler var."
Bakan Özhaseki, bu çalışma bittiğinde kooperatiflere, uydu kent kurmak veya büyük
arazilerde binlerce konut yapmak isteyenlere "Bizim mimari silüetimiz bu, akıllı kentten
kastımız bu. Sizi enerji tasarrufuna götürecek kentler şu." denilerek projelerin götürüleceğini
ifade etti.
"Gecekondu camilerin olmaması lazım"
Bu uygulamayı sadece "akıllı kentler" konseptinde yapmadıklarını belirten Özhaseki, Diyanet
İşleri Başkanlığı ile de camiler konusunda özel bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Cami
yaptırmanın saygıdeğer bir düşünce olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, "Bir ibadethane
yapma gayreti saygıdeğer ama lütfen bunu da bir proje dahilinde yapsınlar." şeklinde konuştu.
Camilerin insanların en özel anlarını paylaştığı, duygusallığın en üst düzeyde olduğu alanlar
olduğunu dile getiren Özhaseki, bu mekanların nezih, iç huzuru ile oturulabilecek, silüeti
güzel mekanlar olması gerektiğini dile getirdi. Özhaseki, "Gecekondu camilerinin olmaması
lazım. Gecekondu camilerin afedersiniz tuvaletlerinde mafyavari adamların oturup da sağdan
soldan racon kesmemesi lazım. Bu şehir içinde, şehir dışında. Bu konsepti de çalışıyoruz."
bilgisini paylaştı.
Özhaseki, belediye başkanlığı döneminde ödüllü bir cami proje yarışması düzenlediklerini
benzer şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu konuda çalışmaları olduğunu aktararak,
camilerin silüeti, iç yapısının fonksiyonu, bunların kullanımı ve işletmesi konusunda bir
konsept oluşturacaklarını kaydetti.
Camilerin temizlik, bakım gibi işletme işlerinin imama yüklenmemesi gerektiğini aktaran
Özhaseki, camilerin binlerce insanın gelip gittiği ciddi mekânlar olduğunu vurguladı.
Özhaseki, şehirlerde kreşlerden başlayarak okullara, hastanelere ve sosyal tesislere kadar her
türlü alanda yeni bir konsept ortaya koymaya çalıştıklarını ifade etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18998.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kayseri´de memurluktan ihraç edilenlerin
listesi
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18999.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016
Güncelleme Tarihi: 02.09.2020

Erciyes bisikletçileri büyüledi
Türkiye'nin ilk dağ bisikleti iniş müsabakalarının da aralarında bulunduğu “Salcano Erciyes
Bisiklet Günleri” bugün ve yarın yapılacak. Yarışmalar için ilimize gelen bisikletçiler
Türkiye'nin ilk ve tek downhill (iniş) parkurunda antrenman yaptılar. Parkura hayran
kaldıklarını belirten bisikletçiler Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.
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Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Dr. Murat Cahid Cıngı, özellikle Alplerde bisiklet sporunun çok yaygın olduğunu, Erciyes'te
de son yıllarda bu spora ağırlık verdiklerini söyledi. Türkiye'de dünya haritasına girecek ilk
downhill parkurunu Erciyes'te yaptıklarını ifade eden Cıngı, "Bisikletçiler son bir haftadır
parkurda hazırlanıyorlar. Bu parkurumuz Türkiye ve dünyada ses getirecek ve önemli
bisikletçileri buraya çekecek bir parkur oldu" dedi.
Erciyes bisiklet günleri kapsamında yaklaşık 800 bisikletçinin Kayseri'ye geleceğini dile
getiren Cıngı, aileler ve yarış severlerle birlikte yaklaşık 5 bin kişinin Kayseri'ye geleceğini
ifade ederek Kayserilileri bu heyecanlı yarışları izlemeye davet etti.
"Paha biçilemez bir parkur"
Yarışlar için İstanbul'dan gelen Sporcu Gündüz Hakan Savaşay da amatör ve profesyoneller
için ayrı ayrı yapılan Türkiye'de ilk downhill parkurlarını kullandıklarını belirterek, "Avrupa
standartlarında başarılı bir parkur olmuş. Belediye Başkanımız başta olmak üzere herkese
teşekkür ediyoruz. Türkiye'de böyle tesisin olması bizler için çok önemli. Çünkü bu sporun
gelişmesi yapılacak alt yapı yatırımlarıyla mümkün. Türkiye ve Kayseri çok ciddi bir tesis
kazanmış" diye konuştu.

