KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.10.2016–09.10.2016
Esnaf dostu başkan: Mustafa Çelik
Baba mesleği terzilik olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Terziler ve
Konfeksiyon İmalatçıları Odası'nın İncesu Süksün'de yaptırmakta olduğu Terzi Kent'in temel
atma törenine katıldı. Kent merkezi ya da ilçelerde bulunan tüm esnafların her zaman yanında
olduklarını ifade eden Başkan Çelik, esnafların bir araya gelerek oluşturdukları güç birliğine
Büyükşehir Belediyesi olarak güç vermeye devam edeceklerini söyledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cuma namazını İncesu'nun Süksün
Mahallesi'nde bulunan Mürüvvet Hanım Camii'nde kıldıktan sonra Terziler ve Konfeksiyon
İmalatçıları Odası'nın temel atma törenine geçti. Terzi Kent'in temel atma töreninde açılış
konuşmasını yapan Terziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası Başkanı Kenan Arslan, Terzi
Kent'te 110 bahçeli konutun bulunacağını belirtti. Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
Ahmet Övüç de yapılan konutların hayırlı olması temennisinde bulundu. İncesu Belediye
Başkanı Zekeriya Karayol ise Büyükşehir ve İncesu belediyelerinin Süksün'de yaptıkları
hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
ise terzi esnafına "Meslektaşlarım" şeklinde hitap etti ve terziliğin baba mesleği olduğunu
belirtti. İlkokul 4'üncü sınıftan itibaren babasının terzi dükkanına gitmeye başladığını dile
getiren Başkan Çelik, "Bugün bir temel atma törenindeyiz. Benim de hayatımın
şekillenmesinde, bugünlere gelmemde terzi dükkanımızda çalıştığım günler adeta temel
olmuştur" dedi. "Her insan bir miktar esnaf olmalıdır" Terzilik yada bir başka sektörde
yapılan esnaflığın insana çok önemli katkılar sağladığını ifade eden Büyükşehir Belediye
Başkanı Çelik, "Küçükken yapılan ticaret, hayatı daha çabuk kavramamıza vesile oluyor.
Kayseri'nin girişimci yetiştirmede dünyanın en verimli toprakları olmasının başlıca
nedenlerinden birisi de budur. Bir insan avukat, doktor, mühendis olabilir; ama aynı zamanda
esnaf da olmalıdır. Çünkü esnaflık tüm yönetim biçimlerini içine alan bir uygulama. Ben
babamın yanında çok şey öğrendim. Belki o zamanlar, küçük olmamın da etkisiyle kıymetini
bilmiyordum; ama öğrendiklerimin hayatımın sonraki evrelerinde uygulamaya geçtiğini
gördükçe o günlerin kıymetini daha iyi anladım. Mesela halkla ilişkiler uygulamalı olarak
esnaflıkla öğreniliyor. Çalışan personelin yönetimini de esnaflıkta öğrendik. Finans
yönetimini de ilk kez esnaflıkta gördük. Esnaflık tecrübemizle bugün yaptığımız ihalelerde o
işin ne kadara yapılabileceğini biliyoruz ve ona göre davranıyoruz. Finans konusunda kendi
dükkanımızda nasıl davranıyorsak o kadar titiziz. Ayrıca, kriz yönetimini, yardımlaşmayı ve
sosyal ilişkileri de esnaflığımız zamanında, ticaret yaptığımız dönemlerde öğrendik. Hasılı,
baba mesleğim olan terziliği belki bugün yapmıyorum; ama o günlerin bana verdiği bilgi,

görgü ve tecrübeyle terziliğin ekmeğini halen yiyorum diyebilirim" diye konuştu. "Esnaflara
güç vermeye hazırız" Dünyada hızlı bir değişimin yaşandığını ve dünün gözde mesleklerinin
zamanla ya kaybolduğunu ya da kabuk değiştirdiğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, her
meslek gibi terziliğin de değişime ayak uydurması gerektiğini belirtti. Büyükşehir
Belediyesi'nin her zaman esnafın yanında olduğunu da dile getiren Başkan Çelik, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Büyükşehir Belediyesi ister kent merkezi, isterse ilçelerde olsun
esnaflarımızın her zaman yanında olmaya özen gösterecektir. Esnaf gruplarımızın bir araya
gelerek oluşturacakları güç birliği içinde yer almaya ve güç vermeye her zaman hazırız." "Ev
oturur, dükkan getirir, bağ götürür" Sözlerinin sonunda Terzi Kent'e yapılacak olan bahçeli
evlerin hayırlı olmasını ve esnafların huzur içinde oturmasını temenni eden Başkan Mustafa
Çelik, bir de uyarı yaptı. Başkan Çelik, "Ev oturur, dükkan getirir, bağ götürür" sözleriyle
esnafın yapılacak olan evlerde lükse ve israfa kaçmamasını istedi. Konuşmaların ardından
Terzi Kent'in temeli Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İncesu Kaymakamı Tarık
Bahadır ve diğer katılımcılarca dualar edilerek atıldı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19485.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Hacılar’da şehitlerimiz için anlamlı gece
Hacılar Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından şehitlerimiz için anma programı düzenlendi.
Programda, Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi
Ahmet Nedim Kilci de bir konuşma yaptı.
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Hacılar Belediyesi tarafından şehitlerimiz için anma programı gerçekleştirildi. Hacılar Kültür
Merkezi’nde düzenlenen programa Hacılar Kaymakamı vekili Sedat Ülgül, İlçe Jandarma
Komutanı Muhittin Doğan, Belediye Başkanı Doğan Ekici, İlçe Emniyet Müdürü İrfan
Sancar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Herdem, daire ve okul müdürleri, öğrenciler ve
vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması ile başlayan programda bir konuşma yapan
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, “15 Temmuz gecesi hain FETÖ Çetesi darbe
girişiminde bulundu. Ama önce Allah’ın inayeti sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın dik ve dirayetli duruşu ve sizin gibi vatansever aziz milletimizin meydanlara
inmesi, tankların önüne yatması ve savaş uçaklarından atılan bombalara, mermilere göğsünü
siper etmesi sayesinde bu alçak kalkışmayı engellemiş olduk. Bu darbeden ziyade bir işgal
girişimiydi. Bu 2.Kurtuluş Savaşı mücadelemizdi. Rabbim bu hainlere bir daha fırsat
vermesin. Rabbim bu alçakları Kahhar ismi ile kahretsin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi
bozmasın. Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sunnisiyle tek devlet, tek vatan, tek
millet ve Tek Bayrak diyoruz. Allah’ın izni ile bayrağımız inmeyecek. Ezanlarımız
susmayacak ve vatanımız bölünmeyecek. Şimdiye kadar vatan uğruna canlarını feda eden

şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralanan gazilerimize ve yakınlarına sağlık, sabır ve hayırlı
uzun ömür diliyorum.” dedi.
Kilci’nin konuşması
Cennetin gülleri Şehitler isimli program Hakan Özdoğan tarafından verilen kanun taksiminin
ardından, Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi
Ahmet Nedim Kilci’nin konuşması ile devam etti. Kilci, yaptığı konuşmada “Gazi Mustafa
Kemal diyor ki; vatanını seven görevini en iyi yapandır. Vatanı sevmek ona hizmetle ölçülür.
Artık bizler görevimizi siz gençlere bırakacağız. Biz yakında bu dünyadan göçüp gideceğiz.
Mehmetçiklerimizde genç yaşında göçüp gidiyor. Bugün burada huzur içinde
yaşayabiliyorsak onların sayesindedir. Allah onlardan razı olsun. Mekânları cennet ruhları şad
olsun. Gençlik en büyük mirasımızdır. Ülkemize zarar vermek isteyen hainlere karşı
durabilecek ancak sizlersiniz.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından program kuran kursu öğrencilerinin Kuran-ı Kerim tilaveti ile son
buldu. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19486.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Melikgazi’ye 14 park daha
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2016 yılı içerisinde büyük ölçekli ve çok
amaçlı olmak üzere 14 parkın Melikgazi İlçesi’ne kazandırılacağını söyledi.
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9 mahallede olmak üzere 14 park çalışmasının bütün hızıyla devam ettiğini ve bu yıl sonunda
hizmete sunulacağını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak
bin metrekare alandan küçük yerleri park olarak değerlendirmiyoruz. 5 bin metrekare ve üzeri
parkları çok amaçlı ve büyük ölçekli kabul ediyoruz. 2016 yılı içerinde Kocatepe, Yeniköy,
Yenimahalle (2 Adet), Konaklar, Gökkent, Battalgazi, Aşık Veysel Bulvarı (4 Adet), Eşref
Bitlis ve Gültepe Mahalleleri olmak üzere 9 ayrı semte toplam 14 park inşa edilmektedir.
Toplam alanı 104 bin metrekare olan bu parkların içerisinde havuzlar, kamelyalar, çocuk
oyun alanları, spor alanları, açık alan fitness aletleri, gezi ve yürüyüş yolları bulunmaktadır.
Parklarımız yeşil alan yanında ayrıca birer sosyal mekanlardır. Mahallenin dostça yaşadığı ve
paylaştığı kamu alanlarıdır” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçesi’nin doğal yapısının ağaçlandırmaya müsait
olduğunu ve bu nedenle yüksek katlı binaları inşa ederken dünya standartları üzerinde yeşil
alanlar oluşturduklarını sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19487.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Yavru kurtlar özgürlüğe bırakıldı
Pınarbaşı'nda vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim
edilen iki adet yavru kurt tedavileri tamamlandıktan sonra doğaya tekrar bırakıldı.
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Vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edilen yavru
kurt, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tüm tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra
sağlıklı bir şekilde bulundukları yere bırakıldı.
Yeniden doğaya bırakılan yavru kurtların başlangıçta çekimser davransa da doğal yaşamlarına
koşarak gittikleri gözlemendi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19488.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Doğal grip aşısı “turşu”
Kayseri’de ‘Meşhur Turşucu Bayram Usta’ olarak bilinen Bayram Ali Aydoğan, havaların
soğumasıyla birlikte vatandaşın turşu suyuna olan talebinin arttığını söyledi.
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Kentte 42 yıldır turşuculuk yapan Bayram Usta, turşu suyunun birçok rahatsızlığa iyi
geldiğini ifade ederek, “Kış gelince daha çok turşu suyu ağırlıklı gidiyor. Halkımız en fazla
turşu suyu içiyor gribe yakalanmayalım diye. Turşu suyu faydalı, turşu insanın iştahını açıyor,
hazımsızlığını gideriyor, şekere de iyi geliyor.” dedi.
Kendine has dükkanında armut turşusundan balık turşusuna, incir turşusundan hurma
turşusuna, karpuz turşusundan yumurta turşusuna kadar 50’ye yakın turşu çeşidiyle vatandaşa
hizmet veren Bayram Usta, faydalı olduğun için turşu suyunun vatandaş tarafından daha fazla
tercih edildiğini söyledi.
Meşhur Turşucu Bayram Usta, vatandaşın turşuya olan ilgisinden memnun olduklarını
sözlerine ekledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19489.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Ayşe Kamçı’dan ihtiyaç sahiplerine ziyaret
Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretlerini sürdürüyor.
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Daha önce ilimiz Talas İlçesinde bulunan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret eden Bayan Kamçı, bu
haftada Melikgazi ilçesindeki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.
Üç eve misafir olarak onlara gıda ve giyim yardımında bulunan Bayan Kamçı, her fırsatta
ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya devam
edeceklerini söyledi.
Bayan Kamçı ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocuklarının okul kıyafetleri ve
kırtasiye ihtiyaçlarının da karşılanacağını belirtti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19490.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Siyasiler konuşmalarına dikkat etmeli
CHP İl Başkanı Keskin, ülkenin hassas bir süreçten geçtiğini söyleyerek, “Bu süreçte herkes
konuşmalarına dikkat etmeli, özellikle de siyasiler…” dedi.
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CHP İl Başkan Feyzullah Keskin yazılı yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız son süreçte
ülkemizde anlam veremediğimiz ve üzücü haberlerle güne başlar olduk. Şehit haberleri
olağan hale geldi. Toplumsal duyarlılığımız kaybolmaya, tepki verme özelliğimizi
kaybetmeye, yaşananlar sanki başka bir ülkede yaşanıyormuş gibi izlemeye başladık. Eğer bir
toplumun duyarlılık refleksi kaybolmaya başlanmış ise sonuçları vahim olur. Bu süreçte
herkes konuşmalarına dikkat etmeli, özellikle de siyasiler dikkat etmeli.” dedi. Lozan konusu
“Eğer bu ülkenin kuruluşundaki değerlerine gerekli saygı gösterilmez ve yok sayılmaya
başlanılırsa sonuçlarının huzursuzluğa neden olacağı düşünülmeli.” diyen Keskin, “Birlik ve
beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde yapılan açıklamaların iyi niyetli
olmadığını, Kurtuluş ve kuruluş sürecindeki Lozan’ın değerini düşürmeye çalışmak son
derece üzücüdür. Ve bunu ülkemizin Cumhurbaşkanının ifade etmesi talihsizliktir. Hangi
gerekçe ve akılla, bir darbe belası ile uğraşırken Lozan gündeme getiriliyor anlayamıyoruz.

Yoksa FETÖ‘nün siyasi kanatlarına neden dokunulmuyor refleksi oluşmaya başlanınca
gündem değiştirilmeye mi çalışılıyor? Yoksa ileride ‘beni kandırdılar’ veya ‘yanılttılar’ mı
denilecek. Bu talihsiz ve rencide edici ifadelerden kaçınılmalı Türkiye Cumhuriyetinin
kuruluş değerlerine gerekli özen ve önem gösterilmelidir.” ifadelerini kullandı. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19491.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Kimse Yok Mu Derneği’nden 6 kişi
tutuklandı
Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan ve
geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Kimse Yok Mu Derneği'nden
15 kişiden 6'sı tutuklanırken, 9 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde
Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Kimse Yok Mu
Derneği'nden Adem C., Aslan D., Aziz C., Erhan G., Kamil E., Mahmut A., Mehmet A.,
Mehmet Zahid G., Mustafa A., Osman Ö., Sami D., Süleyman Başak B., Şerafettin B., Teksel
A., Ümit Ö. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları
tamamlanan 15 kişi, ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 15 kişiden
Mehmet Zahid G., Ümit Ö., Süleyman Başak B., Osman Ö., Kamil E., Erhan G.
tutuklanırken, Mehmet A., Mehmet T., Adem C., Aziz C. mahkeme tarafından adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, mahkemeye sevk edilen Mahmut A., Mustafa A., Sami D.,
Şerafettin B., Teksel A. da savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19492.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Kocasinan 14 gündem maddesi ile
toplanıyor
Kocasinan Belediyesi Meclisi, Ekim Ayı toplantısını 3 Ekim Pazartesi günü yapacak.
Toplantıda 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.
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Kocasinan Belediyesi Meclis Salon’unda saat 16.00’da gerçekleştirilecek olan meclis
toplantısında, ilk olarak Kocasinan Belediyesinin 2017 mali yılına ait performans programı
görüşülecek. Toplantıda daha sonra Kayabaşı, Erkilet Dere ve Gevher Nesibe Mahalleri ile
varsa diğer küçük mahallelerin de birleştirilerek, ‘Yeni Mahalle’ oluşturulması veya başka
mahallelere bağlanması talebi ele alınacak. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde
gerçekleştirilecek olan toplantıda ayrıca imar komisyonu ve hukuk komisyonu raporları da
görüşülüp karara bağlanacak. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19493.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Atılan akademisyenler için geri dönüş yok
Tüm illerde valilikler bünyesinde oluşturulan kurullarda FETÖ operasyonlarında haksızlığa
uğradığını iddia edenlerin başvuruları alınmaya devam ediyor. Ancak bu kurullar FETÖ
kapsamında üniversiteden atılan akademisyenleri kapsamıyor. ERÜ Rektörü Güven
kendilerine yeni bir genelge gelmediği sürece akademisyenlerle ilgili bir işlem
yapamayacaklarını söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ile FETÖ operasyonu sonrasında
üniversitenin son durumunu konuştuk. FETÖ operasyonları kapsamında üniversiteden 71
akademik personelin görevinden uzaklaştırıldığını söyleyen Güven, bu açığı kapatmak için
yeni kadro ilanları açtıklarını ancak nitelik olarak büyük bir kayıp yaşadıklarını belirtti.
Valilikler bünyesinde oluşturulan ve FETÖ operasyonlarında haksızlığa uğradığını iddia
edenlerin başvurularını araştıracak kurullarla insanların aklanacağı şeklinde yanlış bir algı
oluştuğunu kaydeden Güven, “Diğer kurumlar nasıl yaptı bilemiyorum. Ama bizde süreç

