KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.11.2016–06.11.2016
Osman Savruk defnedildi
AK Parti Melikgazi Belediye Meclis Üyesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili
Mehmet Savruk'un ağabeyi Osman Savruk hayatını kaybetti.
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AK Parti Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Mehmet Savruk'un ağabeyi Osman Savruk, 64
yaşında hayatını kaybetti. Savruk için Cami Kebir'de ikindi namazını müteakiben cenaze
namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Savruk'un cenazesi, Asri Mezarlığa defnedildi.
Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20172.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Şeker’e ziyaret dopingi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin il protokolü ile birlikte Kayseri Şeker’i
ziyaret etmesi kurumda doping etkisi yaptı.
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Ziyarete Bakan Özhaseki’nin yanısıra Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Parti Kayseri Milletvekilleri Sami Dedeoğlu, Hülya Nergis, İsmail
Tamer, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı J. Kurmay Albay Bayram
Özer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Kurumu temsilen ise Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Yönetim Kurulu
Üyelerinden Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun

Öner ve diğer yetkililer ev sahipliği yaptı. Ziyarette birlikte yenilen yemeğin ardından Akay
tarafından brifing verildi.
Bu ziyaretin kendilerini son derece sevindirdiğini belirten Başkan Hüseyin Akay “bizim için
büyük bir moral motivasyon oldu. Çalışanlarımız ve çiftçilerimiz açısından adeta doping
etkisi yaptı. Sayın Bakanımıza ve heyette yer alan şehrimiz yöneticilerine teşekkür ediyorum.
Bu önemli ziyaret yeni proje ve hamlelerimizi de hızlandıracak” dedi.
Şeker’de bahar havası
Akay
konuyla
ilgili
olarak
gazetemize
şu
değerlendirmede
bulundu:
“Kayserimizin yerli, ülkemizin de milli bir kuruluşu olarak zaten sahip çıkılması gereken bir
kurumuz. Ama bazı karanlık odaklar tarafından haksız yere yıpratılmaya çalışıyoruz. Sayın
Bakanımız bu önemli ziyaretle kuruluşumuza olan desteğini gösterdi. Ziyaret isteğinin AK
Parti İl Başkanlığından gelmesi bizi daha da sevindirdi. Biz de bu fırsattan yararlanarak 62.
kampanya dönemimiz ve son 5 yıldaki başarılı grafiğimiz hakkında bilgi verdik. Bu yılın
rekorlar yılı olacağını rakamlarla aktardık. Sayın Bakanımız da bizi tebrik ederek
başarılarımızın devamını diledi. Kurumumuzda bahar havası estiren bu ziyaretten dolayı
müteşekkiriz.” (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20173.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Kayserigaz'dan ilk yakma saati açıklaması
Doğalgazın ilk yakma saati ile ilgili açıklama yapan Kayserigaz, doğalgazlı merkezi sisteme
sahip binalar, iş yerleri ve siteler için herhangi bir ilk yakma saati uygulaması olmadığını
açıkladı. Kayserigaz, konu ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından da açıklama
yapıldığını belirtti.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 20.05.2014 tarih ve 299 sayılı, Kayseri Valiliği, İl Mahalli
Çevre Kurulu kararı gereğince 30 Ekim 2015 tarihi itibarıyla şehir merkezinde merkezi sistem
ile ısınan bina, konut ve işyerlerinde katı ve sıvı yakıt kullanımı sonlandırılarak alternatif
temiz yakıt sistemlerine geçiş işlemlerinin tamamlandığını belirtti.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada
doğal gaza geçiş işlemlerini tamamlayan tüm bina, site, iş merkezleri ve konutlar için "ilk
yakma saati" veya "yakma günleri" gibi herhangi bir yasaklama veya sınırlamanın olmadığı
ayrıca belirtildi. Kayserigaz, abonelerinin temiz ve çevreci doğalgazı herhangi bir kısıtlama
olmadan, hava şartlarını dikkate alarak ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilecekleri bir kez
daha dile getirdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20174.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Büyük FETÖ Davası başlıyor
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası yapılan operasyonlar sonrası FETÖ/PDY
soruşturması kapsamında hazırlanan aralarında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
da olduğu 9 müştekili, 67 sanıklı davanın ilk duruşması bugün Kayseri'de başlıyor. Dava 3
gün sürecek.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davada Ankara Sincan Kapalı
Cezaevi'ndeki tutuklu sanıklar geçtiğimiz hafta bu dava için Kayseri Kapalı Cezaevi'ne
duruşma sonuna kadar nakledildi. 3 gün sürecek dava için Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi
bu dava için tüm davalarını başka bir tarihe erteledi.
Kısıtlılık kararı olan dosyada, bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince Emniyet
Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda duruşmaya hiçbir elektronik cihazın sokulmayacağı, geniş
güvenlik önlemlerinin alınacağı öğrenildi.
Davada, tutuklu, tutuksuz, firari ve yurt dışı yasağı bulunan 67 sanık şunlar:
"Ahmet Türkmen, Ahmet Doğan, Adem Çelik, Ali Arap Aksoy, Abdurrahman Haskahraman,
Ali Demir, Bekir Boydak, Erkan Yıldız, Hacı Boydak, Mustafa Boydak, Memduh Boydak,
Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu, Necmi Somtaş, Sıtkı Baş, İlhan Miraboğlu, Mehmet Yıldız,
Mehmet Çetin, Şükrü Boydak, Mehmet Fındık, Birol Çelebi, Bünyamin Aksoy, Cengizhan
Bingöl, Engin Yanık, Erol Boydak, Eşref Coşar, Hacı Osman Büyükata, Hamza Çil, Hasar
Basri Doğan, Haşil Emirdağı, Hüseyin Aydın, Hüseyin Alpay, Hüseyin Güngör, İbrahim
Ülger, İsmail Tuna, Köksal Erdoğmuş, Mahmut Alak, Mahmut Mert, Mahmut Göncü,
Mehmet Filiz, Mehmet Karakaya, Mehmet Albayrak, Mehmet Kocatürk, Mehmet İslamoğlu,
Metin Gök, Metin Çiftçi, Murat Bozdağ, Mustafa Özdemir, Mustafa Ahi, Muzaffer Güner,
Nurullah Sarıöz, Nurullah İyigün, Osman Nuri Özdil, Ömer Pekşen, Ömer Geneci, Ömer
Yazıcı, Salih Akay, Servet Demirel, Sinan Ekin, Şaban Çınar, Şadi Günek, Şahin Ekici,
Tamer Oğuz, Yahya Karadeniz, Yunus Serin, Halit Bayhan, İlyas Boydak."
Yılmaz Akansu'nun hem müşteki hem de sanık olduğu davada aralarında dönemin Başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 9 müştekilerin ismi de şu şekilde:
"İsmail Arıcı, Başbakanlık Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bekir Atıcı, Ömer Aydın,
Osman Şaş, Mehmet Salih Keskin, Hamdi Türkmen, Ömer Koçak, T.C. Başbakanlık,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan."
771 Sayfalık iddianame
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve iki bölüm, 771 sayfadan oluşan iddianamede
sanıklar hakkında "Anayasayı İhlal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Düşürmeye Teşebbüs,
Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik, Hizmet Sebebiyle
Emniyete Suistimal, ÖSYM Kanununa Muhalefet, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçları yer alıyor. İddianamenin giriş bölümünde örgütün
kuruluşundaki yemin metni dikkat çekerken, metinde, 'Gücüm yettiği kadar Kuran'ı hayatıma
gaye edineceğime, kardeşlerime karşı sadakat izinde bulunacağıma, halkın ve talebe
arkadaşların izzet ve onurlarını izzetim ve onurum kadar yükseltmeye çalışacağıma,
kusurlarımın hatırlatılması karşında memnuniyet ihzar edeceğime, Dahilden ve hariçten gelen

bilumum taarruz ve tenkitleri, 'nefsime yapılmış' gibi 'ret' edeceğime, Bilumum karar
listesindeki esaslara riayette bulunacağıma, Hizmet adına uhdeme aldığım vazifeleri veya
kararla bana tahmil edilen mükellefiyetleri, 'itirazsız' yerine getirmeye çalışacağıma, Kuran'a
sadakatten hiçbir surette ayrılmayacağıma, Münferit hareket edip bu kararlara muhalif
davrandığım an, ihtiyarımla bu kadrodan kendimi ıskat edip, 'herhangi bir talebe gibi'
dershanede vazifeme devam edeceğime, 'Vallah-Billah' kasemleriyle yemin ediyor ve bu
yeminin 'La Yen Kati' olmasına, 'Cenab-ı Hakkı istişhadde bulunuyorum' yazdığı ortaya çıktı.
"Altında şerefle ezilir giderim"
İddianamede ele geçen materyallerin çözüm tutanakları da yer alırken, üzerinde ve içerisinde
herhangi bir yazı olmayan Amerikan dolarları da Fetullahçı Terör Örgütüne himmet, bağış
gibi yardım adı altında paralar da yer alıyor. Ayrıca bir sanığın cep telefonunda Fetullah
Gülen'in resminin bulunduğu Fetullah Gülen'e hitaben 'Derdini sevdiğim hocam, bu dert
paylaşmakla azalmaz, biliyorum. Omuzlarım zayıf, çekemem senin çektiğin derdi, ama
çekilmem de geri. Altında şerefle ezilir giderim' yazılmış şiir de FETÖ liderine bağlılıklarını
ortaya çıkarıyor. Öte yandan Memduh Boydak'ın da Bank Asya ile ilgili attığı tweet ve
Fetullah Gülen ile Hacı Boydak’ın birlikte çektirmiş oldukları fotoğraf da dosyada yer aldı.
Sanıklar, 3 gün sürecek dava boyunca 16 ayrı olaydan mahkemeye savunma yapacaklar.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20175.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Çolakbayrakdar Fevziçakmak’ı ziyaret etti
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fevziçakmak Mahallesini ziyaret etti.
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Başkan Yardımcısı Ali Bulu’nun da katıldığı ziyarette, Başkan Çolakbayrakdar, gittiği her
yerde esnafın ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılandı. Taksici esnafı da ziyaret eden Başkan
Çolakbayrakdar, ilçe genelindeki taksi duraklarının yer temini ve revizyon çalışmalarını hızlı
bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, “Taksi duraklarını yenileyerek daha estetik,
fonksiyonel, dayanıklı ve daha modern taksi durakları için çalışıyoruz. Taksi duraklarımızın
içerisinde mutfak, dinlenme alanı gibi bölümler bulunuyor. Böylelikle esnafımızın daha
konforlu ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağlıyoruz.” diye
konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalarla Kocasinan’ın hizmet standartlarını yükseltmeye devam
edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.
Bölge sakinleri de hizmetlerden dolayı Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20176.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Mezarlıkta sade tören
Büyükşehir Belediyesi tarafından Asri Mezarlıkta yapılacak olan Cami, Gasihane-Hizmet
Binası ve Çevre Düzenlemesinin temelleri kentteki Şehit cenazesi nedeniyle sade bir törenle
atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Selim
Şener'e rahmet, ailesine ve milletimize sabır temennisinde bulundu.
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Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Mezarlığı'nda yapacağı çalışmaların temel atma törenine
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı,
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar İlçe
Başkanları, İl Müftüsü Şahin Güven, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende İstiklal Marşı'nı Uluslararası Şehit Ömer
Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 30'a yakın ülkeden gençler
seslendirdi. İstiklal Marşı'nın ardından da Senegalli öğrenci Seyidina Ömer tüm şehitlerimiz
ve Asri Mezarlıktaki geçmişlerimiz için Kuran-ı Kerim okudu.
Törende kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri için üzücü bir
gün olduğunu ve şehit acısı ile güne başladığımızı vurgulayarak törenle ilgili konuşma
yapmayacağını belirtti. Sade bir törenle temel atacaklarını ifade eden Başkan Çelik, şehidimiz
Selim Şener'e rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır temennisinde bulundu.
Daha sonra İl Müftüsü Şahin Güven'in dualarıyla Cami, Gasihane-Hizmet Binası ve Çevre
Düzenlemesinin temelleri atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik ve katılımcılar daha
sonra temeli atılan cami ve gasilhane ile hizmet binasının inşaat alanını ve çevre düzenlemesi
yapılan alanları gezdiler. Başkan Mustafa Çelik, proje fotoğrafları üzerinden Mezarlıkta
yapılacak
olan
yenilikler
hakkında
katılımcılara
açıklamalarda
bulundu.
Yeşil bir vaha olacak
Büyükşehir Belediyesi 853 bin metrekare alana sahip olan Asri Mezarlığı şehrin ortasında
adeta yeşil bir vaha yapacak. Mezarlık, yapılan çevre düzenlemesi çalışmalarıyla
ziyaretçilerin; ağacı, çiçeği, yeşil alanları ve yol düzenlemeleriyle içerisinde huzur bulacağı,
ortamın manevi iklimine uygun çevrede mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilecekleri bir hale
getirilecek. Bu kapsamda mezarlıkların bulunmadığı yaklaşık 400 bin metrekare alanda çevre
düzenlemesi yapılacak. Düzenleme kapsamında mezarlık aralarında yürüme yolları, ana ve
tali yollarda asfalt ve bordür düzenlemeleri, ana yol kenarlarında çiçek tarhları ve diğer tüm
alanlarda otomatik sulama sistemi ile sulanan çim alanlar oluşturulacak. Asri Mezarlığın
tamamının çevre düzenlemesi yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olacak.
Yeni mezarlar yapılacak
Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlıkta yeni mezarlık alanları da oluşturacak. Kamu
kurumları ve vakıflarla yapılan anlaşmalar ile asri mezarlık çevresinde bulunan 123 bin
metrekare alan mezarlık yapımı için elde edildi. Ayrıca, toplam 58 bin 500 metrekare
ağaçlandırılacak alanda ağaç dikimine başlandı. Asri mezarlık içerisinde halihazırda 650 adet
ilave mezarlık yapımı tamamlandı. Bunların toplam bedeli 400 bin TL'yi buluyor. Erkilet
Bülbülpınarı Mezarlığı da yeni şehir mezarlığı alanı olarak tespit edildi. Şehir mezarlığında
yapılan yeniliklerin her biri Bülbülpınarı Mezarlığı'nda da yapılacak. Mevcutta 66 bin

metrekare bir alana sahip olan Erkilet Mezarlığı'nın yanında diğer kamu kurumları nezdinde
yapılan anlaşmalar neticesinde toplam 350 bin metrekare alan Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.
Mezarlık büyüme alanı olarak değerlendirilecek bu alanda yapılacak ilave mezarlıklar ile
Kayseri'nin önümüzdeki on yıllar boyunca mezarlık ihtiyacı giderilmiş olacak.
Tek elden defin
Defin işlemlerinin çok daha hızlı, sorunsuz ve pratik yapılması için Asri Mezarlığın içerisine
gasilhane ve hizmet binası, cenaze cami, taziye evleri, yeni abdesthane ve wc'lerin yapımına
da başlandı. Gasilhane ve hizmet binası zemin ve bodrum kattan oluşuyor. Toplam Bin 470
metrekare alana sahip binanın bodrum katında bayan ve erkek cenaze yıkama alanları, 20
dolaplı morg ve kefenleme alanları bulunuyor. Evlerden veya hastanelerden alınan cenazeler
gasilhaneye getirilerek tüm yıkama ve kefenleme işlemleri burada gerçekleştirilecek. Zemin
katta bulunan hizmet katında ise cenaze sahibi yakınları için dinlenme ve bekleme alanları,
uzak mesafeden gelenler için misafirhane ile cenaze hizmeti ile ilgili işlemleri yürütecek
birimlerin büroları bulunacak. Gasilhane ve hizmet binasının inşaat bedeli 1 milyon 600 bin
TL olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Asri Mezarlık içerisine yapılacak olan
ve temeli atılan cami, cenaze namazlarının kılınacağı yeni cami olacak. Selçuklu
motiflerinden esinlenerek modern bir dekorasyon anlayışıyla inşa edilecek caminin toplam
kapasitesi 750 kişi olarak belirlendi. Asri Mezarlık girişinin hemen sağında ve solunda
bulunan çeşmelerin yanlarına yapılacak olan 2 adet taziye evi ile de aynı anda farklı cenaze
sahiplerine ve yakınlarına hizmet edilecek. Cami ve taziye evleri 4 milyon TL'ye mal olacak.
Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı Türkiye'ye örnek bir mezarlık haline getirmek için
toplam 16 milyon TL harcama yapacak. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20177.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Hürmetçi’de şenlik havasında at yarışı
Kayseri’de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde “1.Rahvan At Yarışları”
düzenlendi. Hürmetçi Mahallesinde yapılan yarışlarda 100 kadar at şampiyonluk için koştu.

01 Kasım 2016 Salı 09:55

Kayseri Rahvan Atları Yetiştiricilik ve Binicilik Spor Kulübü ile Hacılar Belediyesi'nin
işbirliğiyle düzenlenen “1. Rahvan At Yarışları” Kocasinan İlçesi Hürmetçi Mahallesi’nde
yapıldı. Hacılar Belediyesince özel olarak oluşturan pist üzerindeki yarışları İzmir, İstanbul,
Konya, Urfa ve çevre illerden yaklaşık bin kişi izledi. Şenlik havasında geçen yarışları
Hürmetçi halkı da yakından ilgi ile takip etti. Yarışlar da 100 kadar at şampiyonluk için koştu.
Rahvan at Yarışları fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti. Fotografçılar kendi aralarında en
güzel kareleri yakalamak için yarıştı.
Rahvan At Yarışları geleneksel hale getireceklerini belirten Hacılar Belediye Başkanı Doğan
Ekici
geleneğin ülkemizde yüzyıllardır sürdürüldüğüne dikkat çekti. Başkan Ekici, “Önümüzdeki

yıl da Rahvan At Yarışına ilçemizde ev sahipliği yapacağız. Bu yarışlar sadece kültürü
yaşatmak değil, birlik beraberlik ve barışı pekiştirmek adına da yararlar sağlıyor” dedi.
Haber : Ahmet Bolat
Fotoğraf : Ayten Mermi (Ufad üyesi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20178.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Yeniden yapılandırmada rekora ulaşıldı
Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı alacakların yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin,
“Şu ana kadar yaklaşık 5,3 milyon başvuru aldık ve yeniden yapılandırdığımız tutar da 46
milyar liraya çıktı. Bu bir rekor.” dedi.
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Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin son rakamları açıklayan Ağbal, başvuru
süresinin vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle 25 Kasım’a kadar uzatıldığını anımsattı.
Şu ana kadar yaklaşık 5,3 milyon başvuru aldıklarını ve yeniden yapılandırılan tutarın 46
milyar liraya ulaştığını aktaran Ağbal, "Bu bir rekor. En son 2011 yılında yapılan yeniden
yapılandırma yasasında başvuruların sonunda elde edilen rakam 39 milyar liraydı. Daha biz
bugünden 46 milyar liralık bir başvuruyu almış olduk." dedi.
"Farklı oranlarda vergilendirilmesi lazım"
Otomotiv sektörü için getirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin sorulması
üzerine de Ağbal, bu düzenleme ile Bakanlar Kuruluna bir yetki alındığını ifade etti. Bakan
Ağbal, şunları kaydetti:
“Bugün otomobiller üzerinde biliyorsunuz ÖTV var. 1600 cc’ye kadar olan araçlarda yüzde
45, 1600-2000 arası olan araçlarda yüzde 90 ve onun üzerinde olan araçlarda da yüzde 135.
Burada şöyle bir durum var. Her ne kadar motor silindir hacmi aynı olsa da araçların fiyatları
arasında çok önemli farklılıklar var. Biz burada bir yetki alıyoruz. Vergi oranlarını fiyat
aralıklarına göre farklılaştırabilme yetkisi alıyoruz. Fiyatlama türlerine göre, örnek olarak
veriyorum bunları, 50 bin ile 70 bin lira arasındaki gruptaki otomobiller için bir farklı vergi
oranı, alttakiler için farklı bir vergi oranı.”
Getirilen düzenleme ile neyi amaçladıklarını da açıklayan Ağbal, otomotiv sektöründeki
ÖTV’de motor silindir hacminin bugün tek belirleyici etken olduğunu, fiyata karşı bir
duyarlılığı olmadığını söyledi. Ağbal, “Şimdi, ‘fiyatlar arasında bu kadar farklılık varsa, o
zaman vergileri de bu farklılığa uygun olarak farklılaştıralım’ diyoruz” ifadelerini kullandı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20179.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Pasaportlarda "Parmak İzi" dönemi
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mutabakat doğrultusunda hazırlanan ve çiplerinde
parmak izi verilerini içeren pasaportlar bugünden itibaren verilmeye başlanacak.
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İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye ile AB arasında varılan
mutabakata göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen üyesi ülkelere vizesiz
seyahat edebilmesi için şartlardan biri olan AB'ye uyumlu yeni pasaportlar hazırlandı.
Çiplerinde parmak izi verileri içeren pasaportlar bugünden itibaren verilecek.
AB şartlarına uygun değildi
AB ile vize muafiyeti çerçevesinde, mevcut pasaportlar, parmak izi verilerinin yüklü
olmaması nedeniyle, AB şartlarına uyumlu değildi. Uygulamaya konulacak yeni pasaportların
hazırlıkları Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığınca, 1
Haziran'da tamamlandı. Ancak mevcut pasaportların tüketilmesi amacıyla uygulama için 1
Kasım tarihi beklendi.
Yeni pasaportta neler olacak
Yeni pasaportların çiplerinde, biometrik data ve kişinin parmak izinin yanı sıra kişiye ait ad,
soyad, doğum yeri-tarihi, uyruk, kimlik ve pasaport numarası, cinsiyet gibi kişisel veriler de
bulunacak. (finanshaberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20180.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Kadınlar evlere renk katacak
Fiili Boya'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye iş Kurumu (İŞKUR)
işbirliğiyle, Türkiye'deki kadın iş gücünün ülkemiz gelişimindeki katkısını yükseltmek
amacıyla yürüttüğü "Filli Kadın Ustalar" projesi kapsamında kentimizde 15 kadın eğitimlere
başladı.
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Ülkemiz değerlerine ve gelişimine olan yüksek duyarlılığını sosyal sorumluluk projeleriyle
yansıtan ve bu alandaki çalışmalarıyla farkındalık oluşturan Fiili Boya, "Fiili Kadın Ustalar"
projesiyle öncü rol üstlenecek bir çalışmaya daha imza attı.

Ülkemizde kadınların meslek edinmelerini ve iş gücüne katılmalarını desteklemek amacıyla
başlatılan Fiili Kadın Ustalar projesinin. 31 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında Kayseri'deki
eğitim programına meslek sahibi olmak isteyen kadın ustalar katılıyor.
15 kadın katılıyor
İŞKUR aracılığıyla kentimizde 15 kadın söz konusu eğitimlere katılıyor. Projenin tanıtım
toplantısı Palmiye Boya’da gerçekleştirilirken adaylar ilk günde teorik olarak eğitimden
geçtiler.
Eğitimde A'dan Z'ye boya uygulamasının incelikleri anlatılırken, Kayseri'deki eğitimlerde
kadın boya ustası adayları, teknik ve uygulamalı eğitime tabi tutularak A'dan Z'ye boya
uygulamasının inceliklerini öğreniyor.
Bademler: Mesleki yeterlilik belgesi alacaklar
Filli Boya Bölge Yöneticisi İbrahim Bademdar Proje sonunda Eğitimlerini tamamlayan kadın
ustaların, inşaat Boyacılığı Mesleki Yeterlilik Sınavı'nda başarılı olmaları halinde “Mesleki
Yeterlilik Belgesi” ile yaşam alanlarını renklendirmek üzere yeni mesleklerine
başlayabileceklerini söyledi.
En çok başvuru Kayseri’den
Proje Sorumlusu Birgül Karakurt ise ülke genelinde başlatılan projenin kadınların iş hayatına
atılmasında önemli katkı sağlayacağına dikkat çekerek; “Bayanlar daha titiz çalışıyor.
Erkeklerden daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Kayserili kadınlar iş hayatına atılmayı
seviyor. Şehrimizde Filli boyanın 6 tane bayisi var. Hepsinin işletmecisi erkek. Neden bir
veya daha fazla kadın işletmeci olmasın” diye konuştu.
Ülke genelinde projeye en çok başvurunun Kayseri’den olduğunun altını çizen Karakurt,
“Kadınlarımız Kurs bitiminde alacakları yeterlilik belgesi sayesinde meslekle ilgili geçerli bir
projeyi KOSGEB’e sunarsa ve uygun görülürse 50 bin TL’ye kadar hibe alabilecek” şeklinde
konuştu.
Projeye dâhil olmak isteyen kadın usta adayları, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezleri;
Fiili Boya Bölge Temsilcilikleri ya da Fiili Boya Çağrı Merkezi (444 1 222) ile iletişime
geçebilecek.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20181.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

İthalat Çin’den, ihracat Almanya’ya
Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. İhracat 5,6; ithalat 0,7 azaldı. En çok Çin'den ürün aldık,
en çok Almanlara ürün sattık.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Eylül ayı 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı.
Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Eylül ayında, 2015 yılının aynı ayına göre

yüzde 5,6 azalarak 10 milyar 935 milyon dolar, ithalat yüzde 0,7 azalarak 15 milyar 296
milyon dolar olarak gerçekleşti.
Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 14,1 artarak 4 milyar 362 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Eylül ayında yüzde 75,2 iken, 2016 Eylül ayında yüzde
71,5'e düştü.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Eylül ayında bir önceki aya
göre ihracat yüzde 3 azaldı, ithalat yüzde 3,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye
göre ise; 2016 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,6 azaldı, ithalat
yüzde 1,4 arttı.
AB'YE ihraç arttı
Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Eylül ayında yüzde 47,1 iken, 2016 Eylül
ayında yüzde 50,2 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak
5 milyar 484 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Almanya'ya yapılan ihracat 2016 Eylül ayında 1 milyar 137 milyon dolar olurken, bu ülkeyi
sırasıyla İngiltere (784 milyon dolar), İtalya (653 milyon dolar) ve Irak (575 milyon dolar)
takip etti.
İthalatta birinci Çin
Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Eylül ayında 2 milyar 221 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi
sırasıyla Almanya (1 milyar 668 milyon dolar), Rusya (1 milyar 47 milyon dolar) ve İtalya
(699 milyon dolar) izledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20182.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Süt köprüsü kuruldu
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Milli Tarım Projesi kapsamındaki “Hayvancılıkta
Model Projeler” in ilk adımında, Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricilerine yurt dışından
getirilen damızlık düveler dağıtıldı.
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2016 yılı içerisinde hazırlanıp onaylanan Süt Köprüsü Projesi kapsamında Ziraat Bankasıyla
gerçekleştirilen protokole istinaden, üyelere en az 10 baş hayvan alımı için ipoteksiz olarak
anlaşma yapıldı. İlk etapta 184 adet ithal düve dağıtım töreni Yeşilhisar İlçesinde Saray Hali
Tarım İşletmelerine ait besi çiftliğinde gerçekleştirildi.
Gebe düve dağıtım törenine Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Yeşilhisar Belediye Başkanı
Abdulkadir Akdeniz, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Gıda Tarım İl Müdür
yardımcısı Erkan Alkan, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ünay Çakı ve Birlik üyeleri katıldı.
Gebe düve dağıtım töreni öncesin de konuşan Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu,
“Kayserimiz genel manada ticaret erbabı ve tüccarlarımızla anılsa da aslında Kayserimizin
ilçelerinde Tarım ve Hayvancılık ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız da oldukça fazla ama

maalesef bu alan hep geri planda kalmış. Lakin son 5-10 yılda Kayseri Tarım ve
Hayvancılıkta oldukça yol almıştır. Bizler de milletvekili olarak çiftçimize her türlü destek ve
katkıyı sunmak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Develide kurulması için
çalıştığımız bir Ziraat ve Teknik Üniversite ile Develi-Yeşilhisar-Yahyalı-Pınarbaşı-Tomarzaİncesu gibi ilçelerimizi de kapsayacak şekilde bir eğitim öğretim ağı ile buradaki
çiftçilerimize destek olabilecek öğrenciler yetiştirerek memleketimize hizmet etme imkanı
bulmuş olacaklar.Bu arada Ankara’da ilimize ve ilçelerimize tarım ve hayvancılık alanında
her türlü destek ve imkanlardan faydalanması için Bakanlarımızla görüşmeler yapmaktayız.
Her fırsatta İlimizin, İlçelerimizin sorunlarını dile getirip çözüm arıyoruz.” diye konuştu.
Türkiye Milli Tarım Destekleme Modeli kapsamında Kayserinin de 26 ille birlikte
destekleneceğini belirten Milletvekili Sami Dedeoğlu, destek kapsamında alınacak
hayvanların bedelinin yüzde 30’unun devlet tarafından karşılanacağını; ayrıca, yeni doğan
buzağılara da 4 ay bakmak şartıyla 750 TL destek verileceğini ve 500 büyükbaş düve
yetiştiricileri ve 250 baş manda yetiştiricilerine de gereken desteğin sağlanacağını ifade etti.
Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ünay ise, Süt Köprüsü Projesi
kapsamında Kayseri Büyük Şehir Belediyesi tarafından Birliğe hibe edilen 206 adet Süt
Soğutma tankı üreticilere teslim edildiğine dikkat çekerek. Büyükşehir Belediye Başkanına
teşekkür etti. Bu Proje kapsamında ayrıca Develi İlçesinde Gıda ve Tarım Bakanlığı destekli
75bin lt kapasiteli Süt depolama ve soğutma Merkezi yapılarak üyelerin kullanımına
sunulması, Kayseri il genelinde Birlik Bünyesinde bulunan 2 adet süt nakil aracıyla Günlük
80 Ton Süt toplanarak 40 tonunun süt tozuna gönderilmesi, Bünyan İlçesinde toplam 30 bin lt
kapasiteli Süt İşleme tesisi de hizmet ağına dâhil edildiğini belirtti.
Ünay Çakı, “Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılan projelerin
Kayserili üreticilerin doğduğu yerde doyup yaşaması ve insan sağlığı için önem arz eden
sütün piyasaya daha hijyenik şekilde sunulmasının hedeflendiğini belirtti.Birlik Başkanı Ünay
Çakı Birlik tarafından yürütülen ve Süt köprüsü projesinin devamı niteliğinde olan projeleri
ise şu şekilde açıkladı; “Düvebank” adı altında Kayserili üreticilerin yüksek verimli
hayvanları alıp satabileceği gebe-düve çitliğinin kurulması ve “Kendi Yemini Kendin Yap”
projesiyle üreticilerimizin bölgede temin edemedikleri ham maddeleri temin edeceği siloları
kurmak için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenen Çiğ Süt ve Yem Hammadde Analizi Laboratuvarı Projesi onaylanmış olup proje
çalışmalarına başlanmıştır. Asıl görevi hayvan ıslahı olan Kayseri İli Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliğine üye 23 bin 992 işletmede 354 bin 806 adet sığır varlığıyla ülkemizde
13. Sırada bulunmaktadır. Kayseri ilinde günlük olarak üretilen 462 bin 000 litre çiğ inek
sütünün 80 bin litresini sanayi sektörüne 40bin litresini de sütü süt tozu yaptırmak üzere
toplamda 120 bin litre sütü pazarlayarak kar amacı gütmeden üreticisine hizmet vermektedir.
Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri olarak İstikrarlı şekilde üretim yapacağız ve 2023 de
bölgemizin damızlık ihtiyacını karşılar hale geleceğiz. Üreticilerimiz getirilen düvelerin
ödemesini 7 yılda yapacak, 2023’e kadar rahat rahat borcunu ödeyecek ve 2023’e borçsuz
harçsız verimliliği yüksek işletmeler olarak girecekler. Üreticilerimizin bizden 5 bine yakın
düve talebi var, şuan bine yakın düve alımı için işletme sahipleri ile sözleşmelerini yaptık.”
diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından birlik üyelerine çekilen kura sonucunda 10 ar adet gebe düve
teslimi yapıldı. Düvelerin pasaportları da Milletvekili Sami Dedeoğlu tarafından Birlik
Başkanı Ünay Çakı’ya takdim edildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20183.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Dondurulmuş gıdalara dikkat!
Kayseri Acıbadem Hastanesi Diyetisyeni Esra Kula, dondurulmuş gıdaların hızlı
çözdürülmemesi gerektiğini söyledi.
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Dondurulmuş gıdaları çözdürmek için kaynar suya ya da ısıtıcının üzerine koymak gibi hızlı
yöntemlerin kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Esra Kula, “Dondurulmuş
gıdalar özellikle dolaptan çıkartılıp da eridikten sonra hızla tüketilmeli. Hızlı çözdürme
yöntemleri yerine buzdolabının 4 derecelik kısmanda gün içerisinde yavaş yavaş çözülmesini
sağlamamız lazım.” dedi.
Marketten alınanlar dışarıda uzun beklememeli
Marketten alınan dondurulmuş gıdaların da en kısa zamanda evdeki soğutuculara
yerleştirilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Esra Kula, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Burada göz önünde bulundurulması gereken süre gıdanın ne derece donuk olduğuyla alakalı.
Sebzeler çok daha hızlı çözünürken, dondurulmuş etlerin süresi biraz daha uzayabilir. Burada
sertliğin bozulup bozulmadığını kontrol etmek en önemlisidir. Sertlik bozulmuş, et veya sebze
iyice açığa çıkmışsa, hemen pişirmeye alınması veya hemen tüketilmesi en doğru ve en
sağlıklı seçenektir.”
Dondurulmuş pişmiş et bir defada tüketilmeli
Çözdürülen gıda çiğ et ise pişirdikten sonra tekrar dondurulabileceğini, ancak pişmiş etin bir
kerede tüketilmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Esra Kula, “Pişmiş eti tekrar tükettiğimiz
zaman kontaminasyon dediğimiz yani mikropların bulaşma, üreme riski çok çok artar. Hızla
mikrop üreyip bu da bize ciddi hastalıklar, zehirlenmeler bırakabilir.” dedi.
Plastik konserve şişeleri bir kez kullanılmalı
Konserveler ve kurutulmuş gıdalarla ilgili de bilgi veren Diyetisyen Esra Kula, konserve
yaparken bakteri oluşumunu engellemek için uygun sıcaklıkta ve uygun sürede kaynatılması
önerisinde bulundu. Konservenin saklanacağı kapların hijyenine dikkat edilmesini öneren
Diyetisyen Esra Kula, “Eğer turşu için plastik kap kullanıyorsanız bunların tek kullanımlık
olması önemli. Yani bir önceki sene turşu kurduğunuz plastik kaba yeniden turşu veya salça
kurmamanız önemli fakat cam kaplar kaynatılarak yeniden sterilize hale getirilip
paketlenebilir. Tabi kapatma usulünü de uygun şekilde kapatılırsa en sağlıklı konserve
hazırlanmış olur.” şeklinde konuştu.
Kurutulmuş sebzelerde de kurutma koşullarının önemine dikkat çeken Diyetisyen Esra Kula,
kurutulmuş gıdadan ziyade konserve ya da dondurulmuş gıdaların tercih edilmesini önerdi.
Diyetisyen Esra Kula, “Dondurulmuş ürünler konservelere göre bir tık daha antioksidan ve
vitamin zenginidir. Çünkü kaynattığınız her şey vitaminini kaybeder, antioksidan yapısı
değişir, kayıplar daha fazladır. Dondurulmuş üründe taze ürüne daha yakın bir vitamin
içeriğine sahiptir. Taze turfandadan daha düşük ancak konserveden daha yüksektir.”
ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20184.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Cebimizdeki bağımlılık: İnternet
Günümüzde özellikle ergenlik çağında daha sık görülen internet bağımlılığı; sosyal izolasyon,
toplumdan uzaklaşma, depresyon, anksiyete bozuklukları, obezite gibi birçok sorunu da
beraberinde getiriyor. Özellikle erişkinlerde internet üzerinden kumar bağımlılığı daha sık
olarak karşımıza çıkarken; ergenlerde sosyal medya bağımlılığı, çocuklarda ise internet
üzerinden oynanan oyunlara bağımlılık daha fazla görülüyor.
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Ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımlarını yasaklama yerine çocuklarına internet
kullanımında içerik ve zaman sınırlamaları getirebileceklerini hatırlatan Medical Park
Gaziosmanpaşa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Altın, bağımlılık seviyesine ulaşan
durumlarda ise ilaç ve psikoterapi tekniklerinin yararlı olabileceğinin altını çiziyor.
Artık internet evden veya internet kafelerden bilgisayar yardımıyla girilen bir mecra olmaktan
çıkıp akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlarla birlikte bir sosyal yaşam alanı haline dönüştü.
Bu sayede insanlar her türlü bilgiye daha kolay, rahat ve ucuz olarak ulaşmaya başladı.
Gündelik alanda çok fazla zaman ve emek kaybına yol açan birçok bürokratik işlem internet
üzerinden yapılmaya başlanması da insanların hayat kalitesini arttırdı. Diğer bir yandan sosyal
medyanın hızlı gelişimiyle birlikte insanlar arasındaki iletişim için kritik bir araç oldu. Artık
okulda, evde, toplu taşımada Türkiye’nin hatta dünyanın her köşesinden insanların neler
yaptığını öğrenir hale geldik. Bunun sonucu olarak da sosyal medya giderek mahalle,
komşuluk, akrabalık gibi sosyal iletişimlerin kurulup, dostlukların ve sohbetlerin yapıldığı
ortamların yerine geçmeyi başladı. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı belki günde
birçok kez “like” ederken, yüz yüze görüşmemeye başladık. Yaşanan bu değişimin bir sonucu
olarak ortaya çıkan internet bağımlılığı sorununu Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi
Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Altın şöyle anlattı.
“İnternet bağımlılığı kişinin internet kullanmaya karşı gelen isteği durduramaması, internet
aşırı kullanımına bağlı hem psikolojik hem de fiziksel sorunlar yaşaması ve bu durumun bir
sonucu olarak sosyal, mesleki veya akademik işlevselliğinin azalması tanımlanabilir. Türkiye
İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye’de hane halkının yarısı internete
erişebiliyor. En sık internet kullanımı 16-24 yaş grubundaki kişilerde olmasına karşın 6
yaşından itibaren internet kullanımının başladığı görülüyor. Ülkemizde özellikle üniversite
öğrencilerinde yapılan çalışmalar, ergenlerin yaklaşık yüzde 10’unun internet kullanımına
bağlı psikolojik sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor. Kişilerin yaş ve internet kullanım
alanlarındaki farklıklara göre değişik bağımlılık tipleri görülebiliyor. Özellikle erişkinlerde
internet üzerinden kumar bağımlılığı daha sık olarak karşımıza çıkarken; ergenlerde sosyal
medya bağımlılığı, çocuklarda ise internet üzerinden oynanan oyunlara bağlı sorunları daha
sık ortaya çıkıyor.
Bağımlı kişi toplumdan uzaklaşıyor
İnternet bağımlısı olan kişilerde internete bağlanılan sürenin artmasıyla birlikte günlük
yaptıkları rutin işler için ayırdıkları zamanı azalmaya başlar. İnternet bağımlılığında görülen
bu kötü zaman kullanımı mesleki ve akademik başarıda bozulmaya neden olabilir. Örneğin bir
öğrenci yapması gereken ödevleri, çözmesi gereken testleri aksatmaya ve hatta yapmamaya

başlar. Bunun sonucu olarak okulda sorunlar ortaya çıkabilir ve öğrenci okuldan giderek
uzaklaşabilir. İnternet kullanımının artmasıyla birlikte kişilerin sosyal iletişimlerinde
zayıflama ve buna bağlı olarak sosyal izolasyon, toplumdan uzaklaşma da başlar. Ayrıca
yapılan klinik çalışmalar, internet bağımlığının kişilerde depresyon, anksiyete bozuklukları,
fiziksel aktivitenin azalmasına bağlı obezite gibi birçok sağlık sorununa neden olduğunu
ortaya koyuyor.
Sosyal beğenilme önemli
Günlük hayatta ev, mahalle, okul gibi yeni bir sosyal ortam olan sosyal medyada paylaşılan
bir resmin daha çok kişi tarafından beğenilmesinin yaşattığı haz duygusu, internet üzerinden
oynanan bir oyunda daha yüksek seviyelere ulaşmanın diğer arkadaşlar tarafından takdir
edilmesi, çocuk ve ergen için sosyal bir başarıdır. Bu durum zaman zaman anne-babalar
tarafından çok önemsenmeyebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, yeni alınan arabanın diğer iş
arkadaşları üzerinde yarattığı etki, yeni saç renginin diğer insanlar tarafından fark edilip
beğenilmesi yetişkinler için nasıl önem taşıyorsa sosyal beğenilme de gençler ve çocuklar için
önemlidir.
Kaygılarınızı paylaşın
Anne ve babalar internetteki tehlikeler konusunda haklı kaygılara sahip olabilir. Bununla
beraber, bu derece yaygın kullanılan bir sosyal ortamdan çocuğu özellikle de bir ergeni
soyutlamak günümüzün sosyal yaşantısıyla uyumsuz olacaktır. Ebeveynlerin yasaklama
yerine kaygılarını çocuklarıyla paylaşmaları ve bu konularda hiç çekinmeden kendileriyle
iletişimde olabileceklerini söylemeleri daha büyük yarar sağlar. Sosyal medyayı çocuklarıyla
birlikte takip etmeleri ise çocukların internette karşılaşabilecekleri tehditleri anlamalarına
yardımcı olur. İnternet üzerinden oynanan bir oyunu zaman zaman birlikte oynamak, sosyal
medyada kendi çocuklarını takip etmek, zaman zaman beğenmek gibi davranışlarla aynı
sosyal ortamı paylaşmak bu iletişimi arttıracaktır.
Yasak çözüm değil
Çocuklarda özellikle akademik başarının düştüğü dönemlerde, çoğu ebeveyn internet
kullanımını yasaklama yoluna gider. Ancak bu durum anne ve babanın çocuğuyla olan
iletişimde yeni bir çatışmaya yol açabilir. Bunun sonucunda okuldaki sorunlara, bir de
evdekiler eklenmiş olur. Böyle durumlarda ebeveynler yasaklama yerine zaman yönetimi
konusunda çocuklarıyla konuşabilir, hatta beraber bir planlama yaparak anlaşamaya varabilir.
Böylelikle çocuk diğer birçok arkadaşının kullandığı sosyal ortamdan tamamen kopmadan,
belli süreler sonunda yoksunluk yaşamadan internet kullanmayı öğrenmiş olacaktır. Çocuklar
internet kullanım süresinin sınırlanmasına olumsuz yanıt verebilir veya süre konusunda
ebeveynlerle tartışabilir. Bu durumda hem annenin hem de babanın varılan anlaşma ve
koyulan kurallar konusunda sağlam bir tutum göstermesi gerekir.
Psikiyatrik yardım şart!
İnternet bağımlılığı tedavisinde de diğer birçok bağımlılık sorununda olduğu gibi hem ilaç
hem de psikoterapi teknikleri yarar sağlar. İnternet bağımlısı kişilerin psikiyatrik yardım
alması önem taşır. Özellikle çocuk ve ergenlerde internet kullanımı ile sorunların çözümünde
öncellikli olarak bu sorunun üzerine düşünülmesi gerekir. Çocukların ve gençlerin içinde
bulundukları depresif bir süreç hem onların kendilerini daha yalnız hissetmelerine hem de öz
saygılarında belirgin azalmaya neden olur. Böyle bir durumda depresyonda olan bir çocuk ve
ergenin internet kullanımının artması ve bağımlılık düzeyine ulaşması muhtemeldir. Buna
benzer bir şekilde sosyal fobisi olan bir ergen, “daha güvenli” olarak algıladığı internet
üzerinden sosyal iletişimi tercih edebilir.