Yarışlar için hazırlanan diğer sporcular da Erciyes'teki parkurun sporcular için paha biçilemez
bir parkur olduğunu belirterek, böyle yatırımların diğer illere de örnek olması temennisinde
bulundular.
Salcano Erciyes Bisiklet Günleri kapsamında 3 Eylül Cumartesi günü Türkiye Downhill
Şampiyonası yapılacak. Bu şampiyonaya 80 civarında sporcu katılacak. 4 Eylül Pazar günü
ise uzun ve kısa olmak üzere Forum Kayseri önünden başlayacak iki ayrı parkurda yol
bisikleti yarışları yapılacak. Salcano Veloturk Gran Fonda uzun parkur 116 kilometre
uzunluğunda olacak ve Erciyes'te tamamlanacak. 69 kilometrelik kısa parkur yarışması ise
Tomarza'da sona erecek. Bu müsabakalara 436 bisikletçi kayıt yaptırdı. Pazar günü ayrıca
Erciyes'teki 5 kilometrelik parkurda uluslararası dağ bisikleti yarışı yapılacak. Bu yarışa
Amerika, İngiltere, Almanya, Hollanda gibi 7 ayrı ülkeden 200'ün üzerinde sporcu katılacak.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19000.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

8 yaşındaki Ünal Efe'ye ilik aranıyor
Hollanda’da 5 yıldır ilik kanseri tedavisi gören 8 yaşındaki Ünal Efe Taşkapan için
Kayseri’de yaşayan akrabaları “ilik” arıyor. Lösemi hastası küçük çocuk uygun ilik
bulunamazsa hayati tehlike yaşayabilecek.
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Kayseri Kızılay Kök Hücre Merkezi önünde yakınları ile birlikte kan bağışında bulunmak için
gelen Ünal Efe Taşkapan'ın amcası Uğur Taşkapan, "Hollanda'da kalan yeğenim Ünal Efe
Taşkapan, lösemi hastası acil ilik nakline ihtiyacı olduğunu söylemişler doktorlar. Bu haberi
aldıktan sonra biz de acilen bizde bir arayışa girdik" dedi.
"Şuanda ilik aradığımızı bütün akrabalarımıza çevremize hemşerilerimize bildirdik" diyen
Uğur Taşkapan, "Allah razı olsun duyarlı hemşerilerimiz hepsi de ellerinden geldiği kadar
yardımcı oluyorlar. Ünal şu anda Hollanda'da tedavi altında. Kemoterapiye cevap vermemiş.
Onun için şu anda ailesi Hollanda'da biz ise Türkiye'de ilik arayışına girdik. Dünya İlik
Bankası ile irtibat halindeler ama tabiki bu yeterli olmuyor. Biz de akrabaları olarak elimizden
geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar ne gerekiyorsa yapacağız inşallah" diye konuştu.
Ankara ve İstanbul'daki ilik merkezleri ile de görüşmeye çalıştıklarını anlatan amca Uğur
Taşkapan, "Biz burada kan örnekleri vereceğiz. Eğer yapılan testler sonrasında uygun ilik
bulunursa Hollanda'ya gönderilebileceğini söylediler. Eğer bunda da uygun ilik bulunamazsa
baba verici olacak. Ünal Efe'nin babasının iliği şu anda yüzde 50 oranında tutuyor. Amcası
olarak benim iliğim tutarsa daha da mutlu olurum" ifadesinde bulundu.
Ünal Efe'nin 8 yaşında olduğunu ve 3 yaşından beri tedavi gördüğünü anlatan Uğur Taşkapan,
"İlk defa 3 yaşında rahatsızlandığı zaman hücreleri tam olarak öldürememişler galiba. Aradan
3 yıl geçtikten sonra Ünal'ın hastalığı yeniden nüksetti. Şu anda kemoterapi görüyor ama
bunun da yetersiz olduğunu söylediler. Çocukta alerji ve kabarmalar meydana geldiği için

kemoterapiyi durdurmuşlar. Değişik bir tedavi yöntemine başlamışlar" diye konuştu.
Ünal Efe için uygun iliğin acilen bulunması gerektiğinin altını çizen amca Uğur Taşkapan,
"Ünal'ın, doktorların söylediğine göre 2 veya 2,5 ay gibi bir zamanı kaldı. Biz bu süre içinde
uygun ilik bulmak için çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da uygun iliğin bulunması
konusunda kök hücre merkezlerine kan örneği vermelerini istiyoruz" dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19001.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Melikgazi kurban bayramına hazır
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16 ayrı bölgedeki çok amaçlı kapalı semt
pazar yerini kurban kesimi için hazırladıklarını söyledi.
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Melikgazi Belediyesince ilçe sınırları içerisinde 16 ayrı üstü kapalı semt pazar ile 3 mobil
kesim ünitesi olmak üzere 19 yer de hizmet vereceğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç
“ Melikgazi Belediyesi olarak Pazar yerleri hafta da bir gün kurulan semt pazaryeri için inşa
edildi. Ancak Belediye olarak biz her gün hizmet veren mekânlar olarak planladık. Bu üstü
kapalı semt pazar yerleri otopark, basketbol sahası, mini futbol sahası, yaz aylarında
emniyetin izin verdiği sürelerde düğün mekanı gibi çok amaçlı hizmet vermektedir. Kurban
bayramların da ise kurban kesim yeri olarak hizmet vermektedir. Çünkü atık su için alt yapısı
uygundur. Kapalı semt pazar yerlerinde ayrıca belediye tarafından takılan kameralarla 24 saat
denetim altında olup kayıt yapılmaktadır “ dedi. Yıldırım Beyazıt, Hürriyet, Yeniköy,
Altınoluk, Bel-Sin, Selçuklu, İldem Mahalleleri ve Toki bölgesinde kesilecek canlı hayvanın
kesimini kolaylaştırmak için havada asılı kalmasını sağlayan ‘caraskal’ sistemi ile kurban
kesimi yapılabileceğini ifade eden başkan Memduh Büyükkılıç,19 kurban kesim yerinde
kurban taşıma da kolaylık için belediyenin temin ettiği el arabalarının hazır bulundurulacağını
kaydetti. Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşların rahat ve huzur içerisinde bir bayram
yapabilmeleri için tüm tedbirlerin alındığını ve nöbetçi birimler oluşturulduğunu sözlerine
ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19002.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Çelik’ten yatırımlara yakın takip
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyedeki toplantıların yanı sıra sık sık
sahaya da çıkarak yapılan yatırımları yakından takip ediyor. Başkan Çelik, Sivas Caddesi,