şöyle işledi: Hakkında FETÖ’ye mensup olduğu ile ilgili bir bilgi, belge gelen personeli iki
aşamadan geçirdik. Ön inceleme komisyonumuz önce bunları inceledi. Daha sonra açığa alıp
soruşturma başlattık. Yani en az iki komisyondan geçtiler. Dolayısıyla bize herhangi bir yazı
gelmediği sürece yapacağımız fazla bir işlem yok.” İfadelerini kullandı. Gelecek öğrenci
sayısını tahmin etmek zor Kapatılan Melikşah Üniversitesi’nden ERÜ’ye kaç öğrenci geleceği
netleşti mi? Kapatılan Melikşah Üniversitesinin lisans ve ön lisans öğrenci sayısı 3 bin 500
civarındaydı. Bunların bir kısmı başka üniversitelere yatay geçiş yapmış olabilir. Kayseri’de
olanların birçoğu burayı tercih edecektir. AGÜ’yü de tercih etme ihtimalleri var. Öğrenciler
ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme sistemi ile girdikleri yıldaki puanlara göre tercih
yaptılar ve yerleştirildiler. Daha sonra mağdur olmamaları ve ailelerinin yanında eğitim
görebilmeleri için özel öğrenci statüsü hakkı tanındı. Bu haftanın sonuna kadar da özel
öğrenci başvuruları var. İnternet üzerinden online başvuruları alıyoruz. Bu başvuruların
toplamda 3 binin üzerinde olacağını düşünüyoruz. ERÜ’de öğrenci sayısı 65 bine yaklaştı.
Kayseri dışında olup FETÖ operasyonları çerçevesinde kapatılan üniversitelerden de
öğrenciler üniversitemizi tercih etme hakkına sahip. Aynı zamanda şehrimizde kapatılan
Melikşah’tan da öğrenciler başka bir üniversiteyi tercih etme hakkına sahip. Bu nedenle
gelecek öğrenci sayısını tahmin etmek güç. Melikşah Üniversitesi’ne ücretli olarak başvuran
öğrenciler ERÜ’ye ödemelerini yapmaya devam edecek. Ancak bu öğrenciler ÖSYM’nin
sınavından daha düşük puan alıp ilgili bölümleri okuyan öğrenciler. Bu durum eğitim
kalitesinde bir sıkıntı oluşturmayacak mı? Mutlaka seviye farkı olacaktır. Ama bununla ilgili
eğitim sırasında ne ile karşılaşırız onu bilemiyoruz. Daha düşük puanlı öğrenciler sonuçta.
Başarı durumunu göreceğiz zaman içerisinde. Nitelik olarak büyük kayıplarımız oldu
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ERÜ’den de birçok akademisyen
soruşturma geçirdiği için memuriyetten uzaklaştırıldı. Bu açığı nasıl kapatmayı
düşünüyorsunuz? Bunların içerisinde idari personel de var. Bunlar hakkında soruşturmalar
yapıldı. Sonrasında 20’nin üzerinde göreve iade oldu. Bunun dışında 44 idari personel kamu
görevinden çıkarıldı. 71 akademik personel kamu görevinden çıkarıldı. Ayrıca 11 civarında
dosya YÖK’te bekliyor. Kalanlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Onları da önümüzdeki
haftaya kadar bitirmeye çalışıyoruz. Bu açığı kapatmak zor. Şu andan itibaren web
sayfamızda öğretim üyesi ve öğretim elemanı alım ilanları yer almaya başladı. Bunu
önümüzdeki süreçte en azından sayısal olarak tamamlayabiliriz. Ama nitelik olarak bu
kayıpları gidermek zor. 10-15 yılını bu işe vermiş kişilerin yerine yeni elemanlar alacağız.
Bunların yetişmesi biraz zaman alacak. Şu an mevcut öğretim üyelerinin üzerinde gerek ders
gerekse hizmet yükü arttı. Genelge gelmediği sürece bir şey yapamayız FETÖ
operasyonlarında haksızlığa uğradığını iddia edenlerin başvurularını araştıracak kurul tüm
illerde valilikler bünyesinde oluşturuldu. Bu kurulun akademisyenleri kapsamadığını
biliyorum. Üniversitede böyle bir komisyon oluşturulacak mı? Valilikteki süreç nasıl işliyor
bilmiyorum. Üniversitelerde şu an böyle bir şey yok. Bazılarında komisyon oluşacak ve
insanlar burada aklanacak diye bir algı oluştu. En az iki komisyondan geçtiler Diğer kurumlar
nasıl yaptı bilemiyorum. Ama bizde süreç şöyle işledi: Hakkında FETÖ’ye mensup olduğu ile
ilgili bir bilgi, belge gelen personeli iki aşamadan geçirdik. Ön inceleme komisyonumuz önce
bunları inceledi. Daha sonra açığa alıp soruşturma başlattık. Yani en az iki komisyondan
geçtiler. Dolayısıyla bize herhangi bir yazı gelmediği sürece yapacağımız fazla bir işlem yok.
Devlet kanallarından bize yeni bir yazı gelirse yeniden değerlendirebiliriz. Kamuoyunda
oluşan bu beklentilerle birlikte açığa alınan tüm personeller dilekçe verdi. Onları
değerlendirme aşamasındayız. Bilindiği üzere akademik personel kanun hükmünde kararname
ile kamu görevinden çıkarıldı. Dolayısıyla şu anda bizim için yeni bir genelge gelmediği
sürece bunlara yapabileceğimiz bir işlem yok. Güçlü Türkiye için üniversitelere büyük iş
düşüyor Son olarak neler söylemek istersiniz? Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci ve
velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Bu ülke, bu millet

tüm bunları geride bırakacaktır. Sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bir darbe girişimini atlattık.
İnşallah bu son olur ve bir daha böyle girişimlerle karşı karşıya kalmayız. Çok iyi
kenetlendik. Bu kenetlenme gösterdi ki millet olarak çok rahatlıkla sorunların üstesinden
gelebiliriz. Sıkıntılar bitmeyecek gibi gözüküyor. Bunun içerisinde de başta üniversiteler
olarak ülke gelişimine katkı sağlamamız gerekiyor. Ne kadar güçlü bir ülke olabilirsek o
zaman daha az sorunla karşılaşabileceğimize inanıyoruz. Bunun için de çok çalışmak, çok
üretmek gerekiyor. Bunda da en büyük görev üniversitelere düşüyor. Tüm üniversitelerimizin
bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Söyleşi: Bünyamin Gültekin/Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19494.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Anader’den marka değeri atağı
ANADER Anadolu Reklamcılar Derneği ve ‘’Marka Değeri Türkiye’nin Değeri’’ Platformu
Başkanı Muhittin Özdemir hazırladığı mektubu başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, ekonomi ile ilgili
bakanlar, CHP ve MHP genel başkanları, sektör temsilcileri ve medya temsilcilerine
gönderdi. Marka değeri ile ilgili önemli bilgilerin paylaşıldığı mektupta bu konuda yasal
düzenlemeler yapılması için destek talep edildi.
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İlk görüşmeler olumlu Bu talebe ilk cevap verenler Reklamcılar Derneği ve Reklam Verenler
Derneği oldu. Özdemir, Reklamcılar Derneği Başkanı Kayhan Şardan ve Reklam Verenler
Derneği Başkanı Ahmet Pura ile verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Her iki kurum başkanı da
Özdemir’e bu önemli konuda destek vereceklerini beyan ederek “görüşmeleri sürdürme”
teklifinde bulundular. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19495.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Emekliye aylığı oranında promosyon
SGK ile bankalar arasındaki anlaşmaya göre, emekli aylıklarında yapılan kademelendirmeyle
emeklilere 3 yıllığına toplam 450 ile 900 lira arasında değişen miktarlarda banka promosyon
verilecek.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında emeklilere aylıkları karşılığında belli
bir miktar promosyon verilmesi için yaklaşık 6 aydır yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldı.
Taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve böylece emekli aylıklarında yapılan
kademelendirmeyle emeklilere 3 yıllığına toplam 450 ile 900 lira arasında değişen miktarlarda
banka promosyon verileceği öğrenildi. Promosyon miktarında emeklilerin aylıkları belirleyici
olacak. Yani aylığı yüksek olan emeklilere daha yüksek promosyon verilecek. Emeklilere
promosyon kapsamında toplu olarak 3 yıllık ödemenin yapılması ve ilk ödemelerin bu yılın
sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Faruk Çelik ve Süleyman Soylu'nun Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı dönemlerinde de konuşulan ve çözüme kavuşturması yönünde
çaba harcanan promosyon konusu önümüzdeki ay sonuçlandırılacak. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19496.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Fikri Mülkiyet Hakları sorunları masaya
yatırıldı
Erciyes Teknopark A.Ş. ve Erciyes TTO tarafından organize edilen, European IPR Helpdesk
ve Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) katkı sağladığı Kapadokya Uluslararası IP (Intellectual
Property/Fikri Haklar) Günleri etkinliğinde Türkiye’nin Fikri Mülkiyet alanındaki sorunları
masaya yatırıldı.
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Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların da katılım
gösterdiği iki gün boyunca devam eden etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark
A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz, ”Teknoloji transfer ofislerinin
sürdürülebilirliği ve gelişebilmesi için, Fikri Mülkiyet Haklarının temel fonksiyon ile gelir

kaynağı açısından önemi her geçen gün artmaktadır. Buna karşılık ülkemiz için gerek
Teknoloji Transferi gerekse Fikri Mülkiyet Hakları kavramları henüz çok yeni ve tam
anlaşılamamış durumdadır. Erciyes Teknopark ve Erciyes TTO olarak “Kapadokya IP Günleri
Etkinliğini” düzenleyerek bu eksikliği giderme noktasında katkı sunabilmeyi planladık. Tüm
Türkiye’den 25 Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı ve Türkiye’nin önde gelen 4 büyük patent
danışmanlık firmasının katıldığı etkinlikte Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konuları
derinlemesine irdelenerek konuyla ilgili örnek uygulamalar yapılmıştır. Seminer konuları ise
TTO profesyonellerinin gelişimine katkı sağlayacak, farklı alan ve konularda deneyim
kazandıracak şekilde özenle seçilmiştir.” diye konuştu. Etkinliğin ilk gününde Fikri ve Sınai
Mülkiyet Hakları ile ilgili yasa ve mevzuat sıkıntıları, Bu sıkıntılardan kaynaklı Teknoloji
Transfer Ofislerinin önündeki bariyerler, Bu bariyerleri aşmak için yapılması
gerekenlerin/yapılacakların tartışılacağı TTO Modül-4 çalıştayı ile başladı. Etkinliğin ikinci
günün de ise Yeni Sınai haklar yasa taslağı ve Fikri Mülkiyet lisanslamaları masaya yatırıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19497.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

İhracat arttı
Türkiye'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 11 milyar 867
milyon dolar, ithalatı yüzde 3,7 artışla 16 milyar 554 milyon dolar oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan
ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat ağustosta
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 11 milyar 867 milyon dolara yükseldi. Aynı
dönemde ithalat ise yüzde 3,7 artarak 16 milyar 554 milyon dolara çıktı. Bu dönemde, dış
ticaret açığı ise 4 milyar 947 milyon dolardan yüzde 5,3 azalışla 4 milyar 687 milyon dolara
geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ağustos ayında yüzde 69 iken, bu yılın
aynı ayında yüzde 71,7'ye yükseldi. Türkiye'nin AB ihracatı 5 milyar doların üzerinde
Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9
artarak 5 milyar 519 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre,
AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ağustos ayında yüzde 44 iken, bu yılın aynı ayında yüzde
46,5 oldu. AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 arttı ve 5 milyar 519
milyon dolara yükseldi. Almanya, 1 milyar 193 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat
yapılan ülke oldu.

Bu ülkeyi sırasıyla 921 milyon dolarla İngiltere, 708 milyon dolarla Irak ve 606 milyon
dolarla ABD takip etti. İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 531 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 1
milyar 738 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 378 milyon dolarla Rusya ve 823 milyon
dolarla İtalya izledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19498.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Teröre rağmen daha çok yatırım yapacağız
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye, teröristlerle onların anladığı dilde
konuşurken bir taraftan da yaraları sarmak, vatandaşları kucaklamak ve bölgede istihdam
yaratmak için ne gerekiyorsa yapıyor ve yapacak." dedi.
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Başbakan Yardımcısı Şimşek, bölgedeki Kürtleri hep kucakladıklarını belirterek, "Teröre
rağmen daha çok demokrasi, daha çok hak ve özgürlük, teröre rağmen devlet olarak biz daha
çok yatırım yapacağız." dedi. Şimşek, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Şimşek,
terör saldırılarının Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yatırımları nasıl etkilediğinin
sorulması üzerine, bölücü terör örgütünün en büyük zulmü Kürtlere yaptığını belirterek,
devletin büyük teşviklerine, altyapıdaki, eğitimdeki yatırımlarına rağmen bugün hala bölgede
işsizlikten, yatırımların eksikliğinden bahsediliyorsa bunun bir tek müsebbibinin bölücü terör
örgütü olduğunu söyledi. Bölücü terör örgütünün bölgedeki iş adamlarına özellikle çözüm
süreci döneminde büyük zulümler yaptığına dikkati çeken Şimşek, yatırımın, güvenin ve
huzurun olduğu yere gideceğini, özel sektörün bu kaygılarını anladıklarını ifade etti.
'Yatırımcının riskini üstleneceğiz' Şimşek, devlet olarak çok radikal bir karar verdiklerinin
altını çizerek, "Yatırımcının riskini de biz üstleneceğiz. Gideceğiz, fabrikayı yapacağız, çok
cüzi bir bedelle kiraya vererek 'üretim yap' diyeceğiz. Devletin tükettiği ürünler üretiliyorsa
alma konusunda da çabamız olacak. İşçileri biz eğiteceğiz" diye konuştu. Bölücü terör
örgütünün hiçbir zaman, 'Kürtlerin hak, hukuku daha iyi bir noktaya gelsin', 'Türkiye'nin
demokratik standartları yükselsin, 'Türkiye daha iyi bir hukuk devleti olsun', bölgede refah
artsın, 'Kürt kardeşlerimiz bu refahtan daha çok pay alsın" diye bir derdinin olmadığını dile
getiren Şimşek, şunları kaydetti: "Böyle olsaydı çözüm sürecinde silahların bırakılması ve
terörün terk edilmesi lazımdı. Gittiler, bölgedeki kargaşadan nemalandılar. Daha çok militan
devşirdiler, daha çok zulüm yaptılar millete. Neredeyse paralel bir yapılanmaya gittiler. Bu
şunu gösterdi, bölücü terör örgütünün derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı, hukuku, kalkınması
değildir. Bölücü terör örgütünün bu eylemlerine şaşırmıyoruz, sürpriz değil. Bölücü terör
örgütünün derdi bölgeyi geri bırakmak, sefaleti, fakirliği ve cehaleti artırmaktır, bölgedeki
kanı ve göz yaşını artırmaktır. Bölücü terör örgütü bunun istismarı üzerinden siyaset güdüyor.
Bunun istismarı üzerinden varlığını sürdürebiliyor." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19499.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Hizmet-İş'ten örnek yardım
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesine bağlı Melikgazi Belediyesi Park Bahçeler
Müdürlüğünde çalışan ve talihsiz bir kaza sonucu yaşamını kaybeden Yakup Zeytin’in
ailesine 30 bin TL yardım yapıldı.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş
Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hizmet-İş Sendikası Genel Merkezi tarafından
sosyal bir proje kapsamında tüm üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyerek şu
şekilde devam etti, “Melikgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde hizmet alım yoluyla
çalışan üyemiz Yakup Zeytin isimli arkadaşımız geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını
yitirmişti. Bizler de girişimlerimiz sonucunda ferdi kaza sigortası yaptırdığımız kuruma
talebimizi bildirerek onların istemiş olduğu evrakları temin ettik. Bugün sonuçlandı ve temin
edilen 30 bin TL ailesine teslim edildi” dedi. Sendika Başkanı Çelik 15 Temmuz gecesi vefat
eden Yakup Zeytin ile Kayseri Cumhuriyet Meydanında birlikte olduklarını söyleyerek şu
şekilde devam etti, “15 Temmuz gecesi Yakup ve diğer üyelerimizle darbe girişimini duyunca
Kayseri Cumhuriyet Meydanında hep birlikte buluştuk. Geç saate kadar yanımızdaydı. Sabah
namazını Yahyalı da kılmak için aramızdan ayrıldı. Sabah namazından sonra da anne ve
babasını ziyaret etmek için Derebağ Mahallesine geçerken kaza yaptığını ve yaşamını
kaybettiğini öğrendik. Bizim için Yakup demokrasi şehididir. Çünkü geç saatlere kadar
vatanını, milletini demokrasi nöbetiyle beklemiş, uykusuz kaldığı için de yolda kaza yaparak
hayatını kaybetmiştir. Bizler kendisinden razıyız inşallah Allah da razı olur.” dedi. Çelik,
“Yaşamını kaybeden Yakup kardeşimizin eşi ve 3 kız çocuğu bizlere emanet. Her türlü dert
ve sıkıntılarında yanlarında olup ihtiyaçlarını gidermek bizim boynumuzun borcudur. Vermiş
olduğumuz bu paralar ailelerin acılarını azaltmayacaktır. Fakat geri de bırakmış olduğu ve
bize emanet olarak gördüğümüz ailesinin ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını
karşılayacaktır. Hayatını kaybeden üyelerimize tekrardan Allah’tan rahmet yakınlarına da
başsağlığı diliyorum” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19500.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