Bunun sonucu olarak da internet bağımlılığı ortaya çıkmaya başlar ve sosyal ortamlarda
yaşadığı anksiyete giderek artar. Böyle bir durumda altta yatan psikiyatrik sorunun çözümüyle
internet bağımlılığının belirtilerinde de belirgin bir düzelme görülebilir.” (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20185.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Kayseri'de FETÖ duruşması başladı
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında
iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM
Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 kişinin yargılanmasına
başlandı.
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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak,
Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı
Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılanmasına başlandı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, zanlılar Sıtkı Baş, Hacı Boydak,
Memduh Boydak,Yılmaz Akansu, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu, İlhan Miraboğlu, Mehmet
Yıldız, Mehmet Çetin, Necmi Somtaş, Ahmet Türkmen, Bekir Boydak, Şükrü Boydak,
Mehmet Fındık, Abdurrahman Haskaraman, Ahmet Doğan, Ali Demir, Arap Ali Aksoy, Birol
Çelebi, Bünyamin Aksoy, Cengizhan Bingöl, Engin Yanık, Erol Boydak, Eşref Coşar, Hacı
Osman Büyükata, Hamza Çim, Hasan Basri Doğan, Haşim Emirdağı, Hüseyin Aydın,
Hüseyin Alpay, Hüseyin Güngör, İbrahim Ülger, İsmail Tuna, Köksal Erdoğmuş, Mahmut
Alak, Mahmut Mert, Mahmut Göncü, Mehmet Filiz, Mehmet Karakaya, Mehmet Albayrak,
Mehmet Kocatürk, Mehmet İslamoğlu, Metin Gök, Metin Çiftçi, Murat Bozdağ, Mustafa
Özdemir, Mustafa Ahi, Muzaffer Güner, Nurullah Sarıöz, Nurullah İlgün, Osman Hilmi
Özdil, Ömer Pekşen, Ömer Geneci, Ömer Yazıcı, Salih Akay, Servet Demirel, Sinan Ekin,
Şaban Çınar, Şadi Günek, Şahin Ekici, Tamer Oğuz, Yahya Karadeniz, Yunus Serin, Mustafa
Boydak, Halit Bayhan, İlyas Boydak, Adem Çelik ve Erkan Yıldız, "Anayasayı ihlal, Türkiye
Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak,
resmi belgede sahtecilik, hizmet sebebiyle emniyete suistimal, ÖSYM kanunu ve Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla yargılanıyor.
Duruşmanın yapıldığı, Kayseri Adliyesi konferans salonuna gazetecilerin bilgisayar veya cep
telefonu gibi dijital materyalle girmelerine müsaade edilmedi. Mekanın kısıtlılığı gerekçesiyle
her sanığın bir yakınının salona girmesine izin verildi. Boydak Holding yöneticileri Hacı,
Memduh, Mustafa, İlyas ve Şükrü Boydak'ın duruşma salonuna geldi. Tutuklu bazı sanıklar
ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kanalıyla duruşmaya katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20186.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Kayseri'deki operasyonda gözaltına alınan
11 kişi tutuklandı
Kayseri'de Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda
gözaltına alınan 11 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 'Yağma, kara para aklama, nitelikli
dolandırıcılık ve suçta elde edilen mal varlığının aklanması' suçu işledikleri iddiasıyla 11 kişi
yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra dün sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 11
şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20187.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Organ bağışı hayat kurtarıyor
Organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen yıl giderek artıyor. Bu artışın nedenleri arasında
obezite, hipertansiyon, doğuştan gelen hastalıklar, akraba evlilikleri ve yanlış yaşam
alışkanlıkları önemli rol oynuyor. Hastalarla birlikte ailelerinin de yeniden hayata bağlanması
ise; ancak organ bağışı ile mümkün olabiliyor.
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3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası öncesi Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat, organ bağışı hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.
Organların hayata bağışlanması çok önemli
Organ bağışındaki yetersizlik, dünyada ve ülkemizde en önemli sorunlardan biridir. Son
verilere göre şu anda yaklaşık olarak 25.000 kişi kadavradan bağış ile nakil olabilmek için
beklemektedir. Ülkemizde kadavra organ bağışı az olduğu için canlıdan canlıya nakiller çok
daha fazla yapılmaktadır. Organ bağışının artması için toplumda her bireye önemli görevler
düşmektedir. İnsanlar genellikle hayattayken organlarının bir parçasını sevdikleri kişiye
vermekten çekinmemektedir. Kişinin hayatını kaybettikten sonra organ bağışlama fikrine

henüz yaşarken sıcak bakması çok daha önemlidir. Hayatını kaybeden bir insan; böbrek,
karaciğer, akciğer kalp, bağırsak, pankreas ya da kornealarını bağışlayarak birçok insana
sağlıklı bir hayat armağan edebilir. Organların toprağa değil umutla bekleyen kişilere kısacası
"hayata" bağışlanması gerekir.
Çocuklar, organ nakli ile sağlıklı bir geleceğe kavuşuyor
Bebeklerde ve çocuklarda doğuştan ya da sonraki dönemlerde gelişen bazı sebepler nedeniyle
böbrek ve karaciğer yetmezlikleri sık görülebilmektedir. Akraba evlilikleri de bu tür
hastalıkların oluşmasında önemli bir etkendir. Büyüme geriliği ve kalıcı problemler
oluşmadan nakil operasyonunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak günümüzde bağış
yetersizlikleri birçok çocuğun da hayatını kaybetmesine yol açabilmektedir. Oysa ki başarılı
bir şekilde nakli gerçekleştirilen ve muayene takibi yapılan çocuklar yaşamlarına sağlıklı bir
şekilde devam edebilmekte, organ nakli ile hayata yeniden sarılabilmektedir.
Bağış için 2 dakikanızı ayırmanız yeterli
18 yaşını doldurmuş ve akli melekelere sahip her birey kendi isteği ile bağışta bulunabilir.
Eğer bir kişi organ bağışında bulunmak istiyorsa eğitim ve araştırma hastanelerine, organ
nakli yapan tüm kamu ve özel hastanelerin organ nakil koordinatörlerine başvurabilir. Organ
bağışı yapmak için iki şahit huzurunda bir form doldurulması yeterlidir. Kişi hayattayken
organlarını bağışladığı için kendisine bunu ibraz eden bir kart verilir. Daha sonra bu veriler
Sağlık Bakanlığı'nın sistemine kaydedilmektedir. Organ bağışından vazgeçilmesi durumunda
aileye bildirilmesi ya da Türkiye Organ Bağışı Bilgi Sistemi'nden kaydını sildirmesi
yeterlidir.
Organlarınızı bağışladığınızı ailenizle paylaşın
Hukuki açıdan bir kişi akıl sağlığı yerindeyken organlarını bağışlamışsa ve bu kartı taşıyorsa
bu kişinin organları öldükten sonra alınabilir. Ancak ülkemizde organların resmi olarak
bağışlanması ve bağış kartı alınmasının yanında ölen kişinin aile bireylerinin de onayı gerekir.
Vefat etmiş olan kişi eğer organlarını bağışlamışsa, bu kişinin birinci derece yakınlarından
etik olması için de onay alınmaktadır. Dolayısıyla organ bağışı yapan kişiler bu konuyu
mutlaka ailesiyle de paylaşmalıdır.
Bağış yapmış bir kişinin organlarının alınabilmesi için o kişinin tıbbi olarak hayatını
kaybetmiş olması gerekir. Tıbbi ölüm, beyin ölümüdür. Bitkisel hayat tıbbi bir ölüm değildir.
Kişinin şuuru açık olmasa da, solunum makinesine bağlı olsa da eğer o kişi bitkisel hayatta ise
o kişinin organları alınmamaktadır. Beyin ölümü kararı; kardiyolog, nörolog, nöroşirurji ve
anestezi uzmanlarından oluşan, organ nakli ekibi dışında başka bir ekip tarafından verilir.
Kişiyi her bir uzman ayrı ayrı değerlendirir. Beyin ölümünün tespitiyle ancak bu kişi donör
adayı olabilir.
Organ bağışı tamamen gönüllülük esasına dayanır
Hastanelerdeki beyin ölümleri Türkiye'de Ulusal Koordinasyon Merkezi tarafından takip
edilmektedir. Beyin ölümü kararı verildikten sonra kişinin ailesi ile hastanenin organ nakli
koordinatörleri görüşmektedir. Organ bağışı yapıldıktan sonra organ nakil merkezlerindeki
ekipler bu konudan haberdar olmaktadır. Dolayısıyla hiç kimsenin organ bağışı için
zorlanması mümkün değildir. Organ bağışı süreci tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.
Organ nakli bekleyen kişilerle empati kurmak önemli
Organ nakilleri, insanların yeniden hayata tutunmasını sağlayan, sihirli bir dokunuştur. Bunun
için herkese önerimiz, ilk boş vakitlerinde bir saatini ayırarak bir diyaliz merkezine ya da
organ nakli yapan hastanelere gitmesi, nakil öncesi ve sonrasında bu hastaların durumlarını
izlemesidir. İnsanlar aradaki bu farkı kendi gözleriyle gördükten sonra organ bağışına daha
sıcak bakacaklardır.
Aile içinde bu konuyu gündeme getirin
Organ bağışı bilincinin toplumun her kesimine yayılması çok önemlidir. Bunun için toplumun
en önemli birimi olan aile içinde de bu konu gündeme gelmelidir. İnsanların bu konuyu

aileleriyle sadece yılda bir kez bile olsa tartışmaları organ bağışı bilincinin oluşması için
önemlidir. Organ bağışı ve nakli ile ilgili akıllarında şüphe veya bir soru varsa bilgi almak
için ilgili kurumlara başvurabilir. Sağlık Bakanlığı'nın organ bağışı birimlerinden de bilgi
alınabilmektedir. Bu şekilde sistemin nasıl işlediği rahatlıkla öğrenilebilir.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20188.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Başkan Palancıoğlu tecrübelerini paylaştı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kayserili Tasavvuf Müziği Sanatçısı Mustafa
Demirci "Kariyer Günleri" kapsamında Süleymanlı Kız Öğrenci Yurdu öğrencileriyle bir
araya geldi.
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Belediye Konferans Salonunda yapılan söyleşide okul yıllarından ve iş hayatından
deneyimlerini paylaşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu öğrencilere tavsiyelerde
bulundu.
Ailenin geleceğinin kadının elinde olduğuna vurgu yapan Başkan Palancıoğlu, "Sizler bizim
için çok önemlisiniz. Bayanlar ailenin geleceğini tayin edebiliyorlar. Ailesine iyi bakan bayan
toplumu da düzeltir. Sizler Süleymanlı Mahallesi gibi kırsal bir alanda belki zor şartlarda bir
yerlere gelmeye çalışıyorsunuz. Sizin içinizden gelecek vaat eden arkadaşlar çıkacağına
eminim. İnsanın hayatında belki aldığı eğitimler çok fazla bir değişiklik oluşturmaz. Bazen
biriyle 5 dakika geçirdiğiniz bir zaman belki hayatınızı değiştirecek. Onun için inşallah o an
bu andır diye temenni ediyoruz." dedi.
Yeni jenerasyonun eskisinden farklı olduğunu söyleyen Mustafa Demirci, "Geçen zaman
içerisinde fark edemediğimiz ciddi bir değişim var. Değişmeyen bir şey var. Oda kendi
kendimizi sorgulamak olmalı. Dünyada niye varız, misyonumuz ne? Mesleki birikimle biz ne
yapacağız diye sormalıyız kendimize. İdealimizi ve amaçlarımızı belirlemeliyiz. Amaca giden
yolda kendimizi doğru sorgulamalıyız." diye konuştu.
Soru cevap şeklide son bulan söyleşiden sonra Başkan Palancıoğlu öğrencilere belediyenin
yeni açmış olduğu fayton büfede sucuk ekmek ikram etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20189.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

YİNE HÜSRAN
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Kayserispor-Antalyaspor karşılaşmasında
misafir takım, Eto'un penaltı atışından kaydettiği golle 3 puanın sahibi oldu.
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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada gelişen Kayserispor atağında Welliton’un ceza sahası dışından yaptığı sert
vuruşta kaleci topu kornere çeldi.
48. dakikada gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Eto’nun ceza sahası dışında yaptığı
vuruşta kaleci Muammer gole izin vermedi.
56. dakikada gelişen Kayserşspor atağında Welliton’un ara pasıyla ceza sahası içerisinde
kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bulut’un vuruşunda kaleci Fornezzi gole izin vermedi.
57. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Danilo’nun ceza sahasına yaptığı ortada topla
buluşan
Motta’nın
sert
vuruşunda
top
kaleci
Muammer’den
döndü.
71. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Zeki’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda top
savunmadan döndü.
90. dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak
kaleci Fornezzi'de kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Alparslan Dedeş
Kayserispor: Muammer xx, Levent x, Mabila xx, Sow x, Umut Bulut x (Traore dk. 73 x),
Deniz x, Welliton xx, Nakoulma xx, Ufuk x, Mijailovic x (Umut Sönmez dk. 73 x), Kana
Bıyık x
Yedekler: Ahamada, Anıl, Kubilay, Murat, Erkam
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Antalyaspor: Fornezzi xx, Angelo xx, Zeki x (Kenan dk. 89 ?), Silva xx, Eto xxx (Serdar dk.
90 ?), Chico x, Sakıb xxx, Celustka xx, Motta xxx, Deniz xx, Danilo xx (Mbilla dk. 59 x)
Yedekler: Ferhat, Makoun, Rıdvan, Atakan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Eto (dk. 29 pen.) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Umut, Sow (Kayserispor), Mbilla, Fornezzi, Kenan (Antalyaspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20190.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

AGÜ'de FETÖ operasyonu
Kayseri'de FETÖ operasyonları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 16 AGÜ
çalışanı gözaltına alındı.

01 Kasım 2016 Salı 11:00

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY
operasyonları çerçevesinde, haklarında gözaltı kararı bulunan araştırma görevlisi, öğretim
görevlisi ve memurların da aralarında bulunduğu 16 Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ)
çalışanının yakalanması için operasyon başlatıldığı öğrenildi.
Sabah erken saatlerde başlayan operasyonda gözaltına alınanlar doktor kontrolünden
geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20191.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

PÖH başvuruları yarın başlıyor
Polis Akademisi'ne bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde özel harekat polisi olmak
isteyen adayların başvuruları 2 Kasım'dan itibaren alınacak.

01 Kasım 2016 Salı 11:20

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde özel harekat polisi olarak
yetiştirilecek 10 bin aday için başvuru tarihi 2 Kasım olarak açıklandı.
Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Polis Akademisi'ne bağlı
Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde özel harekat polisi yetiştirmek üzere 28 yaşından gün
almamış ve en az lise veya dengi okul mezunlarından 10 bin erkek öğrenci adayı alınacak.
Başvuranlar arasında fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı yapılacağı belirtilen duyuruda, on-line
müracatların 2 Kasım'da başlayacağı, adaylardan istenecek belgeler ile aranan şartların
başvuru tarihinden önce aynı siteden açıklanacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20192.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Çolakbayrakdar, "Himmetdede büyük bir
değişim ve gelişim yaşıyor"
Kocasinan Belediyesi, Yeni Kocasinan’ı inşa ederken geçmişten kopmadan tarihi ve kültürel
mirası korumayı da ilke ediniyor. Bu çerçevede Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Himmetdede Mahallesi’nde yapılacak olan tarihi caminin restorasyon
projesini ve Himmetdede Türbesinin çevre düzenlemesi alanını yerinde inceledi.

01 Kasım 2016 Salı 12:10

İncelemeler sırasında Başkan Çolakbayrakdar’a, Başkan Yardımcısı Ali Bulu’nun yanı sıra
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve birim müdürleri eşlik etti.
İlk olarak Himmetdede Muhtarlığı hizmet binasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan
Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin taleplerini dinledi. Burada vatandaşın sevgi seliyle
karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, ardından Himmetdede Türbesini ziyaret etti. Kocasinan
Belediyesi’nin Himmetdede Mahallesi’nde yaptığı asfaltlama çalışmalarını yerinde gören
Başkan Çolakbayrakdar, mahalle muhtarlarının ve vatandaşların duasını aldı.
İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, mahalleye ismini veren
Himmetdede Türbesinin çevre düzenlemesiyle yapısına uygun yepyeni bir görünüme
kavuşacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20193.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

800 kişilik kütüphane açılıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri'ye kazandırılan 800 kişilik kütüphane hizmete
açılıyor. 3 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te yeni kütüphane için açılış töreni yapılacak.

01 Kasım 2016 Salı 13:30

Büyükşehir Belediyesi yanındaki Eski Sinema Onay binasında yapılan kütüphane hizmete
hazır hale getirildi. Girişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in "Okumak iyi bir
gelecek için en güzel yatırımdır" sözünün yer aldığı kütüphanede 15 bin basılı, 15 bin
elektronik, 3 bin de sesli kitap bulunuyor. Ferah ders çalışma üniteleri, kitap cafe, bilgisayar

odası, şifreli emanet dolapları ve masaj koltuklarının da yer aldığı kütüphanede 50 adet güncel
dergi ile gazeteler de yer alacak.
Toplam 1500 metrekare büyüklüğünde olan ve üç kattan oluşan kütüphane, üyelik sistemi ve
turnikeli geçiş sistemi ile hizmet verecek. Hem kütüphane hem de etüt imkanının bir arada
sunulacağı kütüphane 3 Kasım Perşembe günü saat 13.00'de yapılacak törenle hizmete
açılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20194.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Özel Kuvvetlere yeni 'Halisdemir'ler
alınacak
Özel Kuvvetler Komutanlığına ilk defa dışarıdan personel alınacak. Bordo bereli alımı,
yapılan düzenlemelerin ardından ilk defa Milli Savunma Bakanlığınca gerçekleştirilecek.
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Özel Kuvvetler Komutanlığına ilk defa dışarıdan personel alınacak.
Özel Kuvvetler Komutanlığının personel ihtiyacının karşılanmasına yönelikMilli Savunma
Bakanlığınca muvazzaf subay ve astsubay alımı gerçekleştirilecek.
Bakanlığın Personel Temin Dairesi Başkanlığınca yapılacak alım, birçok açıdan ilk olma
özelliği taşıyor. Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevlerine yönelik
gerçekleştirilen düzenlemelerin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığına ilk defa bakanlık
tarafından
personel
alımı
yapılacak.
Söz
konusu
alım,
komutanlığa
dışarıdan subay ve astsubay temini bakımından da ilk olma özelliği taşıyor.
Bu kapsamda komutanlığa 200 muvazzaf subay ve 500 muvazzaf astsubay alınacak.
Muvazzaf subaylığa başvuracak adayların en az lisans mezunu olması ve ilgili KPSS puan
türünden en az 50 alması gerekiyor. Astsubaylığa başvurular için ise en az ön lisans mezunu
olma ve ilgili KPSS puan türünden en az 50 alma şartı aranıyor.
Bugün başlayacak başvurular, ay sonuna kadar devam edecek. Adaylar başvuru şartlarına
ilişkin detayları Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden öğrenebilecek.
Personel alımı için özel afiş
Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek alıma ilişkin özel afiş de hazırlandı.
"Geleceğin subay ve astsubaylarını bekliyoruz" ifadesine yer verilen afiştebordo
bereli askerlerin teçhizatlı fotoğrafları kullanıldı.
Afişteki en dikkat çekici ayrıntıyı ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki
darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında darbe girişimine katılan
generali vurduktan sonra şehit edilenAstsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı oluşturdu.
Şehit Halisdemir'in bordo bereli fotoğrafı, Özel Kuvvetleri Komutanlığına yapılacak alım
ilanında yer aldı.
TSK bünyesinden alınıyordu

Daha önce Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapacak personel, Türk Silahlı
Kuvvetleri bünyesinden seçiliyordu.
Gönüllülük esasına göre yapılan başvuruların ardından bordo bereli adayları yoğun kurs ve
eğitimden geçiyordu. Bu eğitimlerde başarılı olanlar Özel Kuvvetler Komutanlığında görev
almaya hak kazanıyordu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20195.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yolcu
otobüsündeki bir kişinin valizinden 500 gram esrar ele geçirildi.

01 Kasım 2016 Salı 13:55

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube
Müdürlüğü ile Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri Kahramanmaraş
karayolunda operasyon yapıldığı öğrenildi. Durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile
yapılan aramalarda, bir yolcunun valizinin içerisinde 500 gram kubar esrar ele geçirildiği
bildirildi.
Olayla ilgili olarak yolcunun gözaltına alındığı ve hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20196.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

HACI BOYDAK SAVUNMA SIRASINDA
AĞLADI
Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Boydak Holding’in
eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ve eski CEO'su Memduh Boydak'ın da bulunduğu
68 kişinin yargılanmasına başlandı.

01 Kasım 2016 Salı 14:36

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen ancak katılımın yoğunluğu nedeniyle
Konferans Salonunda görülen duruşmada ilk savunmayı, ‘terör örgütü yöneticiliği yapmak ve
terör örgütünü finansman sağlamak’ suçlarından dolayı tutuklu bulunan Hacı Boydak yaptı.
2016 Mart ayına kadar yöneticiliğini yaptığı Boydak Eğitim ve Kültür Vakfındaki yardım ve
bağışların yalnızca eğitim ve sağlık amacıyla yapıldığını, terör örgütüne finansman
sağlamadıklarını ileri süren Hacı Boydak, “Vakıf holding bünyesindeki çalışanların ve onların
çocuklarının eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için kuruldu. Örneğin vakıf sayesinde
çok sayıda çalışanımız tüp bebek tedavisi gördü ve anne-baba oldu. Ancak bir süre sonra
mülki idari amirliklerden gelen yardım taleplerine de kayıtsız kalamadık, ilgili idari
amirliklerle protokol imzalandı ve yardımlar onlar tarafından dağıtıldı. 400 öğrenciye ve
bütün çalışanlarımızın liseye ve üniversiteye giden çocuklarına burs sağlandı. Ayrıca
Vakfımız Başbakanlığa müracaat etti. İçişleri Bakanlığına bağlı Dernekler Masası aracılığı ile
faaliyetlerini sürdürmektedir. Vakıfla ilgili tüm belgeler Vakıflar İl Müdürlüğünde mevcuttur.
Belgelerde herhangi bir suç unsurunun olup olmadığının tespit edilmesi için incelenmesini
talep ediyorum. Bugün bu yardımlardan dolayı yargılanıyorum” dedi.
İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan’ın iddialarını dillendiren Hacı Boydak,
“Melikşah Üniversitesi kongre salonunu yaptıran Saffet Aslan, neden o dönemde
konuşmamıştır da, şimdi konuşmuştur? Yine o dönemde Saffet Aslan kızının Melikşah
Üniversitesinden eğitim almasını istemiştir. Bu kuruma bakış açısı olumsuz ise neden kızına
Melikşah Üniversitesinde eğitim aldırmıştır? Yine aynı şekilde, Holding çalışanlarından zekat
ve himmet adından para topladığımız şeklinde başkaları tarafından isnatlarda bulunulmuştur.
Şirketimiz sürekli olarak bağımsız denetçiler tarafından denetlenmektedir. Yine
soruşturmaların başladığı 2014 yılından bu yana yüzün üzerinde denetime tabi tutuldu. Hiçbir
incelemede böyle bir duruma rastlanmadı. Resmi evrak ve kayıtları TMSF’ye devredilen
Boydak Holding’de bu evraklar mevcuttur. İstendiği zaman gerçek ortaya çıkacaktır. Onun
dışında şirketimizin 14 bin çalışanından biri olan Ekrem Baktır kardeşlerimle benim aramdaki
ilişkiye nereden bilecektir. Ekrem Baktır’ın gelini holdingimizde çalışırken kendisi istifa
etmiştir. Bundan dolayı tazminatı verilmemiştir. Oğlu da Boyçelik’te yapılan kaizen çalışması
sonunda işten çıkarılmıştır, tazminatı verilmiştir. Ekrem Baktır’ın kişisel husumetlerinden
kaynaklı beyanlarının dikkate alınmamasını talep ediyorum” diye konuştu.
TERÖRİST BAŞI GÜLEN’LE FOTOĞRAFI
Hacı Boydak, 22 Mayıs 2012 tarihinde terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile çekilen fotoğrafın
detaylarını ise şöyle anlattı:
“O gezi de, o dönemin belediye başkanı olan Mehmet Özhaseki de dahil olmak üzere 9 kişi
vardı. Biz Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehri olan Kuzey Karolina’yı ziyaret etmeye
gittik. Özhaseki bana gelip ısrar etti ve -Sen Kayseri’nin en büyük işadamısın, gelmezsen
olmaz- dedi. Zaten gezi 8 gündü, ben 3. günde döndüm. Evet o ziyaret kapsamında
Pensilvanya’ya gittik, Fetullah Gülen ile fotoğraf çektirdik ama herkes çektirdi. Büyükşehir
Belediyesinin internet sitesinde Kuzey Karolina ziyareti ile ilgili fotoğrafa baktığınızda
üzerimde aynı kıyafet olduğunu göreceksiniz. Mardin ziyaretine de 150 işadamı ile gittik.
Mardin’de Bilye köyündeki çatışmada mağdur olan çocuklara yardımcı olmak için oraya
gittim. Zaten bir tek benim yanımda oyuncak ve benzer gibi hediyeler vardı. Bizi Mardin
Valisi karşıladı. İçişleri Bakanı Muammer Güler de oradaydı. Akşamına da Mardin Artuklu
Üniversitesinde konuşma yaptık. Bu video kayıtları mevcuttur. Ben orada Fethullah Gülen’e
dair hiçbir söylemde bulunmadım. O zaman başbakanımız olan Erdoğan’ın 2023 hedeflerine
kenetlendiğimizi söyledim. Bunun yanı sıra TBMM üyesi çok sayıda kişinin basında
Fethullah Gülen ile ilgili fotoğrafları servis edildi. Onlar yargılanmazken benim yargılanıyor
olmam anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.”
OĞLU İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hacı Boydak, terör örgütüne finans sağladığı gerekçesi ile tutuklu olan oğlu İlyas Boydak’ın
değil, kendisinin Kimse Yok Mu derneğine yardımda bulunduğunu savundu. Gözyaşlarına
engel olamayan Hacı Boydak, “Bana suç olarak isnat edilen bağışların neden yasal olarak
bankalardan yapılmasına izin verilmiştir. Oğluma isnat edilen suçun da karşılığı yoktur.
Kimse Yok Mu derneğine o parayı sırf Müslüman ülkelere kuyu açılması için ben bağışladım,
oğlum İlyas değil. Oğlumun masumiyetinin ispatı adına bir baba olarak öncelikle bunun
incelenmesini talep ediyorum” dedi.
“EVİMİN ÖNÜNDE 50-60 ARAÇ YOKTU”
Hacı Boydak, darbe girişimin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi, bağ evinin önünde yaklaşık 60
aracın bulunduğuna dair iddiayı da reddetti. Tutuklandıktan sonra serbest bırakıldığında
hastaneye gittiğini ve darbe girişiminin olduğu gün mide kanseri olduğunu belirten Hacı
Boydak, “Hastalığımı duyan kardeşlerim Kayseri’ye geldi. Biz, o geceyi çekirdek ailem ve iki
kardeşimle birlikte bağ evimde geçirdik. Hatta yatsı namazını da oradaki camide kıldık. 15
Temmuz’dan sonra İstanbul Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesinde kaldığım sırada
arandığımı öğrendim ve Kayseri’ye geldim. Daha sonra da adli kontrol şartı ile serbest
bırakılmama karar verildi. 15 Temmuz’da evimin önünde 50-60 araç olduğuna dair suçlamaya
karşı komşularımın beyanlarına başvurulmasını, kamera kayıtlarının incelenmesini ve namaz
kıldığımız caminin kayıtlarının incelenmesini istedim. Ancak talebim kabul edilmedi. Ben
kanlı terör örgütünün yöneticisi olmadım. Terör örgütüne finans sağlamadım. 15-25 Aralık
sürecinden önce Allah rızası için eğitim amacıyla yardım etmişsek de, bu tarihten sonra bir
bağış ya da yardım olmadı. 17-25 Aralık’tan sonra bildiri sunan 483 STK’nın bir çoğuna da
yardımda bulunduk. Bu, 17-25 Aralık öncesine bakış açımızı ortaya koymaktadır. Ailem ve
ben devlete bağlı insanlarız. İnancım gereği Allah rızası için yaptığım yardım ve bağışlardan
dolayı yargılanıyorum. Hapishanede fiziki şartlar yeterli olmadığı için hakkımdaki 16
klasörden oluşan iddiaların hepsini bilmiyorum. Tarafıma isnat edilen suçları kabul
etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum.” İfadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20197.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

“Ben Yargılanırken Gülen’le Fotoğrafı Olan
Vekiller Dışarıda”
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen davada
savunması alınan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak 22 Mayıs 2012
tarihinde terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile çekilen fotoğraf ile ilgili olarak “O gezide
benimle beraber 9 kişi vardı ve hepsi de fotoğraf çektirdi. Bunun yanı sıra TBMM üyesi çok
sayıda kişinin basında Fethullah Gülen ile ilgili fotoğrafları servis edildi. Onlar
yargılanmazken benim yargılanıyor olmam anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.” dedi.
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Gezinin detayları hakkında konuşan Hacı Boydak şunları söyledi:
“O gezi de, o dönemin belediye başkanı olan Mehmet Özhaseki de dahil olmak üzere 9 kişi
vardı. Biz Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehri olan Kuzey Karolina’yı ziyaret etmeye
gittik. Özhaseki bana gelip ısrar etti ve “Sen Kayseri’nin en büyük işadamısın, gelmezsen
olmaz” dedi. Zaten gezi 8 gündü, ben 3. günde döndüm. Evet o ziyaret kapsamında
Pensilvanya’ya gittik, Fetullah Gülen ile fotoğraf çektirdik ama herkes çektirdi. Büyükşehir
Belediyesinin internet sitesinde Kuzey Karolina ziyareti ile ilgili fotoğrafa baktığınızda
üzerimde aynı kıyafet olduğunu göreceksiniz. Mardin ziyaretine de 150 işadamı ile gittik.
Mardin’de Bilye köyündeki çatışmada mağdur olan çocuklara yardımcı olmak için oraya
gittim. Zaten bir tek benim yanımda oyuncak ve benzer gibi hediyeler vardı. Bizi Mardin
Valisi karşıladı. İçişleri Bakanı Muammer Güler de oradaydı. Akşamına da Mardin Artuklu
Üniversitesinde konuşma yaptık. Bu video kayıtları mevcuttur. Ben orada Fethullah Gülen’e
dair hiçbir söylemde bulunmadım. O zaman başbakanımız olan Erdoğan’ın 2023 hedeflerine
kenetlendiğimizi söyledim. Bunun yanı sıra TBMM üyesi çok sayıda kişinin basında
Fethullah Gülen ile ilgili fotoğrafları servis edildi. Onlar yargılanmazken benim yargılanıyor
olmam anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20198.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

TMSF'ye devredilen şirket sayısı 500'e
dayandı
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bugüne kadar aralarında
Boydak, Koza İpek, Naksan, Dumankaya, Alfemo ve Kadıoğlu Grubu'na bağlı şirketlerin de
bulunduğu 500'e yakın şirket TMSF'ye devredildi.
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Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları iddiasıyla
bazı iş adamlarının da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmalar
devam ederken, sahipleri ya da yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanan bazı şirketlerin, ilgili
mahkemelerin kararı doğrultusunda eylül ayından itibaren TMSF'ye devredilmesine başlandı.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Boydak, Koza İpek, Naksan, Dumankaya,
Alfemo, Yavaşçalar ve Kadıoğlu Grubu'na bağlı şirketlerin de bulunduğu Türkiye'nin dört bir
yanında 500'e yakın şirket Fon'a devredildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Fon'a devredilen şirketlerin büyük bir bölümünü
KOBİ'ler oluşturuyor. Yaklaşık 500 şirketin aktif büyüklüğü 30 milyar liraya, öz kaynakları
ise 15 milyar liraya dayandı. Ciroları 10 milyar lirayı aşan söz konusu şirketlerde, ilçe
nüfuslarına tekabül eden büyüklükte, yaklaşık 30 bin kişi istihdam ediliyor.
Fon'a devredilenlerin en büyüğü Boydak

Fon'a devredilen 30 şirketiyle Boydak Grubu, aktif büyüklük, ciro, öz kaynak ve çalışan sayısı
bakımından ilk sırada yer alıyor. Boydak Grubu'nun 7,8 milyar lira aktif büyüklüğü, 3,8
milyar lira cirosu, 5,8 milyar lira öz kaynağı ve yaklaşık 13 bin çalışanı bulunuyor.
Boydak'ın ardından ikinci sırada yer alan Naksan, en fazla şirkete sahip grup oldu. 6,8 milyar
lira aktif büyüklüğü, 1,2 milyar lira cirosu, 1,3 milyar lira öz kaynağı ve yaklaşık 3 bin 800
çalışanı bulunan Naksan Grubu'nun 51 şirketi Fon'a devredildi.
Naksan'ı aktif büyüklük, ciro ve öz kaynak büyüklüğünde Koza İpek ve Dumankaya takip
ediyor.
Çok sayıda şirketiyle TMSF'ye devredilen Kaynak Holding ile ilgili çalışmanın henüz
tamamlanmadığı öğrenilirken, yüzlerce FETÖ'cü şirketin daha gelecek dönemde Fon'a
devredilmesi bekleniyor.
"TMSF'ye devredilmezse batar" iddiaları
Sahipleri tutuklu ya da firarda olduğu, mal varlıklarına tedbir, banka hesaplarına bloke
konulduğu için "TMSF'ye devredilmemesi halinde söz konusu şirketlerin faaliyetlerine devam
edemeyip batacağı" iddia edilirken, Fon'un, banka hesaplarındaki blokeleri kaldırarak
şirketlerin faaliyetlerine devam etmesini sağladığı, bu durumun şirketlerle iş yapmaktan
çekinen bankalar ve tedarikçiler için güven unsuru olduğu ifade ediliyor.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle çok sayıda iş kolunda faaliyet gösteren
holdingleri ve farklı sektörlerde yer alan şirketleri yönetir hale gelen TMSF'de, devirlerle
birlikte çoğu Fon çalışanının mesaisinin de arttığı belirtiliyor.
TMSF'ye devredilenler arasında faal olan şirketler satışa hazırlanırken, satışlara 2017'de
başlanması bekleniyor. Faaliyette olmayan ya da bilançosu kötü olan şirketler ise tasfiye
edilecek.
"Hastane, okul ve medya şirketi taşınmazlarının satışını da TMSF yapacak"
Bu arada, Maliye Bakanlığına devredilen hastane, okul ve medya şirketi taşınmazlarının
satışını da TMSF'nin yapması bekleniyor.
Satılan şirketlerden elde edilecek gelir, şirket sahibi ya da yöneticisi hakkında açılan dava
sonuçlanıncaya kadar bir hesapta muhafaza edilecek.
Mahkemenin şirket sahibini hem suçlu bulması hem de şirket için müsadere kararı vermesi
durumunda satıştan elde edilen gelir Hazine'ye aktarılacak, suçsuz bulunması durumunda da
şirket sahibine iade edilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20199.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Cumhuriyet'e sahip çıktılar
CHP İl Kadın Kolları ile Gençlik Kolları üyeleri, Cumhuriyet Gazetesine yapılan operasyona
tepki olarak Cumhuriyet Meydanı'nda gazete okudu.
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Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ve Hacı Bektaş-ı
Veli Derneği Başkanı Sadık Genç'in de katıldığı etkinlikte üyeler bir araya geldi.
Meydandaki Atatürk anıtının önüne oturan partililer Cumhuriyet Gazetesi okudu.
Burada bir açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Şehriban Peker, Cumhuriyet Gazetesine
destek olmak için toplandıklarını, CHP olarak her zaman özgür bir basın için mücadele
ettiklerini, etmeye de devam edeceklerini belirtti.
Peker, her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olacaklarını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20200.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Asıl darbe bize yapıldı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak'ın yanı sıra Hamdi Kınaş
ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da
aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davada ilk celse tamamlandı.
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15 Temmuz kanlı darbe girişimini Sincan Cezaevinde korku ve endişeyle takip ettiğini
anlatan Boydak, "Burada asıl darbe bize yapıldı. Hakkımda ciddi bir suçlama yokken ve
tahliye olacağımı düşünürken daha ağır bir suçlamayla karşılaştım. Anayasal düzeni ortadan
kaldırmaya yönelik bu kalkışmanın her zaman karşısındayız." dedi.
Boydak, 17-25 Aralık süreci sonrası bu örgüte maddi ve manevi yardımları olmadığını ileri
sürerek, "Kimse Yok Mu Derneğine yardım yapmak suçsa devlet 21 Temmuz'a kadar bu
derneği niye kapatmadı? Devlet bize suç işlememiz için tuzak mı kurdu? Ben
bilemeyebilirim, devlet bunu bana söylemeliydi. Biz Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Milli Türk
Talebe Birliği gibi dernek ve vakıflara da yardımda bulunduk. Gelecekte bunlardan dolayı da
yargılanırım diye endişeliyim. İsnat edilen suçlarda hiçbir fiilimin olmaması dolayısıyla
beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.
Mahkeme başkanının, "Fason iş yaptırdığın kişilere 17-25 Aralık süreci sonrası 'tarafınızı
seçin' demişsin, doğru mu?" diye sorması üzerine de Boydak, şöyle konuştu:
"Asla böyle bir şey yok. Böyle bir düşüncem olsaydı bir siyasi partiye üye olurdum. O şahıs
iddianamede bunu söylediğini duydum diyor, tanık olmamış. 50-100 kişi ile niye uğraşayım.
Benim 14 bin çalışanım var. Çıkar, onlara derdim. Biri çıkıp da bize şu partiye oy verin
dediler diyemez. Bu adam duyduğunu naklediyor. "
17-25 Aralık süreci öncesi hemen hemen herkesin bu yapının "oturmalarına" yolunun
düştüğünü savunan Boydak, bunlara 17-25 Aralık süreci sonrası katılmadığını savundu.
Mahkeme başkanının, "Davanın firari sanıklarından FETÖ'nün 'il imamı' Sıtkı Baş'ın, neden
Melikşah Üniversitesinin mütevelli heyetine alındığını" sorması üzerine Boydak, "Bu kişi
mütevelli heyetine girmek için başvurmuş. Bir arkadaş, sanırım İlhan Miraboğlu idi, 'eğitimle
uğraşıyor, bize faydası olabilir' dedi. Biz de başvuruyu YÖK'e gönderdik. Onlar uygunluk

verince heyete girdi. Hakkında şaibeler çıkınca da istifasını istedik. O da istifa etti." yanıtını
verdi.
Boydak, hissedarların ifadelerinin doğru olmadığını, kar paylarından zekat kesmediklerini
ileri sürdü.
Aralarında örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 13 sanığın firarda olduğu davanın
duruşmasına yarın devam edilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20201.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

1 milyar liraya yakın kişisel servetim vardı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak'ın yanı sıra Hamdi Kınaş
ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da
aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davada ilk celse tamamlandı.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Boydak Holding eski
yöneticileri Hacı, Memduh, Mustafa, İlyas ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı 26'sı tutuklu 50
sanık ile avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuklu bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim
Sistemi (SEGBİS) kanalıyla duruşmaya iştirak etti.
Kimlik tespitinin yapılması ve mahkeme başkanının iddianamenin yaklaşık 100 sayfalık
özetini okumasının ardından, sanıkların savunmasına geçildi.
Boydak Holding eski üst yöneticisi (CEO) Memduh Boydak savunmasında, yaklaşık 9 aydır
tutuklu bulunduğunu ve avukatları ile yeterince görüşemediği için savunmaya iyi
hazırlanamadığını ileri sürdü.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini dile getiren Boydak, bu suçlamaların, fiil ve delil
gösterilmediği için geçersiz olduğunu savundu.
Boydak, kendisinin 27 yıllık, ailesinin 60 yıllık emeği olan Boydak Holding'in ve Hes Kablo
AŞ'nin TMSF'ye devredildiğini anımsatarak, aile olarak FETÖ/PDY'nin ne üyesi ne de
yöneticisi olduklarını iddia etti.
Soruşturma aşamasında yaptıkları hayırlara değinilmediğini, sadece terör örgütü ile irtibatlı
olduğunu sonradan öğrendikleri kişi ve kuruluşlara yaptıkları yardımlar dolayısıyla
suçlandıklarını öne süren Boydak, şirketlerinin halka açık olmamasına rağmen dünyadaki 4
büyük denetim firması tarafından denetlendiğini anlattı.
TMSF yetkililerine, "Nasıl bir şirket bıraktıklarının sorulmasını" isteyen Boydak, "Bütün
hesaplar açıktır. Bir kuruş kayıt dışı işimiz yoktur. Bazı ödemelerin kime neden yapıldığını
ben de bilemeyebilirim şu an. Şirket TMSF'de, avukatlarla sağlıklı görüşemiyoruz, bu
ödemelerin belgeleri mutlaka vardır. 5 yıl önceki hesapları bilemeyebiliriz. Yıllardır vergi
rekortmeniyiz. Terörle bağlantısı olan vergi kaçırmak için elinden geleni yapmaz mı?" dedi.
- "Bağışları 60 yıllık aile birikiminden yaptık"

Yaptıkları bağışları 60 yıllık aile birikiminden yaptıklarını iddia eden Boydak, buna rağmen 9
aydır tutuklu bulunmasının kamu vicdanı, adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığını savundu.
Memduh Boydak, iddianamede yer alan ve FETÖ'ye destek için atıldığı önü sürülen
tweetlerine ilişkin de "Bunların hangi tarih ve ortamda atıldığına bakılmasını istiyorum. 3 yıl
önce atılan tweet bugün değerlendiriliyor. Kutlu Doğum Haftası'nda, Peygamber Efendimiz
için attığım tweet, bugün başkası için atılmış gibi değerlendirilmiş." görüşünü dile getirdi.
Zaman zaman duygulanan Boydak, terör örgütü yöneticisi olduğu iddiasını reddederek, "24
saati dizayn edilmiş bir insan olarak bu terör örgütünü yönetmeye ne zaman fırsat bulduğunu
bilmediğini" kaydetti.
Boydak, en çok tanık ifadesinin kendisi hakkında olduğuna işaret ederek, bu tanıkların
kiminin annesinin, kiminin kardeşinin dinlenmesi için talepte bulunacağını ve yalan
söylediklerini ispatlayacağını ileri sürdü.
İddia makamının isnat edilen suçlarla ilgili fiil, yer, tarih ve zaman söylemesi halinde gereken
açıklamayı yapacağını belirten Boydak, Melikşah Üniversitesinin defalarca denetlendiğini ve
usulsüzlüğe rastlanmadığını öne sürdü.
Boydak, Melikşah Üniversitesini kurmaları için devlet büyüklerinin telkinde bulunduğunu
savunarak, üniversite kurdukları için bir gün yargılanacağının aklına gelmediğini söyledi.
Bahse konu terör örgütü için para toplamadığını iddia eden Memduh Boydak, "İddianamedeki
tanıklardan hiçbiri himmet vermediğimiz için bizi batırdılar demiyor. Şu an şirket TMSF'nin,
daha iyi bilgi alırsınız. Bir kişi çıkıp da biz himmet vermedik, bizi batırdılar diyemez. Varsa
biri gelsin, yüzleşelim. Lehte olan beyanların çoğu iddianameye girmemiş. İfade veren 8-9
kişi var. Söyledikleri 'duydum, biliyorum' gibi ifadeler. Kendi yaptıkları yardımların suç teşkil
etmemesi için bize isnat etmeleri kabul edilemez." diye konuştu.
"Sıfırlanmadan önce 1 milyar liraya yakın kişisel servetim vardı" diyen Boydak, "Bu kadar
serveti olan kişi 50 bin lira için baskı yapar mı ya da 50 bin lira vermedi diye kin tutar mı?"
ifadesini kullandı.
- "Terör örgütüne yardım etseydim bağışların makbuzunu alır mıydım?"
Boydak, Melikşah Üniversitesinin tanıtımı için toplantılar düzenlediklerini ancak bunların
hiçbirinde cemaat için para toplamadıklarını, "çorbada tuzum olsun" diye yardım yapmak
isteyenleri ise yönetime yönlendirdiklerini anlattı.
Yaptığı bağışların makbuzlarının mevcut olduğunu savunan Boydak, "Terör örgütüne yardım
etseydim bağışların makbuzunu alır mıydım? Tanıklar ifadelerinde konjonktür gereği beni
suçluyor." iddiasını dile getirdi.
Boydak, çocuklarını ziyaret ve iş gereği yaptığı ABD gezilerinin çarpıtıldığını savunarak, bu
ülkede 11 yıl önce satın aldıkları bir şirketleri olduğunu ve 3 çocuğunun burada okuduğunu
anlattı.
Geçmişte FETÖ elebaşı Gülen'i ABD'de ziyaret ettiğini ifade eden Boydak, "Devlet erkanının
ziyaret ettiği dönemde ben de Fetullah Gülen'i ziyaret ettim. Hatta orada cuma namazı kıldım,
sohbetini dinledim. Bu sırada 80-90 kişi vardı." ifadelerini kullandı.
ABD'deki şirket bayisinin tavsiyesi üzerine, burada eğitim gören çocukları için "mentor"
olarak Nurettin Karaca ile anlaştığını anlatan Boydak, bu kişiye çocuklarının evine yakın bir
yerde Manhattan'da 5 bin dolara ev kiraladığını, oğluna 60 bin dolara aldığı otomobili de
üzerine yaptığını kaydetti.
Mahkeme başkanının, "Bu kişi hakkında da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle soruşturma
açıldığını" belirtmesi üzerine Boydak, bunu bilmediğini, tavsiye üzerine bu kişiyle anlaştığını
ifade etti.
Boydak Eğitim ve Kültür Vakfından, terör örgütü olarak anılan yapıya giden tek kuruş varsa
bunun ispat edilmesi gerektiğini savunan Boydak, vakfın tüm finansal işlemlerinin banka
üzerinden yapıldığını, bursların öğrencilerin mevcut banka hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

Mahkeme başkanının, "Davanın firari sanıklarından FETÖ'nün 'il imamı' Sıtkı Baş'ın, neden
Melikşah Üniversitesinin mütevelli heyetine alındığını" sorması üzerine Boydak, "Bu kişi
mütevelli heyetine girmek için başvurmuş. Bir arkadaş, sanırım İlhan Miraboğlu idi, 'eğitimle
uğraşıyor, bize faydası olabilir' dedi. Biz de başvuruyu YÖK'e gönderdik. Onlar uygunluk
verince heyete girdi. Hakkında şaibeler çıkınca da istifasını istedik. O da istifa etti." yanıtını
verdi.
Boydak, hissedarların ifadelerinin doğru olmadığını, kar paylarından zekat kesmediklerini
ileri sürdü.
Aralarında örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 13 sanığın firarda olduğu davanın
duruşmasına yarın devam edilecek.
- Notlar
Duruşmanın yapıldığı, Kayseri Adliyesi konferans salonuna gazetecilerin bilgisayar veya cep
telefonu gibi dijital materyalle girmelerine müsaade edilmedi.
Mekanın kısıtlılığı gerekçesiyle her sanığın bir yakınının salona girmesine izin verildi.
Salonda ses kaydı yapan izleyicilerden biri hakkında polis tarafından tutanak tutuldu.
Sanıklardan Hacı ve Memduh Boydak'ın savunmasını, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in de
avukatlığın yapan Bülent Hayri Acar, Hamdi Kınaş'ın savunmasını ise eski CHP Konya
Milletvekili Atilla Kart yapıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20202.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Erciyes’te kar sevinci
Havaların soğumasıyla birlikte Türkiye’nin önemli kayak turizmi bölgesi olan Erciyes
Dağı’nda da kar yağışı gerçekleşti. Geliştirilen sistemlerle sezonun erken açılıp geç
kapandığını belirten Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Tüm
Türkiye’den ve dünyadan misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.
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Kış aylarının gelmesiyle birlikte kış turizminin önemli yerlerinden ve en uzun kayak
pistlerinden birine sahip olan Erciyes Dağı’na da kar yağışı devam ediyor. Yaz boyunca
hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid
Cıngı, güzel yağışın sezonun bereketli geçeceğinin işareti olması temennisinde bulundu. Hava
sıcaklığının eksi 4’leri bulduğunda Türkiye’nin en geniş kar üretme sistemine sahip
olduklarını dile vurgulayan Cıngı, “Görüldüğü üzere çok şükür 2016-2017 kış sezonunu
açıyoruz. Biz Erciyes A. Ş. olarak Erciyes Dağı’ndaki bütün tesislerimizi, pistlerimizi, kar
ezme sistemimizi ve kar üretme sistemimizi yaz boyu tamir edip kış sezonuna hazır olması
için çalışmalarımıza başlamıştık. Ekim ayının sonu itibariyle de kar yağışı başlamış oldu.
İnşallah güzel yağış, önümüzdeki sezonun bol karlı, bereketli geçeceğinin bir işareti olarak
değerlendirilir. Ümit ediyoruz ki Kasım ayı içerisinde kar yağışı gerçekleşerek sezonu erken
bir şekilde açmaya gayret ederiz. Aslına bakılırsa Erciyes Dağı açısından karın yağmasından
ziyade sıcaklık değerlerinin eksi 4’lere düşmesi daha önemli. Çünkü eksi 4’e düştüğü zaman

biz Türkiye’nin en geniş kar üretme sistemlerine sahip bir dağ olarak kar üretip pistlerimizi
açabiliyoruz. Akabinde aralık ayında yağan yağışlarla takviye olarak uzun süreli bir yapıya
kavuşuyor. Bu da Erciyes Dağı’nda sezonun erken başlayıp geç bitmesini getiren önemli
unsurlardan bir tanesi” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20203.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Keskin’den “kardeşliğe davet”
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin son günlerde partililerine karşı yapılan fiili ve
silahlı saldırılar ile Cumhuriyet Gazetesine yapılan operasyonu örnek göstererek “Kardeşliğe
Davet” başlığı altında açıklama yayımladı. Toplum içerisinde son günlerde gerginlik ve
ayrımcılık yapıldığını belirten Keskin, hoşgörü ve birlik çağrısında bulundu.