Gültepe Bulvarı ve Bekir Yıldız Bulvarı'nda incelemelerde bulunarak yapılan çalışmaların son
durumunu yerinde gördü.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, incelemelerine Sivas Caddesi ile başladı. Sivas
Caddesi Fuzuli Kavşağı ile Tuna Kavşağı arasındaki yol genişletme ve kaldırım
çalışmalarının son durumunu yerinde gören Başkan Çelik, çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.
Başkan Çelik, güzergah boyunca yenilenen kaldırımlarda kullanılan taşları da inceledi. İki
şeritlik yolun üç şeride çıkarılmasıyla trafiğin daha akıcı hale geldiğini ifade eden Başkan
Çelik, kaldırımların da Kayseri'ye uygun bazalt taşı ile kaplandığını belirtti. Gültepe
Bulvarı'nda hummalı çalışma Çelik, Sivas Caddesi'nden yapımı hızla devam eden Gültepe
Bulvarı'na geçti. Gültepe Bulvarı'ndaki hummalı çalışmayı yerinde gören Başkan Çelik,
yapılan çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı. Çok sayıda iş makinesiyle yolu bir an
önce bitirmek için çalıştıklarını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, yolun uygulama projeleri
üzerinde de incelemeler yaptı. Bekir Yıldız Bulvarı'nda asfaltlama Çelik, Gültepe Bulvarı'nın
ardından eski adı Orta Yol olan Bekir Yıldız Bulvarı'na geçerek buradaki çalışmaları takip
etti. Bekir Yıldız Bulvarı'nın bir bölümünü daha önce açtıklarını hatırlatan ve kalan
bölümünde asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Mustafa Çelik, hem
Kocasinan hem de Melikgazi bölgesinde açılan bu yollarla Kayseri'nin doğu-batı
istikametindeki trafiğin çok daha rahat hale geleceğini kaydetti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19003.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Melikgazi’de intihar teşebbüsü
Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde kendisini eve kilitleyerek intihara teşebbüs eden şahsı polis
ekipleri kurtardı.
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerinde bulunan bir

binanın 8. katında ikamet eden M. C. A.'nın (47) oğlu polisi arayarak babasının tuhaf
hareketlerde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine giden polisi gören M. C. A.
kapıyı içeriden kilitledi. Her ihtimale karşı olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri zeminde
branda açarak önlem alırken sağlık ekipleri de hazır bekletildi. M. C. A., polisin ikna
çabalarına karşılık vermeyince olay yerine psikolog çağrıldı. M. C. A.'nın iknaya uğraşılması
sırasında dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi ve şahsı etkisiz
hale getirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen M. C. A. sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19004.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Yanlış beslenmeye misvak çaresiz kaldı
Kayseri Dünyam Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden Doktor Zahide Genç, misvağın,
günümüzdeki beslenme sisteminden dolayı yeterli diş temizliği sağlayamayacağını söyledi.
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Günümüzde tüketilen doğal olmayan besinlerin, dişlere yapıştığını, bu nedenle misvağın
yeterli temizlik sağlayamayacağını belirten Doktor Zahide Genç, “Şimdi artık doğal gıda çok
tüketmiyoruz Doğal gıdalar zaten diş yüzeyine çok fazla yapışmaz. Beslenme sistemimiz
değişti. Dolayısıyla misvak evet o dönem için iyi bir temizleyici olabilir. Fakat artık öyle
değil. Çocukların ilgisini çekmek için yapışkan ve şekerli gıda çok fazla. Bunları misvakla
temizlemek mümkün değil çünkü misvak, yapısı gereği suyu çeken bir malzeme ve
dolayısıyla çok iyi bir temizlik sağlanamaz. Ama misvakla birlikte arayüz fırçası ya da diş ipi
kullanılırsa öyle de temizlik yapılabilir.” dedi.
Temizliğin asıl esası fırça
Temizlemenin ana esasının macun değil, fırça olduğuna dikkat çeken Zahide Genç, tam bir
diş temizliği için fırça ile birlikte ara yüz fırçası ya da diş ipinin da kullanılması gerektiğini
ifade etti. Zahide Genç, doğru diş fırçalama tekniklerini şöyle açıkladı:
“İlk etapta dişleri; ön yüzey, arka yüzey, kesici kenar yüzeyi ve iki yan yüzey olarak 5 yüzey
olarak değerlendirmek gerekir. Macunu fırçaya yerleştirirken mercimek tanesi şeklinde
yerleştirip suyun altına tutmadan önce mutlaka ağzı çalkalamak gerekir. Fırçalama işlemi
aslında bir süpürme hareketidir. Süpürme hareketi derken üst çenede diş etinden dişe doğru
yukarıdan aşağıya süpürme işlemi şeklinde yapılmalı ki etkin bir temizleme olsun. Daha
sonraki yapacağımız temizleme arka bölge temizliğidir. Yine aynı şekilde diş etinden dişe
doğru süpürme hareketleri yapılmalıdır. Sonrasında çiğneme ya da kesici kenar yüzeyi
dediğimiz yüzeyler temizlenir. Bu şekilde biz 3 yüzeyi temizlemiş olduk. İki yan yüzeyi ise
sadece fırça ile temizlemek yetmez. Bunun için ya diş ipi veya ara fırça kullanabiliriz.”
Elektrikli fırça diş eti çekilmesine neden olabilir
Elektrikli fırça kullanımının da süpürme hareketini sağlamadığı için bir süre sonra dişlerde
geri çekilmeye neden olabileceğini kaydeden Zahide Genç, “Bizim her zaman önerdiğimiz
süpürme biçimindeki, diş etinden dişe doğru fırçalama. Elektrikli fırçalardaki dönme hareketi