İyot eksikliğine dikkat!
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, medya ile
gündeme gelen bazı akademisyenlerin yanlış yönlendirmelerinin iyot eksikliğini artırdığını
söyledi.
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Guatr oluşumu ve çocuklarda zihinsel yetersizliğe neden olan iyot eksikliğinin, Türkiye için
tekrar sorun olmaya başladığını ifade eden Acıbadem Kayseri Hastanesi Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, söz konusu iyot eksikliği
artışını; branşı dışında açıklama yapan ve medya yoluyla sürekli gündeme gelen bazı
akademisyenlerin yanlış yönlendirmelerine bağladı. Sağlık Bakanlığı, alanında yetkin
akademisyenlerin ve ilgili yetkililerin desteğiyle 1997 yılında başlatılan toplumda iyot
alımının artırılması çalışmalarına rağmen, 2007 yılında yapılan taramada iyot eksikliği
oranının yüzde 30’u orta-ağır düzeyde olmak üzere yüzde 47 dolaylarında görüldüğünü
kaydeden Prof. Dr. Tanrıverdi, “İyotlu tuz kullanımının artırılmasına yönelik kampanyalardan
önce bu eksiklik yüzde 90’ların üzerinde idi. Son yıllara kadar iyotlu tuz kullanımının önemi
toplumda anlaşılmaya başlamakla birlikte bazı meslektaşlarımızın kendi branşı dışında iyotlu
tuza dair yaptığı yanlış yönlendirmeler eskiden olduğu gibi iyotlu tuz kullanımının azaltarak,
iyot eksikliğini artırdı” dedi. “Kaya tuzu ve deniz tuzları iyot alımı sağlamıyor” Yanlış
yönlendirmelerin devam etmesi durumunda guatr ve özellikle nodüler guatr sıklığının
artacağına ve yeni doğan çocuklarda zihinsel yetersizliğe zemin hazırlanacağına dikkat çeken
Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, kesinlikle kaya tuzundan iyot alınamayacağını vurguladı. Prof. Dr.
Fatih Tanrıverdi, günlük iyot alımına dair şunları söyledi: “Günlük 1 çay kaşığı iyotlu tuz
yeterli” “Günlük iyot alımımız 100-150 mikrogram olmalıdır. Hamileler ise 200-250
mikrogram/gün iyot almalıdır. Her şeyden önce iyotu, en doğal iyotlu tuzla alabiliyorsunuz.
Türkiye’de ortalama tuz alımı günlük 18 gram ancak normalde önerilen tuz miktarı en fazla 5
gram yani 1 çay kaşığı. Bu 1 çay kaşığının yarısı ile bile günlük ihtiyacımız olan 150
mikrogram iyot ihtiyacımızı karşılıyoruz ancak ilginç olan bu kadar fazla tuz alımı olan bir
toplumda halen iyot eksikliği oranının yüksek olması. Bu durum toplumumuzda alınana tuzun
niteliksiz yani iyotsuz tuz olduğunun en önemli kanıtıdır. Uygun şartlarda saklanmış ve
pişirildikten sonra yemeğe atılmış günlük toplam yarım çay kaşığı iyotlu tuz ile yeterli iyot
alımını sağlayabiliyoruz. ” “Mineralli su ve gıdalardaki iyot yeterli değil” Bunun yanı sıra,
bazı gıdalar ve mineralli sulardaki iyotun günlük alım için yeteli olmayacağının altını çizen
Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, “Mineralli sularda, bazı vitamin preparatlarında ve bazı gıdalarda
iyot var. Ancak bu miktar yeterli değil. Örneğin 100 gram balıkta yaklaşık 40 mikrogram iyot
var, ki bu günlük alım miktarımızın üçte birine denk geliyor. Yani bazı gıdalar ve mineralli
sularla iyot alınabilir ama bunun en doğal yolu, önerilen sağlıklı düzeyde iyotlu tuz
kullanımıdır” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19501.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Kanser sonrası meme kaybına son
Dünyada her 8 kadından birinin tüm hayatını değiştiren önemli bir sağlık sorunu olan meme
kanseri, artık günümüzde meme kaybı ile sonuçlanmıyor.
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Kanser nedeniyle cerrahi müdahale ile alınan meme dokusunun yerine silikon protezin yanı
sıra; karın, sırt ve kalça bölgelerinden alınan doku parçalarıyla yeniden meme yapılabiliyor.
Bu sayede kadınlar estetik ve psikolojik açından kendilerini yenileyebiliyor. Memorial
Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Teoman
Eskitaşçıoğlu, meme kanseri sonrası estetik uygulamalar hakkında bilgi verdi. Operasyon için
uygun zaman beklenmeli “Kanser nedeniyle memesi alınan hastalarda anında veya geç
dönemde meme yapımı planlanabilir. Genellikle, hastalığın erken evrelerinde anında
rekonstrüksiyon planlanır. Daha ileri düzey hastalarda ise, meme yapımı uygulanacak olan
radyoterapi ya da kemoterapi gibi ek tedavilerin sonrasına bırakılması daha uygundur.
Yapılacak rekonstrüksiyonun zamanı ve hangi yöntemin kullanılacağı konusunda kararı,
tedaviyi planlayan doktor ekibi ve hasta ortak karar vermelidir. Hastanın fiziksel özellikleri
göz önüne alınmalı Memenin yeniden oluşturulması için hastanın yaşı ve kilo durumuna göre
farklı yöntemler uygulanmaktadır. Genç yaşta ve ileride çocuk sahibi olmak isteyen
hastalarda, gebelik döneminde karın duvarının zayıflamaması için karından doku alınmaz.
Bunun yerine sırt bölgesi tercih edilir. Obezite sorunu yaşayan hastalarda ise karında ileri
derecede yağ dokusu olduğundan, vücudun farklı bölgelerinden doku aktarımı yapılır. Çünkü
fazla yağ dokusu ameliyat sonrasında beslenme sorununa ve enfeksiyona yol açabilir. Bu tür
işlemlerin, hastaların fiziksel özellikleri dikkate alınarak uygulanması büyük önem
taşımaktadır. Silikon ile birlikte vücudun kendi dokusu kullanılabiliyor Meme kanserine bağlı
olarak kaybedilen organın yerine yapılacak yeni meme konusunda, silikonun yanı sıra
hastanın kendi dokusundan yararlanılmaktadır. En çok uygulanan yöntemlerden biri, karın
bölgesindeki deri ve deri altı dokusunu kullanmaktadır. Karın bölgesinde yeterli deri ve deri
altı dokusu bulunmayan veya daha önceki ameliyatlar nedeniyle karın bölgesi kullanılamayan
kadınlarda ise, kalçadan ya da sırttan alınan dokular sayesinde meme onarımı yapılmaktadır.
Bazı hastalarda ise bu teknikler kombine olarak da kullanılmaktadır. Bu hastalar, ameliyattan
2-3 hafta sonra sağlığına kavuşmakta ve günlük yaşamlarına 4-6 hafta içinde eksiksiz olarak
dönebilmektedir.” Kurumsal haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19502.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Kalp profesörü kalp krizi geçirerek öldü
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Yetkin (47), üniversitenin misafirhanesinde geçirdiği kalp krizi
sonucu yaşamını yitirdi. Yetkin memleketi İzmir’de toprağa verildi.
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Yetkin için görev yaptığı CÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin bahçesinde tören düzenlendi.
Törende konuşan CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Aslında sözün bittiği yer. Ölüm
karşısında söyleyeceğimiz çok bir şey yok. Ölüm bizim için bir ibret. Ölüm her an gelebilecek
bir şey. Bir gerçek var hepimiz öleceğiz ve her an yanımızda ve bizi takip ediyor." dedi.
Yetkin'e Allah'tan rahmet dileyen Yıldız, "Acılı ailesine de başsağlığı diliyorum. Allah rahmet
etsin. Hepimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı. Bekar olduğu ve 2008 yılında geçirdiği
kalp rahatsızlığı sonrası stent takıldığı öğrenilen Prof. Dr. Yetkin'in cenazesi, törenin ardından
memleketi İzmir'e uğurlandı. Cenaze törenine, CÜ Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yılmaz,
akademisyenler ve hastane çalışanları katıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19503.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Uyuşturucu madde ile yakalanan kuaföre
20 yıl hapis
Kayseri'de kuaför dükkanına düzenlenen operasyonda iç çamaşırına gizlediği 9.3 gram
metamfetamin maddesi ile yakalanan kadına yargılama sonucu 'uyuşturucu madde ticareti'
suçundan 12 yıl 6 ay, kadının yanında çalışan 17 yaşındaki gence ise aynı suçtan 8 yıl 4 ay
olmak üzere iki sanığa toplam 20 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Konya Akşehir Cezaevinde tutuklu
kadın sanık V.K. ile 17 yaşındaki erkek sanık E.Y. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi
(SEGBİS) ile avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Uyuşturucu ticareti yapmadıklarını
iddia eden sanıklar, içici olduklarını belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu kuaför kadın V.K.'ye 'uyuşturucu madde ticareti

yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis, kadının kuaföründe çalışan elemanı tutuklu
sanık E.Y.'ye de aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. OLAY Uyuşturucu ile Mücadele
Şube ekipleri, Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir bayan kuaförüne
düzenlenen operasyonda işyeri sahibi V.K ile kuaför çalışanı 17 yaşındaki erkek E.Y.
gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırlarına gizlenmiş satışa hazır
13 paket sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünde sorguları
tamamlanan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19504.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Tarihi Kentler Birliği toplantısı sona erdi
Tarihi Kentler Birliği Eylül ayı Eğitim Toplantısının değerlendirme bölümünde konuşan
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ‘Kültürel Birikimin Korunması ve
İşlevlendirilmesinde Melikgazi Örneği’ konulu eğitim programına katılanların,
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Kayseri merkezinde yer alan tarihi yapıları inceleme imkanı bulduklarını söyledi. Tarihi
Kentler Birliğinin Eylül ayı eğitim programına Melikgazi Belediyesinin ev sahipliği yaptığını
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince onarımı yapılan tarihi
yapıların bizzat yerinde incelenmesine ve gezilmesine imkan tanındığını kaydetti. Özellikle
son iki yılda Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu tarihi yapıların örnek
gösterildiğini ve çeşitli kuruluşlarca ödüllendirildiğini ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi. “Tarihi Kentler Birliğince düzenlenen ve
konusu "Kültürel Birikimin Korunması ve İşlevlendirilmesinde Melikgazi Örneği" olan
eğitim programı kapsamında heyet Melikgazi belediyesince onarımı tamamlanan eserleri tek
tek gezerek inceledi ve yapılanları değerlendirme imkanı buldu. Bakmak değil görmek lazım,
ilkesi ile yapılanların Anadolu kültür için ne kader anlamlı ve önemli olduğuna bir kez daha
şahit oldular. Bu tür bilimsel ve uzman kişilerce yapılan değerlendirme ve alınacak öneriler
bir sonraki çalışmalara şık katacaktır. Öncelikle bu tür çalışmaya dahil oldukları için teşekkür
ediyorum. Melikgazi belediyesi olarak hem tarihi yapılarımızı nasıl onardığımızı
gösterdiğimiz gibi bunların tanıtımı ile şehrimizin bir bakıma turizmine katkı sağladık”
Başkan Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliğinin Değerlendirme Toplantısı ve Sonuç
Bildirgesi yayınlanarak diğer belediyelere örnek bir rapor sunulacağını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19505.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Şehit Cennet Yiğit Parkı açıldı
Bünyan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz demokrasi şehidi cennet yiğit
parkı geniş katılımlı bir törenle hizmete sunuldu.
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Bünyan Belediyesi tarafından, yaklaşık 1 milyon TL harcanarak yapımı tamamlanan ve
girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'nin bombalanması
sırasında şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in adının yaşatılacağı parkın açılış
törenine Dünya Etno Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Emniyet
Müdürü İbrahim Kulular, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Kaymakamı Musab Saylan, ilçe belediye başkanları,
belediye meclis üyeleri, Bünyan ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış
töreninde konuşan Dünya Etno Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 15 Temmuz
darbe girişimini değerlendirdi. Erdoğan, “Buraya sadece bir park açılışı için gelmedik buraya
şehit ailemize verdiğimiz sözü yerine getirmek için geldik. 15 Temmuz’u da unutmayacağız,
şehitlerimizi de unutmayacağız, bu alçak kahpeleri de unutmayacağız. Çocuklarımızı bunlarla
yoğuralım bunlarla yetiştirelim ki gelecekte onlar bizlerden daha büyük işlere imza atsınlar.
Sadece ülkemizde değil bütün bu coğrafyada zulme karşı duruşun adaletin teminatı için onlar
çalışsınlar gayret etsinler. Bakın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız yine Birleşmiş
Milletlerde hepsinin yüzüne, ‘Bu düzeniniz adaletsiz, dünya beşten büyüktür.’ dedi. Bunu
böylesine haykıran başka bir lider var mı? O zaman biz de Başkomutanımızın arkasında aynı
onun dünyada yedi düvele karşı durduğu gibi sapa sağlam dimdik ayakta duracağız millet
olarak. Böylelikle Türkiye’nin önü açık ve geleceğimiz gerçek anlamda aydınlık, yarınlarımız
bu duruşla inşa edilecek. Bünyan için Başkanımızın gayretlerini takdir etmemek hakikaten
mümkün değil. Destek olan diğer kurumalarımız Büyükşehir başta olmak üzere onlarda
teşekkür ediyoruz. Bu park İstanbul’dan gelen arkadaşlar için küçük bir iş gibi görüne bilir
ancak Bünyan için fevkalade güzel bir iş olmuş. Onun dışında girerken yollarda alt yapı
çalışmalarını, yolları gördük bunlarda İnşallah Bünyan’ hayırlı uğurlu olsun. Ben bu vesileyle
bizleri buraya davet eden sayın belediye Başkanımız Şinasi Gülcüoğlu’na, şehidimize ve
ailesine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Tesisin Bünyan ölçeğinde bir ilçe için
gerçekten göz kamaştırıcı ve güzel bir iş olduğunu dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik ise, “Açılışını yaptığımız bu parka ismi verilen şehit kızımız Cennet
Yiğit'in ruhu şad olsun. Şehidimizin adını bu parkta yaşatacak olan Bünyan Belediye
Başkanımıza teşekkür ediyorum. Rabbim 15 Temmuz'da bu vatan için canını veren
şehitlerimize rahmet eylesin. Bir daha da böyle acıları ülkemize yaşatmasın.” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19506.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Baro Başkanlığı seçimi ertelendi
Kayseri Baro Başkanlığı seçimleri yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
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Şehir Tiyatrosu'nda yapılacak olan Kayseri Barosu başkanlık seçimlerinin yeterli çoğunluğun
sağlanamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Baro Başkanlığı için 4 adayın
yarışacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19507.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Başkan Çelik'ten spor camiasına müjde
Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spora her yıl yapılan malzeme yardımı devam
ediyor. Malzeme dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
sporculara iki ayrı müjde verdi. Törene Vali Süleyman Kamçı ile Dünya Etnospor
Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
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2016-2017 Amatör Spor Kulüplerinin Sezon Açılışı ve Büyükşehir Belediyesi'nin Malzeme
Dağıtım Töreni Sümer Tesislerinde yapıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı
Bilal Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe kaymakamları, ilçe belediye
başkanları, bürokratlar ve amatör spor camiası katıldı. Törende konuşan Kayseri Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, Büyükşehir Belediyesi'ne amatör spora
verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Törende yaptığı konuşmaya insana yatırım
konusundaki hassasiyetini dile getirerek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik ise insana yatırım konusuna tüm projelerden daha çok önem verdiklerini söyledi.
Kayseri'de yaşayan her ferdin her anlamda daha donanımlı, daha sağlıklı ve daha huzurlu
olması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Bu nedenle de insanımızın daha donanımlı
olması için eğitime ağırlık veriyoruz. İnsanımızın daha huzurlu ve sağlıklı olabilmesi için
spora, kültüre, sanata çok daha fazla yatırım yapıyoruz. Dile getirdiğim bu konuda asla bir