02 Kasım 2016 Çarşamba 09:33

Gündemi değerlendiren bir mesaj yayımlayan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin,
toplumun bütün dinamiklerini birlik beraberlik ve hoşgörü anlayışına davet etti. Keskin
açıklamasında şu görüşlere yer verdi;
“Öncelikle şehitlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.
Karanlık güçlerin hâkim olduğu günler yaşamaya başladık. Anlam veremediğimiz ve kasıtlı
olduğuna inandığımız olaylar ardı ardına olmaya başladı. Toplum sürekli birileri tarafından
gerilmeye ve kamplaştırılmaya çalışılıyor. Toplumun duyarlılığı yok ediliyor. Bizi biz yapan
değerler anlamsızlaştırılıyor. Nefret, sevgisizlik, hoşgörüsüzlük topluma aşılamaya çalışılıyor.
Bu çok tehlikeli bir oyundur. Bu tehlikeli oyuna bilerek veya bilmeyerek katkı sağlayanlar
bunun altında ezileceklerdir. Bu ülke çok badireler atlattı, çok emperyalistlere tokadını
atmıştır. Bu emperyalistlere ve onların maşaları, uşakları aynı dersi alacaklardır.
İstikrarsızlığın istikrar olduğu, şehitlerin bile ayrıştırıldığı, gerginliğin arttırıldığı bir
dönemdeyiz. Ekonomik sıkıntılar, iç ve dış güvenlikteki sıkıntılar hepsi üst üste geldi. Ve
bunlar yetmiyormuş gibi siyasetin dili nefreti körüklemeye başladı.
Bütün bunların sonucu olarak hoş olmayan sistematik ve planlı saldırılara dönüştü. En son
olarak Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bülent Tezcan'a silahlı saldırı ve Erzurum il
başkanımıza fiili saldırılar yapıldı. Bu saldırıları kınıyoruz.
Körüklenen şiddetin kimseye faydası olmayacaktır. Ve bu tehlikeli gidiş herkese zarar
verecektir. Bir an önce sevgi, hoşgörü ve birliktelik değerlerine dönülmeli. Kendisi gibi
düşünmeyen ve yazmayanlara karşı yürütülen yıldırma politikalarından vazgeçilmelidir.
Farklılıkları yok etme yerine onları zenginliğimiz gibi görme zorunluluğumuz olmalı.
Şehitlerimiz olmadığı, savaş yerine barışın olduğu, insanların özgürce düşüncelerini ifade
ettiği ve yazdığı bir Türkiye özlemiyle, umutlu bir gelecek adına herkesi birlikteliğe davet
ediyoruz.“ (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20204.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Himmetdede gelişiyor
Kocasinan Belediyesi, Yeni Kocasinan’ı inşa ederken geçmişten kopmadan tarihi ve kültürel
mirası korumayı da ilke ediniyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Himmetdede
Mahallesi’nde yapılacak olan tarihi caminin restorasyon projesini ve Himmetdede Türbesinin
çevre düzenlemesi alanını yerinde inceledi.
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İncelemeler sırasında Başkan Çolakbayrakdar’a, Başkan Yardımcısı Ali Bulu’nun yanı sıra
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve birim müdürleri eşlik etti.
İlk olarak Himmetdede Muhtarlığı hizmet binasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan
Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin taleplerini dinledi. Burada vatandaşın sevgi seliyle
karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, ardından Himmetdede Türbesini ziyaret etti. Kocasinan
Belediyesi’nin Himmetdede Mahallesi’nde yaptığı asfaltlama çalışmalarını yerinde gören
Başkan Çolakbayrakdar, mahalle muhtarlarının ve vatandaşların duasını aldı.
İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, mahalleye ismini veren
Himmetdede Türbesinin çevre düzenlemesiyle yapısına uygun yepyeni bir görünüme
kavuşacağını söyledi.
‘Himmetdede Mahallesi’ni Kayseri’nin giriş kapısı diye nitelendiren Başkan Çolakbayrakdar,
“Himmetdede Mahallesi’nde yol ve kaldırım çalışmalarıyla yoğun bir gayret içerisindeyiz.
Altyapı çalışmalarının ardından Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz,
asfalt çalışmalarıyla tonlarca asfalt serimi gerçekleştirdi. Zemini bozuk olan yolları genişletip
konfora uygun özel asfalt kullanıldı. Mahallemiz çalışmalarımızla büyük bir değişim, yenilik
ve gelişim yaşıyor.” diye konuştu.
Himmetdede Mahallesi’ne yapılması gereken çalışmaları yerinde tespit etmek amacıyla
vatandaşla bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Camilerimiz kutsal
mekânlarımızdır. Camilerimiz bizim ortak kalbimizdir. Bizde burada bulunan tarihi camimizi
restore edilmesi için Koruma Kurulu’ndan onaylanmasını bekliyoruz. Projenin
onaylanmasından sonra camimizi restore ederek yeniden ibadete açacağız.” dedi.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Birçok mahallemizde olduğu gibi Himmetdede
Mahallemizde de hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz.” diyerek noktaladı.
Bölge sakinleri ise Kocasinan Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek,
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20205.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Melikgazi'den sosyal belediyecilik örneği
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı içerisinde bölge halkından ihtiyaç
duyulanlara verilmek üzere ihale ile 4 milyon 500 bin adet ekmek satın alınacağını söyledi.
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Melikgazi Belediyesi olarak her yıl bakıma muhtaç, geçim sıkıntısı içerisinde olan
vatandaşları aç bırakmamak için ihale ile ekmek alınarak dağıtımın gerçekleştirildiğini
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Belediyelerin kuruluş amaçlarından biri de sosyal
belediyecilik ilkesidir. Toplumda birlik ve beraberliğin, barış ve huzurun sağlanması,
toplumda sosyal dengenin oluşturulması amacı ile belediyelere yasalarla yetki verilmiştir. Bu
amaç ile her yıl engelli, yaşlı, çalışamayacak kadar rahatsız, kimsesiz, bakıma muhtaç
insanlarımıza ekmek ve aşevlerinden yemek verilmektedir. Bu ilke çerçevesinde 2017 yılı
içerisinde 4 milyon 500 bin adet ekmek alımı için ihale yapılacaktır. Yapılacak ihale ile 250
gr. somun ekmeğin, 14 ayrı bölgede, 12 ay boyunca dağıtımı gerçekleştirilecektir.” dedi.
Toplumsal dayanışmaya belediye katkısı
Yaz aylarında istihdamın arttığını ve gündelik çalışmalar ile aile gelirlerinde artış olduğunu
ancak kış aylarında inşaat sektörünün sona ermesi ile ailelerin geçimlerinde zorlandığını
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, dolayısı ile ekmek dağıtımı yaz aylarında daha az kişi
ve aileye ekmek yardımında bulunduklarını kış aylarında ise bu sayının arttığını sözlerine
ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20206.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Ulusal Mimarlık Sergisi'nin “En”leri
Mimarlar Odası tarafından düzenlenen Ulusal Mimarlık Sergisi'nde ödül alan eserler Forum
Kayseri'de sergilendi.
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Mimarlar Odası tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Ulusalı Mimarlık Sergisi'nde ödül
alan eserler, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen sergi ile Forum Kayseri'de
vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi hakkında bilgi veren Mimarlar Odası Kayseri Şube
Başkanı Eda Velibaşoğlu, "Ulusal Mimarlık Sergisi, 2 yılda bir düzenlenen ve Türkiye’de ki

bütün mimarların katılabildiği, 2 ayrı kategoride düzenlenmiş ve yaklaşık 6 ödülün verildiği
bir yarışmalar serisidir. 2 yılda 1 olmasının nedeni de yapı dalında ve proje dallarında belirli
sürelerin oluşturulmasıyla alakalıdır. Bu yıl büyük mimar ödülümüzü Cengiz Bektaş aldı.
Onun yanında yapı dalında proje dalında da mimarlık ödülleri verilmektedir. Projenin asıl
amacı bütün halka ve kamuoyuna Türkiye’de iş yapan mimarların tanıtımıdır." ifadelerini
kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20207.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Adana mobilya fuarı sektöre can suyu oldu
40'a yakın ilden gelen iş adamlarının katılımcı firmalarla iş bağlantıları kurduğu 10. Adana
Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, beklentileri karşıladı.
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TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından; Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi,
Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Marangoz ve
Mobilyacılar Odası, Adana Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği, Akdeniz İhracatçılar
Birliği, Çukurova Fuarcılık A.Ş. ve KOSGEB'in destekleri ile hazırlanan 10. Adana Mobilya
ve Dekorasyon Fuarı 25- 30 Ekim 2016 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, 'Hindistan, Lübnan, Dubai, İsrail,
Irak, İran, Filistin, Tunus, Oman, Ürdün, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden
getirdiğimiz 200 kişilik yabancı işadamı heyetini Adana Mobilya Dekorasyon Fuarında
ağırladık. Fuarımızı toplam 36.750 kişi ziyaret etti. Ülkelerinde sektörün önde gelen söz
konusu işadamlarını katılımcı firmalarımız ile görüştürerek bölge ihracatına önemli katkılar
sağladı.' dedi.
Cihat Alagöz, 'Yurt dışından gelen profesyonel alım heyetlerinin yanı sıra yurt içinden ise
Adana, Ankara, Kilis, Konya, Nevşehir, Kayseri, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis,
Konya, Aksaray, Malatya, Karaman ve Hatay şehirleri başta olmak üzere 40'a yakın ilden
gelen iş adamlarının katılımcı firmalarla iş bağlantıları kurup fuarla ilgili tüm beklentilerinin
karşılandığını söyledi.
Alagöz “Fuarlarımızın hazırlanmasında büyük emeği geçen başta Adana Valiliği, Adana
Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret
Borsası, Adana Marangoz ve Mobilyacılar Odası, Adana Mobilya Sanayicileri İş Adamları
Derneği, Antakya Marangozlar ve Hızarcılar Odası, Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odası,
Çukurova Fuarcılık A.Ş. Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve tüm katılımcı firmalara
teşekkür ederiz.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20208.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Altın 10 ayda yüzde 28 kazandırdı
Altının gram fiyatı, yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı.
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2015'i 99,54 liradan kapatan altının gramı, bu yılın ekim ayını 127,06 liradan tamamladı.
"Güvenli liman" özelliğini sürdüren gram altın, bu yıl rekor üstüne rekor kırarken, yılın 10
ayında yatırımcısına da yüzde 28 kazanç sağladı.
Belirsizlik altına yaradı
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, İngiltere'nin AB üyeliğine "hayır" demesi ve
haziran ayında Brexit sürecinin başlaması, merkez bankalarının genişlemeci para
politikalarını sürdürmesi, küresel büyüme endişeleri ve büyük ekonomilerin büyüme
beklentilerini aşağı yönlü revize etmelerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'da
artan jeopolitik riskler, Çin'den gelen olumsuz veriler, ülkelerin uyguladığı negatif faiz
politikasının bankacılık sektörünü olumsuz etkilemesi, Deutsche Bank, ING Bank ve
Commerzbank gibi büyük bankaların finansallarında sorunların gündeme gelmesi söz konusu
dönemde yatırımcıların altına yönelmesine neden oldu.
Gram altın, azalan risk iştahının neden olduğu talep ve yurt içinde açıklanan temmuz ayı
enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından TL üzerindeki baskının artmasıyla 4
Ağustos'ta 132,7 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Gram altındaki yükseliş, Cumhuriyet
altınını 880 liraya, yarım altını 431 liraya ve çeyrek altını da 215 liraya çıkardı.
Analistler, gram altında kısa vadede 126,20 ve 130 liranın önemli direnç seviyeleri, 121-124
lira seviyelerinin de destek olarak takip edileceğini belirtti.
(finanshaberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20209.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Dar gelirliye 'kiralık' sosyal konut imkanı
Türkiye genelinde, nüfus artışının hızlı, konut fiyatlarının da yüksek olduğu şehirlerde, dar
gelirli vatandaşlar için "sosyal kiralık konut" yapımına geçilecek.

02 Kasım 2016 Çarşamba 09:50

Hükümetin 2017 yılı programı kapsamında, Türkiye genelinde artan konut ihtiyacını
karşılamaya yönelik yeni tedbirler de gündeme gelecek.
Konut ihtiyacının gelecek yıl 817 bin olacağı öngörüsüne yer verilen programda, özellikle dar
gelirli vatandaşların konut ihtiyacını gidermek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TOKİ gibi ilgili kuruluşların iş
birliğinde, yoksul durumdaki vatandaşlara sağlanan "sosyal konut" desteğine yeni bir
yaklaşım getirilecek.
Bu çalışma kapsamında öncelikle konut açığının bulunduğu yerleşim yerlerinin tespit
edilerek, dar gelirli vatandaşların ihtiyacının karşılanması ve konut piyasasında arz-talep
dengesinin kurulması amaçlanıyor.
Konut fiyatlarının yüksek olduğu iller öncelikte
Özellikle, konut ihtiyacının ciddi bir şekilde ön plana çıktığı büyükşehirlerde, yoksul
vatandaşlar için hali hazırda uygun, uzun vadeli taksitlerle satılan sosyal konutların "kiralık"
olanları da üretilecek.
Kiralık sosyal konut desteğinde, nüfus artışının hızlı ve konut fiyatlarının yüksek olduğu
şehirlere öncelik verilecek. "Sosyal kiralık konut" olarak adlandırılan bu destekten de satılık
sosyal konutlarda olduğu gibi dar gelirli vatandaşlar yararlanabilecek.
29 bin sosyal konut yapıldı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının verilerine göre, "Sosyal Konut Projesi" kapsamında
dar gelirli vatandaşlar için şimdiye kadar 29 bin 271 konut inşa edilirken, bu kapsamda
ayrılan kaynak da 70 milyon liraya ulaştı.
Hükümet, 2023 yılına kadar 100 bin sosyal konutun inşa edilerek, hak sahibi vatandaşlara
teslim edilmesini hedefliyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20210.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Ekonominin bir yıllık 'icraat' karnesi
Türkiye'de 1 Kasım 2015 seçimlerinden bu yana geçen bir yıllık dönemde ekonomide birçok
düzenlemeye imza atıldı.
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Türkiye'de 1 Kasım 2015 seçimlerinden bu yana geçen bir yıllık dönemde, asgari ücret
artışından süper teşvik sistemine, yeniden yapılandırmadan Varlık Barışı uygulamasına kadar
birçok önemli düzenlemeye imza atılırken, çeşitli alanlarda da istihdam, üretim ve yatırımı
artıran çalışmalar gerçekleştirildi.
Derlenen bilgilere göre 24 Kasım’da 64. Hükümet'in resmen kurulmasının ardından ekonomi
politikaları "eylem planı" şeklinde kamuoyuyla paylaşıldı. Bunların bir kısmını hayata geçiren
hükümet, Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Hükümet döneminde de icraat ve reformlara
hız kesmeden devam etti.

Yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye ekonomisi bu yılın ilk yarısında yüzde 3,9 ile Çin ve
Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerin 2,5 katı hızla büyüdü.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20211.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Genç Çiftçi Projesi meyvelerini verdi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında ilimizde
gerçekleştirilen “Genç çiftçi projeleri” ilk meyvelerini vermeye başladı.

02 Kasım 2016 Çarşamba 09:54

“Örtü altında sebze yetiştiriciliği” projesi 30 bin TL'lik hibe alan Oğuz Çiçek isimli çiftçi ile
Yeşilhisar Kovalı Mahallesinde can buldu.
Genç çiftçi Oğuz Çiçek'in 2 bin m² alanda proje kapsamında oluşturduğu marul serası hasat
dönemine girdi.
Çiçek; sera çalışmaları kapsamında damlama sulama, çapalama, gübreleme ve ilaçlamaları
tam zamanında ve usulüne uygun olarak yaptıklarını, bunun sonucunda da yüksek kalitede
ürün elde ettiklerini belirterek, “Üretilen ürünleri 80 kuruş ile 1 TL arasında satıyoruz” dedi.
Oğuz Çiçek’in gerçekleştirdiği bu üretim Yeşilhisar Bölgesi'nde şu ana kadar mevcut
olmayan marul yetiştiriciliğinde bölge çiftçisine örnek teşkil ediyor. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20212.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

İş dünyası İstanbul’da buluşacak
İş dünyasını bir araya getiren 16.MÜSİAD Uluslararası Fuarı & 18.Uluslararası İş Forumu
(IBF) Kongresi 09-12 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Önceki yıllarda
olduğu gibi kongreye bu yıl da yoğun bir katılım bekleniyor.
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Kısa adı MÜSİAD olan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenecek
olan büyük organizasyona yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda üst düzey bürokratın
katılacağı belirtildi.
Organizasyon hakkında bilgi veren MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu,
MÜSİAD’ın yurtiçi ve yurtdışında 11 bini aşan üyesi ile 46 bin işletmeyi temsil eden,
yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu söyledi.
Kayseri Şubesi olarak kongreye tam kadro katılacaklarını belirten Başkan Olgunharputlu,
“2014 yılında gerçekleştirdiğimiz 15.MÜSİAD Uluslararası Fuarı & 18.Uluslararası İş
Forumu (IBF) Kongresi etkinliklerimize ülkemizden ve yurtdışından başbakan yardımcıları,
bakanlar, siyasi partilerin genel başkanları, valiler, milletvekilleri, bürokratlar, belediye
başkanları, oda ve borsa başkanları, basın mensupları ve seçkin misafirlerin yanında, 39
ülkeden 51 bakan ve çok sayıda üst düzey bürokrat katılmışlardır. Etkinliklerimiz 123 ülkeden
gelen 7.250 sanayici ve işadamının katılımıyla küresel bir buluşma olarak gerçekleşmişti. Bu
çalışmaların bir devamı olarak, 3. High Tech Port by MÜSİAD, 09-12 Kasım 2016 tarihleri
arasında 16. MÜSİAD Uluslararası Fuarı (MÜSİAD EXPO) & 20. Uluslararası İş Forumu
(IBF) Kongresi etkinlikleri eş zamanlı olarak İstanbul'da, CNR Expo Fuar Merkezi ve WOW
Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışıyla
gerçekleştirilecek. “ diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20213.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Kemik iliği naklinde 4. sıradayız
Kemik İliği Nakli Derneği Genel Sekreteri Erkut, Türkiye'nin, kemik iliği nakli sayısında
Avrupa'da 4. sırada olduğunu belirterek, TÜRKKÖK Projesi'ne kayıtlı donör sayısının yeterli
olması durumunda, dışa bağımlılığın ortadan kalkabileceğini söyledi.
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Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Türkiye'de
son yıllarda kemik iliği nakli konusunda büyük gelişmeler kaydedildiğini söyledi.
Türkiye'de kan ve ilik nakli bekleyen hasta kalmadığını vurgulayan Erkurt, yurt dışından da
hastaların sağlık turizmi kapsamında ülkeye gelerek kemik iliği nakli olduğunu söyledi.
Erkurt, "Türkiye yılda 4 bin kemik iliği nakli ile Avrupa'da 4. sıraya yükselmiştir. Hatta
dışarıdan kemik iliği nakli olmak isteyenler, sağlık turizmi adı altında buraya gelerek
Türkiye'de kemik iliği nakli olabilmektedir." dedi.
Kök hücre nakli konusunda bağışın önemine dikkati çeken Erkurt, şöyle devam etti:
"Kök hücre nakli gerektiren hastalara sadece kardeşten donör bulunmaktadır. Diğerlerine ise
donör bulunamamaktadır. Kalan kısım donör bulamadığı için kemik iliği nakli
olamamaktadır. Ülkemizde bu problem halen devam etmektedir. Bu sorunun ortadan
kaldırılması için Sağlık Bakanlığı 2013 yılında TÜRKKÖK Projesi'ni başlattı. Bu projeyle

kemik iliği bağışının artması hedeflendi. TÜRKKÖK Projesi sayesinde, 30 bin olan bağışçı
sayısı 150 bine kadar ulaştı. Bu sayının ilk etapta 250 bine ulaşması gerekmektedir. Bu sayede
donör ihtiyacımızı ülkemizden sağlayabiliriz, dışa bağımlılığı kaldırabiliriz. Hatta bağışçı
sayısı 500 bin civarında olduğu zaman kesin olarak nakilleri ülke içinde yapabiliriz."
"Donör olmaktan korkmayın"
Prof. Dr. Erkurt, geçmişte kemik iliğinin ameliyat ile vericiye anestezi uygulanarak
toplandığını ancak artık kök hücre toplamanın, kan alma gibi basit bir işlemle yapılabildiğini
hatırlattı.
Kök hücre toplamanın ağrısız gerçekleştirildiğini dile getiren Erkurt, şu bilgileri aktardı:
"Son yıllarda aferez yöntemlerinin gelişmesiyle donörlerden sadece kan alır gibi koldan kök
hücre toplayabilmekteyiz. Donöre 5 gün aşı şeklinde bir ilaç yapılarak kök hücrelerin kemik
iliğinden kola çıkarılmasıyla kan alır gibi 3 saatte ağrısız sızısız işlem
gerçekleştirilebilmektedir. Donöre hiçbir zarar vermez. Sağlığa zarar veren bir durum
değildir. Bir hayat kurtarmak için çok küçük bir zahmet bu. Donör olmaktan korkmayın. Bu
yönde herkesi bağışçı olmaya davet ediyorum." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20214.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

28 bin böbrek hastası organ bekliyor
Medical Park Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, her yıl 8-10
bin yeni kronik böbrek hastasının organ bekleyenler ordusuna katıldığını belirterek,
“Türkiye'de yılda 3 bin civarında böbrek nakli gerçekleşiyor. Bunu ikiye katlamamız
gerekiyor” dedi.
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Türkiye'de hayata tutunmak için başta böbrek olmak üzere organ bekleyen on binlerce hasta
bulunuyor. Ülkemizde şu anda 70 bin kronik böbrek hastası olduğu düşünülürse, uygun organ
bulamamaları halinde bunların 9 bini hayatını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.
Medical Park Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, hem
kadavradan hem de ailelerden elde edilecek organ bağışlarıyla daha fazla kişinin hayatını
kurtarmaya yardımcı olunabilineceğinin altını çizdi.
373 kadavra organ bağışı yapıldı
ABD'de geçen yıl gerçekleşen 30 bin civarındaki böbrek naklinin % 67'sinin kadavra
bağışından sağlandığını aktaran Prof. Dr. Alper Demirbaş, Türkiye'de ise 70 bin kronik
böbrek hastasından 28 bininin kadavradan organ beklediğini söyledi. Geçen yıl Türkiye'de
373 kadavra organ bağışlandığını aktaran Prof. Dr. Alper Demirbaş, "Bu bir eksiklik ya da
geri kalmışlık değil. Biz yıllardır kadavra bağışının artırılması için uğraşıyoruz ama bu zaman
isteyen bir şey" dedi.
Bugüne kadar 5 bin böbrek, 500'ün üzerinde ise karaciğer nakli gerçekleştiren Demirbaş, 3-9
Kasım Organ Bağışı Haftası öncesinde şu çağrıda bulundu:

"Organ yetmezliği ve ölüm ne cinsiyet tanır, ne de millet. Zengin misin, fakir misin diye
sormaz, yaşının, mesleğinin de önemi yoktur. Herkes eşittir. Organ nakliyle 20 yılı aşkın
süredir uğraşan biri olarak 'Lütfen öldükten sonra organlarınızı bağışlayın'. Çünkü toprak
oluyorlar. Öbür dünyada onlara ihtiyacınız olmayacak, bunu bütün dinler de bu şekilde
söylüyor.
"
Diyaliz hayata bağlar, nakil hayat kurtarır
Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada organ kıtlığı yaşandığını ifade eden Demirbaş,
kadavradan elde edilecek organların da organ yetmezliği olan hastalar için yeterli olmadığını
vurguladı. Eskiden diyaliz makinesi az ya da yaygın olmadığı için de böbrek hastalarının
çoğunun kaybedildiğini söyleyen Demirbaş, "Şimdi böbrek hastalarını daha uzun yaşatmak
mümkün. Tüm bunlar da organ ihtiyacını artırıyor. Diyaliz hastaları hayata bağlar ama hayat
kurtaran nakildir. Bu hastalığın kesin çözümü böbrek naklidir. Diyaliz tedavisini, hastaya
böbrek nakli için gerekli süreyi kazandıran bir tedavi yöntemi olarak düşünmeliyiz. Bu
nedenle tüm dünyada olduğu gibi yasal, bilimsel ve etik sınırlar içerisinde olmak şartı ile
böbrek nakli ile ilgili geliştirilen her yöntemin sayısı ve başarısı artırılmalıdır" dedi.
Yakınlarınızın hayatını kurtarın
Bu noktada hastaların ailelerinde böbrek ya da karaciğer bağışlayabilecek insanlar varsa
değerlendirilmesinin de son derece önemli olduğuna dikkat çeken Demirbaş, bu konudaki çok
sayıda yanlış inanışın önemli bir engel olduğunu ise şu sözlerle aktardı:
"Çok yanlış inanışlar var. Örneğin 'bir böbreğimi verirsem sakat kalırım, çocuğum olmaz'
diyen hastalar oldu. Bir baba-oğul geldi. Biri A Rh(-) , diğeri A Rh(+). Böbrek naklinde Rh
faktörünün bir önemi yoktur, kan naklinde önemlidir bu. Ama bu hasta sırf bu yüzden yıllarca
nakil olamamış. Bu nedenle ailelerinde kronik böbrek ya da siroz hastası olanların
bilinçlendirilmesi gerekiyor. Eğer verici adayında belli şartlar sağlanmışsa, belli hastalıklar
yoksa yapılan geniş kapsamlı tetkiklerde bir sorun yoksa o zaman böbrek vericisi olmanın bir
zararı yoktur. Peki faydası nedir? Yakınınızın hayatını kurtarmak! Bir transplant cerrahı
olarak gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim: Bir sevdiğimin yaşama dönebilmesi için hiçbir
kaygı duymadan bir böbreğimi bağışlayabilirim. Çünkü biliyorum ki, böbrek nakli hayat
kurtarır."
Organ nakli sadece bir ameliyat değil
Canlı ya da kadavra vericili olsun nakil konusunda tıbbın yanı sıra hukuk, etik, felsefe,
sosyoloji, ekonomi ve eğitimin de etkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Alper Demirbaş, bu
nedenle Türkiye'de organ nakli ve bağışı sorununun çözümü için tüm bu alanların dikkate
alınması ve bu alanlara ilişkin çalışılması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle son yıllarda
Sağlık Bakanlığı'nın organ nakli konusuna önem vermesiyle birlikte, Türkiye'deki organ nakli
sayısının artış gösterdiğini de ifade eden Demirbaş, bunun sonucunda 1998 yılında 360 olan
böbrek nakil sayısının 2015'te 3 bin 200'e ulaştığını ancak bunun da hastaların yaklaşık yüzde
5'ine tekabül ettiğini söyledi.
Böbrek nakillerinde başarı oranı % 98
Prof. Dr. Alper Demirbaş, organ nakillerindeki başarıda ise en önemli iki faktörün uygun
organ ve tecrübeli ekip olduğunu vurguluyor. Nakilin ardından 1 yıl sonunda böbrek
nakillerinde başarı oranının % 98, karaciğerde ise % 85 olduğunu kaydeden Demirbaş, bu
hastaların hasta olmayan kişilerle aynı sağlık durumuna ulaştığını belirtti.
Böbrek hastalığı sinsi ilerliyor
Peki böbrek hastası olmamak ya da tedavide geç kalınmamak için ne yapılmalı? Demirbaş,
böbrekleri korumak için öncelikle sağlıklı yaşanması ve sık sağlık kontrolünden geçilmesini
öneriyor. Böbrek hastalarından yarısından fazlasında hastalığın çok sinsi seyrettiğini aktaran
Prof. Dr. Alper Demirbaş, sinyalleri ise "Vücutta ödem olabilir, idrarda azalma ve koyulaşma
olabilir. Birden tansiyon çok yükselebilir" diyerek özetledi. Böbrek hastalığının en önemli
nedenlerinden birinin insüline bağlı olan şeker hastalığı olduğuna dikkat çeken Demirbaş, bu

nedenle şeker hastalarının şeker kontrollerini çok dikkatli yapmalarını tavsiye etti.
Kurumsal Haber .
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20215.html
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Hayatımızdaki büyük eksiklik: D Vitamini
D vitamini, insandaki 200'den fazla geni etkiliyor. Üstelik bu genler arasında kanser ve
bağışıklıkla ilgili hastalıklarla bağlantılı olanlar da var. Yapılan araştırmalar D vitamini
eksikliğinin kolon ve prostat kanserini tetikleyebileceğini ortaya koyuyor.
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Türkiye'de her 3 yetişkinden 2'sinin D vitamini eksikliği yaşadığına dikkat çeken Medical
Park Göztepe Hastane Kompleksi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, şu uyarılarda
bulunuyor: "D vitamini eksikliği, özellikle ileri yaşlarda kalp hastalıklarından ölüm riskini
artırıyor. D vitamini eksikliği yaşayan gençlerde ise metabolik sendrom görülme riski 4 kat
fazla."
Günümüzde birçok kişinin en büyük şikâyetlerinin başında yorgunluk, stres, kas ve kemik
ağrıları geliyor ama çoğu zaman bu sorunun nereden kaynaklandığı bulunamıyor. Medical
Park Göztepe Hastane Kompleksi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, aslında bütün
bu şikayetlerin nedeninin D vitamini eksikliği olabileceğine dikkat çekiyor. Daha önceleri D
vitaminine kemik sağlığı açısından önem taşıyan ve dışarıdan alınması gereken bir vitamin
gözüyle bakıldığını söyleyen Prof. Dr. Bengi Başer, "Ancak yapılan son araştırmalar, D
vitamininin öneminin bugüne kadar bilinenden çok daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Bu
vitaminin insandaki 200'den fazla geni etkilediği, bu genler arasında kanser ve bağışıklıkla
ilgili hastalıklarla bağlantılı olanların da bulunduğu anlaşıldı" dedi.
Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, D
vitamini eksikliğinin yol açtığı sağlık sorunlarını şöyle anlatıyor:
Gençlik döneminde zor fark ediliyor
"Türkiye'de her üç yetişkinden ikisinin D vitamini eksik. Eksiklik genelde gençlik ve orta yaş
döneminde çok fazla fark edilemiyor. Ancak kanda ölçümle saptanabiliyor. Rahatsızlık, yaş
ilerledikçe ve D vitamini eksikliği arttıkça kaslarda güçsüzlük, sık düşme ve geceleri özellikle
kramplar ve yaygın vücut ağrıları gibi silik şikâyetlerle kendini gösteriyor.
Kalp hastalığından ölüm riskini artırıyor
ABD'deki Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmada kandaki D
vitamini düzeyi ile 65 yaş üstü ölüm oranı arasındaki ilişki incelendi. Sonuçlar D vitamini
eksikliğinin özellikle ileri yaşlarda kalp hastalıklarında ölüm riskini artırdığını ortaya koydu.
Düşük D vitamini seviyesinin kalp yetmezliğinde de rol oynadığı belirlendi. Araştırmacılar, 3
bin 400 kişinin kan örneklerini analizi sonucunda, D vitamini oranı düşük olanların kalp
hastalıklarından kaynaklanan ölüm riskinin diğerlerinden üç kat fazla olduğunu tespit etti.
Yüksek tansiyon riski 2 kat fazla

Yetişme çağında yeterince D vitamini almayan gençlerin, alanlara oranla yüksek tansiyon ve
şeker hastalığına yakalanma olasılığının 2 kat, kalp damar hastalıklarının en önemli nedeni
olan metabolik sendroma yakalanma olasılığının ise 4 kat fazla olduğu belirlendi. Johns
Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Jared Reis yönetiminde 12-19 yaşlarındaki
3 bin 577 kişi üzerinde yapılan bir diğer araştırmada ise D vitamininin önemi vurgulanarak,
kapalı mekanlarda zaman geçirme ve düzensiz beslenme alışkanlıklarının, gençlerin ve
ergenlerin gelecekteki sağlıklarını da ipotek altına aldığına dikkat çekildi.
Sırt ağrısı çekenler dikkat!
Düşük seviyedeki D vitamini sadece kemik erimesi riskini yüzde 300 artırmakla kalmıyor,
aynı zamanda açıklanamayan kemik ağrılarına da neden oluyor. Sırt ağrısı çekenlerin yüzde
80'inde de D vitamini eksikliği gözlemleniyor.
12 kanser türüyle ilişkisi var
D vitamini eksikliği kemik problemleri ve kalp hastalıklarının yanı sıra, kolon ve prostat
kanseri gibi pek çok hastalığa neden olabiliyor. Öyle ki Cancer dergisinde yayınlanan bir
araştırmaya göre D vitamini eksikliği, her yıl 23 bin yeni kanser vakasına yol açabilecek
potansiyele sahip ciddi bir sorun olarak tanımlanıyor.
Laboratuvar çalışmalarına göre normal D vitamini seviyelerine sahipseniz, kanser hücreleri
vücudunuzda gelişmekte zorlanıyor. D vitamini açısından güçlü bir beslenme düzenine sahip
kişilerde, kanserli kolon dokularının gelişme riskinin yüzde 40 azaldığı görülüyor.
NASA doktorlarından William Grant ise birkaç yıl önce yaptığı araştırmada, düşük UV
seviyesi ile 12 farklı kanser türü arasında bir ilişki buldu. Bu araştırma, ABD'nin kuzeyinde
yaşayanların, güneydekilere kıyasla bir buçuk kat daha fazla kolon, prostat ya da göğüs
kanserine yakalandıklarını ortaya çıkardı.
Doktora danışın
En önemli D vitamini kaynaklarından biri güneştir. Ancak D vitamini güneş dışında besinler
yoluyla da alınabilir. Balık yağı, süt ve süt ürünleri, morina balığı yağı, sardalye, uskumru,
somon, ton balığı, yumurta sarısı, tereyağı, yulaf ezmesi gibi besinlerde D vitamini bulunur. D
vitamini içeren besinlerde D vitamini etkin halde bulunmaz, önce karaciğer sonra böbrek
tarafından iki aşamada aktif hale dönüşür.
Sadece beslenmeyle D vitamini gereksinimini karşılamak oldukça zordur. Çünkü bir yumurta
20 IU, bir bardak süt 100 IU, bir tatlı kaşığı balık yağı 400 IU D vitamini içerir. Saat 10.0015.00 arasında günde 10 dakika güneşlenmek, ciltten 3000 IU civarında D vitamini sentezini
sağlar. İşte bu nedenle güneşlenme imkânının olmadığı kış aylarında D vitamini
desteklerinden istifade edilebilir. Ancak bu besinler, kandaki D vitamini seviyesini ölçmeden,
yani doktor tavsiyesi olmadan asla alınmamalıdır. Öyle ki, D vitamininin fazlası bebeklerde
zihinsel ve fiziksel geriliğe, çocuklarda ise boy kısalığına ve zehirlenmelere bile neden
olabilir. D vitamini eksikliği ve yetersizliği tanısı, kandaki D vitamini (25OHD) düzeyleri ile
konabilir. 30 ng/ml üzeri normal, 20-30 ng/ml arası D vitamini yetersizliği, 20 ng/ml altı D
vitamini eksikliği olarak tanımlanır."
D vitamininin vücuttaki fonksiyonları
İnce bağırsaklardan kalsiyum ve fosforun emilimini düzenleyerek kemik büyümesi,
sertleşmesi ve tamiri üzerinde etkili olur. Bakterileri öldüren protein hücrelerinin çoğalmasına
destek verir. Raşitizmi önler. Böbrek hastalıklarında düşük kan kalsiyumu seviyesini
düzenler. Postoperatif (ameliyat sonrası) kas kasılmalarını önler. Kalsiyumla birlikte kemik
gelişimini kontrol eder. Bebekler ve çocuklarda kemik ve dişlerin normal gelişme ve
büyümesini sağlar. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20216.html
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Cüceloğlu, anne-babalarla buluşuyor
Bilgi Eğitim, çocuklarını anlamak ve onlarla daha iyi iletişim kurmak isteyen ebeveynler için
‘Ana-Baba Okulu’ eğitim programını başlatıyor. 3 hafta sürecek program İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nin Bursa’daki merkezi BİLGİBursa’da gerçekleşecek. Programda aralarında
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun da bulunduğu eğitimlerde önceki kuşaklardan aktarılan
değerler masaya yatırılacak, çocuklarla kaliteli ve etkili iletişim kurabilmenin teknikleri
aktarılacak
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Çocuklarla kaliteli iletişim
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim, çocuklarını
anlamak ve onlarla daha iyi iletişim kurmak isteyen ebeveynler için ‘Ana-Baba Okulu’
konulu bir eğitim programı düzenliyor. Programda, “Çocuğumla iletişim kurarken kendi
ebeveynlerimle ilişkimden neler getiriyorum? Onunla kendi tercih ettiğim ilişkiyi kurabiliyor
muyum? Neden bazı davranışları beni özellikle sinirlendiriyor? Oyun nerede biter, disiplin
nerede başlar? Çocuğumun başarılı olmasını isterken mutluluğundan ödün mü veriyorum?”
sorularının yanıtları aranacak. Eğitimin sonunda, katılımcı anne ve babalar, çocuklarının
yalnız akademik anlamda değil hayatın genelinde başarılı olması için izlemeleri gereken
yolları keşfedecek.
BİLGİBursa’da gerçekleşecek
‘Ana-Baba Okulu’ eğitimlerine Yrd. Doç. Dr Yudum Akyıl, Psikolog Yeşim Canlı, Prof. Dr.
Doğan Cüceloğlu ve Yrd. Doç. Dr Elif Göçek eşlik edecek. Toplam 15 saat sürecek eğitimler
19 Kasım-3 Aralık tarihlerinde ve Cumartesi günleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin
Bursa’daki merkezi BİLGİBursa’da gerçekleşecek. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20217.html
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Milletvekili Karayel'den “Gençlerin Rol
Modeli” semineri
Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel,
Şahinbey Belediyesi’ni ziyaret ederek, belediyenin gençlik merkezlerinde ve sosyal
tesislerinde görev yapan öğretmenlere “Gençlerin Rol Modeli” konulu seminer verdi.
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Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere Şahinbey Belediye Başkanı
Mehmet Tahmazoğlu, başkan yardımcıları, kurum müdürleri, eğitimciler ve vatandaşlar
katıldı.
“Sizlere büyük görevler düşüyor”
Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel,
öğretmenlerin gelecek nesillerin şekillenmesi adına büyük görevler üstlendiğini belirterek,
“Öğretmenler olarak sizlerin öğrencilere verdiklerinizin yanında davranışlarınız da önemli.
Ben mesela ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede hocalarımın bazılarını daha fazla severdim.
Bazılarıyla da normal ilişkilerimiz vardı. Daha fazla sevdiğim hocalarımın yaptığı birçok şeyi
onlara özendiğimden ve sevdiğimden yapmaya çalışırdım. Unutmayın sizlerin yetiştirdiği
öğrenciler, geleceğimize yön verecekler” dedi.
‘‘Gençler kötü zamanlarda hazırlanmalı’’
Karayel, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, “Gençlerimizi iyi
zamanlar için hazırlarken, zor zamanları da unutmayalım. 15 Temmuz günü insanlarımız
içindeki vatan millet aşkıyla sokaklara dökülerek vatanı kurtardılar. Mesele sadece hükümetin
devrilmesini engellemek değildi. Vatanı milleti ve devleti kurtarmaktı. Bu girişimi yaparken,
‘arkadaşlar sabahlara kadar uyumayın’ deyip sonra siz gidip yatarsanız veya sadece bunu
sözde söylerseniz bunun etkisi bir yere kadar olur. Sizler de öğrencilerinizi donanımlı bir
şekilde yetiştirerek, zor günlere de hazırlamalısınız. Öğrencilerimiz iyi günlere olduğu kadar,
darbelere de hazır hale getirilmeli” dedi.
‘‘Öğretmenlik kutsal bir meslektir’’
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gelecek nesillerin öğretmenlerin elinde
şekillendiğini belirterek, “Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Yeni bir neslin iyi bir şekilde
yetişmesi için en önemli unsur öğretmenliktir. Bu sadece milli eğitimin vazifesi bizim bu
alanda işimiz yok demiyoruz. Zaten tesisleri yapmamızdaki amaçta bu. Gençlerimizin daha
iyi şartlarda ve Cumhurbaşkanımızın dindar nesil projesi çerçevesinde yeni nesillerin
yetişmesini sağlamaktır” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20218.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

NYÜ öğrencileri yenilikçi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde (NNYÜ) öğrenim gören 80 öğrenci, Ekonomi
Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Akdeniz İhracatçı
Birlikleri (AKİB) tarafından Adana’da 2. kez düzenlenen İnovasyon Haftası etkinliklerine
katıldı.
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Yenilikçi çalışmaların ihracatla buluşması ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması için
Adana Hiltonsa’da düzenlenen etkinliklere katılan NNYÜ öğrencileri iki gün boyunca
konferans, panel, work shop ve söyleşilere katılarak, kendi alanında başarısını kanıtlamış
şirketlerin üst düzey yöneticilerinin, iş adamı, gazeteci, yazar ve sanatçıların bilgi ve tecrübe
paylaşımlarından faydalanma imkanı buldular. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet
Büyükekşi gibi pek çok önemli ismi öğrencilerle bir araya getiren İnovasyon Haftası
etkinliklerinde, yüksek katma değerli ihracat artışının en önemli bileşenleri arasında yer alan
inovasyon, ar-ge, tasarım ve markalaşmaya yönelik, Türkiye’de Geliştirilen Teknolojilerin
Avrupa ve Kuzey Amerika Pazarına Girişi ve Başarı Hikayesi, İlham Veren
Girişimciler, Sıradışı Kadınlar, Yıkıcı İnovasyon Dönemi ve Maker Hareketi, Modayı Marka
Yapanlar, Türkiye’de İnovasyon ve Endüstri 4.0, Akıllı Nesneler, Girişime Yönelik, Yüksek
Performanslı, Yaşanılabilir Şehirler gibi konu başlıkları altında konuşmalar gerçekleştirildi.
Öğrencilerin İnovasyon Haftası etkinliklerine katılmasının önemine dikkat çeken NNYÜ
Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Üniversitelerinin pazar odaklı olup, inovasyon ve işbirliği
kültürünü özendirici ve geliştirici yönde bir organizasyon yaklaşımını benimsediğini hatırlattı.
Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, “Üniversitemizde eğitim; esnek, dinamik, disiplinler arası,
bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanabilme, bilgi üretme ve üretilen bilgiyi teknolojiye, toplumsal ve
ekonomik faydaya dönüştürme yönünde planlanmıştır. Öğrencilerimizin iş dünyası ile
işbirliğini güçlendirmeye yönelik firmalar ve uzmanlarla bir araya gelmeleri, firmaların staj
ve iş imkânlarından faydalanmaları, kişisel ve mesleki vizyonlarını geliştirmeleri, iş
dünyasındaki alternatifler konusunda farkındalık kazanmaları amacıyla, öğrencilerimizin
kendi alanları ile ilgili firmalara, fabrikalara, kurum ve kuruluşlara çok sayıda sosyal ve
teknik geziler düzenlenmektedir” dedi.
İnovasyon Haftası Etkinlikleri kapsamında ayrıca, Adana Hiltonsa’da oluşturulan NNYÜ
Tanıtım Standı da büyük ilgi gördü. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve çok sayıda katılımcı NNYÜ Standını ziyaret ederek
Üniversite hakkında bilgiler aldı. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20219.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Aksaray merkezli 4 ilde FETÖ/PDY
operasyonu
Aksaray merkezli Nevşehir, Kayseri ve Ankara illerinde müftülük personeline yönelik
FETÖ/PDY operasyonunda 9'u kadın 18 kişi gözaltına alındı.
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Aksaray merkezli Nevşehir, Kayseri ve Ankara illerinde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör
Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda müftülük personeli 9'u
kadın 18 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Müftülüğü personeli olduğu belirlenen 18 kişiye yönelik
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete
geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi
ekipleri, sabah erken saatlerde Aksaray merkezli olmak üzere Nevşehir, Kayseri ve Ankara’da
eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, 18 müftülük personelinin 15’i
Aksaray’da, 3’ü de diğer illerde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden
İbrahim A.'nın Aksaray Diyanet İmamı olduğu tespit edildi. 9'u kadın 18 şüpheli Aksaray
Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet
müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20221.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Cam işleme sanatçısı Halil İbrahim Mert, boru ve çubuk şeklindeki bor camları, 20
yıldır nefesiyle sanat eserlerine dönüştürüyor.
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Sivas'ta, Buruciye Medresesi'nde başladığı sanatını, 2 yıldır Şifaiye Sokak'taki iş yerinde
sürdüren 40 yaşındaki Mert, cam üfleme sanatıyla birbirinden farklı yüzlerce eşya üretiyor.
İmalatın yanı sıra satış da yaptığı yaklaşık 10 metrekarelik dükkanında ilk olarak oksijen ve
LPG ile çalışan "şalama ocağını" açarak işe koyulan Mert, ısıya dayanıklı boru ve çubuk
şeklindeki bor camlara, ateş üstünde dengeli ve titizlikle üfleyerek şekil veriyor.