bunu sağlamadığı gibi bir süre sonra diş eti geriye doğru çekilebilir. Bu da zamanla çekilen
diş eti bölgelerinde hassasiyetlere neden olabilir. Diş yüzeyine elektrikli fırça ile yapacağımız
lokal temizleme yeterli olmaz. Ön yüzeyi, arka yüzeyi, belki çiğneme yüzeyini temizlersiniz
ama ara bölge için mutlaka ara fırça ya da diş ipi kullanmanız gerekir.” ifadelerini kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19005.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Boydak çalışanlarına bayram ikramiyesi
Boydak Holding yeni yönetimi (kayyım) çalışanlarına bayram ikramiyesi olarak 500 TL
ödeyeceğini duyurdu.

03 Eylül 2016 Cumartesi 11:03

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY terör örgütüne destek verdiği gerekçesi ile
kayyım atanan Boydak Grubu’nun yeni yönetimi, bayram ikramiyesi olarak tüm çalışanlarına
500 TL ödeneceği müjdesini verdi. Yeni yönetim, şirketin bugünkü hale gelmesinde büyük
emekleri olan çalışanların sosyal imkanlarının iyileştirilmesi adına benzer uygulamaların
devam edeceğini ifade etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19006.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

“Marka değeri” yeterince
değerlendirilemiyor
Markalaşmanın önemini vurgulamak ve marka değerinin yasal değer olarak kabul edilmesi
için mevzuat değişikliği sağlamak amacıyla oluşturan “Marka Değeri, Türkiye’nin Değeri”
Platformu, ekonominin tüm bileşenlerine çağrıda bulundu.
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Türkiye’de şirketlerin marka değeri, toplamda 100 milyar doları aşıyor. Ancak böylesine