bütçe kısıtlaması yapmıyoruz. Destek isteyenin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz"
dedi. "ŞAMPİYONLAR ÇIKARIYORUZ" Spora verdikleri destekler hakkında bilgiler de
veren Başkan Mustafa Çelik, "Kayseri'de sporu ve sporcuyu desteklemeye yönelik burada
sayamayacağım kadar çok icraatlar yaptığımızı görmek isteyen gözler görürler. Görmek
istemeyenlere ne söylesek bir anlam ifade etmez. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor
A.Ş.'miz tarafından 18 farklı branşta açılan yaz kurslarına 7-15 yaş grubundaki 11 bin
öğrencimiz katıldı. Sadece bu rakam bile hizmetin büyüklüğünü ortaya koyar. 11 bin genç yaz
tatili süresince bir spor branşı ile ilgilendi ve kendisini geliştirmeye çalıştı. Ve bu çalışmanın
sonucunda büyük başarılar gösteren gençlerimiz ortaya çıktı. Yaz okullarında masa tenisi
branşıyla ilgilenen öğrencilerimizden oluşan kızlar ve erkekle masa tenisi takımlarımız
Türkiye şampiyonu olma başarısını gösterdi. Şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz. Şimdi
kış ve bahar okullarının kayıtları başladı. Hem önümüzdeki dönemde hem de yaz kurslarında
herhangi bir dalda başarılı olduğu tespit edilen öğrencilerimizi Spor A.Ş.'nin kulüplerine
alarak yetiştirmeye devam edeceğiz. Spor okullarının yanı sıra Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerine
on binlerce hemşehrimiz katıldı. Bu yürüyüşlerimiz düzenli olarak devam edecek. Spor
tesislerimiz ile Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki tesislerimizden son altı ay içerisinde 120 bine
yakın vatandaşımız istifade etti. Görüldüğü üzere Büyükşehir Belediyesi pek çok spor dalında
altyapı gibi hizmet veriyor. Konuşmasında sportif başarı için altyapının önemini vurgulayan
ve bu nedenle amatör sporu desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik,
iki ayrı müjde verdi. Başkan Çelik, amatör spor kulüplerine yılda bir kez yapılan malzeme
dağıtımının artık yılda iki kez yapılacağını belirtti ve devre arasında da malzeme yardımı
yapacaklarını kaydetti. Argıncık Amatör Spor Tesisleriyle ilgili projeden de bahseden Başkan
Çelik, amatörün en önemli sorunu olan tesis sorununu 2017 yılında hayata geçirecekleri bu
projeyle çözeceklerini belirtti. ERDOĞAN'DAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR Törene
katılarak bir konuşma yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan
da altyapının olmaması ve lisanslı sporcu sayısının yetersiz olması halinde sporda istenilen
başarıların gelemeyeceğini belirtti. Konuşmasında Süper Lig kulüplerine de çağrı yapan
Erdoğan bu kulüplerden alt yapı bütçelerini artırmalarını istedi. Devletimizin son 13-14 yılda
spor alanında çok önemli yatırımlar yaptığını ve tüm illerde önemli spor tesislerinin
bulunduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, fiziki mekanların gençlerle dolması gerektiğini
belirtti. Spora sağladığı destekler nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden
Erdoğan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız geleneksel sporların gelişmesi için de çalışmalar
yapıyor. Bu çalışmalara biz de destek vereceğiz. Bu çalışmalar için de ayrıca teşekkür
ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından geçen sezonun şampiyon takımlarına kupaları
verildi. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı da spora
desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Çelik'e şükran plaketi takdim etti. Kupa töreninin
ardından ise Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan spor malzemeleri sporculara teslim
edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19508.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Kayseri Büyükşehir’den yüksek
performans
Twitter fenomeni Başkentçi’nin iddiasına göre AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan Ak
Partili Büyükşehir Belediye Başkanları performans raporuna göre Kayseri üçüncü sırada yer
alıyor.
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Raporun Ak Parti Genel Merkezi tarafından anket şirketleri aracılığıyla hazırlandığı öğrenildi.
Başkentçi’nin verdiği bilgilere göre anket şirketleri tarafından vatandaşa, belediyeler ve
belediye başkanları ile ilgili şu sorular yöneltildi; Oyunuzu mevcut Belediye Başkanına
verme(me) nedeninizi lütfen belirtir misiniz? (11 cevap var) Bugün yerel seçim olsa mevcut
…. Belediye Başkanına oy verir misiniz?(Oy veririm-vermem-Fikrim yok) Genel olarak
değerlendirdiğinizde …. Belediye Başkanını başarılı buluyor musunuz?(Başarı'lı'sız-Fikir
belirtmeyen) Genel olarak değerlendirdiğinizde ... belediyesini hizmetlerin sunulması
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?(Başarı'lı'sız-Kararsız) Yine Başkentçi’nin verdiği
bilgilere göre Ak Partili Büyükşehir Belediye Başkanları performans raporuna göre ilk 9
şöyle; Ankara, İstanbul, Kayseri, Antalya, Konya, Kocaeli, Samsun, Malatya, Gaziantep…
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19509.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Meslekten men edilen avukat intihar etti
Kayseri’de aldığı cezadan dolayı Afyonkarahisar’da meslekten men edilen bir avukat evinin
çatı katında kendisini iple asarak intihar etti.
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2013 yılında Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan
hapis cezası verilen ve o dönem Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı avukat olan C.Y., cezaevine
girmiş ve meslekten men edilmişti. Hapis cezasının ardından cezaevinden çıkan C.Y., bugün
sabah saatlerinde Nazmi Saatçi Mahallesinde oturduğu evin çatı katında iple kendisini asarak

intihar etti. C.Y.’nin ipte asılı bedenini bulan eşi polis ve 112 Acil Servis görevlilerine haber
verdi. C.Y.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet
Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaptı soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19510.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Bayan Kamçı’dan şehit ailesine ziyaret
Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı geçtiğimiz hafta Şırnak-Van karayolunda bir grup
BTÖ (Bölücü Terör Örgütü-PKK) mensubu tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma
Uzman Çavuş Mehmet Alda'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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Gerçekleştirilen ziyarette Alda ailesinin şehidimizin emaneti olduğunu dile getiren Bayan
Kamçı, Mehmet Alda için dua ederek ailesine sabır diledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19511.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

“Haklarımızdan ve özgürlüğümüzden
vazgeçmeyeceğiz”
“Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu” üyeleri bir basın açıklaması yaparak, kadına
şiddeti kınadılar.
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformuna üye kadınlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir
araya gelerek bir basın açıklaması yaptılar. Grup adına konuşan platform üyesi Kutlucan
Öcal, kadına şiddetin gün geçtikçe arttığını getirerek bir an önce önlem alınması gerektiğini
söyledi. Kadınların kendi yaşantıları adına aldığı kararlardan dolayı işkence gördüğünü,
toplumsal baskıya uğradığını ve öldürüldüğünü vurgulayan Öcal, "Tüm kadınlar hayatın
zorluklarına rağmen mücadeleye ve hakları için direnmeye devam ediyor." diye konuştu.
“Haklarımızdan ve özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz. Laiklik için direneceğiz” diyen Öcal

şunları söyledi: “Her yeni güne yaşamı pahasına hakları için mücadele eden kadınların
hikayeleriyle uyanıyoruz. Her yaştan kadın boşanmak istediği için öldürülüyor, kendi
hayatına dair karar almak isterken işkenceye maruz kalıyor, bir erkeğin cinsel saldırısına
direndiği için yaşamından oluyor, cinsel kimliğinden ötürü linç ediliyor, şort giydiği için
tehditlerle darp ediliyor. Nil Güloğlu, Emine Demirtaş, Kader Kaya, Hande Kader, Ayşegül
Terzi ve daha niceleri... Şort giydiğimiz için dahi saldırıya açık hale geldiğimiz çok baskıcı
bir dönemdeyiz. Ancak bu baskılar karşısında kadınlar susmuyor daha fazla birbirine sahip
çıkıyor. Gençler okullarındaki cinsel şiddeti ortaya çıkarıyor, tüm güçlüğe rağmen kadınlar
boşanmaktan vazgeçmiyor. Tüm kadınlar hayatın zorluklarına rağmen mücadeleci ve hakları
için direnmeye devam ediyor. Özgürlüğümüz için laiklik mücadelesini sürdüreceğiz. “ HaberFoto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19512.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Sarıoğlan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi
yaralandı.
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Dursun Bulak (47) yönetimindeki 58 RC 682 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas karayolu Palas
Mahallesi yakınında, İbrahim Oral idaresindeki 38 HM 399 plakalı traktörle çarpıştı.
Otomobilde bulunan Zeynep Bulak, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler,
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19513.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Şeker’in 15 Temmuz ‘gazisi’ne FETÖ’cü
muamelesi
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genel Kurmay Başkanlığının giriş kapısında
FETÖ’cülerle mücadele ederken ‘gazi’ olan Kayseri Şeker’in Muhasebeden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı İsmail Gedik’in bile ” FETÖ’cü” diye yıpratılması üzdü. Öte yandan
operasyonda gözaltına alınanlardan Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner, güvenlik
amiri Cengiz Öztoprak ile İnsan Kaynakları Müdürü Bahri Serim ifadelerinin ardından serbest
bırakıldı. Şeker daha önce gerekeni yapmış
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Kayseri Şeker ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın mevcut yöneticilerine yönelik yapılmış gibi
kamuoyuna yansıyan operasyonda gözaltına alınanların çoğunun Kayseri Şeker Fabrikası
tarafından daha önce işlerine son verilenler olduğu anlaşıldı. Yozgat’taki operasyonda alınan
5 Şeker personelinin FETÖ operasyonu kapsamında alınmadığı ortaya çıktı. Bu personelin
fabrikadan işlerine son verilen bazı kişiler tarafından yapılan şikayet üzerine gözaltına alındığı
anlaşıldı. Son operasyonda gözaltına alınanlardan Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun
Öner, güvenlik amiri Cengiz Öztoprak ile İnsan Kaynakları Müdürü Bahri Serim de
ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kayseri Şeker ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın
mevcut yöneticilerine yönelik yapılmış gibi kamuoyuna yansıyan operasyonda gözaltına
alınanların çoğunun Kayseri Şeker Fabrikası tarafından daha önce işlerine son verilenler
olduğu anlaşıldı. 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Genel Kurmay Başkanlığının giriş
kapısında helikopterden açılan ateşli saldırıyla yaralanarak ‘gazi’ unvanı verilen Kayseri
Şeker’in Muhasebeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gedik’in bile” FETÖ’cü”
diye lanse edilmesi Şeker camiasını üzüyor. İşte o isimler Son operasyonda gözaltına alınan
ancak Şeker Fabrikası tarafından işlerine daha önce son verildiği anlaşılan kişiler şunlar; Birol
Sezgin: Fabrikadaki işine son verildi. Mehmet Sağlam: Fabrikadan 3 yıl önce ayrıldı. Ebru
Necibe Batur: İş akdine daha önce son verildi. Hayri Dikbaş: 3 yıl önce fabrikadaki
görevinden ayrıldı. Özlem Kara: 1 yıl önce işine son verildi. Serkan Uzunoğlu: İş akdine daha
önceden son verildi. Mehmet Varinli: 2 ay önce fabrikadaki görevine son verildi. Mustafa
Erciyes: Görevine daha önce son verildi. Metin Kılıç: Şeker Cami hocası. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19514.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Melikgazi Meclisi bugün toplanıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye Meclisinin gündeminde bulunan
mevzuları görüşüp karara bağlamak üzere bugün saat 16.00 ‘da toplanacağını bildirdi.
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Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Melikgazi İlçesinin gelişmesine ve büyümesine
imkân tanıdığını ve kalkınmanın önünü açtığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, kararların ilgili komisyonlarda tek tek incelenerek oylandığını belirtti.
Belediye Meclislerin yatırım ve hizmetlerin karar mercii olduğunu vurgulayan Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gündemlerinde yine tarihi mekanların onarımı,
eğitime destek ve enerji aktarımı gibi maddeler bulunduğunu belirterek şunları söyledi;
“Melikgazi İlçesinin örnek ve referans belediye olmasında en büyük katkının almış olduğu
kararlar ile yatırımları yönlendiren ve şekil veren Belediye Meclisidir. Bu açından Melikgazi
Belediye Meclisi çalışmaları yönlendirmekte, önünü açmakta ve gelişmeyi teşvik etmektedir.
2016 yılının 10. meclis toplantısının gündeminde 19 madde bulunmaktadır.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19515.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Tarihi gezi
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'in daveti üzerine Kayseri'ye geldi. Başkan Çelik, Genel Müdür Kurt ile
Kayseri'deki bazı tarihi mekânlarda incelemelerde bulundu.
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Başkan Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin tarihi eserleri koruma ve
restorasyon anlamında Türkiye'nin birçok vilayetinin önünde olduğunu söyledi. Başkan
Mustafa Çelik ile Genel Müdür Yalçın Kurt karşılıklı bir süre görüştükten sonra Kayseri
Kalesi'ne geçtiler. Kalede dış surların restorasyon ihalesini yaptıklarını ve çalışmaların
başladığını belirten Başkan Çelik, Kale İçi Kültür Sanat Merkezi projesiyle ilgili Yalçın
Kurt'a bilgi verdi. Projeler üzerinde incelemeler yapan Başkan Çelik ve Genel Müdür Kurt
daha sonra Kale içine yapılan Arkeoloji Müzesi'ni gezdiler. Müzenin son durumunu yerinde

gören Çelik ve Kurt teşhir tanzim çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldılar. Başkan Mustafa Çelik,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'a Kayseri Lisesi Milli Mücadele
Müzesi'ni de gösterdi. Yalçın Kurt Milli Mücadele Müzesi'ni çok beğendiğini belirtti. Başkan
Çelik burada müzeyi gezen vatandaşlarla da sohbet ederek müzeyle ilgili görüşlerini aldı.
Müzeyi gezen Başkan Çelik ve Genel Müdür Kurt, Kayseri Lisesi'nden mezun olan
Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül ve Turgut Özal'ın balmumu heykellerinin bulunduğu
sınıfı da ziyaret ederek fotoğraf çektirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Müzeler
Genel Müdürü Kurt ile yapmış olduğu inceleme gezisini Talas ile sürdürdü. Talas'ta yapılan
incelemelere Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da katıldı. Başkan Çelik ve Genel
Müdür Kurt öncelikle Yaman Dede Konağı'nı gezerek burada bulunan eserleri incelediler.
Daha sonra ise Ali Saip Paşa Sokağı'na geçildi. Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu, bu
bölgede yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19516.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

İtfaiyecilerden heyecan verici kutlama
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin, Türk İtfaiyesinin 302, Kayseri itfaiyesinin 90'ıncı yılı
dolayısıyla kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler renkli görüntülere
sahne oldu.
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Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştiren etkinliklere halk ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Teşkilatının kurtarma timi heyecan verici bir gösteriye imza attı. Kurtarma timinin
halatla iniş sırasında İtfaiye Teşkilatı ile Türk bayrağı açması ise alkış aldı. Kurtarma timi
tarafından indirilen bayraklar Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin
Kızılkan'a verildi. Kızılkan, kutsal emanetleri tüm şehitler adına aldığını belirtti ve itfaiye
olarak vatandaşa yangınsız, güvenli bir yaşam sunmayı amaç edindiklerini dile getirdi. 2016
yılında bugüne kadar 2 bin 631 yangın, 800 kurtarma olayı ve 275 su baskını olmak üzere 3
bin 706 vakaya müdahale ettiklerini ifade eden Kızılkan, "Yangından önce önlem kültürünü
kazanalım. Evimizde mutlaka yangın söndürme cihazı bulunsun. Yaklaşan kış mevsimi öncesi
baca temizliği konusunda da hassas olunmasını istiyoruz." şeklinde uyarılarda bulundu.
İtfaiye haftası kutlamaları kapsamında ayrıca eğitim pisti oluşturuldu ve istekli çocuklar bu
pistte yarıştırıldı. Yarışmalara katılan çocuklara da futbol topu ve İtfaiye Çocuk Kulübü'nün
boyama kitabı hediye edildi. Etkinliklerde ayrıca Ahi Evran İtfaiye Lisesi öğrencileri de yer
aldı ve öğrencilere verilen eğitimlerden örnekler sunuldu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19517.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

FETÖ ile mücadeleye devam!
Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Ekim Ayı İl Danışma toplantısında yaptığı
açıklamada FETÖ ile ilgili mücadelelerinin daha bitmediğini bu sinsi örgüt ile mücadeleye
devam edeceklerini bildirdi.
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Ak Parti İl Başkanlığında düzenlenen Ekim Ayı il Danışma toplantısına İl ve ilçe belediye
başkanlarının yanı sıra ilçe başkanları ve Ak Parti İl yönetim kurulu üyeleri ve partililer
katıldı. Toplantıda bir açıklama yapan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, "Ülkemiz zorlu bir
süreçten geçmektedir. Parti olarak FETÖ terör örgütüne bulaşmış her kim varsa onların
temizlenmesi ve bu yapının çökertilmesi konusunda çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir.
İllerde bu süreç Genel Merkezimizce takip edilmektedir. Bizler yeni gelen bir yönetim olarak
bir kongre yaptık, iki genel seçim, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık. Bunun yanı sıra bir
olağan birde olağanüstü kongreye katıldık. Teşkilatımızın yeniden yapılanmasında hem
teşkilatımız hem genel merkezimiz ince eleyip sık dokudu. Buna rağmen bu yapı ile ilgilenen
ve ona hizmet edenler varsa gereği yapılacaktır. Ak Partiye gönül verenler rahat olsun. Bu
yapının eninde sonunda kökü kazınacaktır. Ucu kime dokunursa dokunsun gereği yerine
getirilecektir." dedi. Özden, "İl başkanlığımız ve partimiz yönetimimizde bu konuda oldukça
titiz hareket etmektedir. Esas olan bu yapıya varsa bulaşanların tasnif edilip gereğinin
yapılması olmalıdır. Bu da mutlaka yapılacaktır" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19518.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Çolakbayrakdar şehit ve gazi çocuklarını
sevindirdi
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehit ve gazi çocuklarına sinema keyfi
yaşattı. Çocuklara ayrıca çeşitli hediyeler ve bir mağazadan 100 TL’lik hediye çekleri
dağıtıldı.
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Çocukların eğitimine ve sağlıklı gelişimine verdiği önemle dikkat çeken ve ilçede ‘Çocuk
odaklı’ farklı etkinlikleriyle hem çocukların hem de ailelerin gönlünü kazanan Başkan
Çolakbayrakdar, belediye binasında şehit ve gazi çocuklarına yönelik sinema etkinliği
gerçekleştirdi. Kendileri için ilk defa böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirten şehit ve gazi
çocukları, keyifli dakikalar yaşadı. Etkinliğe, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri
Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ile birlikte iştirak ederek, çocuklarla tek tek sohbet
eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi. Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte
3D gözlüğünü takarak, patlamış mısır ve meyve suyu eşliğinde ‘Sevimli Hayvanlar’ adlı
animasyon filmini izleyen çocuklar, aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirdiler. Başkan
Çolakbayrakdar, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Daha duyarlı bireyler
yetiştirilmesini sağlamak ve çocukların hayal gücünü gelişmesine destek olmak amacıyla
böyle bir etkinlik düzenledik” dedi. Kocasinan Belediyesi hizmet binasında yeni açılan çözüm
merkezindeki seminer salonunda, ilk etkinliğin şehit ve gazi çocuklarına yönelik olmasının
anlamı ve önemi açısından gurur verici olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar,
“Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin göz bebeği olan evlatlarımıza yönelik bir etkinlikle
çocuklarımızı bir araya getirdik. Etkinliğimizi gençlerinde katılımıyla daha geniş kapsamlı
yapmayı düşünüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi
artırarak devam ettireceğiz. Bütün gayretimiz, ilçe sakinlerimizin mutluluğunu ve huzurunu
artırarak hayatlarına daha da renklilik katmak için oluyor” ifadesinde bulundu. Başkan
Çolakbayrakdar sözlerini, “Kocasinan Belediyesi olarak geleceğin teminatı olan çocukların
her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek noktaladı. Harp Malulü
Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise, belediye
tarafından şehit ve gazi çocuklarına yönelik düzenlenen sinema organizasyonun Kayseri’de
bir ilk olduğunu vurgulayarak, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a
teşekkür etti. Çocuklar da unutulmaz anlar yaşadıklarını ifade ederek, “Film çok güzeldi.
Heyecanla izledik. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz ”diye
konuştu. Başkan Çolakbayrakdar’ın talimatıyla, çocuklara çeşitli hediyeler ve bir mağazadan
100 TL’lik hediye çekleri dağıtıldı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19519.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Bu kez yolcu olarak test etti!
Yeni raylı sistem araçlarını daha önce kullanarak test eden Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, bu kez yolcu olarak test etti. Başkan Mustafa Çelik'in yaptığı bu teste raylı
sistem araçlarını yapan Bozankaya firmasının Yönetim Kurulu Başkanı da katıldı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Raylı Sistem'in Cumhuriyet Meydanı durağında
bir süre aracın gelmesini bekledi ve bu sırada vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Çelik'e yüzde
yüz yerli olan raylı sistem araçlarını yapan Bozankaya firması Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Bozankaya da katıldı. Başkan Mustafa Çelik, Murat Bozankaya ile birlikte raylı sistem