Cımbız ve maşa gibi araçlar da kullanan Mert, bir figürü ortalama 5 dakika ile 1 saat arasında
ortaya çıkarıyor.
Kangal köpeği, Sivas ibriği, Nasreddin Hoca, Denizli horozu, semazen, eski Osmanlı ve
Selçuklu şişeleri, antik şişeler, Alaaddin'in lambası ve pegasus gibi figürleri ile tanınan ve
yüzlerce süs eşyası da üreten Mert, 20 yıldır nefesini sanata dönüştürüyor.
Sivas'ın yanı sıra yurtiçi ve dışındaki fuar ve organizasyonlarda sanatını tanıtmaya çalışan
Mert, katıldığı etkinliklerde canlı sunum yaparak cam üflemeye ilgiyi artırmak istiyor.
- "Cam sanatında kültürümüzle özdeş ürünler var"
Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cam üfleme sanatını 20 yıl önce yakın
akrabalarından usta-çırak ilişkisiyle öğrendiğini söyledi.
Cam üflemede ateşi ve nefesi dengeli kullanmanın önemine dikkati çeken Mert, fabrikasyon
hiçbir ürün kullanmadığını belirtti.
Cam üflemeyi kardeşiyle yaptıklarını dile getiren Mert, yakın aile çevresinde bu sanatla
uğraşan 6 kişinin ise İstanbul'da yaşadığını aktardı.
Yurt dışındaki etkinliklerde Türkiye'yi temsil ettiklerini, sergi, fuar ve organizasyonlarda canlı
performans sergilediklerini anlatan Mert, şöyle konuştu:
"Gittiğimiz her yerde ocağımızı, masamızı kuruyoruz. İnsanların önünde cam sanatını
uygulamalı olarak gösteriyoruz. Cam sanatında kültürümüzle özdeş ürünler var. Buradaki
ürünlerin çoğu müzelerde bulunanların taklitleri. Roma, Selçuklu Osmanlı dönemine ait
ürünler var."
Mert, yaz mevsiminde gurbetçiler sayesinde hareketliliğin arttığını, kış aylarında ise daha çok
yaza hazırlık yaptıklarını dile getirerek, cam üfleme sanatını Sivas'ta yaşatmak için mücadele
verdiklerini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20222.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Mustafa Boydak: “Hayırseverlik
anlayışımıza darbe vuruldu”
Kayseri’de dün başlayan ve 67 kişinin yargılandığı FETÖ/PDY duruşması devam ediyor.
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2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, ancak kalabalık nedeniyle konferans salonunda
gerçekleştirilen duruşmada 10’una SEGBİS sistemi ile bağlanmak üzere 29 tutuklu sanık, 26
tutuksuz sanık, 13 yakalamalı sanık ve 9 müşteki yargılanacak. Müştekilerden biri aynı
zamanda sanık olarak dinlenecek.
3 gün süreceği ifade edilen duruşma kapsamında dün yalnızca, Boydak Holding Yönetim
Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak ile Holding eski CEO’su Memduh Boydak’ın savunmaları
alınabilmişti. Hacı Boydak ve Memduh Boydak kendilerine isnat edilen, Türkiye Cumhuriyeti
hükümetini düşürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olma, terör örgütüne yöneticilik

yapma, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçu ve anayasayı
ihlal suçlarını kabul etmediklerini, tahliye beraatlarının kabulünü istedi. Bunun yanı sıra, Hacı
Boydak, ailesinin 60 yıldan bu yana edindiği servetlerden yaptıkları yardım ve bağışlardan
dolayı tutuklu bulunduğunu dile getirdi. Memduh Boydak ise “Bugünden o günlere
baktığımız zaman aldatıldığımızı görüyoruz. Ama o günkü şartlarda bunu fark edememiştik”
dedi.
Bugünkü duruşmalarda ise sırası ile tutuklu yargılanan Holding Yönetim Kurulu eski
yöneticilerinden Bekir Boydak, Şükrü Boydak, İlyas Boydak ve tutuksuz yargılanan Kayseri
Sanayi Odası eski Başkanı ve holdingin TMSF’ye devrinden sonra yönetim kurulu başkanlığı
görevini devralan Mustafa Boydak savunmalarını verdi.
Bekir Boydak: “Aile üyeleri dışında sanıklardan ikisini tanıyorum”
Bekir Boydak, 28 yıldan bu yana İstanbul’da yaşamasına rağmen, Kayseri’deki bir davadan
dolayı yargılanmasına anlam veremediğini belirtti. Bunun yanı sıra, yargılanan 67 kişiden,
aile bireyleri dışında sadece 2 kişiyi tanıdığını da sözlerine ekleyen Bekir Boydak, himmet
yolu ile örgüte para aktardığı şeklindeki isnatları kabul etmediğini ifade etti.
Şükrü Boydak: “Vakfın kapatılması yargısız infazdır”
Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak ise yönetim
kurulunda olduğu Boydak Eğitim ve Kültür Vakfından dolayı yargılandığını, ancak kendisine
atılı olan terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçunu kabul
etmediğini kaydetti. Vakfın denetim altında olmasına ve konuya ilişkin herhangi bir suça
rastlanmamasına rağmen kapatıldığını öne süren Şükrü Boydak, söz konusu kapatmayı
yargısız infaz olarak değerlendirdi. Düşünce olarak muhafazakar olduğunu belirten Şükrü
Boydak, kuruluşundan bu yana AK Parti’ye destekte bulunduğunu da söyledi. Şükrü Boydak,
fotoğraf çektirdiği söylenen Hamza Sıddık Türkmen ve Oğuz Sarıkaya’yı da bizzat
tanımadığını, söz konusu fotoğrafların bir Umre ziyareti esnasında otel lobisinde çekilen toplu
fotoğraflar olduğunu iddia etti. Bunun yanı sıra 6 yıl içinde 2 kez Amerika’ya gittiğini belirten
Şükrü Boydak, ziyaretlerden birinin Amerika’daki şirketleri Sunset, diğerinin de kalp tedavisi
ile ilgili olduğunu ifade etti. Kendisine ve ailesine atılan iftiraların kişisel husumetlere dayalı
olduğunu da öne süren Şükrü Boydak, “Kimseden himmet adı altında para talep etmedim.
Kendi imkanımca yardımda bulundum. Holding’de de beni bu yardımların nedeniyle Şükrü
Baba diye çağırırlar. Kimseye de Şükrü Boydak para istedi dedirtmem. Bana ait olduğu iddia
edilen twittlerle ilgili olarak da, hesabı aktif kullanmıyorum. 4 yıldan bu yana 5 mesajım var.
İlgili twitleri de hiçbir kasıtla yazmadım. Memduh Boydak’ın ‘Ona selam olsun’ şeklindeki
twitini de dün kendisinin ifade ettiği gibi, peygamber efendimize yazılı olduğunu bildiğim
için beğendim. Bu süreçte ben ve ailem mağdur olduk. Bir iş adamıyım, darbeden en çok ben
zarar görürüm. Geçmişte hiçbir sabıkam olmamasına ve devlete bağlı olmama rağmen bugün
kanlı bir terör örgütünün üyesi olarak, Allah rızası için yaptığım yardımlardan dolayı
yargılanıyorum” dedi.
Sanıklar iddianameleri yeniden inceleyebilecek
Şükrü Boydak’ın OHAL ve tutukevinin fiziki şartlarından dolayı, kendisi hakkındaki 16
klasör iddianameyi inceleyemediğini belirtmesi üzerine, Mahkeme Başkanı, konuyla ilgili
dilekçeye henüz yanıt geldiğini ve iddianamenin incelenmesi talebi ile ilgili bir karar
verileceğini ifade etti.
Murat Bozdağ: “Twitlerimin herhangi bir örgütle ilişkisi yoktur”
Boydak Holding eski Dış Ticaret Genel Müdürü Murat Bozdağ ise 2006 yılında Kayseri’ye
taşındığını, hayatının iş, ev ve Organize Sanayi Bölgesi arasında geçtiğini söyledi. İşi gereği
zaten sürekli yurt dışında bulunduğunu belirten Murat Bozdağ, “Hiçbir cemaate, deneğe,
vakfa yakınlığım yok. İddianamede bana isnat edilen suçlar sosyal medyadaki twitlerimle
alakalıdır. Bu paylaşımlar herhangi bir kurumu, kişiyi, siyasi görüşü hedef almış ve bir örgütü
desteklemek için atılmış değildir. Hangi ruh durumu içinde olduğumu hatırlayamadığım

şekilde yapılmış paylaşımlardır. İddianamede iddia edilen ve evimde bulunduğu söylenen
hard diskin de aslı yoktur” ifadelerinde bulundu.
Mustafa Boydak: “Hayırseverlik anlayışımıza darbe vuruldu”
Son olarak, tutuksuz yargılanan KAYSO eski Başkanı Mustafa Boydak’ın savunması alındı.
Diğer sanıklar gibi kendisine atılı suçları kabul etmediğini belirten Mustafa Boydak,
FETÖ/PDY terör örgütünün yaklaşık 4 yıldan bu yana ailesi ile ilgili algı operasyonunda
bulunduğunu öne sürdü. Mustafa Boydak, “Ailece zor bir dönemden geçiyoruz. Belki
kendimizi yeterince ifade edemedik. Bunda hatalarımız olduğunu kabul ediyorum.
Bünyesinde 14 bin çalışanı, 2 binden fazla bayii olan bir holding, hiçbir terör örgütü ile
bağlantısı olmamasına rağmen bugün TMSF’ye devredildi. Kanlı terör örgütü ailemiz
üzerinde algı oyunu oynuyor. 3-4 yıldır sanki onlardanmışız gibi ailemiz üzerinde oyun
oynuyor”
dedi.
Boydak ailesinin Türkiye’de hayırseverliği ile bilindiğini dile getiren Mustafa Boydak, 15
Temmuz darbe girişiminin, Türkiye’deki hayırseverlik anlayışına darbe vurmasından endişe
ettiğini söyledi. Mustafa Boydak, “Selçuklulardan, Osmanlılardan gelen bir vakıf geleneğimiz
var. İnsanlarımızın hayırseverlik anlayışının hain FETÖ örgütünün girişiminden dolayı
törpülenmesi korkum var” diye konuştu.
“Vakfımızın terör örgütü ile ilişkisi yoktur”
Mustafa Boydak, Boydak Eğitim ve Kültür Vakfının ilgili kurumlar tarafından
denetlenmesine ve 12 yıldan bu yana hiçbir şaibeye konu olmamasına rağmen kapatıldığını
öne sürdü. KHK ile kapatılan 55 kurumun yeniden açıldığını hatırlayan Mustafa Boydak,
“Vakfın ismi sırf Boydak diye kapatıldı. 2007’de kurulan vakfımız 18 bin 500 öğrenciye
yardım etti. Aş evleri, tüp bebek, sünnet ettirdiğimiz çocuklar, ayni yardımlar için 9 yılda 25
milyon TL’lik bütçe harcanmış. Vakfımızın hiçbir terör örgütü ile ilişkisi yoktur. Belgelerin
tekrar incelenerek bunun ortaya çıkarılması, devletimizin yargı sisteminin adaleti tesis ettiğini
göstermesi bakımından önemlidir. Bırakınız FETÖ’yü, F ile ilişkimizin tespit edilmesi
durumunda gerekeni yaparız. Derdimiz vakfın yeniden açılması değil, vakfımızın malları
devletimize feda olsun” şeklinde konuştu.
“Hain terör örgütü ailemizin eğitime hassasiyetini kullandı”
Boydak ailesinin hayırseverliği ile ön plana çıktığını vurgulayan Mustafa Boydak, “Bizim
yaptığımız bazı yardımlardan dolayı sorgulanıyoruz. Bunların nereye gittiğini bilmemiz
mümkün değil. Haberimiz olmadan yaptığımız yardımlar başka yerlerde kullanılmışsa bunun
sorumluluğu bize ait değil. Aramızda eğitim düzeyi en düşük olan Hacı Ağabeyimizdir. O da
dışarıdan üniversite bitirme sınavlarına tutuklu olduğu dönemde bile hazırlandı. Bizlerin,
eğitim için kapımızı çalanlara sempatisi var. Türkiye’nin dört bir yanından bir çok eğitim
kurumuna katkımız var. Allah rızası ve eğitim bizim için bizlerde yeri ayrıdır. Bu hain terör
örgütü geçmiş yıllarda eğitime olan hassasiyetimizden yararlandı” ifadelerini kullandı.
Mustafa Boydak da, kendisine isnat edilen suçları kabul etmediğini, tahliyesini istediğini ifade
etti.
Mustafa Boydak savunmasının ardından öğle arası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20223.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Jandarma'dan kaçak sigara ve silah
operasyonu
Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 490 paket kaçak sigara ile tabanca kesici
ve delici alet ile çok sayıda fişek ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube
Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocasinan ilçesine bağlı
Yazır Mahallesi'nde iki şahsın evlerinde ve depo olarak kullandıkları yerde arama yapıldığı
öğrenildi.
Yapılan aramalarda 490 paket kaçak sigara, 1 adet tabanca ve 23 adet tabanca fişeği, 30 adet
kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet tek kırma av tüfeği, bir adet şarjör, 1 adet hançer, 1 adet gaz
tabancası,
5
adet
gaz
tabanca
fişeğinin
ele
geçirildiği
bildirildi.
Yetkililer gözaltına alınan iki kişi hakkında soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20224.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Darbeci askerlerle aynı yerde olmaktan
utanıyorum
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak'ın yanı sıra Hamdi Kınaş
ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "İl imamı" Sıtkı Baş'ın da
aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
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Hacı Boydak’ın oğlu İlyas Boydak, Sincan Cezaevi'nde, darbeye kalkışan askerlerle kaldığını
ve buradaki 4 sivilden biri olduğunu belirterek, bu askerlerle, generallerle aynı ortamda
bulunmaktan
utandığını,
beraatını
talep
ettiğini
sözlerine
ekledi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün başlayan duruşmaya, aralarında Boydak
Holding eski yöneticileri Hacı, Memduh, Mustafa, İlyas ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı

26'sı tutuklu 50 sanık ile avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuklu bazı sanıklar ise Ses ve
Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kanalıyla ikinci celseye iştirak etti.
Mahkeme heyeti, savunmasını önceki gün ki celsede yapan sanıklardan Hacı Boydak'a,
hakkındaki deliller ile ilgili çeşitli sorular yöneltti.
Bülent Gürdoğan'ı tanıyıp tanımadığı sorulan Boydak, bu kişinin ortakları ve akrabaları olan
Mehmet Gürdoğan'ın oğlu olduğunu söyledi. Mahkeme başkanının bu kişinin hesabına
kendisi ve holding hissedarı diğer aile bireyleri tarafından yüklü miktarlarda para
aktarıldığını, Gürdoğan'ın da bu paraları tekrar Şükrü Boydak'a havale ettiğini söylemesi
üzerine Boydak, şunları anlattı:
"Gürdoğan ailesi ile Hes Kablo AŞ'de ortağız. Maddi imkanları yeterli olmadığı için sermaye
artırımlarında Şükrü Boydak'tan emanet para almışlardı. Hisse oranlarını küçültmeye karar
verdiler ve yüzde 5 küçüldüler. Bu para transferleri de hisse devrinden kaynaklanıyor.
Sattıkları hissenin parasını alınca Şükrü Boydak'tan aldıkları emanet parayı da ödediler.
Havale açıklamalarında bu işlemlerin hisse devrine ilişkin olduğu konusunda not
düşülmüştür."
Mahkeme başkanının, Bülent Gürdoğan'ın albay olduğunu ve darbeye kalkışmaktan hakkında
soruşturma yapıldığını belirtmesi üzerine Boydak, bu konuda bilgisinin olmadığını söyledi.
Bekir Boydak da ağladı
Tutuklu sanıklardan Bekir Boydak da isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini, bu suçların
fiil ve delilleri gösterilmediği için geçersiz olduğunu savundu. Şirketlerini şeffaf bir şekilde
yönettiklerini vurgulayan Boydak, tedarikçilerinden himmet istenmesi iddiasının doğru
olmadığını ileri sürdü.
İfadesi sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Bekir Boydak, hayatında hiç cemaat
toplantısına
gitmediğini,
himmet
vermediğini
ve
toplamadığını
savundu.
İlyas Boydak'ın ifadesi
Tutuklu sanıklardan Hacı Boydak’ın oğlu İlyas Boydak da kendisine isnat edilen suçlamaları
kabul etmediğini söyledi. Boydak, Sincan Cezaevi'nde, darbeye kalkışan askerlerle kaldığını
ve buradaki 4 sivilden biri olduğunu belirterek, bu askerlerle, generallerle aynı ortamda
bulunmaktan utandığını, beraatını talep ettiğini sözlerine ekledi.
Erol Boydak: FETÖ’ye yardım toplamadım
Tutuksuz sanıklardan Erol Boydak ise, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul
etmediğini ve FETÖ'nün hiçbir toplantısına katılmadığını belirtti.
Gizli tanıklardan birinin kendisi hakkında "2008 yılında bir yurtta düzenlediği toplantıda
FETÖ'ye para topladığı" şeklindeki iddiayı reddeden Boydak, "Böyle bir toplantıyı üzerinden
bu kadar yıl geçtikten sonra hatırlamam mümkün değil. Dediği gibi o ortamda bulunmuş
olabilirim. Ancak benim böyle bir toplantıyı organize ettiğim yalandır. Toplantıya da
gittiysem FETÖ'ye yardım toplamak için değil, ahbaplarla görüşmek için gitmişimdir." dedi.
Latife yapmış
Mahkeme başkanının "Şaban Kazancı'ya 'İnlerimize girecek miymiş abi?' şeklinde bir mesaj
attınız mı?" sorusu üzerine Boydak, "Evet attım. Bir latife olarak yollamıştım" ifadelerini
kullandı.
Amerika seyahati Anayasa'nın verdiği seyahat hakkı
Boydak ailesi ve Murat Bozdağ'ın avukatı Bülent Hayri Acar ise iddianamenin genelinde
anayasal ve yasal hakların kullanılmasının terör faaliyeti kapsamında değerlendirildiğini ve
iddia makamının kendi iddiasını boşa çıkardığını savundu.
Bağış yapmanın buna örnek verilebileceğini dile getiren Acar, şunları kaydetti:
"Müvekkillerime 'Amerika'ya neden gittin?' diye bir soru soruluyor. Anayasa'nın verdiği
seyahat hakkını kullanarak yapılan bir seyahat. Türkiye'de birçok insan anayasal haklarını
kullandıkları için terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle yargılandı. Anayasal haklarımız
terör suçunun sebebi olamaz. Yasal bir fiil, suça delil gösterilemez. Müvekkillerimin

aleyhinde tanıklık yapanlar burada yargılanan sanıklardan daha çok bu yapının içerisinde
bulunmuşlar. Sıtkı Baş'tan talimat aldıklarını kabul ediyorlar. Savcılık bunların fiillerini
hukuka uygun bulmuş, aynı fiilleri işleyenleri terör suçundan yargılıyor."
Hacı Boydak hakkında "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan açılmış bir dava olmadığını
ancak bu suçtan tutuklandığını iddia eden Acar, müvekkilinin durumunun "fiili tutsaklık"
olduğunu ileri sürdü.
Acar ayrıca, müvekkili olan Murat Bozdağ'ın evinde yapılan arama sonrasında tutulan
tutanakta yer almayan hard diskin iddianamede Bozdağ'ın evinden çıkmış gibi gösterildiğini
iddia etti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20225.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Terörü sadece milli görüş önler
Saadet Partisi(SP) Olağan Genel Kurulunu Yaptı. Genel Başkanlığa Temel Karamollaoğlu’nu
seçen parti siyasetine aynı şekilde devam edeceğinin sinyallerini verdi. SP İl Başkanı Mahmut
Arıkan, yeni genel başkan ile çizgilerinde değişiklik olmayacağını söyledi. Partisinin siyasi
çizgisini anlatan Arıkan, “Terörü Milli Görüş’ten başka kimse önleyemez.” dedi.
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Olağan genel kurulu yapan Saadet Partisi, Genel Başkanlığa Temel Karamollaoğlu’nu seçerek
siyasette yeni bir sayfa açtı. Genel kurul sonrası parti binasında basın toplantısı yapan Saadet
Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel kurul değerlendirmesini yaptı.
Karamollaoğlu ile siyasetlerinin değişmeyeceğini dile getiren Arıkan, partisinin kurulduğu
günden bu yana siyasi çizgisinin değişmediğini belirtti. Arıkan, Türkiye’nin iç ve dış
politikaları ile ekonomik gelişmelerdeki partisinin düşüncelerini aktardı.
Arıkan basın toplantısında şu görüşlere yer verdi;
“Irkçı değiliz”
Terörü Milli Görüş’ten başka kimse önleyemez. Bizi bir arada tutan millet kavramıdır. Biz
“Milleti İbrahim’iz, ırkçı değiliz. Siz İbrahim’in yolunda giderseniz sizi ateşe atmayı denerler
ama Cenab-ı Allah (C.C.) o ateşi gül bahçesine dönüştürür. Bütün bu sorunları inşallah
çözeceğiz.
“İsrail anlaşmasına rıza gösteremeyiz”
İsrail ile yapılan anlaşmayı içimize sindiremedik. Ortadoğu’daki bütün planlar Siyonizm
menşeilidir. Biz buna rıza gösteremeyiz. İsrail’in karşısında ayak da durabilecek tek güç odağı
Türkiye’dir. Bunu hiçbir zaman unutmamanız icap eder.
“Ekonomi obezite olmuştur”
Şu anda dünyada insanların karşılaştığı en büyük hastalıklardan birisi nedir, sorusuna
vereceğimiz cevap “Obezite hastalığı’’ olacaktır. İnsanlar yiyor, şişiyor ama gücü de azalıyor.
Ayak da duramıyor. Şimdi bizim ekonomimiz obeziteye benziyor. Rakamların büyümesi,
ekonomik değerlerin artması, Türkiye’nin güçlenmesi manasına gelmiyor. Şu anda
Türkiye’de kalkınıyoruz diye ne yapılıyor. Otoyollar, havaalanları, tüp geçitler. Bunların

hepsi güzel şeyler. O yolu kendi ürettiğimiz iş makineleri ile yapmalıydık. O yolun üzerinde
giden arabaları biz üretmeliydik. Dünyanın en gelişmiş uçaklarını Amerika’dan alacağız. Bir
uçak kaç liraymış. 98 milyon dolarmış. Tüccar mantığı. Gavurdan aldığımız silah ile
kendimizi savunamayız. THY’yi geliştiriyoruz ama parası onların cebine giriyor.
“Merhametliyiz kardeşlerimizi severiz”
Milletten gerçekleri saklayamazsınız. Hükümetin bütçelerini, merkez bankasının rakamlarına
bir bakın, acıklı halimizi orada görürsünüz. Çıkmaz sokağa girdik. Allah yardımcımız olsun.
Biz felaket tellallığı yapmak istemeyiz. İsteriz ki ekonomik politikaları ülkemizi güçlendirsin.
İktidarda bulunan arkadaşlarımıza onları tenkit etmek, onları kötü duruma düşürmek için
yapmıyoruz. Bundan ders alsınlar, adımlarını ona göre atsınlar istiyoruz. Biz merhametliyiz,
herkesi severiz ama yanlışını da üslubuna göre söyleriz.
“Faize ödenen parayla işsizlik çözülürdü”
Başbakan, Güneydoğu ile ilgili birtakım teşvikler açıkladı, fakat bu teşvikler yetmez,
Planlama olmazsa iş yapamazsınız. Keyfi olarak siz ülkenin ekonomisini ayağa
kaldıramazsınız. Bırakın dış borçları, Dış ticaret açığını nasıl önleneceksiniz. Nasıl bir tedbir
var. Turizm diyorlar. Elin keyfine göre kendimizi nasıl bağlarız. Son otuz yıldır bizim
dönemler hariç, borç ödemesi gözükmüyor. Sadece faiz kaldı, şimdi bütçe de. Faize
ödediğimiz parayı biz bugün sanayiye, tarıma yönlendirebilseydik. Türkiye’de işsizlik diye
bir problem kalmazdı” Haber ve fotoğraf : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20226.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Talas çiçek koktu
Talas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin çeşitli yerlerine menekşe,
kasımpatı ve lale soğanı dikti. Rengârenk çiçekler ile donatılan kavşak ve refüjler dekoratif
taşlar ile de süslendi.
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Kış mevsimine girdiğimiz bu günlerde de çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler
Müdürlüğü yapılan çalışmalar kapsamında her mevsime uygun farklı çiçekler dikiyor.
Belediye ekipleri, park, kavşak ve refüjleri mevsimsel çiçeklerle donattı.
Talas’ı bahçelere ve parklara kavuşturduklarını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, “Parklarımızı ve kavşaklarımızı çiçeklerle donatıyoruz. 3 bin menekşe, 7 bin
kasımpatı diktik. 50 bin de lale soğanı dikilecek. Çevremizi daha temiz ve göze daha hoş
gelecek şekilde düzenliyoruz. Parklarımıza çocuklarımız için yeni nesil oyun grupları ile
donatıyoruz. Bu çalışmalarımıza ilaveten kavşak ve refüjlerimiz de dekoratif taş
süslemelerimiz ve parklarda bakım onarım işleri de devam ediyor.” diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20227.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Yakup Köse, ERÜ’lü gençlerle buluştu
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çağrı Kulübü tarafından “28 Şubattan 15 Temmuza Zafer”
konulu söyleşi ve imza günü düzenlendi.
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Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan 28 Şubat’ın canlı
tanıklarından Gazeteci-Yazar Yakup Köse, henüz 14 yaşında iken yargılanma ve idama
mahkûm olma sürecini katılımcılarla paylaştı.
Yaşadığı zor günleri anlatan Köse, “28 Şubat sürecinde 14-15 yaşındaki masum çocuklar
terörist muamelesi gördü, her türlü işkenceden geçirildi. O zamanlar toplum buna karşı
koyamadı, fakat 15 Temmuz gecesi darbeye hayır denildi” dedi.
28 Şubat ve 15 Temmuz arasında kıyaslama yapan Köse, “28 Şubat post modern bir darbedir.
15 Temmuz zaferi ise tanktan, tüfekten, ölümden korkmayanların zaferidir” diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20228.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Başkan Akdeniz denetime çıktı
Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz, ilçenin muhtelif mahallelerinde belediye
ekiplerinin sürdürdüğü altyapı ve sosyal saha çalışmalarını yerinde inceledi.
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İçmece Mahallesinde yapımına devam edilen İçmece Projesi ve Kayadibi Mahallesi Taziye
evi çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını inceleyerek ilgililerden bilgi alan Başkan
Akdeniz Kayadibi Mahallesinde Asker Uğurlama programına da katılarak gençlerle vedalaştı.
Çadırkaya Mahallesinde yapımı devam eden çok amaçlı sosyal saha çalışmasını yerinde
inceleyen Başkan Akdeniz; “Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar
yapmaya ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda 2017 yılı içerisinde faaliyete
geçireceğimiz İçmece projesiyle de Sağlık Turizmi noktasında İlçemizin önemli bir
potansiyelini daha gün yüzüne çıkartacağımıza inanıyoruz. İlçe genelinde sürdürdüğümüz
çalışmalarda özellikle halkımızın ve mahalle muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaca
cevap verebilecek yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Kayadibi Mahallemizde

Taziye evimizi inşa ettik ve şu anda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımız devam ediyor.
Çadırkaya Mahallemizde gençlerimize sportif faaliyet ve etkinlik alanı oluşturmak adına
yapımına başladığımız gençlerimizin futbol, voleybol ve basketbol oynayabilecekleri mini
saha projesi çalışmalarımızda sona gelindi. İnsanlarımız her şeyin en güzeline layık.
Dolayısıyla da bu güzellikleri onlara sunmak konusunda da mesafe tanımaksızın, zaman
tanımaksızın hızlı bir şekilde yol alıyoruz. İlçemizin bu farklı mahallelerine yapılan hizmetler
ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20229.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Kayseri'de iddiaya göre otomobilin içerisinde çakmak gazı çeken 3 genç gazın patlaması
sonucu yaralandı.
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İddiaya göre, Melikgazi ilçesine bağlı Seyit Gazi Mahallesi'nde, isimleri öğrenilemeyen 3
genç, 38 AU 893 plakalı otomobilin içerisinde çakmak gazı çekti. Çakmak gazının otomobile
yayılmasının ardından gençlerden biri elinde bulunan çakmağı ateşleyince, sıkışan gaz bomba
gibi patladı. 3 gencin, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluştu. Sevk edilen ambulans ile
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına aldı. Patlama nedeniyle
otomobilde maddi zarar meydana geldi.
Polis ekipleri de otomobilde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20231.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Develi’nin kırmızı çizgisi trafik ihlalleri
Develi Kaymakamlığında, Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığında Asayiş ve Huzur
toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Duru, "Özellikle uyuşturucu ile can ve mal
güvenliğini tehlikeye düşürecek trafik ihlalleri ile mücadele konuları kırmızı çizgilerimiz
olacaktır.” dedi.
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Toplantıya Develi Kaymakamı Murat Duru’nun yansıra Develi Belediye Başkanı Mehmet
Cabbar, Cumhuriyet Başsavcısı Selim Şerif, Cumhuriyet Savıcısı Meltem Yiğit Demirci, İlçe
Jandarma Komutanı Mustafa Mandar, İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem, İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nün belirlediği konuyla ilgili Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, ilgili ilçe
müdürleri katıldı.
Toplantıda, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması için alınacak olan tedbirler başta
olmak üzere, trafik ve okul önlerinde alınacak olan tedbirler ve hırsızlık olaylarına karşı
alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Develi Kaymakamı Murat Duru, "İlçemizin asayiş ve huzur konularını görüşmek amacıyla
İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar ile beraber toplantı yaptık. Huzurlu ve yaşanabilir
bir ilçe olan sosyal, kültürel ve sportif donatılarıyla kentleşmiş ve kentleşme ivmesini
arttırarak devam ettiren Develi'mizin, asayiş ve huzurunu bozabilecek muhtemel konuları
görüştük" dedi. Kaymakam Duru, "Özellikle uyuşturucu ile can ve mal güvenliğini tehlikeye
düşürecek trafik ihlalleri ile mücadele konuları kırmızı çizgilerimiz olacaktır. Toplantıda
görüştüğümüz yukarıdaki konularla ilgili aldığımız tedbirleri adliyemiz, belediyemiz ve bütün
kamu kurum ve kuruluşları en etkin şekilde uygulamaya koyma konusunda kararlığımızı hep
birlikte ortaya koyduk" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20232.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Kamu Hastaneleri Birliği 4 yaşında
Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 4. yıl dolayısıyla, faaliyetlerin
anlatıldığı kısa bir tanıtım filmi yayınlandı.
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Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, nitelikli sağlık hizmetlerinin verilmesi,
hasta hakları, hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, sağlık hizmetlerine
ulaşılabilirliğin daha da kolaylaştırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli olarak
kullanılması, hastaneler arası koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amaçlarıyla 02.11.2012
tarihinde kuruldu. İkinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetlerini yürüten Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Bünyan Devlet
Hastanesi, Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi, İncesu İlçe Devlet Hastanesi,
Pınarbaşı Devlet Hastanesi, Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanesi, Yahyalı Devlet
Hastanesi, Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi ile kaliteli hizmet sunmaya devam eden Kayseri
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 4. yılına girdi. Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği tarafından 4. yıl nedeniyle, faaliyetlerin anlatıldığı bir buçuk dakikalık
tanıtım filmi yayınlandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20233.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Çolakbayrakdar’dan Palancıoğlu’na
modern gezi
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu’na, modern ve fonksiyonel atölye tesislerini gezdirdi.
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Palancıoğlu’na, Kocasinan Belediyesi’ne ait atölyenin tüm bölümlerini tek tek gezdiren
Başkan Çolakbayrakdar, atölyelerin hizmet kalitesini artırdıklarını vurgulayarak, Kayseri ve
Türkiye ekonomisine büyük katkı sunduklarını söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar, belediye hizmetlerinin önemine değinerek, “İlçe sakinlerimize daha
kaliteli hizmet için atölye tesislerimizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zaman
da bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Burada istihdam sağlayarak ülkemize hizmet ediyoruz.
Yaptığımız önemli çalışmalarla Kayseri öncü bir kent olsun istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kayseri’de diğer kurumlarla birlikte uyum içinde çalışarak örnek bir birliktelik
sergilediklerine de dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha modern bir Kayseri için proje
ve çalışmaları yürütürken ortak fikir ve iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Kayseri belediyeler ve diğer kurumlar arasındaki iş birliği
noktasında şanslı bir şehir. Bizler yöneticiler olarak dayanışma içerisinde kenetlenip,
istişareler yaptıkça sunulan hizmette kaliteyi de arttırmış oluyoruz. Birlikten kuvvet doğar
sözünün en güzel örneğini sergiliyor ve bu doğrultuda hemşerilerimize daha ferah bir şehir
sunuyoruz.’’ diyerek noktaladı.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20234.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Vali Kamçı: En anlamlı bağış organdır
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Organ Bağışı Haftası nedeniyle yaptığı açıklamasında,
"Organ bağışı kişilerin yapabileceği en kutsal en anlamlı bağıştır." dedi.
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Vali Süleyman Kamçı, "Yaşayan veya ölen bir kişinin organ ve dokularının başka hastaların
tedavisi için kullanılmasına izin verilmesine organ bağışı denilmektedir. Organ bağışı kişilerin
yapabileceği en kutsal en anlamlı bağıştır. Yapılan maddi bir bağışla başkalarına aş, iş,
barınacak yer ve kıyafet temin edebiliriz ama asla onları yeniden hayata döndürecek; çarpan
bir kalp, nefes olan bir akciğer, görmesini sağlayacak bir kornea, karaciğer, böbrek,
sağlayamayız. Kişilerin sağlığı yerinde olmayınca yiyecek ekmeğin, giyecek kıyafetin hiçbir
anlamı olmayacaktır." ifadesinde bulundu.
"Organ bağışı, kan bağışı gibi insanlara bir hayat vaat eder. Organ naklinin gerçekleşmesini
isteyen kişiler, on sekiz yaşını doldurmaları durumunda kendi özgür iradeleri ile organ
bağışında bulunabilirler" diyen Vali Kamçı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Birçok insanın organ nakline kavuşmayı beklediğini ve bu durumun onlar için bir hayat
anlam ifade ettiğini herkesin bilmesi gereklidir. Bir insan organlarını bağışlayarak, başka bir
insanın yaşama şansını ona sağlayabilir.
Her insan yalnızca ölüm eşiğindeyken değil, hayattayken de organ bağışını yapabilir. Organ
bağışı ile birçok insana hayat sağlanabilir. Bu yüzden herkesin, organ bağışının ne kadar
önemli olduğunu ve birçok insanın bağışlanması için organ beklediğini bilmesi
gerekmektedir.
Unutmamamız gereken en önemli husus da bir gün bizim de organ nakline ihtiyaç
duyabileceğimizdir. Bunun bilinciyle organ bağışının önemini vurgulamak, duyarlılığı en üst
seviyeye çıkartmak en temel hedefimiz olmalı.
Bu duygularla tüm insanları organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum."
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20235.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

İlçelere doğalgaz dağıtımında yeni
düzenleme
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans
kapsamı dışında kalan ve merkez nüfusu 10 bini aşan ilçelere doğalgaz ulaştırılmasını
sağlamak amacıyla yeterlilik sağlayan ilçelerde yürütülecek dağıtım faaliyetlerini belirledi.
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Buna göre, Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında doğalgaz ulaştırılacak ilçelerde dağıtım
faaliyetinde
bulunacak
tüzel
kişiler,
kurul
tarafından
yetkilendirilecek.
Dağıtım şirketi, bölgesine dahil olan ilçelerdeki şebeke yatırımları ve bağlantı işlemlerini
ilgili mevzuat hükümlerine uygun yürütecek. Şebeke dizaynı ve yatırımlar gerçekleştirilirken,
abone bağlantı bedelini yatırmış başvuru sahiplerinin ağırlıklı bulunduğu bölgelere öncelik
verilecek.
Dağıtım şirketi, ilçede şebekenin henüz ulaşmamış olduğu bölgelerdeki abone bağlantı

bedelini yatırmış başvuru sahiplerinden gelen bağlantı taleplerini karşılamakla yükümlü
olmayacak. Abone bağlantı bedelinin yatırılmış olması tek başına bağlantı yapılmasını
zorunlu kılmayacak.
Dağıtım şirketi, güvence bedeli de dahil olmak üzere tüketicilerden tahsil edebileceği diğer
bedellerle ilgili uygulamalarını mevcut mevzuata uygun olarak yürütecek.
Doğalgaz dağıtım şebekesinin ulaşmasının ve bağlantı yapılmasının mümkün olduğu
belirlenen adresler için yatırılmış abone bağlantı bedelleri iade edilmeyecek. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20236.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Türkiye'nin enerji ithalatı yüzde 33 azaldı
Enerji ithalatı için ödenen miktar ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 33 azalarak 19,5 milyar dolara geriledi.
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Petrol fiyatlarında son iki yıldır yaşanan düşüşle birlikte Türkiye'nin enerji ithalatı faturası da
azaldı.
Dış ticaret istatistiklerinden derlenen verilere göre, Türkiye'de yılın 9 aylık döneminde toplam
146 milyar 254 milyon 103 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Bu ithalatın 19 milyar 538
milyon 216 bin dolarlık bölümü, 27'nci fasıl olarak adlandırılan "mineral yakıtlar, mineral
yağlar ve bunların damıtılmasında elde edilen ürünler, bitümlü maddeler, mineral mumlardan"
oluştu.
Böylece geçen yılın 9 aylık döneminde 29 milyar 389 milyon 762 bin dolar olan Türkiye'nin
enerji ithalatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 33 azalarak 19 milyar 538 milyon 216 bin
dolara geriledi.
Enerji ithalatı yıl sonunda 10 milyar dolar azalacak
Küresel piyasada petrol fiyatlarında yaşanan kademeli düşüşün, Türkiye'nin yıl sonu itibarıyla
ödeyeceği enerji ithalat faturasının da düşürmesi bekleniyor.
Kalkınma Bakanlığının açıkladığı Orta Vadeli Program'a (OVP) (2017-2019) göre, bu yıl
sonunda Türkiye'nin toplam 198 milyar dolarlık ithalat yapması beklenirken, bunun 27 milyar
500 milyon dolarının enerji ithalatı için harcanması öngörülüyor.
Böylece, geçen yıl 37 milyar 800 milyon dolarlık enerji ithal eden Türkiye'nin bu yılki
faturası, 10 milyar 300 milyon dolar azalacak.
Bu miktarın ekonomik faaliyetlerdeki ivmelenme ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü
eğilimin devamına bağlı olarak gelecek yıl 32 milyar dolar, 2018'de 37 milyar dolar ve
2019'da 41,3 milyar dolar olması bekleniyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20237.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Onlar artık sertifikalı girişimci
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, KOSGEB ve Oran Kalkınma Ajansı işbirliği ile
kırsal kesimde yaşayan çiftçilere yönelik olarak başlatılan meslek edindirme kursları başarıyla
tamamlandı.
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Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması amacıyla
düzenlenen "Uygulamalı Genç Girişimcilik Kursu"na il genelindeki 16 İlçeden 230'u kadın
olmak üzere toplam 455 girişimci katıldı. Bir süredir devam eden eğitimin sonunda ise tüm
katılımcılara KOSGEB tarafından sertifika verildi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20238.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Global ekonomi yavaş büyüyecek
Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) bugün yayınladığı raporda küresel
ekonomisinin 2016'da 2009 yılındaki resesyondan (ekonomik durgunluk) bu yana görülen en
yavaş büyümeyi yaşayacağı tahminini devam ettirdi.
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Küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,0 büyüyeceğini öngören NIESR, büyümenin 2017'de
yüzde 3,2'ye ve 2018'de yüzde 3,6'ya toparlanmasını beklediğini de vurguladı. Ancak bu
büyüme oranları hala 2008-2009 global finansal krizi öncesinin altında.
NIESR, yaptığı tahminler için aşağı yönlü risklerin, merkez bankalarının cephanesiz
kalmalarıyla birlikte gelişmiş ekonomilerde ekonomik daralmalar yaşanması ve çok düşük,
negatif faizlerin finansal istikrarsızlığa yol açması olasılığını da içerdiğini vurguladı.
Raporunda, global ticarette büyümenin hali hazırda kriz öncesi oranın yarısına indiğine de
işaret eden NIESR, korumacılık baskılarına direnmenin e uluslararası ekonomik
entegrasyonun sağlanmasını daha fazla desteklemenin yaşamsal önemi olduğunu ifade etti.
dünya.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20239.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

OSB kardeşliğin de merkezi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSB) ihale yoluyla satışa çıkarılan 11 arsadan 5’i
satıldı. İhale öncesi konuşan OSB Başkanı Nursaçan, “Biz Kayseri Organize Sanayi Bölgesini
kardeşliğin, sevginin, saygının, birliğin ve beraberliğin merkezi haline getirmeye çalıştık.”
dedi.
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KOSB Konferans Salonu’nda 6 firmanın katıldığı ihalede, satışa çıkarılan 11 arsadan 5’i
yaklaşık 5 milyon TL karşılığında satıldı. İhale öncesi konuşan KOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan, ihalenin kente ve Organize Sanayi Bölgesi’ne hayırlı olması
temennisinde bulunarak, göreve geldikleri günden bu yana şeffaf bir yönetim sergilediklerini
kaydetti. Nursaçan, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak göreve geldiğimiz
günden itibaren şeffaf olacağımızı söyledik. Allah’a şükürler olsun, tüm arsaları da ihale
metoduyla bugüne kadar sattık. Bugün Kayseri Organize Sanayi’de yine 11 tane arsamızın
ihalesi var. Katılımınızdan ötürü tekrar hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu ihalede
şehrimiz, Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz için ve ihaleye girerek arsalarımızı alan değerli
sanayicilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi,
Türkiye’nin en önemli üslerinden bir tanesi. Yaklaşık rakamlara baktığımız zaman 65 bin
civarında çalışanının olduğu, 2 milyar dolar gibi ihracatın olduğu bir yer. Bunun 40 sene
öncesine baktığımız zaman 3 milyon metrekarelik bir organize sanayi idi, bugün
elhamdülillah 12 milyon metrekarelik, kendi içerisindeki asfalt yolları 150 kilometreyi bulan
bir Kayseri OSB’den bahsediyoruz. Biz yönetim olarak şu hassasiyeti gütmeye çalıştık,
bunlara sizler de şahit oldunuz. Ümit ederim ki farkına varmışsınızdır. Biz Kayseri Organize
Sanayi Bölgesini kardeşliğin, sevginin ve saygının, birliğin ve beraberliğin merkezi haline
getirmeye çalıştık. Sizlerin de desteğiyle bizim bu gayretimiz artarak devam edecek. Şuanda
geçici yeni hizmet binamıza da taşındık. Dün itibariyle Melikgazi Belediyemizin bize
göndermiş olduğu yazıda binanın boşaltılması gerekiyordu. Yapılan teknik analizler ve
araştırmalar sonucunda çıkan sonuç bina depreme dayanıklı değil, güçlendirilmesi de doğru
bulunmayan bir yapı olduğu için biz de inşallah siz değerli sanayicilerimize layık bir hale
getirdik” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20240.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Genetik taramayı ihmal etmeyin!
Geçtiğimiz günlerde İzmir Aliağa'da kalp krizinden hayatını kaybeden 16 yaşındaki Hande
Can adlı sporcu öğrencinin durumu, dikkatleri tekrar çocuk yaşta yaşanan kalp sorunlarına ve
sporcuların kalp sağlığına çevirdi.