büyük bir değer, henüz ekonomiye kazandırılmış değil. Dünyadaki birçok uygulamanın
aksine, Türkiye’de marka değeri, bilançoda gösterilmiyor, kredide teminat olarak kabul
edilmiyor.
Markalaşmanın önemini vurgulamak ve marka değerinin yasal değer olarak kabul edilmesi
için mevzuat değişikliği sağlamak amacıyla oluşturan “Marka Değeri, Türkiye’nin Değeri”
platformu, ekonominin tüm bileşenlerine çağrıda bulundu.
Platform Başkanı ve ANADER Anadolu Reklamcılar Derneği Başkanı Muhittin Özdemir
İstanbul Taksim Point Hotel’de yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın “Türkiye ikinci bir kurtuluş savaşı yaşamaktadır” sözlerine atıfta bulunarak, “Her
biri Türkiye ekonomisine can veren tüm şirketlerimiz için de gün, geride durma günü değil;
dünyayla rekabet edebilecek şekilde yapılanma, atılım yapma ve bir vizyon belirleme
günüdür. Bu vizyonun anahtar kelimesi ise ‘markalaşma’dır. Yerli ve milli üretimin katma
değeri yüksek, rekabet edebilir hale gelmesinin yegâne yolu da markalaşmaktır” dedi.
Marka değeri, Türkiye’nin değeri
“Fason olmak-taşeron olmak istemiyorsak, ürünlerimizin katma değeri yüksek olsun
istiyorsak, müşteri sadakati bekliyorsak, şirketlerimizin piyasa değerini en yüksek noktaya
çekmek istiyorsak markalaşmak zorundayız. Marka değerlerine yatırım yapmak zorundayız”
diyen Muhittin Özdemir markalaşmanın en önemli kriterlerinden biri olan reklam
harcamalarının dünya ortalamasının çok altında olduğunu söyledi.
Özdemir, “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde reklam harcamaları gayri safi yurtiçi
hasılanın binde yetmişi iken, bu oran Türkiye’de binde otuz düzeyinde. Marka olmaya özen
göstereceğimiz gibi, marka olana da özen göstermeliyiz. Markalarımız bizim
gözbebeğimizdir. Onlar sadece sahiplerinin değil, Türkiye’nin ortak değerleridir.” dedi.
Marka değerine kredi temininde değer verilmediğini, bunun ise ekonomiyi çok büyük bir
kaynaktan mahrum bıraktığını söyleyen Özdemir açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Bugün dünyanın pek çok ülkesinde marka değeri, önemli bir teminat olarak kabul görürken;
birçok şirket sadece marka değerleriyle başka hiçbir teminat ya da kefalet aranmaksızın kredi
alabilirken, maalesef Türkiye’de böyle bir şey mümkün değil.
Marka değeri şirket bilançolarında gösterilememektedir. Bankaların son dönem teminat
talepleri, şirketlerin tüm alacak senet-çek ve haklarını, mevcuttaki taşınmazlarını ve araç
makine parkını, şirket ortaklarının şahsi mal varlıklarını tamamen bağlayıcı talepler olup,
şirketlerin en önemli değeri olan markaları dikkate alınmamaktadır.
En sağlam teminat markanın kendisi
Dünyada pek çok ülkede marka rehni mümkündür. Şirketlerin en büyük değerleri ve
vazgeçilmezleri sadece üretim tesisleri değil, markalarıdır. Kreditörler için de marka rehni
alınması, sağlam bir teminattır.
Ekonomiye yüzlerce milyar liralık kaynak
Uluslararası bağımsız marka ve değerleme şirketi Brand Finance’ın 2016 Haziran ayı
raporuna göre; Türkiye’nin en değerli ilk 10 markasının (Türk Hava Yolları, Türk Telekom,
Arçelik, Akbank, Garanti Bankası, Turkcell, Türkiye İş bankası, Anadolu Efes, Yapı Kredi
Bankası ve Halkbank) marka değeri toplamı 15,7 milyar dolardır. İsmini burada
sayamayacağımız kadar yüzlerce ve daha gerisinde binlerce markayı listelediğimizde, toplam
marka değeri 100 milyar doların üstündedir.
Bu bilgilerin ışığında marka değerinin, teminat olarak gösterilmesinin önemi ortadır. Bu
konuda yasal mevzuatın düzenlenmesi, Türkiye ekonomisine büyük bir kaynak yaratacaktır.
Markanın yasal olarak değerlendirilmesi ile işletmelere yüzlerce milyar liralık bir kaynak
sağlanmış olacak, dolayısı ile üretim artışı, istihdam artışı, vergi gelirleri artışı gibi birçok
konuda ülke ekonomisine ivme kazandırılmış olacaktır.” (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19007.html