aracına binerek vatandaşlarla görüştü. Yeni araçlarla ilgili yolcuların fikirlerini alan Başkan
Mustafa Çelik, büyük bir memnuniyet olduğunu gördü. Yolcular araçların yüzde yüz yerli
olmasının çok önemli olduğunu belirttiler. Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Bozankaya bir grup üniversiteli gençle konuşurken bünyelerinde 150 Türk mühendisinin
çalıştığını söyledi ve yeni genç mühendislere ihtiyaç duyduklarını belirtti. Büyükşehir
Belediye Başkanı Çelik, Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek durağına kadar raylı sistemle
yolculuk etti ve araçta bulunan pek çok vatandaşın fikirlerini alma imkanı buldu. Halkla
yaptığı görüşmelerde yeni raylı sistem araçlarına karşı büyük bir memnuniyet olduğunu
gördüklerini belirten Başkan Çelik, tramvayların konforu ve kalitesinin herkesi memnun
ettiğini söyledi. Başkan Mustafa Çelik, raylı sistemden indikten sonra Şehit Üsteğmen
Mustafa Şimşek Caddesi'ndeki taksi durağında bulunan taksicilerin davetini kırmayarak onları
ziyaret etti ve esnafla birlikte çay içti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19520.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Memur-Sen’den OHAL'in uzatılmasına
destek
Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, OHAL'in uzatılmasını desteklediklerini
söyledi.
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Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği Eylül ayı Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda
konuşan Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, gündeme ilişkin açıklamalarda
bulundu. Kalkan, "Bilindiği gibi Suriye sadece İslam aleminin değil tüm insanlığın kanayan
yarası durumundadır, Yıllardır süren ve 600 yüz bin insanın ölümüne, 5 milyon insanın göç
etmesine sebep olan Suriye dramı tüm acımasızlığı ile devam etmektedir. 'Yediğimiz ekmek
aşı, içtiğimiz alın teri, İşte geldik gidiyoruz, şen olasın Halep şehri' dizelerine konu olmuş,
Osmanlı Devletinin en önemli şehirlerinden biri olan Halep, maalesef kan ağlamaktadır. Son
günlerde Suriye rejim güçlerinin ve Rusya’nın saldırılarını artırması sonucu Halep
yanmaktadır. Yüzün üzerinde çocuk hayatını kaybetmiş ve yüzlerce insanla birlikte vicdanlar
ve sözüm ona çağdaş insanlık da zalim uçaklarının bombaları karşısında enkaz altında
kalmıştır. Tüm taraflardan ve Müslümanların kanlarının akmasına sürekli seyirci kalmış
Birleşmiş Milletlerden bu katliamın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Bunu söylerken
maalesef, problemin çözümüne yönelik ümidimizin olmadığını da ifade etmek istiyorum."
diye konuştu. "Fırat Kalkanı harekatını destekliyoruz" Fırat Kalkanı harekatını
desteklediklerini söyleyen Kalkan, "Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu güney sınırımızın
terör yuvalanmalarından temizleme harekâtıdır. Her ülkenin olduğu gibi Türkiye’nin de kendi
sınırlarını koruma hakkı vardır ve bu hakkı kullanan iradenin ve kahraman askerlerimizin
yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Suriye konusunda emperyalist güçlerin bu

bölgeye barış getireceğine inanmıyoruz. İslam coğrafyasını ilgilendiren bu gibi sorunların
ancak Müslüman devletlerin bir araya gelerek çözeceklerine inanıyoruz" dedi. Kalkan,
konuşmasını şöyle sürdürdü: "Son günlerde kamuoyunda yoğun bir şekilde 2 darbe
kalkışmasıyla ilgili açıklamalar yapılmaktadır. 15 Temmuz’da onurunu, şerefini ve
bağımsızlığını kurtaran bu millet asla böyle bir kalkışmaya müsaade etmeyecektir. Biz
Memur Sen ailesi olarak Türkiye’de 1 milyon Kayseri’de 23 bin üyemizle birlikte ülkemize,
demokrasimize ve istiklalimize gelebilecek tüm iç ve dış hainliklere karşı teyakkuz
halindeyiz. Asla bir panik havasının oluşmasına izin vermeyeceğiz, gevşemeden vatan
hassasiyetimizi elden bırakmayacağız. Biz bir yandan işimizi en iyi şekilde yapıyoruz bir
yandan da olayları en hassas biçimde takip ediyoruz. Bilindiği gibi Milli Güvenlik
Kurulundan OHAL’in 3 ay uzatılmasıyla ilgili tavsiye kararı çıkmıştır. Bu hain kalkışmanın
tüm sorumluların hukuk önünde hesap vermelidir. FETÖ ile ilişkisi olan ve aktif bir şekilde
darbe kalkışmasında sorumluluğu olan herkesten bunun hesabı sorulmalıdır. Sade memurlar
ve iş adamları üzerinden yürütülen FETÖ mücadelesinin eksik kalacağını düşünmekteyiz.
FETÖ terör örgütünün 15 Temmuzda bu millete reva gördüğü aşağılık davranışlar
unutulmamalıdır, sulandırılmamalıdır, keyfi uygulamalara dönüştürülmemelidir. Bu
kapsamda OHAL’in uzatılmasını destekliyoruz. Fakat terör örgütleriyle yapılan mücadeleyi
zaafa uğratmamak şartıyla Türkiye’nin bir an önce normal hayata geçmesini temenni
ediyoruz. Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamuda çalışan ve FETÖ terör örgütüyle bir
şekilde bağlantısı olan toplamda elli bin memur kamudan ihraç edilmiştir. Halen açığa alınan
otuz binin üzerinde memur bulunmaktadır. Bu konuda devletin ve yetkililerin hassas
davrandıklarını düşünüyor ve bu hassasiyetin devam edeceğine inanıyoruz. Fakat halen açıkta
olan ve iade edilmesi gereken kamu çalışanlarının bir an önce görevlerine iade edilmesini
bekliyoruz. Suçsuz olan kamu çalışanlarının belirsizlik içerisinde bekleyişleri sosyal bir
probleme dönme potansiyeli barındırmaktadır. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde 20 bin
öğretmen alımı için öğreten adaylarına 12 ilde mülakatlar yapıldı. Bu mülakatların çıkış
noktası çok haklı bir gerekçeye dayanmaktadır. Mülakatlarla, özellikle terör örgütleriyle
bağlantısı olan, terör örgütlerinin temsilcisi gibi faaliyetler yürüten kişilerin devletten maaş
almalarını engellemek amaçlanmıştır. Bunu yaparken terör örgütleriyle uzaktan yakından
lakası olmayan insanların hak kaybına uğramaları engellenmelidir. 12 farklı ilde yüzlerce
komisyonun aynı branştaki öğretmen adaylarına adil bir puanlama yapacakları konusunda
endişeler bulunmaktadır. Her il kendisi açısından adil davrandığını düşünebilir Fakat bize
gelen bilgilere göre a şehri puan Aralığını 80 - 90 aralığında tutarken b ili 70-80 aralığında
tutmuştur. Memur yerleştirmelerinde yarım puanın bile hayati önem taşıdığı düşünülürse
KPSS sıralamasının çok düştüğü ya da çok yükseldiği adaylar hakları dışında bir puanlamayla
karşı karşıya kalmışlardır. Mülakatlar OHAL süreci içerisinde yapılmıştır fakat biz
mülakatların kaldırılması taraftarıyız." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19521.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

8 zehir tacirine gözaltı
Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı NARKOTİM ekipleri
tarafından il genelindeki parklarda yapılan operasyonda uyuşturucu bulunduran 8 kişi
gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube
Müdürlüğü'nün NARKOTİM ekipleri tarafından il genelindeki parklarda uyuşturucu
operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 119 şahsın üst aramasının yapıldığı, bunlardan
O.K., A.Y., S.B., K.Ö., A.N., Ç.E., B.G. ve H.K.'nın yapılan üst aramalarında 8 gram esrar ve
3 gram bonzai maddesinin bulunduğu bildirildi. Yetkililer, gözaltına alınan 8 kişi hakkında
yasal işlemin başlatıldığını bildirdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19522.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Cari açığa tasarruflar ilaç olacak
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de tasarrufların milli gelire oranının çok
düşük olduğunu belirterek, bunu artırmak için devletin önemli çalışmalar yaptığını söyledi.
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Tasarrufları artırmak amacıyla Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) model değişikliği
yaptıklarını hatırlatan Şimşek, bununla tasarruf miktarının, 20 milyar liradan 57 milyara lira,
katılımcı sayısının 3 milyondan 6,5 milyona ulaştığını kaydetti. Devlet teşvikleri ile
vatandaşlara tasarruf alışkanlıklarını öğretmeye çalıştıklarını anlatan Şimşek, "Eğer ülkemiz
zengin olmak istiyorsa, kalıcı bir zenginliği yakalamak istiyorsa, yatırımları artıracak ve bu
yatırımlarını iç tasarruflarla finanse edecektir. Şu anda bizdeki cari açık nedeniyle özel
sektörün borçları artıyor. Bu da düşük tasarrufu yansıtıyor. Tasarruflar arttıkça cari açık
azalacak. Özel sektörün borçlarındaki artış da duracak, geriye dönecek" ifadelerini kullandı.
"Atıl tasarruf yapılıyor" Şimşek, herkesin gelir düzeyi ne olursa olsun tasarruf etmesi
gerektiğini, vatandaşların finansal okur yazarlığının da artırılması gerektiğinin altını çizdi.
Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Vatandaşımız tasarruf yapıyor ama tasarruflar atıl.

Altın alıyor ama evde tutuyor, bu son derece yanlış. Bugün o altınınızı bankaya verseniz, altın
olarak saklayacaklar üzerine size bir miktar da gelir verecekler. İstediğiniz zaman da altınınızı
gidip alabileceksiniz. Evde altın tutmanın ne ekonomiye ne size bir faydası var. Bu varlıklar
sisteme dahil olursa, yatırımlara yönlendirilecek, yatırımlara kanalize olacak." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19523.html
Erişim Tarihi: 10.10.2016

Havalar soğudu, soba satışları arttı
Kayseri'de son günlerde hava sıcaklıkların düşmesiyle beraber soba satışlarında artış yaşandı.

03 Ekim 2016 Pazartesi 10:21

Kayseri'de soba satışı yapan Fikret Karabaşoğlu, havaların soğumasıyla beraber işlerinde de
artış olduğunu söyledi. Karabaşoğlu, "Şu an en yoğun günlerimiz. Soba yetiştirmekte
zorlanıyoruz. Vatandaşlar soğuk gelmeden önce temkinli olsa daha güzel olacak. Erciyes’e
kar yağdığından dolayı onun soğuğu var. Normal olarak vatandaşlarımız soba derdine düştü"
ifadelerini kullandı. Soba fiyatlarına zam geldiğini kaydeden Karabaşoğlu, "Soba fiyatlarına
geçen seneye göre yüzde 15 zam geldi. Döviz artışı ve soba yapımında kullanılan sacın
fiyatının artmasından dolayı fiyatlar arttı" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19524.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Borcu yüzünden emekli olamayanlara
müjde!
Borcu yüzünden emekli olamayan Bağ-Kur ve SSK'lılara müjde. Ekim sonuna kadar
müracaat eden emekli olacak. Peşin ödeme ve borçlanma için kredi imkanı da geldi.
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Milyonlarca vatandaş borcunu yapılandırmak için vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik
Kurumu'na (SGK) başvurmaya başladı. Yüz binlerce Bağ-Kur ve SSK'lıya hemen emekli
olma yolu açıldı. Borcun faizi silinecek ve isteyenler ana paraya 36 aya kadar taksit
yaptırabilecek. Üstelik krediyle borcu faizsiz kapatma avantajı da var. Erken emekliliğe giden
yol şöyle ilerliyor: Öncelikle yaş, yıl ve prim günü şartlarının tamamlanmış olması gerekiyor.
Buna rağmen 30 Haziran 2016 itibarıyla borcu olduğu için emekli olamayanlara bu fırsat
sunulacak. Şartları tamamlamak için doğum ya da askerlik borçlanması ve ihyadan (prim
canlandırma) da yararlanmak mümkün. Borç nasıl ödenecek? Bunun iki yolu var. Öncelikle
31 Ekim'e kadar SGK'ya giderek borcunuzu yapılandırabilir ve taksitlendirebilirsiniz.
Taksitler bitince emekli olursunuz. Peşin ödeme seçeneğiyle emekli olursunuz. Doğum ve
askerlik borçlanması ise hemen yapılıyor. Toplu ödeme için para desteği var mı? Evet var.
SGK Ziraat Bankası ile protokol imzaladı. Bu şekilde kredi alarak borcunuzu kapatıp
emeklilik yolunu açabilirsiniz. Önce bankaya mı gidilecek? Hayır, önce SGK'ya giderek
"Prim borcunu ödemesi halinde emekli olabilir" yazısı almak gerekiyor. Bu yazıyla bankaya
gidilecek. Banka krediyi reddedebilir mi? Hayır. Banka bu yazıyı getiren herkesin kredi
siciline bakmadan ve teminat veya kefil istemeden krediyi verecek. Maaş burada teminat
olacak. Askerlik ve doğuma kredi Erken emeklilik için kadınlar sigorta sonrası 3 çocuk için
2.160 gün kazanabiliyor. Erkekler ise sigorta öncesi askerlikleri borçlanarak 1 yıl erken
emekli oluyor. Bunun için para yatırmak gerekiyor. Doğum ve askerlik borçlanması ile
emekli olabilecekler de kredi imkânından faydalanabilir. Böylece toplu para yatırıp emekli
olduktan sonra maaşlarından taksit taksit ödeyebilecekler. (haberturk.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19525.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Odun ve kömüre zam yok
Katı Yakıt Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, odun ve kömür fiyatlarının geçen
seneyle aynı olduğunu söyledi.
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Kayseri'de hava sıcaklıklarının azalması ile beraber odun ve kömür satışları arttı. Katı Yakıt
Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, Kurban Bayramı'nın ardından işlerinde artış
olduğunu kaydetti. Odun ve kömür fiyatlarının geçen sene ile aynı olduğunu kaydeden
Başkan Tiryakioğlu, şunları söyledi: "Bayramdan bu tarafa biraz hareket oldu. Fiyatlar geçen
seneki fiyatın aynısı. Dolar yükselmesine rağmen fiyatlarımız aynı seyrini devam ettiriyor.
Vatandaşlar kömürcüler sitesinden aldığı kömürü, odunu kaliteli aldığına inanması lazım.
Yani emin olması lazım. Sitemizde standartlara uygun, kaliteli, kükürt oranı yüksek kömürler
satıyoruz burada. Gelirlerse memnun olurlar. Zaten alan müşteri seneye yine aynı esnafa
geliyor ve kömür alıyor." Fiyatlar hakkında bilgiler veren Tiryakioğlu, "550 liraya 2. kalite
kömür var, 650 liraya ceviz 1. kalite, 750-780 liraya da limon portakal kömürlerimiz var. Bu