03 Kasım 2016 Perşembe 10:05

Erdem Hastahanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Okan Ünlüer, zaman zaman gündeme gelen
çocuk yaştaki ölümler ve sporcuların kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesinin nedenlerini
irdeleyerek "Bu durum aslında yetişkinlerde görülen bildiğimiz kalp krizinden farklı. Yetişkin
insanlarda görülen kalp krizinin damar daralması ve tıkanması gibi sebeplerden oluştuğu
biliniyor. Ancak bu yaşlardaki insanlarda görülen bu durum daha çok ritim bozukluğu
yaşanan bir sırada ani gelişen kalp durması şeklinde gözlemleniyor" dedi.
Hande Can olayı ve benzeri öykülerin en önemli sebeplerinden birinin genetik geçmiş
olduğunu ifade eden Uz. Dr. Ünlüer, "Ailelerde buna benzer öyküler varsa bu gibi vakalar
yaşanabiliyor. Bu nedenle eski dilde "sekte-i kalp" denen ani kalp durmasına bağlı ölüm
hikayesine sahip olan veya genetik bir kalp ritmi bozukluğu olan kişiler muhakkak bir genetik
taramadan geçmeli. Bu gibi riskler genetik taramadan başka yolla maalesef tespit edilemiyor.
Doğuştan gelen kalp rahatsızlıklarında da bu gibi vakalar görülebiliyor. Bu gibi durumlarda
da düzenli doktor kontrolü hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
"Sporcu kalp krizi geçirmez diye bir şey yok"
Hande Can'ın aynı zamanda kayıtlı bir atletizm sporcusu olmasına da dikkat çeken Uz. Dr.
Ünlüer, "Özellikle kalp hastalıklarına genetik yatkınlığı olan sporcular çok dikkatli
davranmalı. Zira kalp krizinin en önemli etkeni genetiktir. Bu sınıfa giren insanlar ve özellikle
de Hande Can gibi hem çok genç, hem de sporcu olan isimler muhakkak düzenli kontrollerini
aksatmamalıdır. Bir de sporcularda kötü huylu kolesterol dediğimiz LDL oranı her zaman için
yüksektir. Bu da kalp sağlığını olumsuz etkiler. Ayrıca bir de stres faktörü var. Sporcu kalp
krizi geçirmez diye bir durum söz konusu değil. Limitleri zorladıkları takdirde profesyonel
sporcular da kalp krizi geçirebilir" diye konuştu.
Ne olmuştu?
Aliağa Haydar Aliyev Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Hande Can (16), geçtiğimiz günlerde
Beden Eğitimi dersi sonrası kantinde aniden yere yığılmış, kaldırıldığı Aliağa Devlet
Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Kalp
krizinden öldüğü belirlenen Hande Can'ın okulun atletizm ekibinde yer aldığı ve dereceleri
olduğu belirtilmişti. Daha önceki yıllarda Marc Vivien Foe ve Miklos Feher gibi futbolcuların
sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesiyle bu konu tekrar gündeme gelmişti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20241.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Sahte implantlara dikkat!
Diş Hekimi Pertev Kökdemir uyarıyor: Piyasada İsviçre markası olarak sunulan ancak
imalatının Uzakdoğu veya Çin'de yapıldığı implantlar mevcut. Bu yüzden hastaların implant
markasının hangi ülkeye ait olduğunu sormak yerine, implantın imal edildiği ülkeyi
öğrenmeleri gerekiyor.
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'İmplant yaptırdı, çenesi eridi' haberinden sonra gözler diş hekimlerine çevrildi. Özellikle de
ağzında implant olan hastalar panik içerisinde doktorlarını aramaya başladı. Hastaları 'Acaba
benim implantım sahte mi, ya sahteyse, benim çenem de eriyecek mi?' korkusu sardı...
Halbuki güvenli merkezlerde yapılan implant tedavisi ne çene eritiyor, ne de kansere yol
açıyor.
"Ankara'da bir doktor implant yaptırdı, Türkiye'de yapılan implantlarla ilgili korkunç gerçek
ortaya çıktı. İmplantın çenesini erittiğini ve ciddi sağlık sorunları ortaya çıkardığını iddia eden
doktorun şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, aralarında bir
hastane sahibinin de olduğu onlarca kişiyi yakaladı. Piyasada kullanılan ve Uzak Doğu'dan
kaçak olarak getirilen malzemelerin büyük bir bölümünün sağlıksız olduğu öğrenildi." İşte bu
haberi okuyanlar panik içerisinde... Ağzında implant olanlar ile yeni implant yaptıracak
olanların kafası soru işaretleriyle dolu. Diş Hekimi Pertev Kökdemir; "Aslında panik yapmaya
gerek yok. Çünkü güvenli ellerde yapılan implantlar son derece sağlıklı sonuçlar veriyor. Bu
tarz yan etkiler gelişmiyor" diyerek uyarıyor.
Diş Hekimi Pertev Kökdemir, implant tedavisi hakkındaki kafa karışıklıklarına son vermek
için implantlar hakkında şu bilgileri verdi:
"İmplant ya da yurt dışından tedavi olmak için bizleri tercih eden hastalarımızın deyimiyle
implantat tedavisi, günümüzde çok sık uygulanan ancak konusunda uzman kişiler tarafından
yapılmazsa bazı sıkıntıların yaşanabileceği bir tedavi şekli. Bu nedenle implant tedavisi
yaptırmadan önce hastalarımızın dikkatli olmaları gerekmektedir. Tabii ki bu tedavinin iyi
sonuçlanmasında hastalarımızın ve hekimin dikkat edeceği noktalar olarak iki farklı boyut
mevcuttur.
Hekimin tecrübesi önemli
Hekim boyutunda öncelikle diş hekiminin bu konuda tecrübeli olması, bilgi ve el becerisinin
üst düzeyde olması implant tedavisinin başarısında önemli rol oynar. Teşhis ve tedavi
planlamasının doğru ve kişiye özel olarak yapılması hem implant tedavisinin başarılı
olmasını, hem de implantların üstüne yapılacak porselen dişlerin veya hareketli protezlerin
hasta tarafından uzun yıllar ve sağlıklı olarak kullanılmasını sağlar.
Ucuz implantın kaliteli olması mümkün değil
Diş hekimi hastasına yapacağı implantı seçerken bunun hastasına zarar vermeyecek bir
implant markası olmasına zaten özen gösterecektir. Ucuz bir implantın, kaliteli bir implant
olması günümüz şartlarında pek mümkün değildir. Bir hekimin uygun fiyata implant
yapabilmesi için çok yüksek sayılarda implant yapıyor olması ve bu sayede kaliteli implantı
ucuza mal ederek hastasına da daha hesaplı bir fiyata sunabilmesi gerekir.”

Güvendiğiniz hekimi tercih edin
Diş Hekimi Pertev Kökdemir ayrıca, "Hastalar implant yaptıracakları yeri tercih ederken
yakınlarından duydukları veya internette çeşitli forum sayfalarında okudukları tavsiyelere
göre hareket edebilirler. Ancak yine de hekimleriyle mutlaka görüşüp güven duydukları diş
hekimine implantlarını yaptırmaları çok önemlidir" diyerek güvenilmeyen hekimlere implant
yaptırılmaması konusunda özellikle uyarıyor.
Önemli olan imal edildiği ülke!
Kökdemir; "Tedavi sonrasında hastalara, yaptırdıkları implantın 'özel barkodlu implant
kimliği' hekim tarafından verilmelidir. Böylece hasta ne marka implant yaptırdığını ve
implantının hangi ülkede imal edildiğini bu barkodu takip ederek görebilir. Böylece tedavi
yaptıran hastanın içinde de herhangi bir kuşku kalmayacaktır. Bir de piyasada örneğin İsviçre
markası olarak sunulan ancak imalatının Uzakdoğu veya Çin'de yapıldığı implantlar da
mevcuttur. Bu yüzden hastaların implant markasının hangi ülkeye ait olduğunu öğrenmeleri
kadar imalat yerini de öğrenmeleri onları rahatlatacak başka bir unsur olacaktır.
İmplantı görmeniz bir şey ifade etmez
Hastaların tedaviden önce kullanılacak malzemeyi görmesi fazla bir şey ifade etmez. Ayrıca
bu malzemeler steril ortamda ve steril paketlerde saklandığı için implant koyulacağı sırada
hasta yanında paketleri açılmalıdır. Bu nedenle bu noktada hastanın hekimine güvenmesi
gerekir. Ancak daha sonrasında hekim tarafından kendisine verilecek implant kimliği ile
implantın orjinini öğrenmesi mümkün olacaktır." diyor.
Geri dönüşü olmayan sağlık problemlerine yol açabilir
"Piyasada hastalardan gelen ucuz implant talebini karşılamak üzere çok sayıda kalitesiz
implant mevcut" diyen Kökdemir, "Eğer bu implantlar doğru bir şekilde steril edilmemiş ve
yılların teknolojik bilgi birikimi kullanılmadan imal edilmiş implantlar ise; hastanın sağlığına
tabii ki zarar verir. Bu nedenle eğer hastalar ucuz implant arıyorlarsa; mutlaka güvendikleri
hekime gitmeli ve alternatifleri hekimleriyle görüşmeliler. Çünkü kötü bir tedavi ve kalitesiz
implant kullanımı geri dönüşü olmayan sağlık problemlerine yol açabilir" diyerek ucuz
implantlardan uzak durulması konusunda özellikle uyarıyor.
Ömür boyu kullanılabilir
"İyi planlanan ve doğru yapılan bir implant, hasta tarafından ömür boyunca kullanılabilir"
diyen Kökdemir; "İmplant kaybedilen dişin günümüz teknolojisinde en iyi alternatifidir. Biz
diş hekimleri olarak hastalarımızın teknolojinin bu imkânından en iyi şekilde
faydalanabilmeleri için; tedavi planlamalarını yapıp çok kısa sürede de tedavilerini başarılı bir
şekilde
sonlandırmaktayız" diyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20242.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Rus'un Oyunu 11 Kasım’da vizyonda
Türkiye'nin en önemli reklam yönetmenlerinden Levent Özdemir'in senaryosunu yazdığı ve
aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturduğu ilk sinema filmi Rus'un Oyunu, 11 Kasım'da
vizyonda.
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Çekimleri Asya, Avrupa ve Uzakdoğu'da gerçekleşen ilk Türk filmi olan Rus'un Oyunu'nun
başrollerini Fırat Tanış, Leonid Kulagin, Anastasiya Klyeva paylaşıyor... Fırat Tanış'ın uzun
süre sonra çok ilginç bir rolle izleyici karşısına çıkacağı Rus'un Oyunu, çekimleri ve
oyunculuklarıyla izleyiciyi şaşırtacak.
Yıllar önce kaleme aldığı hikayesini, senaryolaştıran ve bir sinema filmine dönüştüren Levent
Özdemir, ilk filmi Rus'un Oyunu 11 Kasım'da vizyona giriyor. Çekimleri 3 ülkede toplam 8
haftada, tamamlanan film için Levent Özdemir, özel getirttiği çok özel kameralar kullandı.
Kurgusundan oyunculuğuna kadar çok ilgi çeken filmin dağıtımcısı ise Warner Bros.
İstanbul, Moskova ve Hong Kong'da olmak üzere 3 ülkede çekilen ilk Türk filmi Rus'un
Oyunu'nda, Fırat Tanış sizi çok etkileyecek. Serhat Vasbi isimli züppe ve küstah bir iş
adamını oynayan Tanış, oyunculuğuyla yine çok konuşulacak.
Türkiye'nin en tanınmış iş adamlarından birine oynanan bir oyunu, Rus bir baba ve kızının
yaşadıklarını, şantajı ve altındaki inanılmaz sebepleriyle izleyiciyi şaşırtacak. Filmi izleyenler,
her kötülüğün üzerinin çevre, para ve imkanlarla kapanamayacağını ve gerekirse bir
kötülüğün hesabının zeki bir oyunla alınabileceğine şahit olacaklar! Çünkü kimse zengin ve
güçlü diye her istediğini yapmakta özgür değil!
Fırat Tanış'ın oynadığı en ilginç karakterlerden biri olan Rusya'nın en eski, en ünlü ve en
önemli jönlerinden Leonid Kulagin ve tiyatro, sinema ve tv'nin yükselen yıldızı Anastasia
Klyeva'nın eşlik ediyor. Filmin senaryosunu yazan, yöneten Levent Özdemir ise filmin kilit
ismi olarak kadroda yerini alıyor!
Warner Bros tarafından dağıtılacak film 11 Kasım'da vizyonda olacak. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20243.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Mukaddime okumaları başlıyor
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Merkezi, Umran (Sosyoloji) ilminin kurucusu İbn-i
Haldun'un dünyaca ünlü eseri Mukaddime okumalarına yoğun talep üzerine yeniden başlıyor.
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Okuma dersleri her perşembe saat 18.00'de Kızılay'da Türkiye Yazarlar Birliği'nde
gerçekleştirilecek. Yunus Emre Aydınbaş'ın koordinatörlüğünde yapılacak okumalarda ilk
ders bu akşam yapılacak. Açılışa TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Genel Başkan Prof.
Dr. Musa Kâzım Arıcan, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Orçan ve Dr. Mehmet
Aysoy da katılacak. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20244.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

PÖH başvurularına rağbet fazla
10 Bin Özel harekat polisi alımı için başvurular pa.edu.tr sitesi üzerinden başladı. Yoğunluk
nedeniyle site çöktü..
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Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde özel harekat polisi olarak
yetiştirilecek 10 bin aday için başvuru tarihinin 2 Kasım olarak açıklandığı 31 Ekim'den bu
yana, duyurunun açıklandığı internet sitesine 900 binden fazla giriş yapıldı.
SİTE ÇÖKTÜ
PÖH başvuruları çok yoğun olunca site çöktü ve bir çok kişi başvuru formu ve kılavuzuna
ulaşamadı. Yoğunluk nedeniyle https://www.pa.edu.tr sitesi çöktü.
BAŞVURU SAYISI, ALINACAK ADAY SAYISININ ÇOK ÜZERİNDE OLACAK
Yetkililer yoğunluk nedeniyle internet sitesine erişimde zaman zaman aksaklıklar yaşandığını,
bu durumun başvuru sayısının, alınacak aday sayısının çok üzerinde olacağını gösterdiğini
belirtti.
SINAVDA BAŞARILI OLMA ŞARTI
POMEM’deki özel harekat polisliği eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere
Mesleki Eğitim Sertifikası verilecek. Özel harekat polisi olmak için eğitim sonu sınavında
başarılı olma şartı var.

Özel harekat polisi alım kılavuzunda Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet
sayfası www.pa.edu.tr adresinden yayınlandı.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN MAAŞLARI NE KADAR?
PÖH 2016 maaşları 3 bin 500 liradan başlıyor. Rütbeye ve kıdeme göre maaşlar 5 bin liraya
kadar çıkıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20245.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

FETÖ DAVASI DEVAM EDİYOR
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak'ın yanı sıra Hamdi Kınaş
ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da
aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan duruşmaya, aralarında Boydak Holding
eski yöneticileri Hacı, Memduh, Mustafa, İlyas ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı 26'sı tutuklu
50 sanık ile avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuklu bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim
Sistemi (SEGBİS) kanalıyla ikinci celseye iştirak etti.
Tutuksuz sanıklardan Erol Boydak, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul
etmediğini ve FETÖ'nün hiçbir toplantısına katılmadığını belirtti.
Gizli tanıklardan birinin kendisi hakkında "2008 yılında bir yurtta düzenlediği toplantıda
FETÖ'ye para topladığı" şeklindeki iddiayı reddeden Boydak, "Böyle bir toplantıyı üzerinden
bu kadar yıl geçtikten sonra hatırlamam mümkün değil. Dediği gibi o ortamda bulunmuş
olabilirim. Ancak benim böyle bir toplantıyı organize ettiğim yalandır. Toplantıya da
gittiysem FETÖ'ye yardım toplamak için değil, ahbaplarla görüşmek için gitmişimdir." dedi.
İbrahim Ezinç'in kendisi hakkında tanıklık yaptığını hatırlatan Boydak, şöyle konuştu:
"Söz konusu şahıs 30 yıl bu yapının içerisinde olduğunu ve dersanelerin kapatılması
sonrasında yapıyla bağını kestiğini söylüyor. 2012-2013 yıllarında da benim ısrarımla bazı
toplantılara katıldığını iddia ediyor. FETÖ liderine bağımlığını 30 yıl boyunca toplantılarına
giderek gösteren bu şahsın benim ısrarımla toplantılara gelmesi mümkün değildir. Onun tanık
benimse sanık olmam anlam verebildiğim bir durum değil. Şirketlerimiz uluslararası bağımsız
kurumlar tarafından denetlendi. Şirketlerimiz adına hiçbir bağış söz konusu değildir.
İddianamede yer alan sosyal medya paylaşımlarını hatırlamıyorum. Zaten paylaşımlarda
tehdit, cebir, şiddet ve kasıt yer almıyor."
Mahkeme başkanının "Şaban Kazancı'ya 'İnlerimize girecek miymiş abi?' şeklinde bir mesaj
attınız mı?" sorusu üzerine Boydak, "Evet attım. Bir latife olarak yollamıştım" ifadelerini
kullandı.
Boydak ailesi ve Murat Bozdağ'ın avukatı Bülent Hayri Acar ise iddianamenin genelinde
anayasal ve yasal hakların kullanılmasının terör faaliyeti kapsamında değerlendirildiğini ve
iddia makamının kendi iddiasını boşa çıkardığını savundu.

Bağış yapmanın buna örnek verilebileceğini dile getiren Acar, şunları kaydetti:
"Müvekkillerime 'Amerika'ya neden gittin?' diye bir soru soruluyor. Anayasa'nın verdiği
seyahat hakkını kullanarak yapılan bir seyahat. Türkiye'de birçok insan anayasal haklarını
kullandıkları için terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle yargılandı. Anayasal haklarımız
terör suçunun sebebi olamaz. Yasal bir fiil, suça delil gösterilemez. Müvekkillerimin
aleyhinde tanıklık yapanlar burada yargılanan sanıklardan daha çok bu yapının içerisinde
bulunmuşlar. Sıtkı Baş'tan talimat aldıklarını kabul ediyorlar. Savcılık bunların fiillerini
hukuka uygun bulmuş, aynı fiilleri işleyenleri terör suçundan yargılıyor."
Hacı Boydak hakkında "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan açılmış bir dava olmadığını
ancak bu suçtan tutuklandığını iddia eden Acar, müvekkilinin durumunun "fiili tutsaklık"
olduğunu ileri sürdü.
Acar ayrıca, müvekkili olan Murat Bozdağ'ın evinde yapılan arama sonrasında tutulan
tutanakta yer almayan hard diskin iddianamede Bozdağ'ın evinden çıkmış gibi gösterildiğini
iddia etti.
Tutuklu sanık Mehmet Filiz ise aleyhinde tanıklık yapan kişinin kendisine duyduğu kinden
dolayı ifade verdiğini öne sürdü.
Birçok cemaate yardım yaptığını anlatan Filiz, "Eğitim aşığı birisiyim. Söz konusu eğitim
olunca kapımı çalan herkese yardım etmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.
Filiz'in avukatı Emre Ayan ise darbe girişiminden haberi olanların ve bu yapının terör örgütü
olduğunu bilenlerin 15 Temmuz öncesinde kaçtığını, geriye bu yapıya saf duygularla yardım
edenlerin kaldığını savundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20246.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Yazıcıoğlu ailesinin avukatından yeni iddia
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, helikopterdeki GPS cihazını söktüğü iddia edilen askere, 100 bin
lira ödeme yapıldığını öne sürdü.
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Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesinin avukatı
Selami Ekici, FETÖ'den tutuklanan Kırıkkale Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı'nı suçladı.
Zanlının, helikopterden GPS cihazını söken astsubayın hesabına 100 bin lira aktardığını öne
sürdü.
15 TEMMUZ'DA CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST TİMİNDE YER ALIYORDU
Söz konusu astsubayın da darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast
girişiminde bulunan timden olduğunu iddia etti.

SAVCILIĞA DİLEKÇE VERİLİ
Ekici, konunun araştırılması için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi.
Ekici, "Bu iddia ispatlanırsa, Yazıcıoğlu'nun ölümünden FETÖ'nün sorumlu olduğuna dair en
büyük kanıt olacak" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20247.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

ŞEHİT AİLELERİ SİNEMADA BULUŞTU
Kayseri Klasik Otomobilciler Derneği tarafından düzenlenen programda, şehit aileleri ile
gaziler klasik otomobillerle şehir turu atıp sinemaya gitti.
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Kayseri Klasik Otomobilciler Derneği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle
düzenlenen etkinlikte klasik otomobilciler ile şehit aileleri ve gaziler Türkiye Harp Malulü
Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi’nde buluştu. Burada toplanılmasının
ardından şehit aileleri ve gaziler, klasik otomobillerle şehir turu yaparak sinemaya gitti.
Önemli olanın film izlemek değil, acılardan biraz olsun uzaklaşmak olduğunun altını çizen
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali
Yavuz, “Her gün şehitlerin geldiği bu günlerde Klasik Otomobilciler Derneği başkanı ve
yöneticilerini derneğimizi ziyaret etti. Böyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Biz de destek verdik. Şehit aileleri ve gazi arkadaşlarımızı sinemada toplanarak film
izleyeceğiz. Amaç film izlemek değil, acılarımızdan bir nebze olsun uzaklaşmak, değişik bir
ortamın oluşmasını sağlamaktı. Bize bu ortamı sağlayan Klasik Otomobilciler Derneği başkan
ve yöneticilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Otomobilleriyle geldiler, arkadaşlarımıza bir
şehir turu yaptıracaklar. Güzel bir ortam oluşacak” dedi.
15 araç ile gerçekleştirilecek program hakkında bilgiler veren Kayseri Klasik Otomobilciler
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Uzman, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
münasebetiyle şehit ailelerimiz ve gazilerimizle böyle bir program düzenledik. Maksat, şehit
ailelerimizle beraber sosyal bir aktivite yapmak. 15 aracımız var, kısa bir şehir turu yaparak
sinemaya gideceğiz. Sonrasında ailelerimizi evlerine bırakıp programı bitireceğiz” diye
konuştu.
Etkinliğe 15 klasik otomobil ile 40 kişilik şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20248.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

“Ankara'ya kazanmak için gidiyoruz”
Kayserispor Teknik Direktör Hakan Kutlu, bu hafta oynayacakları Osmanlıspor maçı için,
Ankara’ya kazanmak için gideceklerini söyledi.
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Süper Lig'de geçtiğimiz hafta konuk ettiği Antalyaspor’a 1-0 mağlup olan Kayserispor, ligin
10. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Osmanlıspor maçı hazırlıklarını ara vermeden
sürdürüyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan
futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yaptı. Daha sonra topla
birlikte çalışan futbolcular, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Basın mensuplarına açıklamalarda
bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Osmanlı maçından 3 puanla dönmek
istediklerini söyledi. Deplasmana kazanmak için gideceklerini kaydeden Kutlu, “Bizim
adımıza çok önemli bir maç. Çünkü Antalyaspor karşısında içeride hiç beklemediğimiz bir
mağlubiyet aldık. Osmanlıspor da güçlü bir takım. Ama biz de güçlüyüz. Geriye baktığımızda
ortaya koyduğumuz iyi oyunlar var ama aldığımız mağlubiyetler var yaptığımız ufak hatalar
sonucunda. Ama biz takımımıza, oyuncularımıza, kendimize güveniyoruz. Osmanlıspor
maçında iyi bir oyunla 3 puanı alıp gelmek istiyoruz. Daha önce bunu yaptık. Beşiktaş
maçında içeride mağlup olduktan sonra Antep karşısında deplasmanda hem iyi oyun hem
galibiyetle dönmüştük. Yine aynısını yapabilecek güçteyiz. Kazanmak için gidiyoruz”
ifadelerini kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası’ndaki kurayı da değerlendiren Kutlu, “Kupa ilerideki bir süreç. Ama
bizim ilk söylediğimiz lig. Kupada da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz” dedi.
Osmanlıspor-Kayserispor karşılaşması 6 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Osmanlı Stadı’nda
oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20249.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

FETÖ DAVASI DEVAM EDiYOR
Kayseri’de 2 gün önce başlayan ve 67 kişinin yargılandığı FETÖ/PDY terör örgütü
duruşmasına bugün de devam ediliyor.
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2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, ancak kalabalık nedeniyle konferans salonunda
gerçekleştirilen duruşmada 67 sanığın yargılandığı ve 2 gündür devam eden duruşmada bugün
kendini savunan tutuklu sanık Halit Gazezoğlu, kendisine atılan suçlamaları kabul etmedi.
Gazezoğlu, “Hakkımdaki suçlamalarda somut bir delil bulunmamaktadır. 270 gündür
hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunuyorum. Herhangi bir terör örgütünün bırakın üyesi olmayı,
sempatizanı bile olmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bana iftira atanlar
kendi hatalarının bedellerini başkalarına ödetmek istiyor. Bu dosya özensiz bir şekilde
hazırlanmıştır. Hayatım boyunca bende hiçbir örgütün parası toplanmamıştır. Kayseri büyük
bir köydür ve sanayicisi iç içedir. Bir şey olduğunda hemen duyurulur ve Kayseri halkı buna
müsaade etmez. Bu süreçten önce Emniyet Müdürlüğü'ne son 30 yılda pasaport işlemlerim
için 7-8 defa gittim. Adliyeye ise ilkokul arkadaşım Cumhuriyet savcısı, onun çağırması
üzerine gittim. Buralarla bağlantım bu kadardı” diyerek kendini savundu.
Tutuklu sanık Gazezoğlu, savunmasına şöyle devam etti:
“Bir terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde bulunmadım. Melikşah Üniversitesi’nde
mütevelli heyeti olmakla suçlanıyorum. Melikşah Üniversitesi o dönemde devlet
büyüklerimizin ve yerel yöneticilerimizin destekleri ile kurulmuştur. 2010 yılından
tutuklandığım süreye kadar üniversitenin gelişimi için katkıda bulundum. Üst düzey örgüt
yöneticiliğine gelince, savcılık makamı bu iddiayı nereden almıştır? Sıtkı Baş ile üniversitenin
mütevelli heyetinde tanıştım. Örgüt adına kimseden bir talepte bulunmadım. 9 aydır
tutukluyum ve tahliyemi talep ediyorum. Olmazsa adli kontrol yoluyla tahliyemi talep
ediyorum. Fetullah Gülen’i hayatımda bir defa gördüm. 40-50 kişilik bir toplantı vardı. Ben
gittiğimde oradan bakanlık yapmış bir milletvekili çıkıyordu”
Diğer tutuklu sanık Necmi Somtaş ise, “İllegal hiçbir vakıf ile işim olmadı. Sayın
Cumhurbaşkanımız ‘Aldatıldık’ deyince vakıf üyeliğinden istifa ettim. Bütün kalkışmaları
lanetliyorum. Toplantılar düzenlediğim iddia ediliyor. Hiçbir şekilde toplantı düzenlemedim.
Ben hiçbir örgütün mali kasası değilim. Bahsedilen işlerin hiçbirini yapmadım. 'Himmet' adı
altında kimseden para toplamadım. Gülenist gruplara para göndermedim. Bırakın bu suçları
işlemeyi ben ülkeme bile laf ettirmem. Üzerime atılı suçları reddediyorum. Benim kaçma
durumum yoktur ve ailem de mağdur olmuştur. İlk olarak tutuksuz yargılanmamı akabinde de
beratımı talep ediyorum” diyerek kendini savundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20250.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Şakir Batmaz’ın Abisi FETÖ’nün üst
kademesinde mi?
Bylock kullandığı iddiası ile tutuklanan, Erciyes Üniversitesi’nde akademisyen olan Prof. Dr.
Şakir Batmaz’ın Adil Öksüz ile birlikte darbeyi yönettiği iddia edilen Nevşehirli Kemal
Batmaz’ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.
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Adil Öksüz’ün üstü olabilir
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kodalak yaptığı açıklamada: "FETÖ soruşturmasında ortaya
çıkan Akıncı Üssü'ndeki görüntülerde tespit edilen Kemal Batmaz'ın aslında darbenin çok
kritik isimlerinden biri, Adil Öksüz kadar önemli olduğunu, belki de onun üstü olabileceğini
gördük, değerlendirdik. Bu şekilde darbenin bir karanlık yüzünü daha ortaya çıkarmış olduk"
dedi.
Kemal Batmaz', FETÖ 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Adil Öksüz'den sonra en tehlikeli
sivil olarak açıklanmıştı.
Şakir Batmaz’ın son durumu
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakın Çağ Tarihi eski Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Şakir Batmaz bilidiği üzere açığa alınmıştı. FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde
çıkarıldığı mahkeme tarafından 23 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
Prof Dr. Şakir Batmaz'ın telefonunda Bylock bulunduğu da belirlenmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20251.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

AGÜ’lü Bylock’çular adliyede
Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda Bylock kullandıkları belirlenen ve gözaltına
alınan Abdullah Gül Üniversitesi'nde çalışan 12 kişi bu gün adliyeye sevk edildi.

03 Kasım 2016 Perşembe 15:26

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda Abdullah Gül
Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve personele yönelik olarak yapılan
operasyonda, Bylock programı kullandıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 12 kişi, doktor kontrolünden geçirildikten
sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20252.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Cadılar Bayramı AGÜ’de de kutlanmış
Her sene 31 Ekim'de kutlanan ve Pagan ve Hristiyan geleneği olarak bilinen ‘Cadılar
Bayramı’nın AGÜ’lü öğrenciler tarafından üniversite yetkililerinin izni ile kutlanması tepki
ile karşılandı.

04 Kasım 2016 Cuma 09:42

Kostüm şartı
Sümer Kampüsü sergi salonunda gerçekleşen kutlama 28 Ekim Cuma günü saat 20.00’da
gerçekleştirildi. Kutlama için hazırlanan afişlerde kutlamanın şehrimizde bulanan diğer
üniversite öğrencilerine de 10 lira karşılığında açık olduğu belirtilmiş. Yine hazırlanan bir
diğer afişte etkinliğe kostümsüz gelinmesinin yasak olduğu vurgulanmış.
Üniversite yetkililerine tepki
Etkinliğin AGÜ’ye ait sergi salonunda yapılması üniversite yönetimi tarafından onaylandığını
gösteriyor. Böyle bir programın Kayseri’de bulunan bir üniversitede yapılması tepkilere yol
açtı.
Cadılar Bayramı nedir?
Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan, Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri
olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bayram. Çocukların genellikle
korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şeker, meyve ve diğer hediyeleri topladığı bir
bayramdır. Diğer Cadılar Bayramı kutlamaları arasında maskeli balolar, korku filmi seansları
ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir.
Cadılar Bayramı bazı belli başlı Batı dünyası ülkelerinde kutlanır. Amerika'da oldukça büyük
ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı, Amerikan kültürünün etkisiyle diğer Batılı
ülkelerde de yaygınlaşmaktadır. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20253.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

“Bütün kalkışmaları lanetliyorum”
Kayseri’deki FETÖ/PDY terör örgütü duruşmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Necmi
Somtaş “Bütün kalkışmaları lanetliyorum. Toplantılar düzenlediğim iddia ediliyor. Hiçbir
şekilde toplantı düzenlemedim. Ben hiçbir örgütün mali kasası değilim. Gülenist gruplara para
göndermedim. Bırakın bu suçları işlemeyi ben ülkeme bile laf ettirmem.” dedi.

04 Kasım 2016 Cuma 09:46

Kayseri’de 2 gün önce başlayan ve 67 kişinin yargılandığı FETÖ/PDY terör örgütü
duruşmasına dün de devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, ancak kalabalık nedeniyle konferans salonunda
gerçekleştirilen duruşmada 67 sanığın yargılandığı ve 2 gündür devam eden duruşmada
kendini savunan tutuklu sanık Halit Gazezoğlu, suçlamaları kabul etmedi. Gazezoğlu,
“Hakkımdaki suçlamalarda somut bir delil bulunmamaktadır. 270 gündür hukuksuz bir
şekilde tutuklu bulunuyorum. Herhangi bir terör örgütünün bırakın üyesi olmayı, sempatizanı
bile olmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bana iftira atanlar kendi hatalarının
bedellerini başkalarına ödetmek istiyor. Bu dosya özensiz bir şekilde hazırlanmıştır. Hayatım
boyunca bende hiçbir örgütün parası toplanmamıştır. Kayseri büyük bir köydür ve sanayicisi
iç içedir. Bir şey olduğunda hemen duyurulur ve Kayseri halkı buna müsaade etmez. Bu
süreçten önce Emniyet Müdürlüğü'ne son 30 yılda pasaport işlemlerim için 7-8 defa gittim.
Adliyeye ise ilkokul arkadaşım Cumhuriyet savcısı, onun çağırması üzerine gittim. Buralarla
bağlantım bu kadardı” diyerek kendini savundu.
“Gülen’i bir kez gördüm”
Tutuklu sanık Gazezoğlu, savunmasına şöyle devam etti:
“Bir terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde bulunmadım. Melikşah Üniversitesi’nde
mütevelli heyeti olmakla suçlanıyorum. Melikşah Üniversitesi o dönemde devlet
büyüklerimizin ve yerel yöneticilerimizin destekleri ile kurulmuştur. 2010 yılından
tutuklandığım süreye kadar üniversitenin gelişimi için katkıda bulundum. Üst düzey örgüt
yöneticiliğine gelince, savcılık makamı bu iddiayı nereden almıştır? Sıtkı Baş ile üniversitenin
mütevelli heyetinde tanıştım. Örgüt adına kimseden bir talepte bulunmadım. 9 aydır
tutukluyum ve tahliyemi talep ediyorum. Olmazsa adli kontrol yoluyla tahliyemi talep
ediyorum. Fetullah Gülen’i hayatımda bir defa gördüm. 40-50 kişilik bir toplantı vardı. Ben
gittiğimde oradan bakanlık yapmış bir milletvekili çıkıyordu”
Somtaş’ın savunması
Diğer tutuklu sanık Necmi Somtaş ise, “İllegal hiçbir vakıf ile işim olmadı. Sayın
Cumhurbaşkanımız ‘Aldatıldık’ deyince vakıf üyeliğinden istifa ettim. Bütün kalkışmaları
lanetliyorum. Toplantılar düzenlediğim iddia ediliyor. Hiçbir şekilde toplantı düzenlemedim.
Ben hiçbir örgütün mali kasası değilim. Bahsedilen işlerin hiçbirini yapmadım. 'Himmet' adı
altında kimseden para toplamadım. Gülenist gruplara para göndermedim. Bırakın bu suçları
işlemeyi ben ülkeme bile laf ettirmem. Üzerime atılı suçları reddediyorum. Benim kaçma
durumum yoktur ve ailem de mağdur olmuştur. İlk olarak tutuksuz yargılanmamı akabinde de
beratımı talep ediyorum” diyerek kendini savundu. İHA

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20254.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

“Boydaklardan yardım almadık”
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki
darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında yargılanan Boydak kardeşlerden Hacı Boydak
savunmasında birçok kuruma hayır yaptıkları için yargılandıklarını iddia ederek, "İlim
Yayma, Erciyes Feneri, Deniz Feneri, Kızılay gibi derneklere, vakıflara da yardım yaptım.
Yarın bir gün bunlar da örgüt çıkabilir" şeklinde sözler sarf etmişti.
04 Kasım 2016 Cuma 09:48

Bu iddiaya cevap veren İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş,
“Boydaklardan böyle bir yardım kabul edilmemiştir” dedi. Hacı Boydak’ın sarf ettiği sözlerin
ardından sosyal paylaşım sitesinden açıklama yapan Oğuz Memiş böyle bir yardımın kabul
edilmediğini belirtti.
“Fındık kurucumuz değil!”
Başkan Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Şehrimizde FETÖ davasında yargılanan Boydaklar ifadelerinde İlim Yayma Cemiyetine de
yardım yaptıklarını söylemişler. İlim Yayma Cemiyeti şubesi olarak Boydaklardan yardım
kabul edilmemiştir. Ayrıca Sanık Mehmet Fındık’ın ‘ İlim Yayma Cemiyeti Kurucusuyum.
Burada çok emeğim var’ şeklinde beyanı olmuştur. Mehmet Fındık ifade ettiği gibi
kurucumuz, üyemiz veya faaliyetlere katılan birisi değildir. 17/25 Aralık sürecinden sonra
inşaat için denilerek gelip personele toplam 20.000 TL makbuz karşılığı 31.07.2014 ve
25.12.2014 tarihlerinde iki kez yardım yapmıştır. Bu yardımın iyi niyetli olup olmadığını
bilemiyoruz. Kamuoyuna duyurulur.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20255.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Bir Fetullah daha adını değiştirdi
Kayseri’de FETÖ elebaşı Fetullah ile aynı ismi taşıyan 6 kişi adını değiştirmek için
mahkemeye başvurdu. 24 yaşındaki Fetullah Canan da adını Serdar olarak değiştirdi. Canan,
15 Temmuz olaylarından sonra mesai arkadaşlarının “senin adın bozuk” demelerinden
rahatsızlık duyduğu için adını değiştirdiğini söyledi.

04 Kasım 2016 Cuma 09:50

Darbe kalkışmacılarının elebaşı Fetullah Gülen ismi, isminin baş harfleri ve onu andıran her
türlü obje toplumu rahatsız etmeye devam ediyor. İnsanlar ilk önce arabalarındaki FT
plakalarını şimdi de isimlerini değiştiriyor. Kayseri’de isimleri Fetullah olan 6 kişi adını
değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Kayseri 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda
bulunan 24 yaşındaki temizlik görevlisi Fetullah Canan da adını değiştirmek istedi.
Gerekçeleri dinleyen mahkeme Canan’ın talebini haklı bularak Fetullah olan ismini
kendisinin istediği Serdar ile değiştirdi. Adının değişmesine sevinen yeni ismiyle Serdar
Canan üzerinden büyük bir yükün kalktığını söyledi.
Dedesinin ismini 24 yıldır taşıyan Serdar Canan adını FETÖ yüzünden değiştirdiğini anlattı.
Canan, ”Vatan haini ile aynı ismi taşımak istemiyorum. Toplum içerisinde bu isimle anılmak
istemiyorum. İnsanlar eski adımı duyunca ‘şeytan görmüş gibi oluyoruz” gibi şeyler söylüyor.
‘Senin adın bozuk’ yakıştırması yapanlar da oluyor. Ailem ve ben son günlerde rahatsız
olmaya ve baskı altında kalmaya başladık. Adımı değiştirerek ailemi ve kendimi rahatlattım”
dedi.
Geçtiğimiz günlerde gazetemiz Kayseri Gündem Gazetesinde gündeme taşıdığımız olayda ;
yine benzer baskılar ve vatanseverlik duyguları sebebiyle Sarız’lı Fetullah Doruk mahkemeye
başvurarak adını Veysel olarak değiştirmişti. Haber ve foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20256.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Kayseri’de 569 kişi organ nakli bekliyor
Kayseri’de 2013 yılından bugüne kadar bin 90 kişi organ bağışında bulunurken, Erciyes
Üniversitesi’nde halen 569 kişi hayata tutunmak için organ nakli bekliyor.

04 Kasım 2016 Cuma 09:56

Organ Bağışı Haftası münasebetiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşları organ
nakline yönlendirebilmek için, organ bağışı standı açıldı.
İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, Cumhuriyet Meydanında açılan stant ile ilgili vatandaşları
organ nakli konusunda bilgilendirmek ve teşvik etmek için böyle bir çalışma hazırladıklarını
söyledi.
İstenilen düzeyde değil
Organ nakil sayısında beklenen düzeye erişilemediğini belirten Kılıç, “Yasaya göre 18 yaşını
dolduran herkesin organ ve dokularını bağışlama özgürlüğü olduğunu söyledi.
Kılıç, organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşların il sağlık müdürlükleri, devlet ve özel
hastaneler, üniversiteler, toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine
başvurabileceklerini söyledi.
Kayseri’de bin 210 kişi diyalize bağlı yaşıyor
Ekim ayındaki istatistiklere göre bin 210 kişinin diyaliz cihazına bağlı olarak yaşamını
sürdürdüğünü, belirten İsmail Kılıç, “Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu,
organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlamıştır. 6.3.1980
tarih ve 316 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Kur’an-ı Kerim’de de,
Maide Suresi 32. ayette; ‘Kim bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa bütün
insanları yaşatmış gibi olur.’ denmiştir. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışı yapmaya ve
yakınlarının organlarını bağışlamaya davet ediyorum.” diye konuştu.
Vatandaşlara broşür dağıtıldı
Cumhuriyet Meydanı’nda oluşturulan stantta vatandaşların organ bağışı bilincini artırmak için
broşür de dağıtıldı. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20257.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Bu tabela değişiyor
Şehit Ömer Halisdemir’in ailesi şehidin adının ve isminin kar amacı güden kişi, kurum ile
şirketlerce kullanılmasını istemiyor. Ailenin bu isteği 81 ilin valiliğince ilgili kurumlara
duyuruldu. Kayseri’de şehidin adını işletme tabelasına yazan kuruyemişçi esnafı Cüneyt
Uçak, dükkânının ismini değiştirmek zorunda kalacak. Değiştirmeyenlere karşı ceza
uygulanacak.