Erişim Tarihi: 20.09.2016

Şeker’de tohumluk kabak çalışması
Kayseri Şeker, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte yürütülen “Çerezlik
Kabak Islah Projesi” çerçevesinde Kayseri’nin kabak tohumu üreten Develi ve Tomarza
ilçelerinden kabaklar toplanarak iyileştirme programına başlandı.
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Proje ile 3 yıl sonunda sözleşmeli tarımla çerezlik kabak üreten çiftçilere bu çerçevede
geliştirilecek çeşitlerden verilerek Kayseri’de çerezlik kabak alanlarında verimlilik artışının
gerçekleşmesi hedefleniyor.Proje danışmanı Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Gülşen; Kayseri’de TÜİK verilerine göre 308.756
dekar alanda 15.669 ton çerezlik kabak üretimi yapıldığını ve toplamda Türkiye’de 615.119
dekar alanda 41.612 ton çerezlik kabak tohumu üretilmekte olduğunu belirtti.
Gülşen ayrıca Kayseri’nin ülke genelindeki üretimin yüzde 38’ini gerçekleştirerek en fazla
çerezlik kabak üreten il konumunda olduğunu söyledi. Gülşen, bu miktarın işlenmemiş ürün
olarak yaklaşık 160 milyon TL’ye işlenmiş ürün olarak ise 250 milyon TL ye ulaşabileceğine
dikkat çekti.
Kayseri Şeker de konu ile ilgili yaptığı açıklamada bünyesinde oluşturduğu ARGE biriminin
özellikle ana ürün olan şeker pancarı tarımını münavebe yıllarında destekleyecek ürünler ile
ilgili çalışmaları kapsamında Tomarza bölgesinde 2014-2015 sezonunda 3500 dekar alanda
sözleşmeli çerezlik kabak üretimi için anlaşma yaptığını belirtti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19008.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Genç girişimcilere 258 bin avro
Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında
yürütülen "Tekstil Destek Elemanı Yetiştirme Projesi" sektör temsilcilerine tanıtıldı.
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Avrupa Birliği destekli proje, Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek
Yüksekokulu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası ve Melikgazi Halk
Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa yürütülüyor.
Ommer Otelde yapılan proje tanıtım toplantısına, proje koordinatörü ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Kayseri Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Celal Hasnalçacı, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat
Başyazıcıoğlu, İş-Kur İş ve Meslek Danışmanı Mehmet Ercan, proje yürütücüleri ile
Kayseri’de faaliyet gösteren tekstil firmalarından temsilciler katıldı.
Proje koordinatörü Kahraman, 258 bin avroluk bütçeye sahip projede 3 grupta toplam 60
kursiyerin eğitim aldığını söyledi.
Kahraman, "Kursiyerler, konfeksiyon, baskı, tekstil testleri ve ev tekstil alanlarında
uygulamalı mesleki eğitim alacaklardır. Halk Eğitim Merkezi e-yaygın sistemine kayıtları
yapılan kursiyerlerden eğitim sonunda başarılı olanlara MEB onaylı sertifika düzenlenecektir.
Diğer taraftan bütün kursiyerler, KOSGEB Girişimcilik desteklerinden faydalanarak kendi iş
yerlerini kurabilmeleri amacıyla 70 saat uygulamalı girişimcilik eğitimi alacaklardır.
Eğitimler sonunda kursiyerler önceden belirlenen işletmelerde stajlarını tamamladıktan sonra
en başarılı 12 kursiyer, Almanya’da düzenlenecek Uluslararası Tekstil Fuarı'na katılarak
uluslararası firmalarla iletişim kurma, sektörde kullanılan yenilikçi ürünleri, teknik donanım
ve malzemeleri yerinde görme ve inceleme fırsatı elde edecek." dedi.
Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili Hasnalçacı ise AB hibe programlarından yeterince
yararlanamadığımızı belirtti.
Toplantıda İş-Kur İş Meslek Danışmanı Ercan, kurumlarının genç işsizliğin önlenmesine
yönelik yaptığı çalışmalarla ilgili sunum yaptı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19009.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Türkiye'nin geleceğine 138 milyar lira
yatırım
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Türkiye'nin geleceğine yönelik projelerle son 14 yılda 138
milyar liralık yatırım gerçekleştirildi.
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"Türkiye'nin geleceği için yatırım yapıyoruz" sloganıyla yola çıkan Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, son 14 yılda 138 milyar liralık yatırıma imza attı.
Bakanlık bu süreçte sadece su ile ilgili 3 bin 144 tesisi Türkiye'ye kazandırdı. Bu tesislerden
320'sini Deriner, Ermenek, Çine ve Adnan Menderes gibi büyük ölçekli barajlar ile
hidroelektrik santralleri oluşturuyor.
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde kurulan Deriner Barajı 249 metre gövde yüksekliğiyle
Türkiye'nin birinci, dünyanın altıncı en yüksek barajı.
Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Göksu Irmağı üzerine inşa edilen Ermenek Barajı ise 218
metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin ikinci Avrupa'nın ise en yüksek barajı konumunda.
Kendi sınıfında Avrupa'nın birincisi, dünyanın beşinci büyük barajı olan Aydın'ın Çine
ilçesindeki Adnan Menderes Barajı da Çine Çayı üzerinde kuruldu.
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 2012 yılında başlatılan ve sulamaya büyük katkısı olan
"1000 Günde 1000 Gölet Projesi" de tamamlanarak, hizmete sunuldu. 2003 yılında başlatılan
sulama hamlesi sayesinde tarım arazilerinin yüzde 73,3'ü olan 62,3 milyon dekar alan
sulamaya açıldı.
Susuz şehir kalmadı
Son 14 yıllık süreçte hizmete alınan tesisler sayesinde susuz şehir kalmadı. 81 ilde yaşayan 41
milyon kişiye ilave içme ve kullanma suyu temin edildi.
"Asrın projesi" olarak nitelendirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin
Projesi kapsamında, 107 kilometrelik isale hattıyla Mersin'in Anamur ilçesinden "Yavru
vatana" içme suyu götürüldü. KKTC'de de 477 kilometre ana su dağıtım hattı inşaatı
gerçekleştirildi.
Çevre dostu hidroelektrik santralleri ile kendi enerjisini üreten Türkiye, 2003 yılında 26
milyon kilovatsaat olan yıllık enerji üretimini, 14 yılda 91 milyar kilovatsaate çıkardı.
Bakanlık, bölgesel projelerle Türkiye'nin her köşesinin kalkınmasına da önemli katkılar
sağladı.
Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Konya Ovası kalkınma projeleri ile
Trakya, Batı Karadeniz, Ege, Akdeniz, Orta Anadolu ve Marmara gelişim projeleri aralıksız
sürüyor.

Ağaçlandırma çalışmalarında rekor
Su işlerinin yanı sıra orman ve meteoroloji yatırımlarına da önemli bütçeler ayıran Bakanlık,
son 14 yılda 3,5 milyar fidanı toprakla buluşturdu. 133 şehirde ise 250 bal ormanı kurdu. Bu
süreçte milli park sayısı 40'a, tabiat parkı sayısı da 210'a yükseldi.
Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu da 14 yılda 31'den bin 450'ye
çıkartıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19010.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Bakan Akdağ'dan sezaryen uyarısı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ihtiyaç olmadığı bir zamanda yapılan sezaryenin anne ve bebeğe
zarar verdiğini, ailelerin bu konuda bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Bu hususun