fiyata satılıyor. Oduna gelince kapak odunu 450 lira, normal odun 600 liradan satış
yapıyoruz" dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19526.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Tarihi Kayseri halı ve kilimleri eski
günlerini arıyor
Halıcı Tevfik İmamoğlu, makine halıları çıktıktan sonra el yapımı halılara ilginin azaldığını
söyledi.
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Anadolu’nun en eski dokumacılık sanatından olan halı ve kilim, teknolojinin ilerlemesi ve
makinelerin çıkmasının ardından eski günlerini arar oldu. Yapımının ortalama 3 ay sürdüğü
çok fazla sabır ve emeğin ardından üretilen kilim ve halılara vatandaşın ilgisi gün geçtikçe
azaldı. Baba mesleğini devam ettiren Tevfik İmamoğlu da yaşanan süreci destekleyecek
nitelikte, “40 yıldır baba işini yapıyoruz. Eski Kayseri halı ve kilimlerini satıyoruz.
Vatandaşın ilgisi son yıllarda düştü. Makineler çıktıktan sonra ilgi azaldı. Daha çok yabancı
ve yurt dışına satışlarımız var. Bir halının yapımı yaklaşık 3 ay sürüyor, kilimler de 1 buçuk
iki ayı buluyor.” diye konuştu. Fiyatlarının da uygun olduğunu dile getiren İmamoğlu,
“Kilimlerimizin fiyatı 100-300 lira, halılar da 300-800 lira aralığında. Türüne ve modellerine
göre fiyatları değişiklik gösteriyor.” dedi. İmamoğlu, 1 yıldan 30 yıla kadar olan halıların
müşterilerini beklediğini de sözlerine ekledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19527.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Sağlık çalışanının eş durumu tayininde
kolaylık
Sağlık Bakanlığı, eşi özel sektörde çalışanların eş durumu nedeniyle atanabilmeleri için "son
2 yılda 360 gün prim ödeme" şartını, "son 4 yıl içinde 720 gün sigorta primi ödeme" şeklinde
değiştirdi.
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Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan
değişikliğe göre, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı unvanındaki personel, stratejik
personel kapsamına dahil edildi. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer
Değı̇ ştı̇ rme Yönetmelı̇ ğı̇ nde Değı̇ şı̇ klı̇ k Yapılmasına Daı̇ r Yönetmelı̇ k, Resmi Gazete'de
yayımlandı. Yönetmeliğe göre, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı unvanındaki personel,
stratejik personel kapsamına dahil edildi. Eşi özel sektörde çalışanların eş durumu nedeniyle
atanabilmeleri için "son 2 yılda 360 gün prim ödeme" şartı, "son 4 yıl içinde 720 gün sigorta
primi ödeme" şeklinde değiştirildi. Ayrıca, eşi özel sektörde çalışan stratejik personelin eş
durumu atamaları da yapılmayacak. Öğrenim nedeniyle yer değişikliği, devlet memurlarının
yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelikte bulunmamasına rağmen, personeli
yükseköğrenime teşvik etmek amacıyla bu yönetmelikte öğrenim durumu nedeniyle yer
değiştirmelere de yer verildi. Daha önce 4 yıllık öğrenim süresi nedeniyle yer değişikliği
yapılıyorken, 2015'te yapılan değişiklikle 2 yıllık öğrenim süresi nedeniyle de yer değişikliği
yapılmaya başlandı. Düzenlemeyle, 4 yıllık öğrenim süresine göre yer değiştirme şartı geri
getirildi. Kurumlar arası naklen atamada, personelin eş durumu nedeniyle yer
değiştirebilmeleri için atandıkları yerde 1 yıl görev yapmış olma şartı aranacak. Yapılan
düzenlemeyle, aday memurların sağlık mazereti, can güvenliği ve eşinin şehit olması
nedeniyle yer değiştirmeleri mümkün hale getirildi. Aday memurlarının diğer nedenlerden
dolayı yer değiştirebilmeleri için ise adaylık sürelerinin bitmiş olması gerekecek. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19528.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kılıçdaroğlu’nun liderliği FETÖ projesi
Ülke gündeminde en çok konuşulan konuları gündemine alan Kayseri Küçük Millet
Meclisi’nde konuk olan Araştırmacı Gazeteci Fatih Dağıstanlı, “Baykal’ın gönderilip
Kılıçdaroğlu’nun getirilme süreci Fethullahçı Terör Örgütü’nün bir operasyonu” dedi.
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Kayseri Küçük Millet Meclisi Ekim ayı buluşması Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda
yapıldı. Moderatörlüğünü İl Temsilcisi Adnan Evsen’in yaptığı Kayseri Küçük Millet Meclisi
Ekim ayı buluşmasında Araştırmacı Gazeteci Fatih Dağıstanlı, ‘Kanun hükmünde
kararnameler ve sonuçları’ hakkında konuşma yaptı. Meclisin açılış konuşmasını yapan
Adnan Evsen, “15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra 2 aylık bir süre içerisinde Kayseri
Küçük Millet Meclisi çalışmalarına ara vermiştik. Bugün hem Türkiye Büyük Millet Meclisi
açılıyor hem de Türkiye Küçük Millet Meclisleri Tüm Türkiye’deki çalışmalarını bugünden
itibaren başlatmış bulunmaktadır. Biraz önce arkadaşlarımızın da sizlere tekrar ettiği şekliyle
15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle ilgili Türkiye Küçük Millet Meclisleri’nde yapılan
tartışmalar sonucunda 3 ortak kanaat ortaya çıkmıştı. Bu kanaatleri sizlerle paylaştık”
ifadelerini kullandı. Dağıstanlı: “Baykal’ın gönderilip Kılıçdaroğlu’nun getirilme süreci
Fethullahçı Terör Örgütü’nün bir operasyonu” Meclise konuk olarak katılan Araştırmacı
Gazeteci Fatih Dağıstanlı, Terör Örgütü PKK ile FETÖ’nün hiçbir farkının bulunmadığını
kaydetti. Muhalefet Partisi’nde Denzi Baykal’ın gönderilip Kemal Kılıçdaroğlu’nun
getirilmesinin de FETÖ ile bağlantılı olduğunu ekleyen Dağıstanlı sözlerine şöyle devam etti;
“Terör örgütleri deyince ben FETÖ’yle PKK’yı aynı çerçevede gören, değerlendiren,
nitelendiren, sınıflandıran bir kişiyim yani PKK neyse Fethullahçı Terör Örgütü odur, FETÖ
neyse PKK odur. Pensilvanya neyse Kandil odur. Abdullah Öcalan neyse Fethullah Gülen
odur. Benim için ikisi arasında ya da ikisinin teröristleri arasında hiçbir fark yoktur. Tabi biz
geçen yıl bunları anlatınca bunlar tabi dayanamadılar 15 Temmuz’u yaptılar. Şimdi burada en
önemli sorulardan bir tanesi şu; bundan sonraki süreçlerde bu örgütün devlet içerisinde
temizlenebilmesi için siyasi ayağının nasıl deşifre edileceği özellikle de herkes şu soruyu
merak ediyor. AK Parti nasıl arınacak acaba nasıl arınabilecek bu soruyu merak ediyor. Tabi
iktidar partisi böylede muhalefet partilerinin durumu ne? Bana sorarsanız Cumhuriyet Halk
Partisi Kemal Kılıçdaroğlu’nun şahsından kaynaklı bir şekilde Fethullahçı Terör Örgütü’nün
resmen siyasi bir uzantısı noktasındadır. Burada hiçbir tereddüt duymuyorum. Ama
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Fethullahçı Terör Örgütü’nün özellikle gezi olaylarından bu yana
ciddi oranda sözcüsü oldu hatta Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010 yılında Baykal’ın gönderilip
Kılıçdaroğlu’nun getirilme sürecinin Fethullahçı Terör Örgütünün bir operasyonu olduğunu
hiç kimsenin kuşkusu olduğunu düşünmeyenlerdenim.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19529.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Başörtüsü mağduru öğretmene iade-i itibar
28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle mesleğinden ihraç edilen ve 14 yıl sonra yeniden
öğrencilerine kavuşan fizik öğretmeni Selma Nezir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15
Temmuz'daki darbe girişiminin ardından okul müdürlüğüne getirildi.
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Nezir, FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında el konulduktan sonra kız imam
hatip lisesine dönüştürülen ve 15 Temmuz gecesi şehit olan Özel Harekât Polisi Alparslan
Yazıcı'nın isminin verildiği okula müdür oldu. Nezir, 28 Şubat sürecinde birçok arkadaşı gibi
kendisinin de bir mağduriyet yaşadığını ve başörtüsü sorunu nedeniyle 2000 yılında görevden
alındığını söyledi. O dönemde başörtüsüyle çalıştığı için çeşitli cezalar verildiğini ve sonunda
da görevden el çektirildiğini anlatan Nezir, şöyle konuştu: "Bu şekilde uzun bir süreç geçti. 2
yıl önce yine bize hak verildi ve Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesinde tekrar göreve
başladım, öğrencilerime kavuştum. Bu süreç bizim için bir imtihan dönemiydi ve zor bir
dönemdi. Ne yazık ki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da çok farklı bir sürece girdik.
Bu süreçte de okul müdürlüğü görevi verildi. Ancak şu anda omzumda daha ağır yükleri
hissediyorum. 28 Şubat sürecinde yaşadıklarım sanki kişiseldi ama şimdi birçok öğrencinin,
milletin ve 15 Temmuz'da şehit olanların sorumluluğunu hissediyorum. İnşallah onları
utandırmayız. Aldığım görev iadeiitibar şeklinde oldu. İnşallah biz de bu iadeiitibara layık bir
şekilde görevimizi başarırız." Nezir, 28 Şubat darbesinde görevinden alınmasının, 15
Temmuz darbe girişiminin ardından da böyle bir göreve getirilmesinin bir imtihan olduğunu
dile getirerek, bu fırsata layık olmak için elinden gelen gayreti göstereceğini vurguladı.
Müdürü olduğu okulun FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında el konulduktan
sonra kız imam hatip lisesine dönüştürüldüğünü aktaran Nezir, bunun da çok enteresan bir şey
olduğunu anlattı. Nezir, okulda milletine faydalı çok güzel evlatlar yetiştirmek istediğini
sözlerine ekledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19530.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Öz çekim fotoğraf sanatını öldürdü
Fotoğraf sanatçısı Kayserili Dursun Çiçek, son yıllarda kullanımı giderek artan öz çekimin
(Selfie) fotoğraf sanatını olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, ‘Öz çekim, fotoğraf
sanatını adeta öldürdü.’ dedi.
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Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından düzenlenen ‘Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi’nin Güz
Dönemi seminerleri başladı. Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. Toplantı salonunda
gerçekleştirilen seminere fotoğraf sanatçısı, yazar ve ilahiyatçı Dursun Çiçek, ‘Dijital
Kayseri’ konusunda sunum yaptı. Çiçek, yazının medeniyetin, kültürün sonraki nesillere
aktarılmasında önemli bir yeri olduğunu hatırlatarak, ‘Geçmişin birçok yönünü yazı ile
tanıyoruz. Örneğin Evliya Çelebi, Seyahatname eseriyle kültürümüzü günümüze aktarmıştır.
Daha nice seyahatname türünde yazılan kitaplar vardır. Ancak, fotoğraf makinasının icat
edilmesiyle kültür aktarımında yazının yerini görsellik aldı. Fotoğraf, daha çok benimsendi.
Çünkü fotoğraf, yazı ile anlatılması mümkün olmayan ayrıntıları, kolay ve aynı zamanda
akıllarda kalacak şekilde anlatmaktadır. Şimdi Evliya Çelebi’nin elinde bir de fotoğraf
makinası olsaydı, acaba ortaya nasıl bir eser çıkardı? ‘Daha farklı bir eser ortaya çıkardı’ diye
düşünüyorum.’ diye konuştu. Fotoğrafın görsel düşünme anlamına geldiğini hatırlatan Çiçek,
sözlerini şöyle sürdürdü; ‘Günümüzde görsel düşünme, istismar edilir hale geldi. Ortalık adeta
fotoğraf çöplüğüme döndü. Özellikle öz çekim ile birlikte bu daha da arttı. İnsanlar sosyal
medya aracılığıyla hemen hemen her anını paylaşır oldu. Bu da fotoğraf sanatını öldürüyor.
Ancak, ortalık çöplüğe dönüştü diye güzel fotoğraf çekmekten vazgeçecek değiliz. Yine
fotoğraf sanatını en güzel şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz.’ Fotoğraf sanatçısı Dursun
Çiçek, sunumunu Kayseri’nin tarihi gelişimini fotoğraflarla anlatarak, bitirdi. Medeniyetin
Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun da seminerlerin 12. gerçekleştirdiklerini söyledi.
Seminere Gürcistan, Afganistan, Arnavutluk, Çad, Kenya, Suriye, Pakistan, Ukrayna gibi
değişik ülkelerden gelerek Kayseri’de üniversitede okuyan öğrenciler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19531.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Erciyes’e Arapların ilgisi artıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden
olan Erciyes'e, Arap dünyasının ilgisi her geçen gün artıyor.
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Türk Hava Yolları, Arap dünyasının sosyal medya fenomenlerini Erciyes'e getirdi. Erciyes'i
gezen ve kış turizm merkezi ile ilgili ayrıntılı bilgiler alan sosyal medya uzmanları Erciyes'le
ilgili paylaşımlar yaparak Arap dünyasını Erciyes'e davet etti. Suudi Arabistan'dan gelen
Sosyal Medya Fenomeni Sultan Almarwani, Kayseri bölgesi ve Erciyes'in çok güzel olduğunu
belirterek sosyal medya vasıtasıyla tanıtımlar yapmaya başladıklarını söyledi. Almarwani, en
kısa zamanda ailesiyle birlikte Erciyes'e kayak yapmak için geleceğini dile getirdi. Sosyal
Medya Fenomeni Majed Alassiri de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne misafirperverliği için
teşekkür etti. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı
da, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes'teki yatırımlarının sürdüğünü belirterek, bu
yatırımlarla birlikte bir taraftan da tanıtıma ağırlık verdiklerini söyledi. Tüm dünya
insanlarının Kayseri'ye gelmesini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Cıngı,
"Türk Hava Yolları da tanıtım çalışmalarımıza katkıda bulunuyor. Suudi Arabistan'dan
turizmci ve sosyal medya uzmanlarını Erciyes'e getirdik. Sosyal medya üzerinden tanıtım
yapacaklar. Fotoğraflar çekerek çok güzel paylaşımlar yaptılar. Bu çalışmalarla tüm dünyada
Erciyes konsepti oluşacak ve insanlar kış turizmi için Kayseri'ye gelecek" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19532.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

AİHM’den FETÖ’cüye ret!
FETÖ, Avrupa’dan umduğunu bulamadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ
üyeliğinden tutuklanan hâkimin tahliye talebini reddetti.
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Yargıdaki hâkimiyetini 15 Temmuz sonrasında atılan adımlarla kaybeden FETÖ'nün,darbe
girişiminden sonra 'mağduriyet algısı yaratma' çabası için adresi Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) oldu. Diyarbakır eski hakimi Mehmet Arslan, 15 Temmuz'da meydana
gelen darbe teşebbüsü nedeniyle FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla 16 Temmuz 2016'da

gözaltına alındı, 21 Temmuz'da da bu suçtan tutuklandı. Arslan'ın eşi Emine Arslan, kocası
adına AİHM'ye tedbir talepli başvuruda bulundu. Arslan, kocasının daha önce hakkında karar
verdiği tutuklu ya da mahkumlarla aynı cezaevinde kaldığını ve kötü muameleye maruz
bırakıldığını ileri sürdü. Arslan, AİHM'ye yaptığı başvuruda, bu iddialarla ilgili Anayasa
Mahkemesine tedbir talepli bireysel başvuru yapılmasına rağmen halen karar verilmediğini,
tutukluluğuna bir an önce son verilmesi için tedbir kararı verilmesi talep etti. AİHM'DEN
RET AİHM, başvuru ile ilgili Türkiye'den önce görüş istedi. Adalet Bakanlığı, AİHM'ye
verdiği yanıtta, Arslan'ın 21 Temmuz 2016 tarihinde "silahlı terör örgütüne üye olmak"
suçundan tutuklandığını ve halen Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
tutuklu bulunduğunu bildirdi. Bakanlık, başvuranın 17 Ağustos-8 Eylül 2016 arasında,
kendisi gibi FETÖ/ PDY kapsamındaki diğer tutuklularla birlikte, C 18 nolu koğuşta
tutulduğunu, 8 Eylül 2016'dan itibaren de, başvuranın daha önce haklarındaki yargılamaya
katıldığı veya karar verdiği tutuklu ya da hükümlülerle beraber kalmadığını AİHM'ye iletti.
Bu yazışmalar sonrasında AİHM 3'üncü Dairesi, Aslan'ın tahliye başvurusunu, somut ve haklı
neden bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. SABAH
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19533.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