04 Kasım 2016 Cuma 09:58

Darbe kalkışmasını önleyen isim olarak kahraman olan Şehit Ömer Halisdemir’in ailesinin
isteği üzerine 81 ilin valiliğince bir genelge yayınlandı. Genelgede, şehidin adının istismar
edilmemesi istendi. Kayseri Valiliğince basın kuruluşlarına iletilen genelgede şu bilgilere yer
verildi;
“15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde yaşanan menfur darbe girişiminin seyrini değiştiren,
kahramanlığı ve gösterdiği üstün başarı sonucu ülkemizin ve milletimizin sinesinde yer bulan
Şehit Ömer Halisdemir'in ailesiyiz. Şehidimizin yaptığı bu kahramanlık ülkemizde büyük bir

yankı bulmuş, Şehidimizin ismi binlerce çocuğa verilmiş, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına
da ismi verilerek yaşatılmaktadır. Bu teveccüh ve ilgiden faydalanmak isteyen bazı kişi ve
kurumlar, kar amacı güden şirket/işletmelerin varlığı bizi rahatsız etmektedir.
Biz şehit Ömer Halisdemir’in ailesi olarak; şehidimizin isminin ve resminin hiçbir şekilde
filmlerde kullanılmasına, şehidimizin isminin ve resminin reklamlarda araç olarak
kullanılmasına, şehidimizin isminin ve resminin kar amacı güden şirket ya da işletmelerde
kullanılmasına, şehidimizin isminin ve resminin Vakıflar, Dernekler ve sivil toplum örgütleri
tarafından kullanılmasına,
Kesinlikle muvâffakatımız yoktur. Aksi takdirde davrananlar hakkında yasal yollara
başvurulacaktır.
Konunun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza duyurulması hususunu
takdirlerinize arz ederiz”
O esnaf tabelayı kaldıracak
Şehit Ömer Halisdemir’in kahramanlığından etkilenerek Kayseri’nin Kocasinan İlçesi
Yenimahalle Atatürk Bulvarı üzerindeki Kuruyemiş dükkânının tabelasına şehidin adını
yazdıran Cüneyt Uçak, ailenin isteğini saygıyla karşıladığını söyledi. Kayseri Valiliğince
yayımlanan genelgeden haberdar olan Uçak, “Amacımız şehidimizin adını istismar etmek
değildi. Yaptığı kahramanlığı yaşatmak istemiştim. Şehidimizin ailesi bizim de ailemizdir.
Onların bu şekilde isteği bizim için emirdir. Saygı ile karşılıyorum. En kısa sürede dükkânın
tabelasını değiştireceğim” dedi.
Haber ve Fotoğraf : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20258.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Yenimahalle yenileniyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenimahalle meydanında başlatılan
düzenleme ve yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

04 Kasım 2016 Cuma 10:00

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın, ‘Yeni Kayseri Kocasinan’da
kurulacak, Kocasinan Kayseri’nin yeni yüzü olacak’ hedefiyle yürüttüğü yenileme
çalışmaları, bölgenin dört bir tarafında devam ediyor.
Yenimahalle’nin yeni haliyle daha modern bir görünüme kavuşacağını ifade eden Başkan
Çolakbayrakdar, hizmet atağını sürdürdüklerine dikkat çekti.
“Kocasinan’ımızın köklü mahallelerinde yol yenileme, kaldırım ve çevre düzenleme
çalışmaları yapıyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, “Yenimahalle sakinlerine yakışır bir
meydan oluşturuyoruz. Zaman içinde aşınan ve yıpranan malzemeler nedeniyle mahalle
meydanının yenilenmesi gerekiyordu. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekiplerimin çalışmalarıyla, daha geniş ve daha kullanışlı bir meydan
oluşturuluyor.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Çalışmalar tamamlandığında Yenimahalle daha modern bir
görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşmuş olacaktır.” diye tamamladı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20259.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Mustafa Kürtüncü Camii ve Kur'an Kursu
açılıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kürtüncü adına Kürtüncü ailesinin
katkıları ile yaptırılan Camii ve Kur’an Kursu binasının tamamlandığını ve bugün hizmete
açılacağını söyledi.

04 Kasım 2016 Cuma 10:01

Karacaoğlu Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde inşa edilen Mustafa Kürtüncü Camii ve
Kur’an Kursu binasının bugün saat 13.00’de düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını ifade
eden Başkan Büyükkılıç “Hayırsever hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Kayseri’nin
neresine baksanız, hangi okul, hangi dini tesis ve üniversitelerimizin binalarında hep, bir
hayırseverimizin ismini görüyoruz. Marka şehir Kayseri hayırseverler şehri olarak da
anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle eğitim alanında yaptığımız
yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Hayırseverlerimiz
tarafından yaptırılan son derece güzel bir Cami ve Kur’an, Kursu binası için belediye olarak
biz de binanın çevre düzenlemesine ve yapılışında gerekli desteğimizi verdik.
Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için ‘Her iş bizim işimiz’ anlayışından hareketle
çalışıyoruz.” dedi.
Melikgazi Belediyesi’nde her hafta bir açılış, temel atma ve kültürel bir etkinlik olduğunu
belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, her hafta Cuma namazı sonrası bir hizmeti halka
sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20260.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Şehit Selim Şener için Mevlit okutuldu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonrasında şehit olan Uzman Çavuş
Selim Şener için mevlit okutuldu.
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Şehit Uzman Çavuş Selim Şener'in baba evinde okutulan mevlite, Vali Süleyman Kamçı,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, askeri yetkililer, şehit Uzman Çavuş Selim
Şener'in babası Hasan Şener ve yakınları katıldı. Mevlitin okunmasının ardından dua edildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20261.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Borsa’da et fiyatları
Kayseri Ticaret Borsasında karkas sığır etinin kilogramı ortalama 21,23 liradan, karkas tosun
etinin kilogramı ise 24,18 liradan işlem gördü.
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Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürünün Cinsi
Miktarı
Fiyatı
Buğday
kg
0,90
Arpa
kg
0,70
Kabak çekirdeği
kg
Sığır eti (karkas)
kg
21,23
Tosun eti (karkas)
kg
24,18
Kurumsal Haber

10,09

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20262.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Kayseri Şeker'in başarıları TBMM’nin
gündeminde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı
Başkanlığında 2 Kasım 2016 Çarşamba günü yapılan oturumuna Kayseri Şeker'in başarıları
damga vurdu.

04 Kasım 2016 Cuma 10:05

Oturumda 64. Hükümet ile ilgili sorular üzerine söz alan AK Parti Gurup Başkan Vekili ve
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş; “Sayın Başkan, nitekim, 64'üncü Hükûmetin bir
üyesiydim ben de. 2009 veya 2010 ya da 2008 olabilir. O zaman, yargı vasıtasıyla, bir hâkim
vasıtasıyla basın özgürlüğünün önüne geçildiğinden dolayı, yayın yasağı konulduğundan
dolayı… Bir telefon görüşmemi o zaman bu sıralarda oturan bir milletvekili alıp… Gizli bir
soruşturmada benim 3 tane konuşmam var. O konuşmayla ilgili -bir milletvekilinin konuşması
dinleniyor- diyorum ki: "Niye böyle yayın yasağı verdirdi?" İçeriği, Kayseri Şeker
Fabrikasındaki
yolsuzluktu.
Yolsuzlukla
ilgili
olan
konuydu"
dedi.
Elitaş, " Kayseri Şeker Fabrikasında yapılan yolsuzlukları, oradaki 1 katrilyon lirayı il
başkanınız çok iyi bilir, o zamanki milletvekili de çok iyi bilir. O zamanki milletvekillinin onun da kayıtları var, ses kayıtları var, sonradan geldi, dinledim- elmalarla, armutlarla nasıl
ilişkiler içerisinde olduklarını da çok iyi biliriz ama siz bunu bilmezsiniz. Bakın, o günlerde
Kayseri Şeker Fabrikasının yolsuzluklarıyla ilgili yaptığım mücadele benim boynumdaki
önemli bir madalyadır. Siz bugün eğer Kayseri'deki herhangi bir vatandaşa sorarsanız
"Kayseri Şeker Fabrikası bundan altı sene önce, yedi sene önce 600 trilyon lira batak
vaziyetteyken bugün 400 trilyon lira kâra geçtiyse, bütün borçlarını bitirdiyse bunda kimin
katkısı var?" diye, bunu Kayserili çok iyi bilir ama siz bilmezsiniz. Bugün, 80 bin çiftçi ortağı
olan bir büyük şeker fabrikası eğer Türkiye'nin en büyük 2'nci şeker fabrikası hâline geldiyse
o da bizim o yaptığımız mücadeleden ortaya çıkandır” diyerek konuyu Meclis gündemine
getirdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20263.html
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Kayseri’nin genç makinecileri
Hizmet-İş Sendikası ve Avrupa Birliği’nin yeterliliğe dayalı eğitim programıyla “Genç
Makine Bakımcılar Yetiştirme Projesi devam ediyor.
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Seyyid Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesinde öğrenciler ve Hizmet-İş Sendikası
yetkilileriyle gerçekleşen toplantıda projenin 7. ayına girildiğini belirten Hak-İş
Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi Serhat Çelik, “Yeterliliğe Dayalı Eğitim Programıyla
Genç Makine Bakımcılar Yetiştirme Projesi kapsamında eğitimlerimiz sıkıntısız bir şekilde
bütün hızıyla devam ediyor” dedi.Herkesin ayrı ayrı sorumlulukları olduğunu söyleyen Çelik,
“Öğrencilerimizin kendilerince sorumlulukları var. Öğretmenlerimizin ve bizlerin de
kendimizce sorumlulukları var. Sivil Toplum kuruluşu olarak bizler de böyle bir proje ye
katkı sağlayarak üzerimize düşün bir sorumluluğu gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz sürecinde
anladık ki vatanımız, milletimiz için çok çalışmalıyız. Gayret edip üzerimize düşen
sorumlulukları en iyi şekilde başarmalıyız” diye konuştu.
Sendika olarak yaptıkları faaliyetlerden de bahseden Çelik, “Geçen hafta 2 bin civarında fidan
dikimi gerçekleştirdik. Bu hafta başında da muhtaç kimseleri belirleyerek odun ve kömür
yardımında bulunduk. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz ve her zaman da Allah
kısmet ederse devam edeceğiz” dedi.
Gösterdikleri çaba dolayısıyla proje öğretmenlerine teşekkür eden Çelik eğitimlerin verildiği
derslikleri gezdikten sonra öğrencilere iş imkânları konusunda da yardımcı olacaklarını
söyledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20264.html
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Tüketici fiyat endeksi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre
Kayseri’de ekim ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,43, bir
önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,24, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 7,57 artış
gerçekleşti.
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Ana harcama grupları itibariyle aylık bazda en fazla artış gösteren grup yüzde 11,07 ile giyim
ve ayakkabı olurken, bunu yüzde 1,74 ile ulaştırma, yüzde 1,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler
ve yüzde 0,84 ile çeşitli mal ve hizmetler takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde -2,97 ile
eğlence ve kültür oldu.
Kayseri’de ekim ayında fiyatı en çok artan maddeler yüzde 48,7 ile hırka (kadın için), yüzde
37,04 salatalık ve yüzde 31,57 ile kaban yünlü (erkek için) olurken, en çok düşüş gösteren
maddeler yüzde -31,84 limon ve yüzde -20,63 ile spor müsabakalarına giriş ücreti oldu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20265.html
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Yabancı ziyaretçi en çok yeme-içmeye
harcadı
Türkiye'yi yılın üçüncü çeyreğinde (temmuz, ağustos, eylül) ziyaret eden yabancılar en fazla
yeme-içme için harcama yaptı.
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Türkiye'yi yurt dışından bu yılın temmuz-ağustos-eylül döneminde 2 milyon 596 bin 802'si
gurbetçi olmak üzere, 12 milyon 63 bin 311 kişi ziyaret etti.
Söz konusu dönemde turizm geliri yaklaşık 8,3 milyar doları bulurken, bunun yaklaşık 5,9
milyar dolarını yabancı ziyaretçilerin, 2,4 milyar dolarını da gurbetçilerin harcamaları
oluşturdu.
Toplam turizm gelirinin yaklaşık 6,6 milyar doları kişisel harcamalardan (yüzde 72,9), 1,6
milyar
doları
paket
tur
harcamalarından
(Türkiye'ye
kalan
pay)
geldi.
Türkiye'yi ziyaret eden yabancıların kişisel harcamalarına bakıldığında, en fazla harcama, 1
milyar 131 milyon 158 bin dolarla yeme içmeye yapıldı. Bunu, 754 milyon 769 bin dolarla
konaklama, 714 milyon 126 bin dolarla uluslararası ulaştırma, 601 milyon 317 bin dolarla
giyecek ve ayakkabı, 435 milyon 483 bin dolarla ulaştırma (Türkiye içi), 238 milyon 158 bin
dolarla hediyelik eşya, 98 milyon 403 bin dolarla sağlık, 95 milyon 136 bin dolarla spor,
eğitim, kültür harcamaları takip etti.
Yabancı ziyaretçiler yılın üçüncü çeyreğinde tur hizmetleri için 22 milyon 232 bin dolar, halı,
kilim ve benzeri şeyler almak için 20 milyon 374 bin dolar harcama yaptı. Diğer harcamaların
tutarı da 182 milyon 93 bin doları buldu.
Gurbetçi de yedi içti
Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'yi ziyaret eden gurbetçilerden elde edilen turizm gelirinin de
yüzde 98,5'i kişisel harcamalardan, yüzde 1,5'i de paket tur harcamalarından oluştu.
Söz konusu dönemde gurbetçiler, yeme-içme için 749 milyon 732 bin dolar, uluslararası
ulaştırma için 476 milyon 168 bin dolar, giyecek ve ayakkabı için 290 milyon 207 bin dolar,
ulaştırma (Türkiye içi) için 300 milyon 227 bin dolar, konaklama için 131 milyon 191 bin

dolar, hediyelik eşya için 91 milyon 918 bin dolar, sağlık için 63 milyon 549 bin dolar, spor,
eğitim, kültür için 43 milyon 406 bin dolar harcama yaptı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20266.html
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Okulda sağlığı koruma tüyoları
Okulların açılması ve kış aylarının yaklaşması ile artan grip ve soğuk algınlığı gibi
rahatsızlıklar aileleri tedirgin ediyor. Çocuklarınızın sağlıklı, verimli ve başarılı bir okul
dönemi geçirebilmesi için diş, göz, işitme, fiziksel gelişim gibi genel sağlık kontrollerinin
takibi de büyük önem taşıyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emel Ünsür, soğuk havanın yol açtığı rahatsızlıklardan korunma ve
sağlıklı bir okul dönemi için dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor.
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Okul dönemiyle birlikte çocukların kalabalık alanları kullanım oranları artıyor. Bu noktada
çocukları hastalıklardan korumak ve okul devamlılığını sağlamak için birtakım önlemler
alınması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Emel Ünsür, “İlk olarak çocuğumuza el yıkamayı
öğretmemiz gerekiyor. Özellikle tuvaletten sonra ellerin gerektiği gibi yıkanmaması, okulda
çocuklar arasında yapılan silgi ve kalem gibi eşyaların alışverişinde bile mikrop transferine
neden oluyor. Dolayısıyla düzenli el yıkama alışkanlığının edinilmesi, enfeksiyon
hastalıklarının önlenmesinde oldukça basit bir yöntem” diyor.
İstirahat etmeli
Enfeksiyonlardan korunmak için çocukların hasta kişilerden uzak tutulması gerektiğini
vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Emel Ünsür, alınabilecek önlemleri şöyle sıralıyor: “Hasta ile temas
edildiyse, sonrasında eller mutlaka yıkanmalı. Grip enfeksiyonu kapılmışsa, çocuk evde
istirahat etmeli, hastalık tamamen geçene kadar okula gönderilmemeli, bol sıvı verilmeli ve
özellikle kronik hastalığı olan çocuklarda grip aşısı yaptırılmalı.”
Uyku ve yemek saatleri düzenlenmeli
Çocukların gelişimini ve derslerindeki başarılarını etkileyen diğer iki önemli faktör; dengeli
beslenme ve düzenli uyku alışkanlığı. Bu alışkanlıklar, hem sağlıklı büyüme ve gelişme hem
de okulda dikkat ve konsantrasyonu sağlama açısından çok büyük önem taşıyor. Yrd. Doç.
Dr. Emel Ünsür, okul döneminde uyku ve beslenme şekilleriyle ilgili de bilgi veriyor: ”Genel
hayatımızda ve okul döneminde dengeli beslenme, özellikle sabah kahvaltısı çocukların güne
enerjik başlamasına yardımcı oluyor. Ayrıca çocuklarımızın beslenme çantalarına
koyacağımız besinlerin de vitamin ve mineral yönünden zengin olmasına dikkat edilmeli.”
Yatak saati geçe kalmamalı
Düzenli uyku faktörünün de okulda başarı ve verimliğe katkı sağladığının altını çizen Yrd.
Doç. Dr. Emel Ünsür, çocukların yatma saatinin 21.00-22.00’yi geçmemesini ve en az 9
saatlik uyku almalarını öneriyor.

Bu kriterler ve okul başlama saati göz önünde bulundurularak yapılacak olan ev ödevleri,
yemek, oyun ve aktivasyon saatlerinin planlanması düzenli uyku alışkanlığı kazanma sürecini
kolaylaştırabiliyor. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20267.html
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Kayseri’de ilk uygulamayla kafatası
düzeltildi
Alın kemiğinde 7 cm. açık bulunan hasta, Kayseri’de ilk defa uygulanan, kişiye özel el yapımı
titanyum plaka uygulaması ile tedavi edildi.
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat ile birlikte kadın hastanın
4 yıldır alın kemiği çökmesi nedeniyle oluşan kafatası şekil bozukluğu giderildi. Operasyon,
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez uygulanan yöntem olan el yapımı hastaya
özgü olarak şekillendirilen titanyum implant ile gerçekleştirildi.
2006 yılında beyin tümörü nedeniyle bir operasyon geçiren hasta zaman içerisinde alın
kemiğindeki çökme neticesinde oluşan şekil bozuklularının meydana geldiğini belirterek
“Yaklaşık olarak ameliyattan 4 yıl sonra böyle bir durum ortaya çıktı. Daha öncesinde şekil
bozukluğunun meydana geldiği bölgeye yağ transferi işlemi de uygulandı ancak uzun süreli
bir çözüm olmadı ve tekrardan bu şekil bozukluğu devam etti. Şu anda hiç bir sıkıntı
bulunmuyor. Ameliyatı gerçekleştiren Yalçın hocama ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Yalçın Yontar “Hasta, kliniğimize başvurduğunda, alın
bölgesinde yaklaşık 7 cm çapındaki bir sahada kemik çökmesi, düzensizlik ve bununla
beraber bazı bölgelerde tam kat kemik kayıpları vardı. Yapılan tomografik incelemeler
yardımıyla alın kemiğinde mevcut olan biçim bozukluğunun tam şekli ve boyutlarını
belirledik. Hastamız daha önce uygulanan ve başarısız olan yağ enjekte işleminin
uygulanmasını istemedi. Önümüzde Poröz polietilen adı verilen bir “akrilik” biyomateryal
kullanılarak veya hastaya özel olarak titanyumdan imal edilmiş bir implantın kullanılması
şeklinde iki seçenek vardı. Vücut tarafından kabul edilebilirliğinin daha yüksek olması ve
enfeksiyon gelişim riskinin de daha düşük olması nedeniyle tercihimiz titanyum kraniyoplasti
(kafatasının şekillendirilmesi) işleminden yana oldu” dedi.
Üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak elde edilen hastanın kafatası örnekleri üzerinde,
hastaya özgü titanyum implantın elde edildiğini söyleyen Op. Dr. Yontar “Tamamen
kliniğimizde geliştirilmiş bir teknik ile titanyum implantın hem alın kemiğindeki şekil
bozukluğunu örtecek boyutlarda hem de alın bölgesine ait doğal kavisi verecek 3 boyutlu
yapıda olması sağlandı. Gerçekleştirdiğimiz operasyon ile titanyum implantın alın kemiğine
tespit işlemi gerçekleştirildi ve hastanın çökme öncesindeki alın kemiği anatomisine oldukça
yakın bir sonuç elde edildi” şeklinde konuştu.

Çeşitli nedenlere bağlı olarak kafatası kemiklerinde gelişmiş kayıpların ve deformitelerin
kapatılmasına yönelik olarak hastaya özel titanyum implantlar ülkemizde klinik olarak
kullanılmaktadır. Ancak kişiye özgü olarak titanyum implant üretimini gerçekleştirecek alt
yapının birkaç örnek dışında devlet kurumlarında mevcut olmaması ve özel sektör vasıtasıyla
gerçekleştirilen üretimlerin oldukça yüksek maliyetlerde olması titanyum kraniyoplasti
işlemini kısıtlamaktadır.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geliştirilen teknik sayesinde tamamen kişiye özgü
olarak şekillendirilen titanyum implantlar ile maliyetlerde oldukça düşürülmüş oldu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20268.html
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Mutlu olmak için kendinizi keşfedin
Hızlı gelişen teknoloji çağında kapitalizmin insanlar üzerindeki baskısının mutsuzluk,
umutsuzluk ve iletişimsizliğe neden olduğunu bildiren Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog
Hanım Demirbaş, "İnsanların mutlu olabilmesi için önce kendini keşfetmesi gerekiyor" dedi.
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Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım demirbaş, "Toplumsal ve ekonomik koşullar, hızlı
gelişen teknoloji çağında kapitalizmin insanlar üzerindeki baskısı ile birlikte toplumu
huzursuzluğa itmektedir. Bu huzursuzluk mutsuz insanlar ve suç oranı yüksek bir toplum
olarak bize geri dönmektedir. Benim burada tespit ettiğim sıkıntılar; depresyon-kaygı
bozukluğu-davranış bozuklukları-kişilik bozuklukları-tükenmişlik sendromu-yalnızlıkdeğersizlik duygusu-özgüven eksikliği-yaşanılan hayata duyulan mutsuzluk-umutsuzlukiletişimsizlik-sevgisizlik" diye konuştu.
Tespitlerden, iletişimsizlik ve sevgisizliğin en önemli sorunlardan biri olduğunun altını çizen
Hanım Demirbaş, "Bu iki sorun diğer sorunların ana kaynağını oluşturmakta ve insanları
mutsuzlukla beraber fiziksel sağlık sorunlarına itmektedir. Burada insanın kendi düşüncelerini
algılayabilmesi ve dışa aktarması önemli bir yer tutuyor. Bu tespitlerin sonucunda toplumu
daha huzurlu daha mutlu insanlardan oluşturmak için çeşitli çözüm yolları geliştirdim. Bu
çözümler bireysel ve grupla uygun olmakla beraber insan huzurunu artırmayı amaçlamaktadır.
Bunun içinse insanın kendini keşfetmesi gerekmektedir. En önemli keşif, kendini keşiftir”
diyerek şunları söyledi:
"Ülkemiz insanları kendini keşfedemeyen ve sorunun ana kaynağına inemeyen insanlardır.
İnsan ruhu bir anlık bir ihmale bile gelemezken bizler ruhumuzu yıllarca ihmal etmekteyiz.
Yaralı, ihmale uğrayan ruhlar ise huzursuz bir toplum ortaya çıkarmaktadır. Bu huzursuzluk
ise ötelemeyi beraberinde getirmektedir. Hem bu dünyayı hem de diğer dünyayı el birliği ile
cehenneme çeviriyoruz.
Burada Hanım Demirbaş olarak benim amacım insanın kendini tanıması, özelliklerini
keşfetmesi, kendini gerçekleştirmesi, iletişim becerilerini iyileştirmesi ve kendi düşüncelerini

dışa aktarmasıdır. Çünkü insan mucizevi bir varlıktır. Mutlu olursa eğer her zaman başarılı
olacaktır ama başarı her zaman mutlu etmeyecektir. Başarı mutluluk korelasyonunda ibre
mutluluktan yana ağır basmaktadır. O zaman genel amacımızın mutlu bireyleri topluma
kazandırmak olması gerekmektedir.
Yukarıda değindiğimiz sorunların çözümü için geliştirdiğimiz kamp programı doğa ile iç içe
insanın özüne dönmesini sağlayacaktır. Çocuklar, yetişkinler, aile ve yöneticiler için ayrı ayrı
oluşturduğumuz gruplarda bu sorunların çözümünü doğa ile iç içe ve yurt dışı destekli bir
programdır. Bu gruplarda doğa şartları içinde insanlarımıza iletişimi ve sevme gücünü
kazandırmayı amaçlıyoruz. İkince etapta ise yurt dışında farklı kültürleri inceleyerek evrensel
mutluluğa ulaşan yolları inceleyeceğiz. Bu kamp programı bizlere iletişimin ve sevmenin
gücünü gösterecektir.
Bu sorunlar ve çözüm önerilerimiz kamp programımız dahilinde hayata geçecek ve daha
mutlu bireyler ülkemizde ve yeryüzünde sayısal çoğunluğu ele geçirecektir. Daha mutlu
olmaya ve bizimle beraber daha mutlu bir dünya oluşturmaya davet ediyoruz."
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20269.html
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Büyükşehir gençleri hem sınava hem hayata
hazırlıyor
Büyükşehir Belediyesi, 8 bin 500 öğrencinin kaynak kitap ihtiyacını karşılayarak eğitime
önemli bir destek daha verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Genç KAYMEK
kurslarına katılan öğrencilere kaynak kitap dağıtımı törenine katıldı. Çelik, öğrencileri bir
taraftan sınava, bir taraftan da değerler eğitimi ile hayata hazırladıklarını söyledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Genç KAYMEK TOKİ Tesislerinde öğrenciler
tarafından alkışlarla karşılandı. Genç KAYMEK öğrencilerine kaynak kitap dağıtım törenine
katılan Başkan Mustafa Çelik, insana yatırıma verdikleri önemi vurguladı. Gençliğin daha
donanımlı olması için çalıştıklarını belirten Başkan Çelik, "Belediye olarak alt yapı, üst yapı,
imar ve ulaşım gibi hizmetleri yürütüyoruz; ama bizi en çok mutlu eden öğrencilere, gençlere,
hanımlara özetle insana yaptığımız yatırımlar. Eğer biz sizlerin ihtiyacı olan gerekli desteği
sağlayamazsak, bu alana başka birileri giriyor ve hain örgüt kendilerine eleman yetiştiriyor.
Bu nedenle öğrencilerimize hem okulla ilgili hem hayata dair eğitimler veriyoruz. Bir taraftan
sınavlara bir taraftan da değerler eğitimi ile hayata hazırlıyoruz. Bu desteği sağlarken eğitim
materyali ihtiyacı hissediliyor. Bugün Genç KAYMEK ile 11 merkezde 8 bin 500 öğrenciye
kurs hizmeti veriyoruz. Bu öğrencilerimize 8 bin 500 takım kitap dağıtacağız. Yaklaşık 50 bin
adeti bulan kitapların toplam bedeli 500 bin TL'ye ulaşıyor. Sizlere verilen bu emeğin
karşısında sizler de vatana millete faydalı bireyler olmaya gayret edeceksiniz. Böyle
olacağınızdan kuşkum yok" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra kitap setlerini öğrencilere dağıttı.
Kaynak kitap dağıtım töreninin ardından Genç KAYMEK TOKİ tesislerini gezen Başkan
Çelik, çocuklarını bekleyen velilerle konuştu. Başkan Çelik daha sonra sınıfları gezdi. Girdiği
bir sınıfta ‘Eğitsel Oyunlar’ dersine katılan Başkan Çelik, ‘Öğretmen dedi ki’ oyununu
‘Başkan Dedi ki’ şeklinde oynattı. Başkan Çelik, dikkat testi yapılan oyunda öğrencilere tam
not verdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20270.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Liseli gençler TYB İstanbul’u ziyaret etti
TYB İstanbul, genç ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

04 Kasım 2016 Cuma 10:21

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, genç ziyaretçilerini ağırlamaya devam
ediyor. Farklı üniversitelerden, farklı platformlardan ve çeşitli okullardan gelen gençlerin
buluşma noktası olan TYB İstanbul, bu kez Çekmeköy Belediyesi Açık Fikir Platformu
öğrencilerini ağırladı.
Tarihî Yarımada’ya düzenlenen kültür gezisi kapsamında Sultanahmet, Gülhane, Eminönü,
Fatih gibi semtleri ziyaret eden öğrenciler Sanat Tarihçisi İsmail Erdoğan ve Eğitimci-Yazar
Orhan Gazi Gökçe’nin refakatinde TYB İstanbul’da misafir edildi.
TYB İstanbul’un faaliyetleri hakkında bilgilendirilen gençler, bundan sonra yakından takip
edeceklerini ve düzenlenen etkinliklere katılmak istediklerini dile getirerek ziyaretten oldukça
memnun kaldıklarını ifade etti. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20271.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Cadılar Bayramı AGÜ’de de kutlanmış
Her sene 31 Ekim'de kutlanan ve Pagan ve Hristiyan geleneği olarak bilinen ‘Cadılar
Bayramı’nın AGÜ’lü öğrenciler tarafından üniversite yetkililerinin izni ile kutlanması tepki
ile karşılandı.

04 Kasım 2016 Cuma 11:33

Kostüm şartı
Sümer Kampüsü sergi salonunda gerçekleşen kutlama 28 Ekim Cuma günü saat 20.00’da
gerçekleştirildi. Kutlama için hazırlanan afişlerde kutlamanın şehrimizde bulanan diğer
üniversite öğrencilerine de 10 lira karşılığında açık olduğu belirtilmiş. Yine hazırlanan bir
diğer afişte etkinliğe kostümsüz gelinmesinin yasak olduğu vurgulanmış.
Üniversite yetkililerine tepki
Etkinliğin AGÜ’ye ait sergi salonunda yapılması üniversite yönetimi tarafından onaylandığını
gösteriyor. Böyle bir programın Kayseri’de bulunan bir üniversitede yapılması tepkilere yol
açtı.
Cadılar Bayramı nedir?
Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan, Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri
olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bayram. Çocukların genellikle
korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şeker, meyve ve diğer hediyeleri topladığı bir
bayramdır. Diğer Cadılar Bayramı kutlamaları arasında maskeli balolar, korku filmi seansları
ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir.
Cadılar Bayramı bazı belli başlı Batı dünyası ülkelerinde kutlanır. Amerika'da oldukça büyük
ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı, Amerikan kültürünün etkisiyle diğer Batılı
ülkelerde de yaygınlaşmaktadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20272.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Bir Fetullah daha adını değiştirdi
Kayseri’de FETÖ elebaşı Fetullah ile aynı ismi taşıyan 6 kişi adını değiştirmek için
mahkemeye başvurdu. 24 yaşındaki Fetullah Canan da adını Serdar olarak değiştirdi. Canan,
15 Temmuz olaylarından sonra mesai arkadaşlarının “senin adın bozuk” demelerinden
rahatsızlık duyduğu için adını değiştirdiğini söyledi.

04 Kasım 2016 Cuma 12:22

Darbe kalkışmacılarının elebaşı Fetullah Gülen ismi, isminin baş harfleri ve onu andıran her
türlü obje toplumu rahatsız etmeye devam ediyor. İnsanlar ilk önce arabalarındaki FT
plakalarını şimdi de isimlerini değiştiriyor. Kayseri’de isimleri Fetullah olan 6 kişi adını
değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Kayseri 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda
bulunan 24 yaşındaki temizlik görevlisi Fetullah Canan da adını değiştirmek istedi.
Gerekçeleri dinleyen mahkeme Canan’ın talebini haklı bularak Fetullah olan ismini
kendisinin istediği Serdar ile değiştirdi. Adının değişmesine sevinen yeni ismiyle Serdar
Canan üzerinden büyük bir yükün kalktığını söyledi.
Dedesinin ismini 24 yıldır taşıyan Serdar Canan adını FETÖ yüzünden değiştirdiğini anlattı.
Canan, ”Vatan haini ile aynı ismi taşımak istemiyorum. Toplum içerisinde bu isimle anılmak
istemiyorum. İnsanlar eski adımı duyunca ‘şeytan görmüş gibi oluyoruz” gibi şeyler söylüyor.
‘Senin adın bozuk’ yakıştırması yapanlar da oluyor. Ailem ve ben son günlerde rahatsız
olmaya ve baskı altında kalmaya başladık. Adımı değiştirerek ailemi ve kendimi rahatlattım”
dedi.
Geçtiğimiz günlerde gazetemiz Kayseri Gündem Gazetesinde gündeme taşıdığımız olayda ;
yine benzer baskılar ve vatanseverlik duyguları sebebiyle Sarız’lı Fetullah Doruk mahkemeye
başvurarak adını Veysel olarak değiştirmişti. Haber ve foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20274.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

İşte Demirtaş ve Yüksekdağ'ın ifade metni
Demirtaş ve Yüksekdağ, gece saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. HDP
Genel Merkezi ise yapılan olan ortak savunma metnini açıkladı.

04 Kasım 2016 Cuma 13:50

HDP Genel Merkezi’nde yapılan açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının
yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları ve HDP
milletvekillerinin ortak savunma yaptığı belirtildi.
HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile HDP milletvekillerinin
ortak savunma metni şöyle; "Partim Halkların Demokratik Partisi (HDP), 7 Haziran 2015
Genel Seçimlerinde 6 milyondan fazla oy alarak ve yüzde 10’luk seçim barajını aşarak 80
milletvekili ile parlamentoya girmiştir. Demokratik siyaset yoluyla ve sandık iradesiyle
AKP’nin tek başına iktidar olmasını ve tek başına anayasa yapmasını engellemiştir. Ülkede
’tek adam’ rejimi inşa etmek isteyen ve bunun için her türlü hukuksuzluğu yapmaktan
çekinmeyen
Recep
Tayyip
Erdoğan,
seçim
sonuçlarına
saygı
duymamış
ve koalisyon hükümetleri kurulmasına engel olarak ülkeyi erken seçime götürmüştür. Bu
esnada 3 yıla yakın bir süre devam eden çözüm sürecini de kendi işine gelmediği ve oylarını
artırmaya yaramadığı için sonlandırmış ve bütün ülkeyi adeta ateşe atarcasına bir çatışma
ortamına sürüklemiştir. Yaşanan çatışma ortamında yurttaşlarımız haklı olarak güvenlik
kaygısı ve telaşı içerisine girmişler, bu korku ve şok ortamında yapılan ve eşit/adil olmaktan
uzak seçimlerde AKP yeniden tek başına iktidar olmuştur."
"Recep Tayyip Erdoğan, 7 Haziran seçim sonuçlarını gördükten sonra büyük bir panik ve
telaşla parlamentoyu ve hükümeti yok sayarak, yargıyı önemli ölçüde denetim altına alarak,
medyayı tümüyle kendisine bağlayarak ülkede bir darbe gerçekleştirmiştir. Anayasa’yı
tanımadığını, fiili olarak rejimi değiştirdiğini hatta Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını bile
tanımadığını açıkça ifade edecek kadar fütursuzlaşmış ve devlete el koyduğunu açıkça ilan
etmiştir. Hakkında Başbakanlığı döneminde işlendiği iddia edilen rüşvet, hırsızlık, kara para
aklama, İran’a uygulanan uluslararası ambargonun kırılmasına yönelik altın ticaretine bağlı
gelişen yasadışı faaliyetler; Suriye’de terörist gruplara yasadışı silah gönderilmesi d?hil
birçok ciddi suçlama vardır. Bu soruşturmaları da yargı üzerinde kurduğu baskı ve kontrol
sayesinde şimdilik örtbas etmeyi başarmaktadır. Şimdilik örtbas ettiği bu soruşturmalardan
kalıcı olarak kurtulmanın biricik yolunun bütün yetkileri kendisinde toplamak olduğunun
farkındadır. Bu uğurda yapamayacağı hiç bir çılgınlığın olmadığı da artık aşik?rdır. Ülkeyi
kan gölüne çevirip her gün ülkenin dört bir köşesine gönderdiği cenazelerle milliyetçi ve
şoven duyguları, ırkçı nefret söylemini kabartmayı başarmış, ’ülke bölünme tehdidi
altındadır’ yalanıyla etrafına biriktirdiği halk yığınları ile kendi kişisel emellerine hizmet
edecek şekilde adım adım hedefine doğru ilerlemektedir."
"Bu amacına, yani başkanlık adı altında dikta rejimine ulaşabilmesi için önündeki tek engel
Halkların Demokratik Partisi’dir. Partimizin 1 Kasım seçimlerinde de barajı aşarak 59
milletvekili ile parlamentoya girmesi, Erdoğan’ın tek başına anayasayı değiştirme
çoğunluğuna ulaşmasını bir kez daha engellemiştir. Bu nedenle; olası bir erken veya ara seçim
ile birlikte kendisine sadık milletvekillerinden oluşan 367 çoğunluğunu sağlamış bir AKP
grubunun oluşması için çabalamaktadır. Partimiz HDP, Türkiye’nin çok kültürlü, çok dilli,
çok inançlı toplumsal yapısına uygun bir politikayı benimseyerek bünyesinde bütün farklı
kimlik ve inançların temsilcilerini barındırmaktadır. Bizler demokrasiye ve birlikte yaşama
inanan Türkler, Kürtler, Araplar, Ermeniler, Türkmenler, Süryaniler, Ezidiler, Mıhellemiler
ve daha birçok etnik grup olarak bir arada eşit ve adil bir yaşamın mümkün olabileceğine
inanıyor ve bunun ancak çoğulcu bir demokrasi, güçlü yerel demokrasi ve özerklikler ile
sağlanabileceği düşüncesindeyiz."
"Partimiz HDP, kadınların özgürlük ve kurtuluş mücadelesini sahiplenmektedir. Kadınların
siyasete eşit katılımını güvence altına alarak, Türkiye’nin şimdiye kadar parlamenter
siyasetteki en yüksek kadın temsil oranına kavuşmasını sağlayan partimizdeki kadın vekillerin
dokunulmazlıklarının kaldırılması Türkiye’deki kadınlara yönelik bir tehdit, kadınların
mücadelesine de bir darbedir. Her türlü şiddete tümüyle karşıyız ve bütün sorunların

çözümünde diyalog ve müzakerenin gücüne inanmaktayız. Bu yönüyle HDP, tek adam, tek
dil, tek mezhep faşizmini egemen kılmaya çalışan Erdoğan için aynı zamanda ideolojik açıdan
da "tehditö olarak algılanmaktadır. Bu gerekçelerle partimiz HDP, siyasi hayatına başladığı
günden beri Erdoğan’ın hedefi haline gelmiştir. Partimizle her türlü hile ve adaletsizliğe,
saldırı ve bombalamalara rağmen seçimlerde baş edemeyince şimdi de
dokunulmazlıklarımızın Anayasa’ya ve Meclis İçtüzüğü’ne aykırı bir şekilde kaldırılmasını
sağlayıp bağımsızlığı ve tarafsızlığı açıkça tartışmalı hale gelmiş olan bir kişi olarak yargı
önünde bizleri sözde yargılamaya tabi tutmak istemektedir."
"Bizlerin dokunulmazlığını kaldıran AKP Hükümeti vakit kaybetmeden orduya
dokunulmazlık zırhı giydirmiş, askerlerin özellikle son bir yılda Kürt kentlerinde işledikleri
suçları yargıdan kaçırmanın peşine düşmüştür. Dokunulmazlık zırhına 14 Temmuz 2016’da
kavuşan Ordu 15 Temmuz 2016’da Darbe Girişiminde bulunmuştur. Meclis’i bombalayacak
kadar gözü dönmüş darbecilerin elini güçlendirenler yine 7 Haziran’dan bu yana çatışma
siyasetini dayatan, demokratik siyaseti dışlayarak savaş politikalarını devreye koyan AKP
Hükümeti olmuştur. Başarısız darbe girişiminden sonra demokratik ilkeler ışığında bir
uzlaşma ile büyük bir toplumsal barışı sağlamak mümkünken, Erdoğan ve AKP Hükümeti
olağanüstü hal rejimine geçme kararı almış ve tüm ülke Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı
KHK’larla yönetilmeye başlanmıştır. Bir darbe girişiminden demokrasi devşirilmesi
gerekirken, yeni bir darbe sürecine geçiş yapılmıştır. Seçilmiş belediyelere kayyum atanması,
binlerce öğretmenin açığa alınması, KHK’larla yeni bir darbe rejimi örüldüğünün en somut
göstergeleridir. 7 Haziran seçimlerinden önce devreye konulan savaş politikalarıyla darbe
zemini yaratan Erdoğan ve AKP, 15 Temmuz darbe girişimine varan sürecin zeminini
oluşturmuştur. 15 Temmuz sonrasında uygulanan politikalar ve devreye konulduğu anlaşılan
anti-demokratik konsept ise iç savaş zeminini gittikçe güçlendirmektedir. Bu kaostan çıkışın
tek yolu demokratik siyasetin güçlendirilmesi ve sivil-askeri vesayet rejimlerine son vermek
olmasına rağmen bugün bu yolun tercih edilmediğini, bizleri on yıllarca geriye götürecek
uygulamalarla acı şekilde görmekteyiz."
"Bizler seçilmiş halk temsilcileriyiz. Şahsımızı değil bizi seçen seçmen kitlelerini temsil
ederiz. Şu anda da yasamanın, Meclis’in dokunulmazlığa sahip bir üyesi, milletvekili sıfatıyla
karşınızdayım. Benim temsil ettiğim bu kimliğe ve halkımın iradesine saygısızlık yapılmasına
izin vermem mümkün değildir. Ben, adil ve tarafsız bir yargı huzurunda hesap vermekten asla
çekinmiyorum. Veremeyeceğim hiç bir hesabım da yoktur. Ülkemizde yargının saygınlığı
ayaklar altındayken, düğmesiz olan cübbelerini iliklemeye çalışan böylesi bir siyasi
yargılamanın öznesi olmayı da asla kabul etmeyeceğim. Şahsınıza ve kişiliğinize yönelik hiç
bir tereddüttüm ve saygısızlığım yoktur. Ancak şaibelerle dolu bir siyasi geçmişe sahip olan
Erdoğan emretti diye başlatılan bu yargı tiyatrosunda figüran olmayı kabul etmiyorum.
Soracağınız hiç bir soruya cevap vermeyeceğim, yapacağınız hiç bir yargılama faaliyetinin
adil olacağına inancım yoktur. Benim buraya getirilmem bile hukuk dışıdır. Siyasetçilerin
siyaset arenasındaki muhatapları siyasetçilerdir, yargı mensupları değildir.
Bu anlamda sizler evrensel ve demokratik hukuk ilkelerine ve Türkiye’nin imzalamış olduğu,
aynı zamanda bir anayasa hükmü de olan uluslararası anlaşmalara bağlı olması gereken yargı
mensupları olarak siyasi oyunların ve tezgahların parçası olmayı reddetmelisiniz. Bizler
ülkemizde çoğulcu demokratik bir rejim inşa edilip, barış ve huzur sağlanıncaya kadar siyasi
mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Toplumsal kutuplaşma ve kamplaşmaya karşı eşit
ve birlikte yaşamı, şiddete karşı demokratik siyasi mücadeleyi, tekçiliğe karşı çoğulculuğu,
faşizme karşı demokrasiyi, mezhepçi/ırkçı politikalara karşı inanç ve vicdan özgürlüğünü,
ayrımcılığa ve nefret söylemine karşı eşitliği ve elbette Kürt halkının halk olmaktan kaynaklı
bütün haklarını, Alevi toplumunun eşit yurttaşlık talebini, dini azınlıkların inanç
özgürlüklerini, kadınların toplumsal/sosyal/siyasal/ekonomik yaşama eşit katılımını, kapitalist
tahribata karşı çevre ve ekolojinin korunmasını, sermayenin kar hırsına karşı emeğin,

çalışanların haklarını savunmaya, korumaya devam edeceğiz. Parlamentoda da olsak,
cezaevinde de olsak bu düşüncelerimizi savunmaktan ve bunlar uğruna mücadele etmekten
bizi alıkoyamayacaksınız. Başkanlık adı altında ülkemize ve halkımıza dayatılan bu faşist
düzenden kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Er ya da geç demokrasi mücadelemiz
kazanacaktır. Erdoğan şahsında, köhnemiş bu rejim değişecektir. Sizden hiç bir talebim ve
beklentim yoktur. Siyasi faaliyetlerim nedeniyle ancak beni seçen halkım sorgulayabilir."
Kaynak: HABER7
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20275.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu
Adliyeye sevk edilen Abdullah Gül Üniversitesi çalışanı 13 kişiden 1'i tutuklandı

04 Kasım 2016 Cuma 14:02

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik
soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) çalışanı 13
kişiden 1'i tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen
soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındıktan
sonra adliyeye sevk edilen aralarında öğretim elemanlarının da bulunduğu 13 üniversite
çalışanından biri tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanması için
çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20276.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Kayseri'deki FETÖ davası
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında iş adamları Hacı,
Memduh ve Şükrü Boydak'ın yanı sıra Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı
Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 kişinin yargılandığı davanın ilk
duruşmasına devam edildi

04 Kasım 2016 Cuma 14:19

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak'ın yanı sıra Hamdi Kınaş
ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da
aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün başlayan duruşmaya, aralarında Boydak
Holding eski yöneticileri Hacı, Memduh, Mustafa, İlyas ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı
26'sı tutuklu 50 sanık ile avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuklu bazı sanıklar ise Ses ve
Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kanalıyla duruşmaya iştirak etti.
Tutuklu sanıklardan Mehmet Fındık, gizli tanık Ayaz'ın 17 yıl yanında çalıştığını, sonra kendi
isteğiyle işten ayrıldığını ve kendisine iftira attığını söne sürdü.
Ayaz'ın psikolojisinin bozuk olduğunu iddia eden Fındık, "İddianamede benimle ilgili bu
adamın dediklerinin dışında bir suçlama yok. Bedüizzaman'ın zamanın mahkemelerine yaptığı
savunmada ifade ettiği gibi 'Hukuk ele bakar, kalbe bakmaz'. Kınaş İnşaat'a ait vergi
borcunda usulsüzlüklerle indirim yaptırdığım iddia ediliyor. 12 milyon liralık vergi borcunu
50 burs karşılığında indirdiğim söyleniyor. Bu niyette biri olsam 50 bursa bu işi yapmam"
diye konuştu.
FETÖ'ye üye savunan belirten Fındık, örgütün hiçbir faaliyetine katılmadığını ve örgüt adına
para toplamadığını ifade etti.
15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberi olmadığını vurgulayan Fındık, "O gece
oğluma 23.40 uçağına bilet aldım. Saat 22.00 civarında ailece havaalanındaydık. Darbe
girişimini bilsem bu saatte bilet alır mıydım? Oğlum İstanbul'dan da ABD'ye gidecekti.
Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyorum ama iddianamenin hiçbir yerinde silahtan söz
edilmiyor" şeklinde konuştu.
Tutuklu sanık Adem Çelik ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, iddianamede kendisi
hakkında ceza isteminin bile olmadığını savundu.
Tutuklu sanıklardan İsmail Tuna da hakkındaki tanık ifadelerinin asılsız olduğunu belirterek,
şöyle devam etti:
"Ben daha önce tutuklandım. Daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldım. Yurt dışına çıkış
yasağım olmadığı halde 7 ay ülkede kaldım. ABD vizem olmasına rağmen gitmedim.
İddianamede Panama'da düzenlenen bir fuarda Rızanur Meral'le çektirdiğim bir fotoğraf suç
delili olarak gösteriliyor. Suçlamaları kabul etmiyorum."
Tutuklu sanık Mehmet Karakaya ise yönetimine 2007 de girdiği Kılıçaslan Eğitim Vakfının,
birçok devlet adamı tarafından takdir gördüğünü, yönetime girmesinde bu takdirlerin etkili
olduğunu söyledi.