bizzat ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı olarak takipçisi olacağım. Vatandaşlarımın
hamile annelerin hakkını, hukukunu bu hususta korumaya kararlıyım." dedi.
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Sağlık Bakanı Akdağ, "Ben bütün hamileleri, onların eşlerini ve ailelerini uyarıyorum. İhtiyaç
olmadığı bir zamanda yapılan sezaryen anneye ve bebeğe zarar vermektedir." dedi.
"Maalesef sezaryen oranları çok yüksek. Özel hastanelerde sezaryen oranları yüzde 75'i
buldu. Bunu kabul edilemez buluyoruz.” diyen Akdağ, “Ben bütün hamileleri, onların eşlerini
ve ailelerini uyarıyorum. İhtiyaç olmadığı bir zaman yapılan sezaryen anneye ve bebeğe zarar
vermektedir. Dolayısıyla size birisi 'Sezaryen mi istiyorsunuz, normal doğum mu istiyorsunuz'
diye gereksiz bir soru sorarsa bu soruya vereceğiniz cevap elbette normal doğum istiyorum
olmalıdır. Sezaryen yalnızca gereklilik, ihtiyaç halinde anne ve bebeğin sağlığı öyle
gerektirdiği ya da anne ve bebeğin sağlığı tehlikeye girdiği için başvurulan bir yöntemdir.
Dünyada gelişmiş, bu işi iyi yapan ülkeler de bunu böyle yapmaktadır. Ben vatandaşlarımı bu
açıdan uyarıyorum."
Akdağ, gereksiz sezaryen yapan kuruluşları ve doktorları da uyararak, şöyle devam etti:
"Bu hususun bizzat ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı olarak takipçisi olacağım.
Vatandaşlarımın, hamile annelerin hakkını, hukukunu bu hususta korumaya kararlıyım.
Gerekirse doğumlarının hemen hemen bütününü uzun zamandan beri sezaryen yapan uzman
arkadaşlarımızı bu hususta üniversitelerimizde eğitim hastanelerimizde normal doğumu
yeniden hatırlamaları normal doğumla ilgili pratiklerini geliştirmeleri için eğitimlere alacak
şekilde bir düzenlemede yapacağız. Bunu da buradan bütün vatandaşlarımıza duyurmuş
oluyorum."
Akdağ, Türkiye'nin AK Parti ile beraber sağlıkta dönüşüm programını gerçekleştirirken sağlık
çalışanlarının bu işin gerçek kahramanları olduğunu aktardı.
"Sağlık çalışanlarına şiddete müsamaha yok"
Akdağ, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına yönelik zaman zaman ortaya çıkan şiddete asla
müsamaha etmeyeceğini belirtti.
Bir sağlık çalışanına, hemşireye, ebeye, doktora ya da hastanedeki herhangi bir personele
karşı bir kötü sözü kendine karşı işlenmiş, söylenmiş kabul ettiğini dile getiren Bakan Akdağ,
şu ifadeleri kullandı:
"Bir fiziksel şiddet davranışını kendime karşı işlenmiş olarak kabul ediyorum. Bakın çok kısa
zaman önce Sakarya'da bir kardeşimize, bir hekimimize bıçakla bir saldırı oldu. Bunun faili
yakalandı tutuklandı inşallah yargı cezasını verecektir. Ben bu saldırıya uğrayan kardeşime
şifalar diliyorum. Kesinlikle 80 milyon Türk insanına ayrıca Suriyeli misafirlerimize, ihtiyaç
olduğunda Sudan'da, Somali'de, Afganistan'da dünyanın her yerindeki insanların hizmetine
koşan sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan herkes karşısında birinci derecede bu ülkenin
Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı'nı bulacaktır."
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19011.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Diş eti kanamanız varsa dikkat!

Ülkemizde en sık karşılaşan hastalıkların başında diş ve diş eti hastalıkları ve buna bağlı
olarak gelişen diş eti kanaması olduğunu belirten Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt.
Ayça Tenli Kurt, diş ve diş eti hastalıklarından korunmak için yapılması gerekenlerin başında
doğru fırçalama tekniklerini bilmek, diş ipi ve ara yüz fırçası kullanmak olduğunu söyledi.
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Diş eti hastalıklarının ülkemizde her 10kişiden 9'unda olduğunu belirten Fatih Hospitadent
Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Ayça Tenli Kurt, "Diş eti kanamaları genelde ciddiye alınmayan
bir hastalıktır. Ancak altta yatan bir diş eti hastalığının habercisi olabilir. Mutlaka bununla
ilgili önlemler önceden alınmalıdır" diye konuştu.
Fatih Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Ayça Tenli Kurt, diş eti kanaması ile ilgili
merak edilen soruları cevapladı.
Diş eti neden kanar?
Diş etinde meydana gelen kanamalar diş eti rahatsızlığının habercisi olabilir. Bakteri plağı ve
diş taşı (tartar) birikimleri sonucunda, diş etlerinde ve dişleri çene içerisinde tutan kemikte
iltihapsal bir alan oluşmakta ve diş eti kanaması ortaya çıkmaktadır.
Diş eti kanadığında ne yapılmalıdır?
Öncelikle kanama gelişen bölgeler için daha dikkatli fırçalama ve diş ipi kullanılması ile
beraber ağız hijyeni en iyi seviyeye getirilmelidir ki vücudun kendini yenileme kapasitesi
kendini gösterebilsin. Kanama oluşan bölgeler tüm ağız hijyeni uygulamalarına rağmen
iyileşme göstermiyorsa en kısa zamanda diş hekimine başvurulmalıdır.
Diş eti kanamaları için nasıl önlem alınmalıdır?
Mutlaka önceden önlem alınmalı, ağız hijyeni uygulamalarına azami derecede önem
gösterilmelidir.
Dişler mutlaka günde 2 kere, sabah kahvaltısından sonra ve gece yatmadan önce
fırçalanmalıdır.
Fırçalama süresi en az 2 dakika olmalıdır.
Fırçalama esnasında hem dişler hem de diş etleri masaj yapılacak şekilde fırça hareketleri
uygulanmalıdır.
Fırçalama sonrası için ise diş arası bakımları tam olarak yapılmalıdır. Bunun için diş
aralarında diş ipi veya diş arası fırçası gibi ağız hijyenine katkıda bulunacak yardımcı
temizleyiciler kullanılmalıdır.
Diş eti kanaması diş kaybına neden olur mu?
Diş etlerinde meydana gelen kanamalar tek başına diş kayıplarına neden olmayacağı gibi altta
yatan bir diş eti rahatsızlığının habercisi olabilir. Kanama olan bölgeler, mutlaka diş hekimi
tarafından özenle incelenmeli ve sorunun kaynağı belirlenmelidir.
Diş eti kanaması olanlara tavsiyeler
Diş eti kanaması yaşayan bireylerin diş fırçalama ve diş arası bakım yapma alışkanlıklarına
devam etmeleri gerekmektedir. Ağız hijyeni iyi duruma getirildiğinde vücudun kendini
yenileme kapasitesi ve hastalıklarla savaşması çok daha kolay olacaktır. Diş eti kanaması
nedeniyle diş fırçalama işlemini bırakmak, olayı kısır bir döngü içine sokacak ve var olan
durumun daha da kötüleşmesine neden olacaktır.
Kurumsal Haber

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19012.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Yılda 4 bin 500 kişi lösemiye yakalanıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, ülkemizde her yıl 4 bin 500 kişiye lösemi teşhisi
konulduğu belirlendi.
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Halk arasında “kan kanseri” diye bilinen lösemi hastalığının özellikle çocuklarda en sık
görülen kanser türü olduğu belirlenirken, ülkemizde yılda yaklaşık bin çocuğun lösemiye
yakalandığı saptandı. Son günlerde ülkemizde medyada çıkan çeşitli haberlerle gündemde
olan lösemi, kemik iliğinde tek bir hücrenin kanserleşmesi sonrası bu hücrenin bölünüp
çoğalması ve önce kemik iliği sonrada tüm organları istila etmesiyle ortaya çıktığı belirlendi.
Çıkan haberlerde hastalıkla mücadelede erken teşhisin büyük önem taşıdığının vurgulandığı
tespit edildi.
Medya Takip Ajansı Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi
kapsayan incelemesine göre, yılbaşından bu yana kanser ile alakalı yazılı basında 35 binden
fazla haber yayınlanırken, bu haberler içerisinde lösemi ile ilgili ise yazılı basına 6 bin 188
haber yansıdığı belirlendi. Lösemili çocuklarla ilgili yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz
ettiren Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) hakkında da yılbaşından bu yana yazılı basında
1.546 haber yayınlandığı tespit edildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19013.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Sürücülere atölye eğitimi verildi
İlçe sakinlerine daha kaliteli hizmet verebilmek için Kocasinan Belediyesi’nde çalışan
operatör ve şoförlere yönelik, ‘Benzinli Ve Dizel Motorların Periyodik Bakımları ve Güvenli
Sürüş Teknikleri’ eğitimi veriliyor.
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Hizmette öncü Kocasinan Belediyesi, hizmetlerin ve yatırımların yanı sıra belediye
personelinin eğitimine de büyük önem veriyor. Bu nedenle personel eğitimlerini de tüm
hızıyla devam ettiriyor.
Eğitim, Kocasinan Belediyesi Makina İkmal Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ortaklığında gerçekleştiriliyor. Merkez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verilen
eğitime, Kocasinan Belediyesi’nde çalışan 255 personel katıldı. Belli bir program dahilinde, iş
güvenliği ve periyodik motor bakımı gibi konularda bilgilendirilen kursiyerler, teorik eğitimin
yanında
yoğun
bir
şekilde
uygulamalı
eğitim
imkanı
da
buluyor.
Eğitmen, Merkez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü
Öğretmeni Ferhat Yüce, çalışma hakkında bilgiler vererek, “Araç bakım-onarımı, periyodik
bakımın önemi, sıklıkla karşılaşan araç arıza nedenleri ve arıza tespitleri, iş güvenliği ve
sahada çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları hem teorik hem de uygulamalı olarak
anlatıyoruz. Eğitimin sonunda başarılı olan kursiyerlerimize Milli eğitim Bakanlığı onaylı
sertifika veriyoruz.” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19014.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