Vakfın programlarına, temel atma törenlerine birçok siyasetçi ve bürokratın katıldığını öne
süren Karakaya, şunları söyledi:
"Vakıf faaliyetlerinin terör suçuna delil olacağını bilseydim bu işlere hiç girer miydim?
Bundan sonra bir yolun ortasında taş görsem almam. 2 tane öğrenciye burs verdik, şimdi terör
suçundan yargılanıyoruz. Bana ne, kim okursa okusun. Ben neymişim ki terör örgütünü
yönetmişim, hükümeti devirmeye kalkışmışım. Ben hapis yatıyorum, yönetiminde olduğum
vakfın başkanı dışarıda. Başkan Yılmaz Akansu bizi yılan gibi soktu. Uğruna canımı vermeye
hazır olduğum devletimin şefkatli kanatlarını bekliyorum. Yalan söyleyip beraat etmek
istemiyorum."
Ayrıca tutuklu sanıklar Nurullah Sarıöz, Osman Büyükata, Arap Ali Aksoy, Mustafa Ahi ve
Mahmut Alak da haklarındaki iddaları reddederek, tahliyelerini istedi.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20277.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

KÖŞEBAŞI
köşebaşı bu haftada farklı konulara, farklı bir gözle yaklaşıyor.
04 Kasım 2016 Cuma 14:31

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20278.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

"Türkiye'nin birliğine kasteden ne varsa...”
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasıyla
ilgili, "Türkiye’nin birliğine bütünlüğü kasteden ne varsa, onunla ilgili ne işlem yapılması
gerekiyorsa o işlem yapılacaktır" dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Kanunlar karşısında birimizin diğerine göre
herhangi bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Bu ülkenin bir anayasası var, kanunları var.
Kanunlar karşısında her birimizin eşit olduğunu, hatta milletvekilliği dokunulmazlıklarının
kaldırılması ile beraber bununla alakalı herhangi birimizin diğerine göre daha fazla
özgürlüğünün olmadığını söylemem lazım" dedi. "Türkiye’de güvenliklerle özgürlüklerin
aynı anda değerlendirilmesi gereken bir yapıdayız şuanda" diyen Taner Yıldız, "Hele hele 15
Temmuz’dan sonra Türkiye’nin güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, egemenliğine
yapılan saldırıların her birisini çok daha iyi gözlemliyoruz" diyerek, HDP'li milletvekillerinin
gözaltına alınması ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"Demirtaş’ın açıklamalarını hep beraber izlemiştik daha önceden. ‘Biz ifadeye çağrılıyor
olmamız halinde ifadeye gitmeyeceğiz’ demişlerdi. Ama bu kanuni bir şey değil. Kanun
karşısında her birimizin eşit bir şekilde vatandaşlık hakkını kullanması gerekiyor. Suçlu olup
olmadığını belirleyecek olan herhangi bir siyasi parti değildir, herhangi bir siyaset kurumu da
değildir. Suçlu olup olmadığına karar verecek olan iddialar çerçevesinde yargıdır. Yargı bu
değerlendirmeyi yapacak ve değerlendirmelerinde yine kamuoyu paylaşacak. O yüzden
bizlerin özgürlüklerinin toplumun özgürlüğünü kısıtlamak anlamına gelmediğini bu vesileyle
bir kez daha söylemek isterim. Türkiye’de ne yazık ki PKK denen bir terör örgütü vardır.
Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğine kastetmiştir bu örgüt ve bizim sınırlarımızın
düşmanlığını her platformda yapmaktadır. FETÖ diye bir terör örgütü vardır. Onun
mensupları vardır ve Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğine karşı çıkışlarını, hatta yeri
geldiğinde birbirlerinden saklamayarak iş birliği yaparak da bunu gerçekleştirmişlerdir. O
yüzden biz kararlıyız. Türkiye’nin birliğine bütünlüğü kasteden ne varsa, onunla ilgili ne
işlem yapılması gerekiyorsa o işlem yapılacaktır. Türkiye’nin kurumları vardır. Yasaması,
yargısı, yürütmesi. Bunlar birbirinden bağımsız olarak çalışmaktadır. Bu iş yargının işidir ve
yargı bunu yürütmektedir." HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınmasının ardından
Diyarbakır'da patlama meydana gelmesi ile ilgili olarak sorulan bir soru üzerine ise Taner
Yıldız, "Zaten bu bilgileri de zamanı gelince paylaşıyorlar. Bu bilgileri sayın başbakanımız ve
cumhurbaşkanımız bunu paylaşıyorlar. Ama ben oradaki şehitlerimizi bir kez daha rahmetle
anıyorum. Ailelerine sabırlar temenni ediyorum. Yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum.
Türkiye bu badireden mutlaka kurtulacaktır. Bunu aşma gücüne sahiptir. 15 temmuzlar buna
hiçbir şekilde, bu süreci olumsuz manada etkileme ve bunu oluşturma gayretini kendisinde
inşallah göremeyecektir. Ve biz Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Büyümemize,
gelişmemize hiçbir vatandaşımız bunlardan ümitsizliğe kapılmasın. Bu zor günlerde inşallah
geçecektir." cevabını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20279.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Hamdi
Kınaş:
seviyordum"
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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında iş adamları Hacı,
Memduh ve Şükrü Boydak'ın yanı sıra Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı
Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 kişinin yargılandığı davanın ilk
duruşmasına devam edildi
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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak'ın yanı sıra Hamdi Kınaş
ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da
aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Kasım'da başlayan duruşmaya, aralarında Boydak
Holding eski yöneticileri Hacı, Memduh, Mustafa, İlyas ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı
26'sı tutuklu 50 sanık ile avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuklu bazı sanıklar ise Ses ve
Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kanalıyla duruşmaya iştirak etti.
Tutuklu sanıklardan Hamdi Kınaş, hiçbir zaman bir terör örgütü adına zekat, himmet, burs
toplamadığını savundu.
Kentte etkili iş adamlarından oldukları için ihtiyaç sahiplerinin zaman zaman kendilerinden
taleplerde bulunduklarını dile getiren Kınaş, bu talepleri de hem kendi kaynaklarından hem de
yakın çevresindeki kaynaklardan karşılamaya çalıştığını söyledi.
Kınaş, sadece dini sohbet toplantılarına katıldığını, bu toplantıların da genellikle oturmaya
katılan arkadaşlarının evlerinde gerçekleştirildiğini ileri sürerek, sosyal medyadaki
paylaşımlarını ve tweetleri de talimatla atmadığını, o gün ki şartlar içinde kişisel eleştiri
hakkını kullandığını kaydetti.
Yurt dışına kaçmaya çalıştığına ilişkin iddialar bulunduğunu anımsatan Kınaş, bu konuyla
alakalı havaalanında kısa süre alıkonulduklarını, suç unsuruna rastlanılmaması nedeniyle
serbest kaldıklarını ancak yaşadığı moral bozuntusu nedeniyle biletini iptal ederek ülkesinde
kaldığını, bu süreçte 4 ülkeye daha seyahat ettiğini ve kaçmayı hiç düşünmediğini anlattı.
Kınaş, dava kapsamında ilk tutuklanan kişinin kendisi olduğunu ve yaklaşık bir yıldır
cezaevinde olduğunu ifade ederek, kabul edemeyeceği ağır bir suçlamayla karşı karşıya
olduğunu kaydetti.
Mahkeme başkanın insanları neden Zaman gazetesine abone yaptırdığını sorması üzerine
Kınaş, "O dönemin şartlarında Zaman gazetesini seviyordum. Bu nedenle eşe dosta tavsiye
ediyordum. Sevdiğim şeyleri paylaşmayı severim. Gelirimi de paylaşıyordum."
edi. "Terörün finansmanı diye bahsedilen okul ücreti ve bağış bedelidir"
Kınaş, bazı delillere ilişkin sorulara ise bunların kanuna uygun elde edilmediği gerekçesiyle
cevap vermeyeceğini, avukatının açıklama yapacağını söyledi.
Kenya'da FETÖ'ye ait bir okul yaptırıp yaptırmadığının sorulması üzerine de Kınaş, "Ben
yaptırmadım. Biz bu okula sadece eleman gönderdik. Bir miktar da yardım ettik." diye
konuştu.
Kınaş, şirketine kesilen 1 milyon 250 bin lira vergi cezasının düşürülmesi karşısında FETÖ'ye

bağış yaptığı iddiasının sorulması üzerine de böyle bir olayın olmadığını öne sürdü.
Melikşah Üniversitesinde himmet toplantıları yapıldığı iddialarına ilişkin de Kınaş, burada
üniversitenin tanıtımı ve gelecek vizyonuna yönelik toplantılar yapıldığını, kendisinin böyle
bir toplantıya katılmadığını kaydetti.
Kınaş, çocuklarının eğitim gördüğü ABD'deki kuruluşa yaptığı bağışları da okulun altyapısını
güçlendirmesi amacıyla yaptığını savundu.
Hamdi Kınaş'ın avukatı eski CHP Milletvekili Atilla Kart ise darbeye kalkışanlar ve onları
azmettirenler ile geçmişi belli olmayan örgüt soruşturmasının şüphelilerinin birlikte
yargılanamayacağını öne sürdü.
Müvekkilinin yaklaşık bir yıldır tutuklu olduğunu belirten Kart, bu nedenle 15 Temmuz darbe
girişiminin
faillerinden
gösterilmesinin
doğru
olmadığını
söyledi.
Kart, Kınaş hakkında 4 ayrı suçlama bulunduğunu ifade ederek, "Torba sevk maddelerinin
hepsi müvekkilimde var ama tek tutuklanma kararı bulunuyor. Terörün finansmanının
sağlamak suçundan tutuklanmış. Terörün finansmanı diye bahsedilen okul ücreti ve bağış
bedelidir. Bunlar da makul rakamlardır. Buradan hareketle terörü finanse etmekle suçlanıyor."
ifadelerini kullandı.
Müvekkilinin, şirketine kesilen vergi cezası karşısında uzlaşma hakkını kullandığını ileri
süren Kart, kendisinin Kayseri'de vergi rekortmeni olduğunu, bunlarla ilgili de delilleri
sunacaklarını söyledi.
Kart, delil olabilecek dijital materyallerden imaj alma işlemlerinin mahallinde ve sanık
huzurunda yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sanık huzurunda yapılmak yerine
emniyette ve müvekkilimin yokluğunda elde edilmiştir. İletişim tespiti yerine, telefon çözümü
uygulanmıştır. Telefonda bulunmayan mesajların önemli bir bölümü teknik müdahale ile elde
edilmiştir." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20280.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Kayseri’ye şehit ateşi düştü
Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü'nün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
binasına PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ikisi polis 9 kişi şehit
oldu. Şehit olan polislerden birinin, Kayseri'nin Yahyalı ilçesi nüfusuna kayıtlı 34 yaşındaki
İsmail Mavitaş olduğu bildirildi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün
içerisinde bulunan eski emniyet müdürlüğü binasına düzenlenen bomba yüklü araç ile
düzenlenen saldırıda şehit düşen Polis memurunun şehadet haberi, babası Cemal Mavitaş'ın
Yahyalı ilçesi Yerköy Mahallesi Kümeevler'deki evine ulaştı. Şehit Mavitaş'ın 8 yıllık polis
memuru olduğu, eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Şehit polis, yarın Yahyalı ilçesi

Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Yerköy mezarlığında toprağa
verilecek.
Nevşehire şehit ateşi
Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına yakın bir bölgede bombalı araçla yapılan
saldırıda şehit olan polis memuru Semih Turgut'un (29) acı haberi Nevşehir'deki babaocağına
ulaştı.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Emniyet Müdür Vekili Bülent Kalın şehidin ailesine acı
haberi verdi. Oğulunun şehadet haberini öğrenen Baba Kemal Turgut ve anne Elmas Turgut
gözyaşlarına boğuldu. Şehit polis Semih Turgut'un yaklaşık 5 yıldır Diyarbakır'da görev
yaptığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin bugün akşam saatlerinde
Nevşehir'e getirileceği belirtildi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20281.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Tekden’den “Açıl kitabım açıl” projesi
Özel Tekden Ortaokulu tarafından ‘Açıl kitabım açıl’ projesi kapsamında Rauf Denktaş
Ortaokulu’na 4 bin kitap hediye edildi.
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Okuma alışkanlığını kazandırmak, gençleri okuyan birey haline getirmek, okumanın sadece
okulda değil her ortamda yapılabileceğini anlatmak için uygulanan “Açıl kitabım açıl” projesi
kapsamında Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri, kendi aralarında topladığı 4 bin adet kitabı
Rauf Denktaş Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere hediye etti. Düzenlenen programda konuşan
Rauf Denktaş Ortaokulu Müdürü Nihat Büyükbenli amaçlarının gençlerin daha fazla kitap
okumasını sağlamak olduğunu söyleyerek, “İnşallah proje amacına ulaşır. Projenin amacı
öğrencilerimizin daha fazla kitap okumasını sağlamak. Bu projeden dolayı tüm emeği
geçenlere teşekkür ederim” dedi.
Özel Tekden Ortaokulu Müdürü Göksel Orhan ise programda yaptığı konuşmada itaplarla
birlikte öğprencilerin sevgi ve selamlarını getirdiklerini ifade ederek, Rauf Denktaş Ortaokulu
öğrencilerinin başarısı için gereken her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Orhan, “Bizler
Tekden Koleji olarak ‘Sende olanı paylaş’ mantığıyla hareket ediyoruz. Sizlerin hayatında da
güzel değişiklikler yapmak adına dokunmak istedik. Bunun için sizlerle birlikte bir proje
ortaya koyduk. Öğrencilerimiz evlerindeki raflarda bulunan kitapları sizlerle paylaşmak
istediler. Okulda böyle bir kampanya başlattık. Her öğrencimiz getirdikleri kitaplara
sevgilerini, yüreklerini kattılar. Sizlere okuldaki her öğrencinin bu kitaplarla birlikte
sundukları sevgi ve selamları getirdik. Komşumuz olması hasebiyle Rauf Denktaş Ortaokulu
bizim o okullar içerisinde en kıymetlimizdir. Sizlerin başarılarınızla mutlu oluyoruz.
öğretmenleriyle, öğrencileriyle çok güzel bir okulunuz var. Tekden Koleji olarak başarıya
imza atmanızda gereken her türlü desteği vereceğimizi söylüyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri, getirdikleri kitapları

sınıfların kütüphanesine elleriyle yerleştirdi. Rauf Denktaş Ortaokulu Müdürü Nihat
Büyükbenli, Özel Tekden Ortaokulu Müdürü Göksel Orhan’a günün anısına plaket takdim
etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20282.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Eğitim Bir Sen işyeri temsilcileriyle buluştu
Eğitim Bir Sen Kayseri 1 no’lu Şubesi, Kayseri'deki işyeri temsilcileriyle istişare toplantısı
düzenledi.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Kalkan, "Geçen yıl tüm okul müdürlerimizle
istişare toplantısı yaptık, bu toplantıların çok verimli olduğunu gördük. Eğitimin sorunları ve
idarecilerimizin önerileri tartışıldı. 2016-2017 yılını ise işyeri temsilcilerimizle istişare
toplantıları şeklinde planladık" ifadelerini kullandı.
Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi işyeri temsilcileri istişare toplantısı Talas ilçesinde bulunan
70'e yakın okulun temsilcileriyle başladı. Toplantıda Eğitim Bir Sen Talas İlçe temsilcisi
Mehmet Albostan işyeri temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Albostan, "Üye
sayımızı 700'ün üzerine çıkaracağız, gitmediğimiz öğretmenler odası kalmayacak ve tüm
eğitimcileri sendika ailemize dahil etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, "402 bini aşkın üyesiyle eğitim hizmet
kolunun yetkili sendikası ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Eğitim-Bir-Sen
olarak 24 yıldır özlük ve özgürlük mücadelesi veriyoruz" dedi.
Aydın Kalkan, "Eğitim çalışanlarının mali ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek,
sorunlarını gündeme getirmek ve çözmek, herkes için daha iyi eğitim anlayışıyla eleştiri ve
öneriler ortaya koymak, ücretlerde ve gelir dağılımında adaleti sağlamak hedefleri için
çalışıyor ve üretiyoruz" şeklinde konuştu.
Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Aslantürk, işyeri
temsilcilerine kendi görev alanlarıyla ilgili sunum yaptı ve daha sonra fikir alışverişinde
bulunuldu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20283.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Teknopark dijital oyun pazarına giriyor
Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nin düzenlediği etkinlikle dijital oyun dünyasının
kapıları aralandı. Teknopark, Dünyada oldukça hızlı bir gelişim gösteren dijital oyun
sektöründe Türkiye’de etkin bir oyuncu olma yönünde çalışmalarını sürdürüyor.
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Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve
Eylem Planı'na göre, oyun geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere, sektörü desteklemek
adına gerekli stratejiler belirlenmesi kararı alınmıştı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar
sonucunda da son dönemde Türkiye’de oyun sektörü, yabancı yatırımcıların da ilgisini
çekmeye başladı.
Kendine has kuluçka modeli ile örnek gösterilen Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi
de, bölgede yine bir ilke imza atarak oyun sektörünün detaylı biçimde analiz edildiği
etkinlikte konunun meraklılarını Oyunder ekibinden Tansu Kendirli ile buluşturdu.
Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Prof.Dr. Mahmut Doğan, “Tüm dünyada oldukça hızlı bir gelişim gösteren dijital oyun
sektörü Türkiye’de de son yıllarda atağa geçmiş durumdadır. Ülkemizde her yıl yüzde 7
oranında büyüyen oyun sektörünün hızı dünya ile paralellik gösteriyor. 5 yıllık bir süreçte
önemli bir konuma ulaşması beklenen dijital oyun sektöründe Türkiye’nin önemli bir aktör
olabilmesi için desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz de Sera Kuluçka Merkezi’nde
girişimci adayları için gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte oyun dünyasını keşfetmeleri adına
ekip üyelerinin nasıl belirleneceği, bu sektöre nasıl başlanılacağı, başarı örnekleri ve
sektörden paranın nasıl kazanılacağı başlıklarını irdeleyerek oyun sektörüne dikkat çekmeye
çalıştık. 111 milyar doları bulan dijital oyun sektöründe ülkemizin de etkin bir oyuncu
olabilmesi adına Erciyes Teknopark olarak bölgedeki çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız”
dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20284.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Develi ve İzmit kardeş oldu
Kayseri Develi Belediyesi ve İzmit Belediyesi kardeş belediye oldu. İki belediye başkanı
imzaladıkları anlaşmayla kardeşliklerini resmileştirdi.
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Develi Belediyesi’nden gelen kardeş belediye talebine olumlu cevap veren İzmit Belediye
Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Develi’den heyetini ağırladı. Belediye başkanı Mehmet Cabbar ve
belediye meclis üyelerini belediye binasında ağırlayan Başkan Doğan attıkları imzayla
kardeşliklerini ilan etti. Makam toplantı salonunda gerçekleşen imza törenin ardından
misafirleriyle sohbet eden Doğan, kardeşlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doğan
konuşmasında “Biz yurt içi ve yurtdışındaki şehirlerle kardeşlik ilişkileri kuran bir
belediyeyiz” dedi.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Şimdiye kadar 4’ü yurt içi 16’sı da yurt dışından
olmak üzere 20 kardeş belediyemiz bulunmaktaydı, Develi Belediyemizle bu sayı 21 ‘e
yükseldi. Sizlerle bir kardeşlik köprüsü kurmak bizi de çok mutlu etti. Kayseri insanı çalışkan,
işini bilen insandır. Bu üç özelliği taşıyan insanlardan kimseye zarar gelmez, aksine kendine
ve çevresindekilere fayda sağlar. Kayseri birçok alanda ülkemize güç ve değer katan bir
şehrimiz” şeklinde konuştu.
Misafirlerine İzmit’e ilgili de bilgiler veren Belediye Başkanı Doğan, “İzmit 3 bin yıllık
geçmişi olan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Türkiye’nin en küçük, ama en kalabalık
şehirlerinde biri. Kişi başına düşen milli geliri en yüksek olan, sağlık başta olmak üzere
birçok konuda Avrupa’yı yakalamış bir şehir. Küçük görünen ama çok değerli bir şehirdir.
Böylesine önemli bir şehirde belediye başkanlığı yapmakta kolay değil. Bizde bize verilen
emaneti iyi şekilde ileriye taşımaya çalışıyoruz. Parayı ve zamanı iyi kullanmaya çalışan ve
bunu başaran bir belediyeyiz. İnşallah sizlerle birlikte örnek projelere imza atağız” ifadelerini
kullandı.
Kayseri Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’da İzmit Belediyesi gibi başarılı bir
belediye ile kardeş olmanın ayrıcalık olduğu belirterek, “2009 yılından itibaren İzmit’te
büyük değişikliklerin olduğunun farkındayız. Yaptığınız çalışmalar ülke genelinde de
bahsediliyor, örnek oluyor. Sizlerin bu örnek çalışmalarınızı şehrimizde nasıl uygulayabiliriz
diyerek düşündük. Bu kapsamda sizin tecrübelerinizden faydalanabilmek amacıyla sizinle
kardeş belediye olma talebinde bulunduk. Kardeşlik köprüsü talebimizi kabul ettiğiniz için
çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu başarınızın sırrını anlayıp, sosyal, kültürel ve şehircilik
alanındaki
tecrübelerinizden,
başarılı
çalışmalarınızdan
faydalanacağız”
dedi.
İmzalanan protokol sonrası Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Başkan Doğan’a,
portresinin yer aldığı tablo hediye etti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20285.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Gültepe bulvarı hızla ilerliyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve şehrin doğu-batı istikametindeki en güçlü
akslardan biri olacak olan Gültepe Bulvarı'nda çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. 2 bin 700
metrelik yolun 1200 metrelik kısmında alt yapı ve birinci kat asfalt çalışmaları tamamlandı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in büyük önem verdiği yollardan birisi olan
Gültepe Bulvarı'nın temeli 5 Ağustos'ta atıldı. Gültepe Bulvarı'nda kısa süre önce temel
atılmasına rağmen yoğun bir çalışma yapılarak önemli bir mesafe kat edildi.
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı'nı bağlayacak olan 50 metre genişliğinde
ve 2 bin 700 metre uzunluğundaki Gültepe Bulvarı'nın Aşık Veysel Bulvarı'ndan başlanılarak
1200 metrelik kısmının toprak işleri, alt yapısı ve birinci kat asfaltı tamamlandı. Bugüne kadar
yapılan çalışmalarda arazinin topografyasına uygun 72 bin metreküp kazı ve 25 bin metreküp
dolgu imalatı yapıldı. Çalışmalarda, hazırlanan yol zeminine plentmiks malzeme serilerek
asfaltlama gerçekleştirildi ve yolun konforu üst seviyede sağlandı.
Gültepe Bulvarı etap etap hizmet vermeye başlayacak. Asfaltlaması tamamlanan kısımlar
İmar Planında yer alan yol bağlantıları da yapılarak trafiğe açılacak. Bu arada yolun
aydınlatma ve peyzaj çalışmalarına da başlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gültepe Bulvarı'nın temel atma töreninde
Bulvarın, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Derevenk Viyadüğü ile Malatya Yolu'na
bağlayacağını belirterek kısa sürede tamamlamak istediklerini dile getirmişti. Başkan Çelik,
yolun tamamının 45 milyon TL'ye mal olacağını ifade etmişti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20286.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Melikgazi yeni yıl yatırımlarını planladı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi daire müdürleri ile
toplantı yaparak 2017 çalışma programını hazırladı. Belediye yeni yılda 350 bin ton asfalt,
200 bin metrekare yaya yolu, 150 bin metrekare park alanı inşa edecek.
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2017 çalışma programını hazırlarken önce belediye olarak hizmeti alan mahalleli ve
muhtarların görüşlerinin alındığını bu isteklerin belediye genel yatırımları ile birlikte
değerlendirilerek planlama yaptıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, yatırım planlarının
belediye meclisinden onay alındığını söyledi.
Başkan Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi 2017 Stratejik Plan ile yapılacak çalışmaların
gerçekleştirilmesi için planlama yapıldı. Bu kapsam da 2017 yılında belediye olarak 80 bin
ton stonmastik asfalt, 270 bin ton sıcak asfalt olmak üzere 350 bin ton asfaltlama çalışması
yapılacaktır. Yeni açılacak yollar ile bozulan yaya yolları için 240 bin metrekare yaya yolu
ilçemize kazandırılacak. Çevreci belediye olarak çok amaçlı, büyük ölçekli ve her türlü kent
mobilyaların yer aldığı 150 metrekare yeşil alan inşa edilecek. 40 ayrı bölgeye açık alan spor
aletleri yerleştirilerek yaşam boyu spor ile sabah sporları daha geniş kitlelerin katılımı
sağlanacaktır. 4 ayrı bölgeye sosyal ve spor sahası yapılacaktır. 2017 yılı içerisinde 8 ihale ile
16 iş makinesi satın alınacak“ dedi.
2016 yılı gelir bütçenin kesin olmayan rakamlara göre yüzde 95 üzerinde gerçekleşeceğini
tahmin ettikleri ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, belediyeye büyükşehir yasasıyla yeni
bağlanan mahallelerde hizmet ve yatırımlar götürmeye başladıklarını dile getirdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20287.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Vergi daireleri tek merkezde toplandı
Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığının yeni hizmet binası tamamlandı. Vergi dairesine bağlı
bütün birimler hafta başından itibaren yeni binada hizmet vermeye başlayacak. Mağduriyet
yaşanmaması için eski hizmet binalarında da 25 Kasıma kadar işlem yapılacak.
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Vergi Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimleri ile Gevher Nesibe, Mimarsinan, Erciyes ve
Kaleönü Vergi Dairesi, 07 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren Kocasinan ilçesi Plevne Mah.
Serin Sk. No:8 (Kayseri Adliye Sarayı yanı) adresinde bulunan Kayseri Vergi Dairesi
Başkanlığı yeni hizmet binasına taşınarak hizmet vermeye başlayacak. Vergi dairesinden
yapılan yazılı açıklamada “6736 sayılı, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına” ilişkin
kanunla ilgili başvuru süresinin 25.11.2016 tarihine kadar uzaması nedeniyle başvurularda
aksaklık yaşanmaması ve mükellef mağduriyeti olmaması için; Vergi Dairelerimiz yeni
hizmet binamıza ek olarak eski hizmet binalarımızda da 6736 sayılı yasa ile ilgili başvuru
almaya ve tahsilat işlemlerine 25.11.2016 tarihine kadar devam edecektir” denildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20288.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Değişimin öncüsü olmayı sürdüreceğiz
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, birlik ve
beraberlik içerisinde değişimin öncüsü olarak KOSB’yi geliştirmeye devam edeceklerini
söyledi.
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KOSB Başkanı Tahir Nursaçan, sanayi bölgesinde mobilya, ahşap ve tekstil alanında faaliyet
gösteren firmaların temsilcileri ile sektör toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Başkan Nursaçan, 15 Temmuz şehitlerini andı. Nursaçan, "15 Temmuz
da kahraman vatandaşlarımızın karşı durdukları şey, tanktı, toptu, tankerdi ama onlarda öyle
bir iman ve vatan sevgisi vardı ki, canlarını hiçe saydılar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet
Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Dünya var olduğu müddetçe ülkemiz de var olacak"
dedi.
Nursaçan, "Birlik ve beraberliğimizi geliştirmek durumundayız. Birlikte rahmet ayrılıkta azap
olduğunu yüce dinimiz bize en güzel şekilde anlatıyor. İnşallah bizde KOSB'da yeni
Türkiye'nin yeni Kayseri OSB'sinde değişimin öncüsü olmaya hep beraber devam edeceğiz.
Kayseri OSB'yi liyakatın, birlikteliğin ve kardeşliğin merkezi haline getireceğiz. Sıkıntılara
gebe bir coğrafyada yaşıyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Avrupa'da
çifte standardı konuşanlar, insan haklarından bahsedenler konu 3 milyon Suriyeliye geldiği
zaman, konu Müslüman kanı olduğu o zaman maalesef ne insan hakları nede vicdan kalıyor"
ifadelerini kullandı.
Birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Nursaçan, "Bizlerin birlik ve
beraberliği pekiştirmesi lazım. Bugün organize sanayimiz 3 milyon metrekare ile başlamış,
şuanda 22 milyon metrekareyi geçmiştir. Türkiye'de 300 tane OSB var. Bunlar arasında ilk
5'in içerisinde bir Kayseri OSB var. 150 kilometre kendi içerisinde yolu var. Buradaki birçok
dostumuz eski sanayiden organize sanayine gelmiştir. Eski sanayide 100 metrekarelik
atölyelerde üretimimizi ve ticaretimizi yapabiliyorduk ama bugün meşakkatlerimiz arttı.
Eskiden komşuluk kültürü vardı, şimdi rakip kültürü başladı. Bizim eskiye dönmemiz
gerekiyor. Komşuluğumuzu, meslektaşlığımızı ve tecrübelerimizi paylaşmamız lazım. Biz
çok ciddi bir tüketim toplumu olduk. Bizim üretim toplumum olmamız gerekiyor. O manada
hepimiz bir araya gelip tüketim de öz eleştirileri, hesapçı olmamayı ama rahatça üretimin
yollarını beraber bulmamız lazım" diye konuştu.
KOSB Başkanı Nursaçan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bizler göreve geldiğimizde 'Kayseri Organize Sanayi Bölgesine sahip olmaya gelmiyoruz'
dedik ve sözümüzde durduk. 'Sanayicilerimize hizmet etmeye geliyoruz' dedik ve Allah'a
binlerce şükür olsun hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu değişimi biz istemedik. Siz istediniz.
Sizlere hizmeti en iyi manada getirmeye gayret ettik. Göreve ilk geldiğimizde biz
müdürlüğümüzü Kayseri sanayicisi ile kucaklaştırdık. Onlarda zaten sizlerin takdiridir. Bizler
sizlere kanunlara bağlı kalmak şartıyla hizmet için varız." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20289.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Hedefimiz Kayseri'de 100 projeyi hayata
geçirmek”
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan hedeflerinin bu sene en az 100 tane
projeyi Kayseri’den geçirerek 100 milyon TL’nin burada kalmasını sağlamak olduğunu
söyledi.
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Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında
tebliğ Resmi Gazete ‘de yayınlanmış, Tebliğ kapsamında işletme kurmak isteyebilecek
kişiler, tarımsal kooperatifler, birlikler ve şirketlere konu hakkında Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan tarımın tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye'de de desteklendiğini söyledi.
2015 yılında 31 proje ile Kayseri'ye 23 milyon TL kazandırdıklarını dile getiren Kayacan,
“Sizi niye buraya davet ettik? Kalkınma yatırımları aslında 2006 yılından bu tarafa gerek
bizde gerekse ülkemizde kullanılmakta. Hep gündeme gelen ‘Devletle iş yapmak zordur’
mantığından dolayı birçok üreticimiz bize proje vermemiş. Baktığımızda 2006 yılı ile 2014
yılları arasında kullandığımı proje 47 tane. Kayseri’ye gelen 21 tanesi 11 milyon civarında.
2015 yılında biz yeni bir çalışma başlattık, ekibimizi değiştirdik. Sadece 2015 yılında 31 tane
projeye destek verdik ve Kayseri’ye olan katkısı 23 milyon lira. Bakın 9 yılda 11 milyon lira,
1 yılda 23 milyon lira. Burada bir iletişim kopukluğu var. Bugün bu iletişim kopukluğunu
gidermek amacıyla sizleri çağırdık. Tarım tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
destekleniyor, desteklenmeye de devam edecek. Çünkü tarımı desteklemezseniz üretim yapma
şansınız yok. Tüm dünyada böyle. Yanlışı var, eksiği var, fazlası var. Ülkemizde de değişik
şekillerde desteklemeler yapılıyor. Biz hepinize diyoruz ki gerek ilçe gerek il müdürlüğümüze
gelin, bir bardak çayımızı için, arkadaşlarımızla istişare edin, kapımız açık. Hangi projeniz
varsa, hangi fikriniz varsa bize ulaşın diyoruz. Bir bardak çayınızı içene kadar biz size neler
yapmanız gerektiğini anlatacağız. Bizim hedefimiz bu sene en az 100 tane projeyi
Kayseri’den geçirmek istiyoruz. Buna da baktığımızda en 100 milyon TL’nin Kayseri’de
kalması demek diye düşünüyoruz. Daha önceki yıllarda Sivas’ta görev yaptım. Aslında bugün
bizim ürünlerimizi marka haline getirmemiz, marka halini arttırmamız gerekiyor ve adliye
çalışmalarına kafa yormamız gerekiyor. Diyeceksiniz ki ‘Biz zaten ürettiğimizi pazarlamada
zorlanırken bunları nasıl yapacağız.’ Yapanlar bizden akıllı değil. Avrupa’nın birçok
ülkesinde dünyanın bir çok ülkelerini gezdik gördük. Yapanlar çok akıllı oldukları için
yapmıyorlar. Ama devlet ile vatandaşın arası açık değil veya bürokrasi engel değil. Biz de
bugün bu bürokrasiyi kaldırdığımızı ilan etmek için çağırdık. Tabi ki kanunlar çerçevesinde
gücü olacak. Kimse kanuna uymayan işlemde yardımcı olamaz. Ama bizler kapımızı açtık
gönlümüzü açtık, sizlerin de, kıymetli yatırımcılarında bu konuda önünü açmak için
buradayız. İnşallah hep birlikte güzel projeler yapacağız" dedi.
Kayseri’de tarım ve hayvancılık gelişti

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ziraat Odaları İl Koordinasyon Yönetim Kurulu
Başkanı Abdülkadir Güneş ise "Yanı başımızdaki çiftçiler yüzde 70 destek alırken biz yüzde
50 alacağız. Bu proje uygulanırken KDV muafiyeti olması lazım. İyi bir şey, inşallah bundan
faydalanırız. Çiftçilerimiz faydalanır. Kayseri dışına gittiğimiz zaman hep sanayisiyle,
ticaretiyle anılıyor ancak tarım da hayvancılık da gelişti. Ancak bu projelerden yeteri kadar
faydalanılamıyor.
İnşallah
bu
proje
faydalı
olur"
ifadelerini
kullandı.
Konuşmaların ardından bilgilendirici sunum yapılarak, merak edilen sorular cevaplandırıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20290.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

SGK borçlarının üçte biri yapılandırıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "SGK olarak 67 milyar liralık
yapılandırma portföyünün şu ana kadar yaklaşık 22 milyarı lirasının yapılandırıldığını
görüyoruz." dedi.
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Müezzinoğlu, borçların yeniden yapılandırılması kapsamında bugüne kadar SGK'ya ne kadar
başvurunun yapıldığı ve bu başvuruların beklentileri karşılayıp karşılamadığı yönünde merak
edilenleri şu şekilde aktardı:
"Bir defa çok büyük bir karşılık buldu. İyi bir kampanya oldu. SGK yapılandırma
kampanyasını 25 Kasım'a kadar uzattı. Biz istiyoruz ki vatandaşımız devlete borçlu olup da
sıkıntıya girmesin. Çünkü borç yıllar içinde katlanıp içinden çıkılmaz hale geliyor. Yeniden
yapılandırma döneminde gerek Maliyeye olan borçlar gerekse SGK'ya olan borçlarda,
bunların yapılandırmasında Maliye açısından da SGK açısında da beklediğimizden çok daha
güçlü bir müracaat oldu. SGK olarak 67 milyar liralık yapılandırma portföyünün şu ana kadar
yaklaşık 22 milyar lirasının yapılandırıldığını görüyoruz. Üçte bir oranını yakaladık. Ayın
25'ine kadar da bu rakamı
inşallah
yüzde 70'lere taşımış
olacağız."
Duyarlılık gösterip borcunu yapılandıran vatandaşlara teşekkür eden Müezzinoğlu, SGK'ya
borcu olup da bu borcunu yapılandırmak için henüz başvurmamış vatandaşlara, kendilerine
sunulan fırsatı kaçırmamaları tavsiyesinde bulundu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20291.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Gemerek’ten Şeker’e teşekkür ziyareti
Şeker’in 62. kampanya döneminin başarılı bir şekilde devam etmesinin çiftçiye ve bölge
ekonomisine katkısı dolayısıyla Gemerek heyeti Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker
Fabrikası Yönetimine teşekkür ziyaretinde bulundu.
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Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç ile birlikte Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir,
Çepni Belediye Başkanı Murat Uçar, Ak Parti ve MHP İl Genel Meclis üyeleri, İlçe Gıda
Tarım Müdürü, Belediye Meclis üyeleri, Ziraat Odası, Esnaf Odası ve Çiftçi Malları Koruma
Başkanları ile Köy ve mahalle muhtarlarından oluşan heyet Kayseri Şeker’in sayesinde
Gemerek’te pancar tarımına rağbetin artmasından duyulan memnuniyeti dile getirerek Başkan
Akay’a teşekkür ettiler. Ziyarette Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerinden
Nizamettin Çatak da hazır bulundu.
Ziyaret esnasında konuşan Gemerek Kaymakamı Cuma Kılın, “İlçemiz şu anda Kayseri
Şeker’e pancar veren 4. İlçe durumunda. Sulu tarım olarak bizim ürünlerimiz pancar, patates,
kabak, ay çekirdeğidir. Bunların başında da pancar gelmektedir. Bu konuda biz Kayseri
Şeker’ e ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şu an itibariyle 180 bin tonu geçen bir alımımız
var. Bu alım devamda etmektedir 240 bin ton bir üretimimiz olacak bu da tabi ki sulu tarımla
olan bir şey. Kartalkaya barajımızıntemeli atıldı inşaatı başladı.Şuan itibari ile devam
etmektedir. 3 yıl içerisinde belki 60 bin dekardan daha fazla bir alanımız daha sulu tarıma
kavuşacak. Üretimimiz her geçen gün artmaktadır. Bu konuda üretimimiz arttığı zaman tabi ki
farklı yatırımları da konuşmak üzere Başkanıma geldik. Kendisine teşekkür ederiz.” dedi.
Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Gemerek olarak Kaymakamımız, sivil toplum
kuruluşları, ziraat odamız, belediye başkanları, muhtarlar, esnaf odaları, ziraat odaları olarak
buradayız. Bölgemiz tarım ve hayvancılıkla geçinen bir bölge. Her zaman şunu söylüyoruz;
iyi ki Kayseri Şeker Fabrikası var. Bu konuda son derece mutluyuz çünkü bölgemizin ana
lokomotifi Kayseri Şeker Fabrikası’dır. Fabrikanın geçmişini de şuan ki çalışmalarını da
biliyoruz. Paramızı alabilir miyiz endişesi varken bugün avansıyla, erken ödemeleri ile çok
şükür Fabrika iyi bir konumda biz Kayseri Şeker Fabrikası ve Yönetim Kurulu Başkanı olmak
üzere tüm çalışanlarına şükranlarımızı sunuyorum. İlçe adına kazasız belasız kimsenin kılına
zarar gelmeden bir kampanya dönemi geçirmeyi temenni ediyoruz.” diye konuştu.
Çepni Belediye Başkanı Murat Uçar da şunları söyledi:
“Gemerek tarım açısından önemli bir merkez. Çepni de ayrıca önemli bir merkez Karakaya
barajı arkasına Çepni barajı ile Çepni bölgesinde 13 bin dönüm arazi sulama kapasitesi
olacak. Bu da bütün tarım ürünlerine ayrıca önem katacak. Kayseri Şeker’e çok teşekkür
ediyoruz. Diğer çiftçilerde olduğu gibi avanslarıyla, peşin ödemeleri ve alımlarıyla Çepni
çiftçilerinin de yüzünü güldürüyor. Çiftçilerimizin kazançlarını aileleriyle birlikte ağız tadıyla
yemelerini diliyoruz.”
Gemerek heyetinin ziyaretinden duyulan memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, “Özellikle bu 62. Kampanyanın sonunda
desteklerini ifade etmek için geldiler. Ben ona inanıyorum bir diğer hususta tabi Gemerek’e
yapılacak yatırım konusu. Daha önce biz bu heyette yine bu konuda değerlendirme yapmıştık.

Tabi ki bizim gönlümüz arzu ediyor ki bütün bölgelerimize ilçelerimize Kayseri Şeker
çiftçinin ürünlerinin değerlendirileceği bölgeye değer katacak bir yatırım yapsın arzusundayız
bunu da her fırsat da ifade ediyoruz. Bunu tabi en fazla hak eden bölgelerden biri de
Gemerek. Biraz önce de İl Genel Meclisi Üyesi değerli misafirimizin ifade ettiği gibi
Gemerek’e şu ana kadar Kayseri Şeker olarak böyle belirgin bir yatırım yapılmış değil.
Sadece bölge müdürlüğü binası var onun dışında gerek ürünleri değerlendirecek gerek
istihdam sağlayacak bir yatırım yapılmış değil. Ama ona bu bölge de de ihtiyaç olduğu
görülüyor. Bizim bu yatırımımızda tabi asıl önceliğimiz çiftçinin ürününün doğru
değerlendirilmesi, iyi değerlendirilmesi ve çiftçiye daha fazla gelir getirecek anlayış içerinde
olması. Bu kriteri dikkate alacak şekilde değerlendirmemizi yaptık. Bunları daha da
hızlandıracağız ve inşallah yakın bir gelecekte Gemerek’te bu heyetin ve bütün
Gemereklilerin o bölgede ki çiftçilerimizin memnun olacağı hoşnut olacağı bir yatırımı
gerçekleştireceğiz. Böyle bir yatırımı gerçekleştirirsek te bizim için de ayrı bir şeref olur.”
ifadelerini kullandı.İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20292.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Çalışan kalbe de bypass ameliyatı
yapılabiliyor
Kalp damar hastalıkları tedavisinde son zamanlarda uygulanan çalışan kalpte by pass
ameliyatları hasta konforu açısından çok önemli avantajlar sağlıyor. Normalde bypass
ameliyatları sırasında kalp durduruluyor, akciğerler söndürülüyor, bu sırada da kalp akciğer
pompası denen sisteme bağlanarak operasyon gerçekleştiriliyor. Çalışan kalpte bypass
yönteminde ise, kalp akciğer pompası kullanılmıyor.
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Damarın olduğu bölge sabitlenerek bypass ameliyatı gerçekleştiriliyor. Kalp durdurulmadığı
için çalışan kalpte bypass'ta emboli riskinin daha düşük olduğunu ve akciğer, böbrek gibi
hayati organların operasyondan daha az etkilendiğini söyleyen Liv Hospital Kalp Damar
Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara çalışan kalpte bypass'la ilgili merak edilenleri
anlattı.
Çalışan kalpte bypass nedir?
Normalde bypass ameliyatları kalp durdurularak ve akciğerler söndürülerek yapılır. Bu esnada
vücut kalp akciğer pompası denen bir sisteme bağlanır ve operasyon gerçekleştirilir. Kalp
ameliyatları 30 senenin üzerinde bu şekilde güvenle yapılıyor. Ancak bu yöntemle bazı
komplikasyonların oluşma riskleri artıyor. Çalışan kalpte bypass yöntemi ise, kalp akciğer
pompası kullanılmadan bypass ameliyatlarının gerçekleştirildiği bir yöntemidir. Durdurulmuş
kalpte bypass yapmak teknik olarak daha kolay bir yöntemdir. Çalışan bir kalpte bypass
gerçekleştirmek özel stabilizatörlerin yardımıyla gerçekleştirilir. Damarın olduğu bölge

sabitlenir ve bypass ameliyatı yapılır. Ancak atan kalpte bypass tecrübeli bir ekip tarafından
klasik bir bypassta olduğu gibi yüksek başarı oranlarında yapılabilir. Kalbi durdurmadan
bypass yöntemi, özellikle kalp gücü zayıflamış yüksek riskli hasta grubu için tercih edilen bir
yöntem olarak gündeme girmiştir. Ancak kalp ameliyatının yüksek riskli olduğu bu hastalarda
başarılı sonuçlar alınınca, standart bypass ameliyatlarında da başarılı bir şekilde
uygulanabileceği düşünülmüştür. Günümüzde özellikle tecrübeli ekipler tarafından sıklıkla
tercih ediliyor.
Her hastaya uygulanabilir mi?
Bypass ameliyatı olacak her hastaya teorik olarak uygulanabilir. Ancak bazı durumlarda
ameliyat sırasında kalp akciğer pompası kullanma zorunluluğu doğabilir. Bypass ameliyatı ile
birlikte hastanın aort kapağı, mitral kapağı ya da aort damarına müdahale edilecekse kalp
akciğer pompasının kullanımı gereklidir. Atan kalpte bypass ameliyatları gerek anestezi
gerekse cerrahlar için özel kurallar gerektiren bir ameliyattır ve bu konuda tecrübeli ekipler
tarafından uygulandığında başarı oranları oldukça yüksektir.
Çalışan kalpte bypassın avantajları nelerdir?
Kalp durdurulmadığı ve aort damarı manipule edilmediği için bu ameliyatlarda emboli riski
daha düşüktür.
Beyin, akciğer ve böbrek gibi hayati organlar operasyondan daha az etkilenir.
Kanama sorunları bu hastalarda daha az görülür.
Hastalar daha hızlı bir şekilde toparlayabilir ve hastanede daha az kalabilir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20293.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Lor bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Kansere karşı koruyuculuğundan, kemiklerin güçlenmesine, mide rahatsızlıklarının
giderilmesine kadar sayısız faydası olan lor peynirinden yeterince yararlanılmadığına dikkat
çeken uzmanlar, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirterek, sofralardan eksik
edilmemesi önerisinde bulunuyorlar.
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Bağışıklık sistemi zayıf kişilerin, sporcuların, diyet yapanların ve tansiyon hastalarının
gözdesi olan Lor peynirinin sağlığa yararları saymakla bitmiyor. Özellikle içerdiği serum
protein ile vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan lor peyniri,
sporcuların da sağlıklı beslenme listesinde ilk sırada yer alıyor. Beslenme ve Fitoterapi
Uzmanı Gizem Keservuran, lor peynirinin sadece börek ve makarnalarda kullanıldığını
söyleyerek "Lor peyniri sofralardan eksik edilmemeli. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine
katkı sağlamak için lor peyniri yiyebilir, hastalıkları kendinizden uzak tutabilirsiniz. " dedi.
Lor peynirin sayısız faydası var
Vücut için en önemli besinleri içeren, lor peynirinin protein, kalsiyum, mineral ve vitamin
zengini bir peynir olduğuna dikkat çeken Keservuran, lor peynirinin inek peynirinin suyundan

yapıldığını belirterek "İnek peynirinden elde edilmesine rağmen inek peynirindeki antijenik
proteinleri içermez. Lorun içinde özellikle diğer süt ürünlerinde bulunmayan çok değerli bir
protein olan serum protein vardır. Bunun da biyolojik değeri çok yüksek. Hatta yumurtadan
daha yüksek biyolojik değeri var. Yumurta alerjisi olan bir kişi, lor yiyerek bu protein
ihtiyacını çok rahat karşılayabilir" diye konuştu. Keservuran "Lor peynirinin içinde bulunan
serum protein tüm vücut ve kas proteinlerinin daha fazla sentezlenmesini sağlıyor. Aşırı
egzersiz sonucu ortaya çıkabilen kas sakatlanmalarında iyileştirici etkisi var. Bu nedenle
özellikle sporcular bu peynirin değerini biliyor ve tüketiyor. Ancak, birçok kişi bu değerli
peynirin mucizevi etkilerinin farkında değil. Sadece börek ve makarnada lor kullanılıyor.
Günün her saati atıştırmalık olarak da bu faydalı peynirden yararlanmak mümkün. Özellikle
Diyet yapanlar, az tuzlu kahvaltılık lor peyniri ile diyetlerini keyiflendirebilirler"
Lor peynirinin besin değeri de zengin Yenilikçi ürünleri ile peyniri günün her saati
tüketilebilen sağlıklı bir atıştırmalığa çeviren Muratbey'in tam yağlı lor peynirinin, Türk Gıda
Kodeksine göre 100 gramı günlük kalsiyum ihtiyacınızın % 90'nını karşılıyor. Lor peynirinin
100 gramında 700 mg kalsiyum bulunuyor. Yumuşak taze bir peynir olan Muratbey Lor, 500
gramlık ambalajlarda sunuluyor. Sadece börek, makarna, tatlı yapımında değil, Muratbey Lor
Peyniri' ni kahvaltıda da, üzerine şeker, bal ya da reçel dökerek tüketebilirsiniz.
Lor Peyniri Salatası Tarifi
Malzemeler
300 gr. Muratbey Lor peyniri
1 tatlı kaşığı çörek otu
7-8 dal dereotu
7-8 dal maydanoz
4-5 dal taze nane
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, pul biber (isteğe bağlı)
Hazırlanışı
Dereotu, nane ve maydanozu ince ince kıyalım. Bütün malzemeleri karıştırıp, servis tabağına
alalım. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20294.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Çocukluk çağı kanserlerinde lösemi ilk
sırada
Tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen löseminin, özellikle çocukluk çağı kanserlerinde ilk
sırada yer aldığı belirtildi.
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Çocuk Sağlığı ve Pediyatrik Hematoloji-Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, 2-8
Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kan kanseri olarak
adlandırılan löseminin, kemik iliğinin anormal hücrelerle dolması, bu hücrelerin kana ve tüm
dokulara yayılması sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu ifade etti.
Hastalığın tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabildiğini belirten Antmen, löseminin
özellikle çocukluk çağındaki kanserlerin önemli bir kısmını oluşturduğunu söyledi.
Çocukluk çağında hastalığın görülme sıklığının, diğer kanser türlerine oranla daha yüksek
olduğuna dikkati çeken Antmen, "Türkiye'de her yıl 1-15 yaşları arasında 2 bin 500 ile 3 bin
arasında yeni çocukluk çağı kanseri tanısı konuluyor. Bu kanserlerin ilk sırasında da lösemi
yer alıyor. Çocukluk çağının tüm kanser vakalarının 30-35'ini çocukluk çağı lösemileri
oluşturuyor." dedi.
Halsizliğe, iştahsızlığa dikkat
Löseminin beyaz ırkta görülme sıklığının 100 binde yaklaşık 3-4 olduğunu ifade eden
Antmen, "Çocukluk çağında daha çok akut lenfoblastik lösemidir (ALL) ve en sık 2-5 yaşları
arasında görülmektedir. Akut myeloblastik lösemi (AML) ise tüm lösemilerin yüzde 15'ini
oluşturuyor. Az görülmesine karşın tedavisi daha zordur." diye konuştu.
Ailelerin hastalığa karşı duyarlı ve dikkatli olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan
Antmen, "Özellikle çocukta hızla ilerleyen solukluk, karaciğer ve dalak büyümesi ile
karakterize bir problemin olması halinde hemen çocuk hematoloji hekimine başvurulması
gerekir. Bu hastalıklar bazen çok sinsi seyredebilir ve aileler tarafından fark edilemeyebilir."
uyarısında bulundu.
Halsizlik, nedeni bilinmeyen ateş, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ve kemik ağrısı gibi
şikayetlerin löseminin belirtileri olduğunu aktaran Antmen, "Bunun yanında cilt altı
kanamaları, burundan, idrardan veya karın ağrısıyla birlikte kakada kan görülmesi alarm
verici bulgulardır. Hastalığın en kötü yanı, sinsi başlamasıdır." dedi.
Antmen, bu gibi durumlarda periferik yayma yapılarak kanın mikroskop ile incelenmesinin
gerektiğini ifade ederek, demir eksikliği anemisi olduğu zannedilirken lösemi tanısı alan
çocukların sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekti.
"Görülme sıklığı, erkek çocuklarda daha fazla"
Erken teşhisin, tedavide çok önemli olduğunu vurgulayan Antmen, her hastanın tedavisinin
kendine özgü planlandığını söyledi.
Planlamanın tamamen hastalığın seyrine ve kişinin bireysel olarak tedaviye verdiği cevaba
göre şekillendiğini anlatan Antmen, "ALL, sadece kemoterapi ile yüzde 90 oranında tedavi
edilebilen bir hastalıkken, AML'de bu oran yüzde 50'lere düşüyor. Kök hücre nakli devreye
girdiği zaman başarı oranı yüzde 90'a çıkıyor." ifadesini kullandı.
Kök hücre nakline rağmen tedaviye dirençli hastalarda, tedavinin kimi zaman mümkün
olamadığını dile getiren Antmen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tedavi süresi kız çocuklarında iki yıl sürerken, erkek çocuklarda üç yılı buluyor. Görülme
sıklığı ve tekrar oranı erkeklerde daha yüksek olduğu için, erkek çocuklarına uygulanan tedavi
biraz daha yoğunlaştırılıyor. Yeni tedavi metotları olarak çocukluk çağında erişkinlere oranla
daha az sayıda da olsa çeşitli biyolojik moleküller veya hücresel tedavi ürünlerinin kullanımı
gün geçtikçe artıyor. Bu tedavi modelleri klasik kemoterapiye yanıt vermeyen veya nükseden
vakalarda giderek önemli bir silah haline geliyor." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20295.html
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Tüp bebekte başarı oranı yükseliyor!
Erdem Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emel
Türkoğlu, tüp bebek uygulamasındaki başarı seviyelerinin son 15 yılda ortalama yüzde 50
seviyelerine geldiğini söyledi.

05 Kasım 2016 Cumartesi 11:48

Tüp bebek tedavisinde son yıllarda yaşanan gelişmeler, çocuk özlemi çeken çiftlerin
ümitlerini artıran bir noktaya geldi. Çocuk sahibi olamayan çiftlerin en büyük ümit kaynağı
olan tüp bebek tedavisinde son dönemlerde ümit verici gelişmeler yaşanıyor. Geçmiş yıllarda
oldukça pahalı ve başarı şansı düşük olan uygulama üzerinde son yıllarda yapılan bilimsel
çalışmalar hem çiftlerin katlanması gereken maddi yükün azalmasına, hem de başarı şansının
artmasına yol açmış durumda.
Tüp bebekte başarıyı etkileyen faktörler neler?
Son yıllarda laboratuvar tekniklerinin ve yeni tedavilerin tüp bebek uygulamalarında dünya
genelindeki başarı oranını ortalama %50'lere getirdiğini ifade eden Erdem Hastahanesi Tüp
Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emel Türkoğlu, " Bu oran anne
adayının yaşıyla da orantılı. 30 yaşın altındaki denemelerde başarı oranı yüzde 50'lerin de
üstüne çıkarken, 40 yaş üzerinde ise %15'in altına düşüyor. Yumurta ve sperm kalitesi, tüp
bebek uygulaması sonrası elde edilen embriyoların kalitesi, rahmin ve tüplerin durumu,
kaçıncı deneme olduğu, anne adayının ruhsal durumu, çiftin tedaviye uyumu gibi faktörler de
gebelik şansını değiştiren unsurlardır" diye konuştu.
"Tüp bebek artık daha ulaşılabilir bir tedavi"
Türkiye genelinde çocuğu olmayan çiftlerin tedavi için başvuruda gecikmeleri nedeniyle
ortalama başarı şansının hasta yaşına göre değişmekle beraber %30-40'larda olduğunu ifade
eden Op. Dr. Türkoğlu, "Tüp bebek tedavisinde en yüksek başarı 35 yaşın altındaki anne
adaylarında sağlanıyor. Bizim merkezimize başvuran çiftlerin demografik yapısına
baktığımızda 35-45 yaş aralığını görüyoruz. Son üç yıllık gebelik oranlarına baktığımızda
Türkiye ortalamasında bulunduğumuzu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20296.html
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800 kişilik kütüphane hizmete girdi
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 800 kişi kapasiteli, 33 bin kitabın yer aldığı
kütüphane törenle açıldı.
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Açılışa Başkan Mustafa Çelik’in yanı sıra, Vali Süleyman Kamçı, 2. Hava İkmal Bakım
Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs
Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye
başkanları, bürokratlar, yazarlar ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye’de okuma alışkanlığının gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında yok denecek kadar az
olduğunu belirten Vali Süleyman Kamçı, yeni nesle okuma alışkanlığı kazandırmanın,
ebeveyn ve öğretmenler kadar kamu kurumlarının da sorumluluğunda olduğunu belirtti.
Okuma alışkanlığını kazanan bireylerin daha başarılı olduğunu da belirten Vali Kamçı, bu
bağlamda kütüphanelerin kent yaşamlarında önemli olduğunu dile getirdi. Vali Kamçı, söz
konusu hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkür etti.
"Durmak yok hizmete devam"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Her gün bir açılış ya da temel atma töreni
yapıyoruz. Geçen Pazar günü Tomarza'da açılışlar yaptık, pazartesi günü Asri Mezarlıkta bazı
projelerin temelini attık, bugün kütüphane açılışındayız, cumartesi günü Felahiye'de açılışlar
yapacağız, pazartesi günü Sahaniye Kentsel Dönüşüm Ofisini açacağız. Dolayısıyla durmak
yok, hizmete devam." dedi.
Sözlerine halkımızın okuma alışkanlığı ile ilgili tespitlerde bulunarak devam eden Başkan
Mustafa Çelik, şöyle konuştu: "Yüce dinimizin ilk emri olmasına rağmen okuma alışkanlığını
bir türlü kazanamadığımız bir gerçek. Herkes, okuyamamasına gerekçe olarak kendisine göre
bahaneler üretiyor. Bizler de yerel yönetimler olarak bu bahaneleri ortadan kaldırmak
istiyoruz. Bunun için de bir dizi projeyi hayata geçireceğiz. Bu projelerimizden birisi olan 800
kişilik son derece modern Kent Kütüphanemizi hizmete açıyor olmaktan büyük mutluluk
duyuyorum."
Türkiye’de okuma alışkanlığının yetersizliğini vurgulayan pek çok araştırma olduğunu dile
getiren Başkan Çelik, "Bunlardan birisi olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Kurumu UNESCO'nun, dünyadaki okuma alışkanlıklarıyla ilgili raporunda Türkiye, kitap
okuma oranında dünya ülkeleri arasında 86'ncı sırada yer alıyor. Bir başka araştırmaya göre
ülkemizde bir yılda kitaba ayrılan süre bir günlük televizyon izleme süresiyle aynı.
Araştırmalara göre, günde ortalama 6 saat televizyon izleyip 3 saat internette geziniyor; ama
buna karşılık ne yazık ki, okumaya yılda sadece 6 saatimizi ayırıyoruz. Kayseri'nin yeri de
farklı değil.” diye konuştu.
"Yeniden makarr-ı ulema şehri olarak anılalım"
Kayseri'nin geçmişinde Makarr-ı Ulema (Alimler Şehri) sıfatı bulunduğunu hatırlatan ve
Kayseri'nin yine Alimler Şehri olarak anılmasını istediklerini ifade eden Başkan Mustafa
Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:
"Okumak iyi bir gelecek için en güzel yatırımdır. Yerel yönetimler için de insanlara iyi bir
gelecek sağlayacak projeler en güzel yatırımlardır. Bu kapsamda açılışını yapacağımız 800

kişilik kütüphanemiz başta gençlerimiz olmak üzere Kayseri halkına iyi bir gelecek sağlamak
için faaliyet gösterecek bir eğitim yuvası olacaktır. Son derece modern bir şekilde
donattığımız kütüphanemizde 15 bin basılı, 15 bin elektronik, 3 bin de sesli kitap bulunuyor.
Ferah ders çalışma üniteleri, kitap cafe, bilgisayar odası, şifreli emanet dolapları ve masaj
koltuklarının da yer aldığı kütüphanemizde 50 adet güncel dergi ile gazeteler de yer alacak.
Üç kattan oluşan, üyelik sistemi ve turnikeli geçiş sistemi ile hizmet verecek olan
kütüphanemiz toplam 1500 metrekare büyüklüğe sahip. Burada hem kütüphane hem de etüt
imkanını bir arada sunacağız. Açılışını yapacağımız kütüphanemizin hemşehrilerimize okuma
alışkanlığı kazandıracak projelerimizden sadece biri olduğunu belirtmiştim. Kayseri'ye
kazandıracağımız 24 saat açık kent kütüphanesi için de çalışmalarımız sürüyor. 24 saat açık
Kent Kütüphanesi haline getireceğimiz Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları
başladı. Teşhir-tanzim projemiz de büyük ölçüde tamamlandı. Daha çok ihtisas kütüphanesi
olarak hizmet verecek olan kütüphanemizde yaklaşık 50 bin kitap bulunacak. Gerek bireysel
gerek grup çalışmalarının yapılabileceği Kent Kütüphanemizde, dijital servislerden elektronik
kitap ve dokümanlara da ulaşılabilecek. 24 saat açık kalacak kütüphanemizi de 2017 yılının
Sonbaharında hizmete açmayı planlıyoruz. Okuma alışkanlığının gelişmesine yönelik bir
başka projemiz de Mobil Kütüphaneler olacak. İnsan yoğunluğu bulunan alanlarda kent
mobilyaları uygulamamız başladı. Mobil kütüphaneler, Bürüngüz Camii yanında başladığımız
kent mobilyası uygulamasını kültürel anlamda destekleyecek bir unsur olacak. Şehrin birçok
noktasına mobil kütüphaneler koyarak insanların boş vakitlerinde kitaba yönelmelerini
sağlamayı amaçlıyoruz."
"Okuma alışkanlığı kazandırmak önemli bir sorumluluk"
Konuşmaların ardından 800 kişilik kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılıştan sonra Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Vali Kamçı ve Başkan
Çelik'e Kültür Bakanlığı yayını olan Yavuz Sultan Selim Divanı'nı hediye etti. Başkan Çelik
daha sonra Kayseri'nin en modern kütüphanesini katılımcılara gezdirdi. Vali Kamçı ve
Başkan Çelik, bir ara kütüphaneden yararlanan çocuklarla sohbet etti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20297.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

3 KiŞi TAHLiYE EDiLDi
Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında 68 sanığın yargılandığı davada, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve
Mehmet Karakaya tahliye oldu.
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Kayseri'de FETÖ’nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, iş
adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM
Başkanı Ali Demir ile örgütün il imamı Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın

yargılandığı dava 250 kişilik Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görüldü.
4 günde 25 sanık dinlendi
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması 4 gün sürerken, 4 günde
25 sanık savunma yaptı. Yakalama kararı olan ve yakalanan sanık Hüseyin Aydın ise
iddianame eline geçmediği için savunma yapmayacağını söyledi.
İlk duruşmada 3 tahliye kararı
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Bekir Boydak, İlyas Boydak ve
Mehmet Karakaya'nın tahliyesine karar verdi. Mide kanseri olduğunu söyleyen tutuklu sanık
Hacı Boydak ile prostat hastası olduğunu söyleyen tutuklu sanık Arap Ali Aksoy'un ise Adli
Tıp Kurumu'na sevk edilmesine hükmeden mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların
tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in
maaşındaki blokenin ve yurtdışı yasağı ile adli kontrol kararının kaldırılmasına, emekli
maaşları bloke olan sanıkların da maaşları üzerindeki blokelerinin kaldırılmasına karar verdi.
Davanın ilk duruşması 4 gün sürerken, duruşma 9, 10, 11, 12 ve 13 Ocak 2017'ye ertelendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20298.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Oğlunun düğünü için biriktirdiği altınları
dolandırıcılara kaptırdı
Kayseri'de bir kadın, oğlunun düğünü için biriktirdiği altınları dolandırıcılara kaptırdı.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi İstasyon Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana gelen
olayda M.A. (47) isimli kadını arayan dolandırıcılar, "Kimliğiniz elimizde, sizin adınıza kredi
çektik. Oğlunuz ve eşiniz tehlikede" diyerek para istedi. Bunun üzerine M. A., oğlu Ö.A.'nın
düğünü için biriktirdikleri altınları bir torbaya koydu. Güvenlik kameralarına da yansıyan
olayda kapıya gelen kimliği belirsiz gence yaklaşık 60 bin TL değerindeki altınları veren
M.A.,
gencin
torbayı
aldıktan
sonra
kaçmasıyla
şaşkınlık
yaşadı.
Dolandırıcıların M.A. ve eşinin polislerle görüşmemesi için sürekli telefonlarını meşgul ettiği
öğrenildi. Olayın ardından polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20299.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Kayseri bilimle şenlenecek
TÜBİTAK 4007 Destekleme Programı kapsamında kabul edilen ve Kayseri İl Milli eğitim
Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilim Şenliği devam ediyor.
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Melikgazi Anaokulu bahçesinde kurulan 21 farklı atölyeleri öğrenciler ziyaret ederek, yapılan
araştırmaları inceliyor. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü
AR-GE Birimi STEM Koordinatörü Murat Üstündağ, “TÜBİTAK 4007 bilim şenliği destekle
programı kapsamında Kayseri bilimle şenleniyor adı altında yazmış olduğumuz projemizi
gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında 21 farklı atölyemiz var. 21 farklı atölyede toplam 67
etkinliğimiz ve bununla beraber yaklaşık 40 tane bilimsel gösteri deneylerimiz yapılacak”
ifadelerini kullandı.
Üstündağ, “Bu program, hem öğrencilerimizi hem de halkımızı bir araya getirmek için
düzenlediğimiz projemizdir. İnşallah katılımcılarımız sayesinde çok daha şenlikli ve eğlenceli
geçecektir." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20300.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Ucuz uçak bileti almanın yolları
Seyahat sitesi momondo’nun ‘Yıllık Uçuş Araştırması’na göre uçuştan 56 gün önce bilet
alarak yüzde 28 oranında kar edebilirsiniz. Başka bir deyişle Yılbaşı için bilet almanın tam
vakti! Salı günleri ve akşam saatlerinde uçmak da bilet fiyatlarını önemli ölçüde düşürüyor.
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Türkiye’de pek çok kişi Aralık ayında seyahate çıkmayı, yeni yıla başka bir şehir ya da ülkede
girmeyi planlıyor. Peki, uçak biletini hesaplı bir şekilde satın almak ve seyahat masraflarını
minimize etmek için ne yapmalı? Seyahat sitesi momondo’nun geleneksel ‘Yıllık Uçuş
Araştırması’, bu soruyu detaylı bir şekilde yanıtlıyor ve ucuz bilet almanın püf noktalarını
açıklıyor.
13 MİLYAR UÇUŞ İNCELENDİ
Araştırma kapsamında, dünya genelinde en çok tercih edilen 100 rotada gerçekleştirilen 13.2
milyar uçuşa dair veriler incelendi. En dikkat çekici sonuçlar ise şöyle:

DOĞRU GÜNDE ALINAN BİLET YÜZDE 28 KAR ETTİRİYOR
En ucuz bilet, uçuş tarihinden 56 gün önce bulunuyor. Bileti bu tarihte alarak ortalama yüzde
28 oranında kar etmek mümkün. En pahalı biletler ise uçuş günü alınan biletler.
AKŞAM UÇMAK DAHA HESAPLI
Araştırmaya göre, 18.00 – 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek uçuşların fiyatları, günün
diğer saatlerindeki uçuşlara göre daha hesaplı. Saat 15.00’ten önce gerçekleşen uçuşlar, en
pahalı seçenekler konumunda. Sabah ve akşam uçuşları arasındaki fiyat farkı ise ortalama
yüzde 5.
EN UCUZ GÜN SALI, EN PAHALISI CUMARTESİ
Salı günlerinde yapılacak uçuşlar, haftanın diğer tüm günlerinden daha uygun fiyata sahip.
Haftanın en pahalı günü ise pek çok kişinin seyahat etmeyi tercih ettiği Cumartesi. Verilere
göre Salı uçanlar, Cumartesi uçanlara göre yüzde 11 oranında kar edebiliyor.
İDEAL TARİH DEĞİŞTİ
Diğer yandan bu yılki araştırma, bilet almak için ideal tarihin değiştiğini de ortaya koyuyor.
2014 ve 2015’teki araştırmalar, bu yıllar içerisinde ideal tarihin uçuştan 53 gün öncesi
olduğunu göstermişti. Ancak elbette yıldan yıla değişmeyen sonuçlar da var. Örneğin en
pahalı seçenek, halen uçuş günü alınan bilet.
“BİRDEN FAZLA FAKTÖRÜ DİKKATE ALMAK GEREK”
Sonuçları değerlendiren momondo Türkiye sözcüsü Serpil Öztürk, hesaplı bilet alabilmek için
birden fazla faktörün göz önüne alınması gerektiğini söyledi: “momondo’nun geleneksel hale
gelen ‘Yıllık Uçuş Araştırması’ gösteriyor ki, uçak seyahatleri için haftanın en hesaplı günü
Salı. En pahalı gün ise Cumartesi. Söz konusu günler arasındaki uçuş fiyatı farkı, bazı
rotalarda yüzde 11’e ulaşıyor. Benzer şekilde akşam 18.00’den sonraki uçuşlar da sabah
saatlerindeki uçuşlara göre daha pahalı.”
“YILBAŞI TATİLİ İÇİN BİLET ALMANIN TAM ZAMANI”
Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce gerçekleştirdiğimiz bir araştırma, Türkiye’de her
iki kişiden birinin güzel bir tatil yapabilmek için yıl boyu para biriktirdiğini ortaya koymuştu.
Bütçeyi yormayan bir tatil yapmanın ilk kuralıysa, uçak biletini hesaplı bir şekilde almak. Bu
nedenle tüm seyahat severlere biletlerini yola çıkış tarihinden 56 gün önce almalarını tavsiye
ediyoruz. Özellikle Yılbaşı döneminde seyahat etmeyi planlıyorsanız, biletlerinizi şimdiden
almalısınız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20302.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Çocuklarda lösemi hastalığının tedavi oranı
yüzde 80
Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi Onkoloji Uzmanı Prof.
Dr. Bülent Antmen, çocukluk çağında en sık görülen kanser hastalığı olan löseminin tedavi
oranının yüzde 80 olduğunu söyledi.
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Her yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında farkındalık oluşturma günü olarak kutlanan Lösemili
Çocuklar Haftası’nda Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, löseminin ve kemik iliği bağışının önemine
değindi. Antmen, “Çocukluk çağı lösemileri çocukluk dönemi içerisinde en sık görülen
kanserdir. Kesin nedeni yok beşikten mezara kadar her yaş grubunda görülebiliyor. Fakat
şekil ve hastalığın ortaya çıkışı farklı olan bir hastalık lösemi. Çocukluk çağı lösemi ile en sık
da 2-8 yaş arasında karşılaşılıyor. Şanslı tarafımız çocukluk çağı lösemileri yüzde 80 tedavi
edilebilir durumda. Erişkin yaş durumunda ise bu oran yüzde 20’lerde” diye konuştu.
Lösemi hastalığının en az 2 yıl tedavi süreci olduğunu aktaran Antmen şöyle konuştu:
“Çocuklar çok daha dirençliler çok uzun süre kemoterapi alabiliyorlar. Zaten çocukluk çağı
lösemilerinin tedavisi minimum 2 yıl civarında. Çoğunluğu hastanede geçiyor. Hastanede
geçtikleri sürede genellikle maske takıyorlar. Mikroplara karşı hassas oldukları için mikroptan
arındırılmış yiyecekler yemek zorundadırlar. Çok sayıda önlemlerle hayatlarını devam
ettiriyorlar. Öyle olması dolayısıyla da çok zor durumlar geçiriyorlar. Bu çocukların bütün
Dünya’da ve Türkiye’de desteklenmesi gereken çocuklar. Okullarını bırakıyorlar, işlerini
bırakıyorlar. Aileler çocuklarının yanında kalmak zorunda kalıyorlar. Ayrıca izole bir ortam
yaratmak için aileler kendi çaplarında çabalıyorlar. O yüzden lösemi çok zorlu bir süreç.”
"Lösemi hastalarının donöre ihtiyaçları var"
Lösemi hastalarının iyileşebilmesi için kemik iliğine ihtiyaçları olduğunu kaydeden Prof. Dr.
Bülent Antmen, “Bu hastaların kana ihtiyaçları oluyor ve kemik iliğine ihtiyaçları oluyor
bunun içinde donöre ihtiyaçları oluyor. Çok fazla sayıda sosyal desteğe ihtiyaçları olan
çocuklar bunlar. Kemik iliğine ihtiyacı olan çocuklarımız için nasıl kan bağışı yapıyorsak
Kızılay’a kök hücre bağışı da yapabileceğimizi bütün topluma hatırlatmak istiyoruz. 18 yaş
altı ile 50 yaş üstünün gönüllü bağışçı olunamayacağını da söylemeliyiz” şeklinde konuştu.
"Tedavi maliyeti SGK tarafından karşılanıyor"
Lösemi hastalarının tedavi maliyeti olmadığını ifade eden Antmen, bütün hastane
masraflarının SGK tarafından karşılandığını belirtti. Antmen, “Bizim hastanemiz özel
olmasına rağmen bu çocuklarımızdan hiçbir ücret alınmıyor. Tüm tedavileri üniversite
hastanelerinde olduğu gibi bizim hastanemizde de yapılıyor. Zaten Adana’da şuanda 2
üniversite 1 de bizim hastanemizde tedavi edilebilme şansları var. Bizim merkezimizin farkı
kemik iliği transpantasyonunda bütün güneyde ki tek yer olması. Bu açıdan hastaların buraya
çok sayıda hasta gelebiliyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20303.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Bu ülkede kucağında çocuklu anneye çelme
takılmıyor
Türkiye’de okul çağında 833 bin Suriyeli çocuk olduğunu bunlardan 479 bininin Türk
çocukları ile aynı eğitimi aldığını belirterek, “En kısa süre içinde yüzde 58’ini kapsama içine
aldığımız bu evlatlarımızın tamamını, kendi eğitim sistemimizin içerisinde evlatlarımız hangi
eğitimi alıyorsa onlarda da vermeyi sağlayacağız” dedi.
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UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 3. Büyük Buluşması’nın Antalya’nın Kundu Turizm
Bölgesi’nde bir otelde başladı. Buluşmanın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet
Yılmaz, Türkiye’de UNESCO ve Milli Komisyo’nun çalışmaları hakkında farkındalığın
arttırılması gerektiğini belirtti.
Bu noktada ilgili paydaşların katılımı ve görüşleri yeni bir yol haritasının belirlenmesinde
önemli olduğunu aktaran Bakan Yılmaz, “Barış, hoşgörü, diyalog uzlaşmaya her
zamankinden daha fazla ihtiyaç durulan bu dönemde UNESCO’nun çalışmaları ayrı bir önem
kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı olarak, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun çalışmalarını
her zaman destekledik, desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
“Kaliteli eğitim için çalışıyoruz"
Birleşmiş milletler (BM) tarafından kabul edilen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin
dördüncüsü olan, “Kat sayıca eşit ve kaliteli eğitim sağlamak ve herkes için hayat boyu
öğrenme imkanlarını geliştirme” hedeflerini UNESCO tarafından merkeze alınmasını önemli
bulduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, “Eğitim her bireyin her temel hakkı ve sürdürülebilir
kalkınma için bir ön koşuldur. Herkesin katsayıca eşit ve kaliteli eğitim almasını sağlamak
bakanlığımızın önceliğidir. Bu doğrultuda, eğitimin müfredatının güncelleştirilmesi, yeterli
sayıda ve nitelikte öğretmen istihdam edilmesi, derslik başına düşen öğrenci sayısının
azaltılması, ikili eğitimden tam gün eğitime geçilmesi,bununda 2019 yılı sonuna kadar
tamamlanması, okullarda bilgi ve teknolojinin kullanılması, eğitimde fırsat eşitliğinin
sağlanması, kısaca daha kaliteli eğitim için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
“833 bin Suriyeli çocuktan 479 bini okulda”
“Bu eğitimi sadece Türkiye’deki 79 milyonluk vatandaşlarımız için istemiyoruz” diyen Bakan
Yılmaz, “Ülkemize gelmiş olan, geçici olarak ülkemizi kendi evi gibi gören kim olursa olsun,
bunların başında da Suriyeliler geliyor. 3 milyona yakın Suriyeli ülkemizde yaşıyor. Bunların
eğitim çağındaki olan çocuklarının sayısı 833 bin üzerinde. İstiyoruz ki kendi evlatlarımıza
hangi eğitimi veriyorsak, onlara da o eğitimi verelim. Bu eğitim öğretim yılında 153 binden
fazla Suriyeli öğrenci kendi okullarımızda aynı eğitim görüyor Türkçe müfredatla. Bir de
geçici eğitim kampları var. Bu kamplarda da 325 binin üzerinde Suriyeliye eğitim veriyoruz.
İkisinin toplamı 479 bin yapıyor. Buda eğitim çağında olan Suriyelilerin yüzde 58’ ine denk
geliyor. Suriye’deki sorun en kısa zamanda çözülsün bu misafirlerimiz kendi vatanlarına
dönsünler. Ola ki bu süreç uzun sürecek, öyle görünüyor, o zaman da en kısa süre içinde
yüzde 58’ini kapsama içine aldığımız bu evlatlarımızın tamamını yüzde 100'ünü, kendi eğitim
sistemimizin içerisinde evlatlarımız hangi eğitimi alıyorsa onlarda da vermeyi sağlayacağız”

dedi.
“Suriyeliler için 30 okul yapıldı”
Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı yerde 2019 yılına kadar, 120 okulun inşaatının
tamamlanmasının planlandığını aktaran Bakan Yılmaz, “ Bugüne kadar 30’a yakın okul
sadece Suriyeliler için yapıldı. Çok kısıtlı imkanlara rağmen uluslararası toplumdan çokta
büyük katkı aldığımız söylenemez. En son AB’den 90 milyon Avro katkı geldi, onunda
kullanacağız. OECD’nin yeni eğitim raporu yayınlandı. Bu rapora göre OECD ülkeleri
GSMH’nın 5.2 sini eğitime harcamakta. Biz GSMH’nin yüzde 5.1 eğitime harcıyoruz. OECD
ile Türkiye’nin eğitime ortalama harcamaları üç aşağı beş yukarı aynı. Bu ayırdığımız kaynağı
etkin, doğru yer ve zamanda kullanmak. Bütçemizden en çok payı nereye ayırırsanız oraya
önem veriyorsunuz demektir. Bugün Türkiye bütçesinin yüzde 20 eğitime ayırıyor. Bu
hükümetin önceliği eğitimdir” dedi.
“Sorumluluğumuz Türkiye kadar büyük”
Türkiye’de 18 milyon öğrenci olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz, “ 7 milyonun üzerinde
yüksek öğrenim alan öğrencimiz var. Sorumluluğumuz Türkiye kadar büyük. 4 milyona yakın
lisans eğitimi alan öğrencimiz var. Avrupa’da en fazla yüksek öğretime giden öğrenci
Türkiye’dedir desek doğrudur. Sürdürülebilir kalınma için mutlaka eğitim gerekiyor. Bizde
eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak istiyoruz. Son dönemde sınıflarda mevcut ilköğretimde 25,
ortaöğretimde 22 oldu. Yani 30’un altına düşürüyoruz. Teknolojik gelişmeleri evlatlarımıza
ulaştırıyoruz. 1 milyon 300 binin üzerindeki tablet bilgisayarları öğretmen ve öğrencilerimize
dağıttık” dedi.
“Hanım profesör oranı AB’de yüksek”
Bakan Yılmaz şöyle konuştu:
“Üniversitelerimizde hanım profesörlerin oranı yüzde 30, AB’de yüzde 15. Avrupa’nın
eğitilmiş hanım akademisyen bakamından iyi bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Hanım
kardeşlerimiz siyasette de aktif. Masa başında oturmak kolaydır ama halkın içinde halkın
sorunlarının içinde olmak daha zordur. Ama siyasette de hanım kardeşlerimizin sayısını
arttığını görmekteyiz. 4 milyon yakın öğrencimiz lisans eğitimi alıyorsa Türkiye’nin geleceği
aydınlıktır.”
“Kucağındaki çocuklu kadına çelme takılmıyor”
Yüzde 44 olan meslek eğitimi oranını yüzde 60’a çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Bakan
Yılmaz, “Okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına almayı düşünüyoruz. Yabancı dil
sorununu çözmek için 720 saat olan İngilizce dersini iki katına artıralım istiyoruz. Eğitim
fakültelerinde daha nitelikli öğretmen yetiştirmeyi planlıyoruz. YÖK Başkanlığımız Eğitim
Fakülteleri’ne taban puan getirerek daha iyi konuma getirmek istiyoruz. Ekonomik açıdan
süper ülkeler var ama kültürel olarak sıralama yapılsa Türkiye ilk 5’te yer alır. Böyle bir
kültür mirasçıları olarak bize büyük sorumluluk düşüyor. Kucağında çocuğuyla ülke
arayanlara bu ülkede çelme takılmıyor. Biz kültürde süper güçler arasındayız. Bizim
petrolümüz doğalgazımız yok ama milli geliri ilk 20 ülke içinde yer alan ülke isek biz bunu
eğitim sistemimizden, eksikliklerimize rağmen, yetişen insanlar sayesinde geldik. Bu iyi bir
yolda olduğumuz gösteriyor. Her gün yeni şeyler geliyor. Biz bu yarışta geri kalmayacağız”
diye konuştu.
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof.Dr Yekta Saraç ise bu büyük buluşmanın ana
teması “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramının, insanoğlunun tabiatı kavrama sürecinde,
yeryüzündeki yaşamına farklı bir bakış açısı önerdiğini kaydetti.
Sürdürülebilir kalkınmanın insan odaklı olması gerektiğini vurgulayan Saraç, küresel
problemleri çözme ve anlamlı sonuç alma safhasının temelini teşkil eden bilimsel ve
teknolojik yöntemlerin, eğitim kavramıyla iç içe yürüdüğünü belirtti.
“Topluma hizmet”

Birleşmiş Milletlerin ve UNESCO’nun çeşitli raporlarında belirtildiği gibi sürdürülebilir
kalkınma, küresel ve yerel çıkarlar arasında bir denge sağlamaya çalışarak, küresel şartları
olduğu kadar ulusal, yerel ve bölgesel şartları da dikkate alması gerektiğine değinen Saraç,
“Burada yüksek öğretime baktığımızda;yüksek öğretimin birinci fonksiyonu eğitim, öğretim
ve araştırmadır. Odak, topluma hizmettir. Yüksek öğretimde önümüze koyduğumuz
çalışmaların hedefi, yetiştirdiğimiz bireylerin dünyanın değişen koşullarına uyum
sağlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması, insan hakları ve demokrasi,
çevresel-kültürel ve estetik değerler konularında duyarlı, aktif vatandaşlar olmalarıdır” dedi.
“Temel bilimler öğrenciler tarafından tercih edilmiyor”
Yüksek öğretim Kurulu olarak bölgesel kalkınmada üniversitelerin rolünü daha belirli, daha
etkin hale getirmek amacıyla Türkiye’nin ihtiyacı olan alanlarda 5 üniversiteye “Misyon
Farklılaşması” temelinde ayrı bir rol belirlediklerinin altını çizen Saraç,“ Böylece, üniversite
olmanın şumüllü yapısından uzaklaşmadan bölgesel gelişmede ve belirli bir alanda o
üniversitenin öne çıkmasını bekliyoruz. Ülkemizin en çok ihtiyacı olan temel bilimler alanları
son yıllarda öğrencilerimiz tarafından hiç tercih edilmiyor, onlarca değerli öğretim üyemizin
bulunduğu bu bölümler neredeyse kapanma noktasına geliyordu. Bu programları tercih eden
ilk 25 bindeki öğrencilere burs verilmesi ve rasyonel kontenjan politikası ile bu sorun
çözümlendi ve bugün temel bilimlerimiz yeniden üniversiteler yapıda canlılık kazandı” diye
konuştu.
“ Ziraat,orman, su bölümlerinin önemi”
Türkiye açısından stratejik önem taşıyan ziraat, orman ve su ürünleri gibi programlarının,
temel bilimler gibi üniversitelerde değer kaybedenler arasında girmeye başladığına aktaran
Saraç, “Yükseköğretimde bu fakültelerin yöneticileri, öğretim üyeleri ve sektörle bir dizi
çalışma gerçekleştirdik. Devlet üniversitelerinde bu programları tercih ederek yerleşen ilk 3
sıradaki öğrencilere eğitim süreçleri boyunca YÖK bursu veriliyor. Bu yıl, bu programdan
630 öğrencimiz yararlanıyor. Sürdürülebilir kalkınmanın esas itibariyle ekoloji ve ekonomi
arasında bir denge kurarak yol almak olduğunu düşünürsek, gerek temel bilimlerde ve gerekse
tarım ve su ürünlerinde gelecek nesiller açısından aldığımız bu kararların son derece isabetli
olduğu görülmektedir” ifadelerini kullandı.
“10 üniversitede göç merkezler kuruldu”
Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:
"Tüm bunları gerçekleştirirken sosyal ve ekonomik politikaların yüksek önemini de gözardı
etmemekteyiz. Bu bağlamdan olmak üzere son yıllarda önem taşıyan göç merkezli çalışmaları
da üniversitelerimiz de hızla oluşturmaya başladık. 10’a yakın üniversitemizde göç ile ilgili
merkezler kuruldu, bu yıl alanlara bağlı seçtiğimiz doktora konuları arasında göç çalışmaları
bilim dalları da yer almaktadır.”
“Enerji tasarrufu sağlayan yatırımların önemi”
Çevreye duyarlı ve enerji tasarrufu sağlayan yatırımlar, sürdürülebilir ekonomi
uygulamalarına yer verilmesinin bölgesel kalkınma açısından önemli bir fırsat olduğunun
altını çizen Saraç, “Doktora konuları ve bursların seçiminde enerji mühendisliği bilim dalı da
önemli bir yer almıştır. Yani yetiştirdiğimiz gelecek nesillerde özellikle doktora alanları
konularında, alan seçimlerinde ülkemizin 21. Yüzyıl gereklerini önde tutmaktayız.
Doktoralarda, devlet fonlamalarında bu kavram önceliklerimiz arasındadır” diye konuştu.
“Kalite kavramı”
Bir ülkenin beşeri sermayesinin, o ülkenin var olabilmesinin en güçlü dinamiği olduğunu
vurgulayan Saraç, “Bu beşeri sermayenin oluşumuna katkısı dolayısıyladır ki, üniversite ve
yükseköğretim olgusu eskisinden daha da önem verilir bir tarzda, ülkelerin strateji
belgelerinde yer almaktadır. Fakat bu beşeri sermaye sayısal verilerden ziyade keyfiyet ve
nitelikle bir anlam kazanmaktadır. Bu ise nitelikli bilginin ve nitelikli insan gücünün önemini
öne çıkarmaktadır. Bu bağlamda ise kalite kavramı öne çıkmaktadır. Bu nedenle, yeni YÖK

olarak eğitim-öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler çerçevesinde yükseköğretimde kalite
güvencesi sistemini kurduk. Kalite Kurulu, yoğun bir şekilde çalışıyor. Kalite kavramını, Türk
yükseköğretimine yerleştirmekte kararlıyız. Üniversitelerimizin topluma hizmet
fonksiyonunun sadece ürettiği, geliştirdiği bilgiyi topluma servis etme olarak
algılamadığımızı, üniversitelerimizin toplumun hassasiyetleri ne ve milli değerlere duyarlı,
toplumun sorunlu alanlarına dikkat çeken, bu alanlara yönelik iyileştirme çabalarında öncü rol
üstlenen kurumlar olması gerektiğini de bir kez daha vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.
“Somut olmayan kültür”
AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen de, "Türkiye kültürel anlamda süper bir güçtür.
Bunun uluslar arası arenada konumumuz güçlendirmede önemli enstrümandır. Faaliyete
alanından biri zinde doğduğu ve bu doğuşa paralel olarak gelişme gösterdiğidir. Eğer biz bu
meselelerin zihnimizde olumlu bir oluşuma imkan sağlarsak bunların sonucu olumlu olur.
Savaş ekersek savaş barış ekersek barış ile karşı karşıya kalırız. UNESCO uluslar arası
anlamda işlevsel bir boyutu var. Katılımcılar kanaatlerini cesaretle ve özgüvenle ifade
etsinler. Bunların hem Türkiye hem de dünya açısından önemli katkıları olacaktır. Bu olumlu
gelişmelerden ve konjektürel tavırlara uygun yaklaşımlarsan birisinin de somut olamayan
miras konusunda hem uluslar arası düzeyde hemde Türkiye’de elde edilen kazanımlarıdır.
Türkiye’nin kültürel birikimi büyük ölçüde somut alanlarda çok önemli birikimlere sahibiz
ama, somut olamayan alanlar Türk dünyasının daha büyük zenginliklerinden biridir. Bu
konuya dikkat çekilmiştir” dedi.
“Kültür seçkin faaliyeti alanından çıkacak”
UNESCO’nun en güzel sloganlarından biri ‘Herkes için eğitim’ olduğunu aktaran İsen,
“Kültür eğitime göre onun bir üstünde kurulabilecek bir faaliyet alanı. Özellikle çağdaş
kültür. Gelecek yıllarda öngörüyorum. Şimdiden motta olarak ifade ediyorum. Yakın
dönemde biz herkes için kültür sloganı ile de hareket edeceğiz. Ve kültürü bir seçkinlerden
faaliyeti olmaktan çıkaracağız, çok daha geniş kitlelere ulaşmış ve yeni imkan olarak
değerlendireceğiz. Bu yaklaşımın dünyayı zenginleştirecek önemli bir faaliyet olacağını
düşünüyorum” dedi.
Programa, Bakan İsmet Yılmaz’ın yanı sıra, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, UTMK
Başkanı Prof.Dr. Öcal Oğuz, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bölüm Direktörü Gülser
Corat, Büyükelçi Lale Ülker, UNESCO temsilcileri ve akademisyenler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20304.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