2011’de enkaz devraldık, 650 trilyon borç
ödedik
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, FETÖ’ye finans sağlandığı
yönünde hakkında ortaya atılan iddiaları değerlendirdi.
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Cemaat yapılanmasının kendisinin hayat felsefesine ters bir yapı olduğunun altını çizen Akay,
“Çünkü Papa ile 1998 yılında görüşmüş bir adamı benim tasvip etmem hiçbir şekilde söz
konusu olamaz! Türkiye’nin aleyhine olabilecek hiçbir işin yanında olmamız söz konusu
değildir. Bu tür hain terör örgütlerine, buradan 1 kuruşluk bile yardım yapılması veya finans
sağlanması söz konusu olamaz. Ben geçmişte de bu tür yapılanmalara her zaman karşı çıkmış
bir insanım” dedi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay, Kayseri Şeker Fabrikasının Eski Genel Müdürü Levent Benli ile başlayan ve ardından
devam eden FETÖ operasyonları sonrası kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları
değerlendirdi. Sözlerine “Bu gözaltına alınan veya tutuklanan personellerin hiç biri benim
zamanımda göreve başlamış değillerdir! Bu insanlar eskiden beri bu kurumda çalışan
insanlardır.” şeklinde devam eden Akay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “15 Temmuz
darbe girişimi sonrası devletimizin refleksleri doğrultusunda biz de tavırlar aldık. Bunu nasıl
yaptık? Devletten bize gelen bilgiler çerçevesinde burada bir takım insanların bu tür FETÖ
bağlantıları olduğu bize ifade edildi, biz onlarla yollarımızı ayırdık. İş akitleri feshedildi.
Kayseri Şeker Fabrikasının Eski Genel Müdürü Levent Benli de emekliliğini istedi, genel

kurulunu yaptı ve emekli oldu. Arkasından da 1 hafta sonra bir gözaltı işlemi oldu. Sonra da
avukatların ifadesiyle işten çıkarılan bir eski personelin itirafçı olması ve hedef göstermesi
nedeniyle tutuklandıkları ifade ediliyor. Biz dosyada gizlilik kararı olduğu için yeterince bilgi
sahibi değiliz, yargı aşamasındaki bir konuyu değerlendirmemiz de doğru değil. Ama başka
bir pencereden bakacak olursak, bu gözaltına alınan personellerin hiç biri benim zamanımda
göreve başlamış değillerdir. Bu insanlar eskiden beri bu kurumda çalışan insanlardır. Biz hiç
kimsenin de dışarıda bu tür işler çevirdiğini takip etmemiz mümkün değil. İşten çıktıklarında
bir özel hayatları ve özel hayatlarını biz bilemeyiz. Öyle olsaydı şimdi Genel Kurmay Başkanı
Hulusi Akar’ın Yaveri FETÖ’cü çıktı, Genel Kurmay Başkanı önlem alırdı. Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Yaverleri FETÖ’cü çıktı mesela onlar önlemler
alabilirlerdi. Yani bunlar herkes tarafından bilinebilecek, hususlar değildir. Ama devletimiz
bizimle bu bilgiyi paylaştıktan sonra biz üzerimize düşen gerekli tavrı ve refleksi zaten
gösterdik. Bu konuda aslında Kayseri’de ilk adım atan kuruluşlardan bir tanesi de zaten
Kayseri Şeker Fabrikası’dır. Yani böyle bir karar alan ve uygulayan bizleriz. Dolayısıyla
bizim bu konuda duruşumuz gayet net ve bunlardan dolayı da bize herhangi bir şeyin
bulaşması söz konusu değil. Bizim kendimizde böyle bir bulaşıklık söz konusu olmaz, bu
kuruma da bulaştırmayız. Bu kurumun zaten korunması lazım, bu kurum çiftçinin malıdır. Biz
olaylara bu anlayışla baktık ve bu anlayışla yönettik, bu anlayışla da yönetmeye devam
ediyoruz.” “FETÖ gibi hain yapılanma ile bizim geçmişimizde de bir bağlantımız yok” “Biz,
devletimize, milletimize, bayrağımıza ve vatanımıza bağlı olarak yetişmiş insanlarız” diyen
Akay, “Bizim görev yaptığımız 5 buçuk yıllık görev süremizde Kayseri Şeker Fabrikası, her
yönüyle şeffaf ve denetlenebilir bir kurum haline geldi. Zaten kamuoyunda çiftçinin güven
duymasının sebebi de bu şeffaf yönetim tarzımızdan kaynaklanıyor. Buranın hesapları
kitapları açık herkes her türlü incelemeyi rahatlıkla yapabilir. Devletimiz MASAK, MİT gibi
istihbarat kuruluşları var, istedikleri takdirde rahatlıkla gelip Kayseri Şeker Fabrikasında
incelemeyi herkes yapabilir. Kayseri Şeker’in gerek FETÖ olsun gerekse başka türlü hiçbir
terör örgütüyle bağlantısı söz konusu değildir. Bu tür terör örgütlerine buradan 1 kuruşluk bile
yardım yapılması veya finans sağlanması söz konusu değildir. Biz yapı itibariyle her şeyden
önce baştan itibaren, devletimize, milletimize, bayrağımıza ve vatanımıza bağlı olarak
yetişmiş insanlarız. milliyetçi insanlarız, Türk milliyetçisi olduğumuzu da her şekilde ifade
etmekten çekinmeyen insanlarız. Türkiye’nin aleyhine olabilecek hiçbir işin yanında olmamız
söz konusu değildir. Bizim hakkımızda çeşitli iddialar ortaya atan iddia sahipleri
müracaatlarını yaptığı takdirde burada her türlü inceleme yapılabilir. Çünkü iddiaların doğru
olmadığını ispat etmek çok rahat ve mümkündür. Yani birileri çamur ve iftira atıyorlar, tabi
bunları temizlemek bize düşüyormuş gibi de ama burada bizim hiçbir şekilde korkacağımız,
kaçınacağımız ve çekineceğimiz bir durum söz konusu değildir. Çünkü bu manada bizim bir
eylemimizin olması söz konusu değildir. Kaldı ki Hüseyin Akay olarak ben kendi adıma bunu
söylüyorum. Bu tür FETÖ gibi hain kuruluşlarla bizim geçmişimizde de bir bağlantımız yok.
Söz konusu örgütün 17-15 Aralık öncesi cemaat gibi göründüğü dönemde de bir bağlantımız
yok. Benim ne bu FETÖ’nün toplantılarına katılmışlığım var, ne bankalarında bir işlem
yapmışlığım var, ne çocuklarım okullarında okudu, ne gazetelerinin aboneliği var, ne dernek
ve vakıflarında bir üyeliğimiz var. Hiçbir şekilde bir bağlantımız söz konusu değildir” diye
konuştu. “Amerika da sığıntı olarak yaşayan bir adamın Türk milleti’ne faydalı olabilmesini
kabul etmem söz konusu olamaz” 17-15 Aralık öncesinde de cemaat denilen yapının başta
kendi hayat felsefesine ters bir yapı olduğunun altını çizen Akay, “17-15 Aralık öncesinde de
cemaat denilen yapı başta benim hayat felsefeme ters bir yapıdır. Çünkü Papa ile 1998 yılında
görüşmüş bir adamı benim tasvip etmem hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Artı Amerika da
sığıntı olarak yaşayan bir adamın bu ülkeye, bu millete, Türk Milleti’ne faydalı olabilmesini
kabul etmem de söz konusu olamaz. Onun için ben o zamanlardan beri bu yapıya karşı bir
insanım. Bu duruşuma da ben her zaman ortaya koyup gösterdim. Böyle bir durumu biz zaten

görsek müsaade etmezdik. Bizim bilgimiz dahilinde de böle bir şeyin olması mümkün
değildir” şeklinde konuştu. Hüseyin Akay’ı siyasiler mi koruyor? Bazı çevreler tarafından
‘Hüseyin Akay’ı siyasiler mi koruyor?’ yönündeki iddialara yanıt veren Kayseri Pancar
Ekicileri Yönetim Kurulu Başkanı Akay, “Başta benim öyle korunacak ve korumaya muhtaç
kalacak bir suçum söz konusu değildir. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti’nin adalet mekanizması
her türlü siyasi yapının üzerindedir. Yani beni neden korusunlar ki? Pek çok siyasetçinin
yakını gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Siyasetçiler aynı şekilde, eski milletvekilleri aynı
şekilde gözaltına alınıp sorgulanıyor. Benim bu FETÖ denen hain örgüt ile bir bağlantım söz
konusu olsa beni koruyabilecekler mi? Kim nasıl koruyacak? Ama suçu olmayan bir insana da
kusura bakmasın kimse suç uydurup yafta yapıştıramaz. Olmayan bir suç varmış gibi ortaya
konulamaz. Yüce Türk adaleti suç uyduranlara da gereğini yapmaya kadirdir. Onun için beni
kimsenin koruması söz konusu değildir. Biz, Allah’ın bize lütfettiği feraset sayesinde
kendimizi bunlardan uzak tuttuk. Kaldı ki; 2011 yılında biz göreve geldiğimizde daha 5
geçmemişken Kayseri’de Türkçe Olimpiyatları yapılacaktı, o zaman bu organizasyonu
gerçekleştirecek insanlar, ben kendilerini tanımıyordum ama bize haber gönderip ‘Kayseri
Şeker Fabrikası olarak Türkçe Olimpiyatları’na sponsor olun’ dediler. Ben de o günlerde
dedim ki, ‘Kesinlikle Kayseri Şeker Fabrikası o tür organizasyonlara sponsor olmaz.’ Tekrar
haber geldi, ‘Kayseri Şeker Fabrikasının afişini asalım’ diye bir teklifle geldiler, biz oraya
afişimizi dahi astırmadık. 2011 yılı Haziran veya Temmuz ayı bir düşünün. Biz herkesin
onlarla beraber olmak için can attığı ve yarıştığı veya onlarla beraber olup da bir takım
makamlara gelmek için uğraştığı dönemde bu tavırları ortaya koymuş insanlarız. Onun için
bizim hiç kimsenin korumasına ihtiyacımız söz konusu dahi değildir. Bu yapı tamamen bir
pislik ve ülkemizin başına açılmak istenen büyük bir beladır. Biz bu belayı daha öncesinden
bir şekilde fark ettiğimizi ve bundan uzak durduğumuzu düşünüyoruz. Allah’ın izniyle bu
konuda verilemeyecek bir hesabımız söz konusu değildir” dedi. Kayseri Şeker’in çiftçilerin
ortak malı olduğunu sözlerine ekleyen Akay, “Biz bu kurumda çiftçinin adına hizmet
yapıyoruz. Çiftçinin ekmeğine katık olmaya çalışıyoruz. Burası çiftçinin kuruluşu, Kayseri
Şeker milletin ve çiftçinin malı, ortalık malı değil. Biz burada emanet anlayışıyla görev
yapıyoruz. Biz gerçekten buraya dört elle sarılıyor ve sahip çıkıyoruz. Bu kuruluş ayakta
kaldığı sürece Kayseri ve çevresi Sivas, Yozgat ve Nevşehir olsun bütün bu bölgeye katkı
sağlayacak. Kayseri Şeker bu seneki üretimiyle tek başına 1 Milyar TL’lik ciroyu aşacak
konuma geldi. Onun için bu şirketin güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesi ve sahip çıkılması
lazım. Burada bir takım yanlış ve kötü niyetli insanlar Hüseyin Akay’a zarar verelim derken
Kayseri Şeker Fabrikası’na ve bunca çiftçiye zarar vermeye kimsenin hakkı yok. Yaptığımız
bir yanlış varsa elinde belgesi bilgisi olan kim varsa gerekli yerlere müracaatlarını yapabilir”
ifadelerini kullandı. “Biz 2011’de enkaz devraldık, 650 trilyon borç ödedik” Kendilerinin
görevi devraldıkları 5 buçuk yıllık süre sonunda 650 Trilyon borç ödediklerini ve üremez hale
getirilen Kayseri Şeker ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarını borç batağından kurtardıklarını da
sözlerine ekleyen Akay, “Biz 2011 yılında göreve geldiğimiz zaman enkaz devraldık. Çiftçi
pancar ekemez halde Kayseri Şeker Fabrikası 650 Trilyon borç batağına girmiş ve tüm malları
bankalar tarafından ipotek edilmiş durumda idi. İşçiler alacaklarını alamıyor, çiftçiler pancar
bedellerini alamıyor, nakliye şirketlerine ödeme yapılamadığı için kamyonlar fabrikaya
pancar getiremiyordu. Esnaf o dönem Kayseri Şeker Fabrikası’na verdiği malın parasını
alamadığı için çivi dahi satmıyordu. Kayseri Şeker Fabrikası pancar ekemez ve ektiremez
duruma gelmişti. Biz göreve geldik Kayseri Şeker Fabrikasının çarkları dönmeye başladı ve
Allah’a şükür bu borçlar faizleriyle birlikte ödendi, ipotekler bir bir kalktı.

Önce Kayseri Şeker Fabrikası ardından çiftçimiz nefes alır hale geldi. Artık paraya en ihtiyaç
duyulan kampanya dönemlerinde dahi kredi çekmeyip öz kaynaklarımızla çiftçilerimize
paralar dağıtır hale geldik” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19534.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Balkan Göçmenleri Sirkeci Garı'nda
Buluştu
Balkan göçmenleri, geçmişlerini anmak, geleceğe umutlarını aktarmak için Türkiye’ye ilk
ayak bastıkları yer olan Sirkeci Garı'nda buluştu. Etkinliğe 5 binden fazla Balkan göçmeni
katıldı.
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1912-2012 yılları arasında 100 yıl süren Balkan göçleri ile Türkiye'ye gelen Balkan
göçmenleri, Kosova Prizrenliler Derneği'nin önderliğinde "Bir Kofer, Bir Sandık" etkinliğinde
Sirkeci Garı'nda bir araya geldi. Etkinliğe Ak Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, CHP
İstanbul Milletvekili Yasemin Öney Cankurtaran, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat,
Ak Parti eski milletvekili Gülay Dalyan, Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir
Yağcılar, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova Meclis Genel Sekreteri
İsmet Krasnici, Kosova Milletvekilleri Muferra Sinik, Bali Muharremaj, Emilija Redzepi,
Nait Hasani, Mutaher Haskuka, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bakırköy Belediye
Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın, Tek Rumeli TV Yönetim Kurulu Başkanı Attila Baykal ve
çok sayıda sivil toplum kuruluşu başta olmak üzere 5 binden fazla Balkan göçmeni katıldı.
Kosova Prizrenliler Derneği'nin 2008'den beri düzenlediği "Bir Kofer, Bir Sandık"
etkinliğinde Devlet Tiyatroları Sanatçısı Orhan Kurtuldu'nun genel sanat yönetmeliğinde
hazırlanan göçü anlatan skeç, Balkan halk oyunları, yöresel yemekler, yerel kıyafetler
katılımcılar ile buluştu. Sirkeci Garı'na gelen temsili tren ile Balkan göçmenleri, göç günlerini
yad ettiler. Etkinlikte Tibet Ağırtan, Arif Şentürk, Faruk Yılmaz, İmran Salkan, Rüstem Avcı,
Soner Özbilen, ve Deliorman Türkü Grubu sahne aldı. Ayrıca Ramis Çınar, Ali Işıkgör, Dilek
Ünal, İsmail Savaş, Salim Nizam Balkanlar ile ilgili yazdıkları kitapları imzaladılar. Umut
biterse hayat da biter Göçün acı bir tecrübe olduğunu belirten Kosova Prizrenliler Derneği
Başkanı Gülen Aksu Türker yaptığı konuşmada "Bugün burada yaşadıkları topraklardan
çeşitli nedenlerle göç etmiş atalarımızı anmak için olduğu kadar, dünyanın her yerinde göç
eden ve ettirilen milyonlar için de toplandık. Rumeli'den göç eden bizler şanslıydık. Bize
kucak açan Türkiye'ye birçoklarımız için anavatan olan topraklara gelmiştik. Ama herkes
bizler kadar şanslı değil. Medyada hemen her gün göçmen trajedilerini izliyoruz. Zor
günlerden geçiyoruz. Demokrasimize yapılan korkunç saldırı bir yandan, şehit haberleri bir
yandan etrafımız ateş çemberi. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu zor günleri atlatmanın

tek yolu birbirimize sarılmak, destek olmak ve geleceğe dair umudumuzu canlı tutmak. Umut
biterse hayat da biter. Biz de tam bu yüzden sanatımız, kültürümüz ve müziğimizle
biraradayız" dedi. Etkinlik, Kosova Prizrenliler Derneği tarafından, TC Başbakanlık Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Devlet Demiryolları, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Bayrampaşa, Beykoz, Eyüp ve Fatih Belediyeleri ve Tek Rumeli'nin katkıları ile
düzenlendi. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19535.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

'Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi' 28
Ekim'de vizyonda
Hazreti Muhammed'in çocukluk ve ilk gençlik dönemi ile İslam'ın doğuşunu anlatan "Hz.
Muhammed: Allah'ın Elçisi" filmi, 28 Ekim'de vizyona girecek.
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Hazreti Muhammed'in çocukluk ve ilk gençlik dönemi ile İslam'ın doğuşunu anlatan "Hz.
Muhammed: Allah'ın Elçisi" filmi, 28 Ekim'de vizyona girecek. İranlı yönetmen Mecid
Mecidi'nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği filminsinema salonlarındaki gösterimi öncesi,
Türkçe dublajlı fragmanı yayımlandı. Filmde, Hazreti Muhammed'in doğumundan 12 yaşına
kadar geçen süredeki yaşamı ile o yıllarda Mekke'de gelişen olaylar farklı bir bakış açısıyla
ele alınıyor. Hayata ve insanlığa bakış açısıyla, "Çağrı" filminin ardından İslam dünyasına
ışık tutması beklenen film, 2015'te tamamlandı. Sareh Bayat, Mohsen Tanabandeh, Rana
Azadivar, Ali Reza Shoja-nuri ve Mina Sadati'nin rol aldığı film, Türkçe dublajlı olarak
sinema izleyicisiyle buluşacak. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19536.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kayseri’de İngiliz parmağı
İngiltere Büyükelçisi Richard Moore’un Kurban Bayramı’ndan hemen önce Kayseri’ye gelip
Çevreyolu’nda FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen bir butik otelde bir takım gizli görüşmelerde
bulunduğu iddia ediliyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da Kayseri’ye gelen ve
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın bağ evinde 3 gün kalan Moore’un bu son
ziyareti merak konusu oldu.
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Neden gizlice geldi? Haber Merkezi olarak edindiğimiz bilgilere göre İngiltere Büyükelçisi
Richard Moore Kayseri Çevreyolu’nda FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen bir butik otelde gizli
görüşmelerde bulundu. Kurban Bayramı öncesinde gerçekleşen ziyarettin resmi kurumlara
haber verilmeden yapılması ise akıllarda soru işareti bıraktı. Önceki ziyareti çok tartışıldı
Bilindiği gibi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ‘Vatan nöbetleri’ devam ederken TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun İngiltere Büyükelçisi Richard Moore ile birlikte
Kayseri’de işadamlarıyla bir araya gelmesi şehrimiz kamuoyunda büyük infial oluşturmuştu.
‘Şaibeli’ olarak anılan ziyarette Büyükelçi Moore, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz’ın bağ evinde 3 gün kalmış ve Hiçyılmaz’a İngiliz Fahri Konsolosluğu
beraatını vermişti. Bu olay ziyaretin ardından Hiçyılmaz gözaltına alınmış ve ardından adli
kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Hiçyılmaz: Ziyaretten haberim yok! 15 Temmuz darbe
girişimi ile ilgili İngiliz Daily Ekspress gazetesinin, “İngiliz hükümetinin gerektiği takdirde
tatil için Türkiye'de bulunan ve sayıları 50 bin civarı olan vatandaşlarını kurtarmak
bahanesiyle askeri bir operasyon planladıklarını, hatta bu görevi gerçekleştirecek askerlerin
Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üssüne gönderildikleri bilgisini veriyor.” iddiasının tartışıldığı
bir dönemde gizli-saklı ve amacı bilinmeyen ziyaretlerin gerçekleşmesi ise olayın vahametini
ortaya seriyor. İngiltere Büyükelçisi Richard Moore’un ikinci Kayseri ziyaretini İngiltere
Fahri Konsolosu Hiçyılmaz’a sorduk. Hiçyılmaz ise böyle bir ziyaretten haberi olmadığını
söyledi. Cevapsız sorular: İngiltere Büyükelçisi Richard Moore ard arda iki defa Kayseri’ye
neden geldi? Herhangi bir siyasetçi ile görüşmede bulundu mu? Bu ziyaret niçin gizli yapıldı?
Şehrimizde bulunan 5 yıldızlı oteller bulunurken, neden Fetö’cülere ait bir butik otelde
kalarak görüşmeler yaptı? Kimlerle, hangi konuları görüştü? FETÖ’cülere “korkmayın biz
yanınızdayız” mı denildi? Yeni bir kalkışmanın olası planları mı görüşüldü? Hiçyılmaz
ziyaretten haberi olmadığını söyleyerek yanlış bilgi mi veriyor? Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19537.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kayçev Sermaye Artırımına Gidiyor
Kocasinan Belediyesinin hissedarı olduğu Kayseri Çevre Teknolojileri ve Çevre Sanayi A.Ş.
(KAYÇEV) sermaye artırımına gidiyor. Kocasinan Belediyesi sermaye artırımında hissesine
düşen payı vermek ve boşta kalan hisselere talip olmak için Belediye Meclisinden yetki aldı.
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Kocasinan Belediye Meclisi Ekim ayı olağan meclis toplantısını yaptı. Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar yönetiminde yapılan toplantıda ikisi ek 16 gündem maddesi görüşülerek
karara bağlandı. Gündemin ilk 4 maddesini oluşturan belediyenin 2017 mali yılı performans
programı, gelir gider bütçesi, bütçe kararnamesi ve gelir tarifesi komisyona havale edildi.
Üç mahalle birleştiriliyor

Meclisin Eylül ayında gündeme getirdiği 3 mahallenin nüfusu gereği birleştirilmesi kararı
mecliste oybirliği ile kabul edildi. Buna göre Erkilet Dere Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi ve
Gevhernesibe Mahalleleri yakınındaki diğer mahallelerin içine katılacak. Ayrıca Kocasinan
ilçesi sınırlarında nüfus oranı az olan mahalleler tespit edilirse meclis gündemine getirilerek
birleştirilmesi sağlanacak.
Sermaye artırımına yetki
Kocasinan Belediyesinin hissedarı olduğu KAYÇEV’in sermaye artırımına girmesi meclis
gündeminin 14. maddesi olarak görüşüldü. Belediye, meclis üyelerinden sermaye artırımına
katılım için yetki istedi. Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar,” KAYÇEV
sermayesini 4 milyon liraya yükseltiyor. Sermaye artışına belediye olarak katkımız 493 bin
762 liradır. Ayrıca belediyemiz meclisten sermaye artımı sırasında diğer hissedarlardan katkı
olmaz ve boşta kalan hisseler olduğunda, yeni hisse alabilmek için 31 bin 268 lira kullanmak
için meclisten talebimiz var” diyerek konuyu meclis üyelerine anlattı. Gündemin bu maddesi
oybirliği ile kabul edildi.
Jet meclis
Saat 16.00 da başlayan meclis toplantısı 16 gündem maddesi görüşülmesine rağmen saat
16.10 da sona erdi. Gündem maddelerini bir dakikadan daha az sürede görüşen meclis,
kentteki “Jet Meclis” rekorunun sahibi oldu.
Kocasinan Belediye Meclisi komisyona gönderdiği yeni gündem maddelerini görüşmek üzere
ek toplantısını Perşembe günü saat 16.00’da gerçekleştirecek.
Haber ve foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19538.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Melikgazi Meclisi imara ağırlık verdi
Melikgazi Belediye Meclisi Memduh Büyükkılıç başkanlığında ekim ayı olağan meclis
toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 34 madde görüşülürken, bunlardan 14’ü oylanırken, 20
gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi.
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Başkan Memduh Büyükkılıç “Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar
hareketliğine hız kazandıran gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Söz konusu,
vatandaşa hizmet ve yatırım olunca meclis kararları hızlı bir şekilde değerlendirilmekte ve
oylanmaktadır. Bugün alınan karar ile kesintisiz enerji için trafolara alan tahsisi yapıldı.” dedi.

34 gündem maddesinin; 2 maddesinin idari, 3 maddesinin mali, 29 maddesinin ise imar
planlama ve tadilatı ile ilgili olduğu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi
bölgesindeki yer alan alanlarda imardaki planlı ve sağlıklı şehirleşmenin uzun dönem de
modern, yeşillikler içinde ve planlı bir şehir yaşamı olarak halka yansıyacağını kaydetti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19539.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kazım Karabekir'i kızı anlattı
Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi Komutanı Korgeneral Kâzım Karabekir Paşa’nın kızı
Timsal Karabekir Yıldıran, “Dünü Unutma Yarına Hakkın Olsun" isimli bir konferans verdi.
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Talas Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan, İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, AK Parti
İlçe Başkanı Ragıp Dost, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Timsal Karabekir, yaptığı sunumda Kazım Karabekir Paşa'nın arşivinden derlenen fotoğraflar
ve notlar ile Kurtuluş Savaşı yıllarının ve savaşın hangi zorluklar altında kazanıldığını
dinleyicilerle paylaştı.
Konferansın, tarihi öğrenmeleri açısından gençlere çok faydalı olacağını belirten Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Biliyorsunuz, 15 Temmuz yeni bir Kurtuluş
Savaşı’nın başlangıcıydı. Bu ülke üzerinde oynanan oyunlar hiç bitmemiş. Çünkü ülkemiz
çok stratejik bir konumda. Eğer oynanan oyunların farkına varırsanız ve kendinizi iyi
yetiştirirseniz zannediyorum Türkiye, çok uzun yıllar boyunca ayakta kalacaktır.” dedi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19540.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

AGD’li gençlerden huzurevi ziyareti
Anadolu Gençlik Derneği(AGD) Kayseri Şubesi ortaokullu öğrencileri huzurevi ziyaretine
götürdü.

04 Ekim 2016 Salı 09:33

Ders döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına yoğunluk kazandıran Anadolu Gençlik
Derneği, ortaokullu öğrencilerle buluşarak faaliyette bulunmaya devam ediyor. Derslerle
beraber sosyal etkinliklere de önem verdiklerini belirten AGD Kayseri şube ortaokullar
komisyon başkanı Furkan Demirbaş, “Öğrencilerimizin dönem içerisinde okullarından almış
oldukları dersleri destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapıyoruz. Ders bitince kalan
vakitlerinde bu serbest zaman dilimini verimli ve keyifli bir şekilde değerlendirmek istiyoruz.
Gençlik, gelecektir. Gençliği üzerine bir projesi bir çalışması olanlar ancak gelecekten
bahsedebilirler anlayışıyla elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz.
Gerek okul dersleri gerekse ahlak ve maneviyat dersleriyle eğitimlerimizi sürdürürken sosyal
faaliyetlerle gençlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.
Demirbaş, “Toplumumuzun geçmişten günümüze taşıdığı en önemli özelliklerinden birisi
yaşlılarına karşı gösterdiği sevgi ve saygıdır. Yaşlılarımız, geçmişimizi geleceğe taşıyan,
yarınlarımızı kuran, millet olma bilincinin tarih sayfalarını dolduran çınarlarımız olarak,
kültür ve medeniyetimizin en değerli taşlarıyla süslenmiş baş tacımızdır. Peygamberimiz Hz.
Muhammed (SAV)’in ‘Yaşlılarımıza hürmet ve ikram, Allahü teâlâya saygıdandır.’ hadisinin
bir gereği olarak bu ziyareti gerçekleştirdik. Yine bir başka hadiste “Aranızda ihtiyarlar
olmasaydı belalar üzerine sel gibi yağardı’ diyor. Onların duası sayesinde bizler millet olarak,
devlet olarak belalardan ve felaketlerden korunuyoruz.” ifadelerini kullandı.
Sosyal çalışmalarına devam edeceklerini belirten Demirbaş, kitap okuma gruplarıyla
çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19541.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Hizmet-İş'ten şehit Halisdemir'e vefa
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi yönetimi, 15 temmuz darbe girişimi gecesinde şehit olan
Ömer Halisdemir’in, Niğde’deki kabristanını ziyaret etti.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik,
“Geçen ay ki temsilciler meclisi toplantımızda 104 yıl önce Çanakkale’de destan yazan
ecdadımızın huzurundaydık. Eylül ayı temsilciler meclisi toplantımızı da Niğde’de 15
Temmuz gecesi hainlerinin anlına ilk kurşunu çakan ve darbe girişiminin seyrini değiştiren
Ömer Halisdemir Komutanımızın huzurundaydık.” dedi.
Çelik, “15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain saldırıya maruz kaldık.
Silahlı kuvvetlerimizin içerisine sızmış terör örgütü mensupları masum vatandaşlarımızı
gözlerini kırpmadan şehit ettiler. Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun, Maraşlı Sütçü İmam,
İzmir'i işgal eden düşmana ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i çıkaran bu bereketli
topraklar, 15 Temmuz'da da hainlerin karşısına göğüslerini siper eden nice yiğitler çıkardı.
Vatanı, milleti için canını hiçe sayarak şehadet şerbetini içen komutanımızın ve bu vatan için
canını vermiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.
Şehitlikte okunan Kuran-ı Kerimin ardından dualar edildikten sonra program son buldu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19544.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Felahiye’de pekmez telaşı
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bağ bozumu ile birlikte pekmez kaynatma sezonu da başladı.
Kayseri’de bugünlerde vatandaşları pekmez telaşı sardı. Felahiye ilçesinde yıl boyunca
tüketmek için kullanılan pekmezleri kaynatmak için vatandaşlar kolları sıvadı.
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Felahiye ilçesi Alparslan Köyü’nde şehirden köylerine gelen vatandaşlar bağ bozumu ile
birlikte toplanan üzümleri taştan yapılma küçük havuzlarda ezerek pekmez toprağı ile süzülüp
şıra halini getiriyor. Elde edilen şıralar kaynatılarak pekmez oluyor.

Bağlarda başlayan bu işlem pekmez halini aldıktan sonra ise hem tüketim hem de ticaret
amaçlı görücüye çıkıyor.
Kaynatma işi çok meşakkatli
Pekmez kaynatma işleminin çok meşakkatli olduğunu belirten Mustafa Köse, bu süreç ile
ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Köse, pekmez kaynatma işlemini şöyle anlattı:
“İyice olgunlaşmış üzümler kesildikten sonra su dolu bir kapta iyice yıkanır. Bir küçük çuvala
bir sepet üzüm konur ve üzerine bir elinin avucu kadar pekmez toprağı konur. Gerçek adı 'ak
toprak' olan pekmez toprağı olarak geçer. Kireçli, beyaz bir topraktır. Kayseri’de en çok
Felahiye çevresindeki köylerde bulunur. Bildiğimiz topraktan farklı olan yanı pekmezin
ekşimesini önleyerek kalitesini arttırmasıdır. Şırayı mayalar, ekşiliğini alır. Daha sonra küçük
havuzlarda üzümler çiğnenir. Ortalama 18-20 kg.(bir sepet) üzümden 12 kg. üzüm suyu elde
edilir. Daha sonra o üzüm suyu odun ateşinde ısıtılır ve kaynamaya bırakılır.”
Kayseri’nin en kaliteli üzümlerinin yetiştirildiği bölgelerin başında gelen Felahiye’de,
vatandaşlar geleneksel yöntemleri kullanarak üzüm pekmezi üretirken renkli görüntülere de
sahne oluyor. Abdullah Kahraman ise pekmez kaynatma işlemi sırasında bekleme süresi uzun
olduğundan semaver ile çay demleyip, hem pekmezin kaynamasını beklediklerini hem de çay
keyfi yaptıklarını söyledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19545.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kıranardı’ya can suyu
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kıranardı Fatih Mahallesi’nde bağ, bahçe
ve tarla sulama için su kanalları yaptırıldığını söyledi.
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Kıranradı, Hisarcık bölgelerinin bağ ve bahçe sulama kanallarının bölge halkı için çok zaruret
içerdiğini çünkü bu yerlerin birer sayfiye yeri olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç,
“Geçen yıl KASKİ içme suyu şebekesini yeniledi ve kanalizasyon şebekesi döşeme çalışma
gerçekleştirdi. Doğalgaz hattı çalışması ana cadde ve sokaklarda tamamlandı. Şimdi köy
içinde doğalgaz hattı çalışması devam ediyor. Bu neden ile altyapı çalışmaları neticesinde
birçok yerde sulama su arkları yani kanalları kırılmış, bozulmuş veya yok olmuş hatta bazı
yerlerde yerleri değiştirilmiştir. Bölge halkı için çok önemli olan meyve ile sebzecilik ile
uğraşan bir yer için öncelikle su kanalların yapılması için çalışma başlattık“ dedi.
Kıranardı bölgesi kanal çalışmasının devam ettiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
Kıranardı Bölgesinde toplam uzunluğu 2 bin 150 metre olan suluma kanalının bu yıl
tamamlanarak hizmete sunulacağını kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kıranardı Bölgesi’nde yapılan toplantılarda halkın ilk isteğinin
sulama kanallarının yapılması olduğunu, çünkü yaz aylarında vatandaşların bahçelerin
sulanamaması sonucu hem sebze hem de meyve alamayacaklarını bildiklerinden dolayı
belediye olarak bu çalışmaya önem verdiklerini sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19546.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Şeker eski çalışanları adliyeye sevk edildi
Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında
gözaltına alınan Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda görevli 11 kişi
adliyeye sevk edildi.
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Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığı ile Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen,
Yozgat merkezli yapılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri Şeker Fabrikası ve
Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda görevli ve daha önce görev yapmış 16 kişi gözaltına
alınmıştı. 5 kişi serbest bırakılırken, 11 kişi ise Yozgat Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin
ardından Yozgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye
çıkartılmak üzere Boğazlıyan ilçesi adliyesine sevk edildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19547.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Enflasyon en fazla Kayseri, Sivas ve
Yozgat’ta arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanın eylül ayı enflasyon rakamları
beklentilerin altında kaldı. Zam şampiyonu salatalık olurken, en fazla balığın fiyatı düştü.
Aylık bazında en yüksek artış ise yüzde 0,77 ile TR72'de (Kayseri, Sivas, Yozgat) oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Eylül ayı 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2016
yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde
4,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,92
artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış yüzde 0,77 ile TR72'de (Kayseri, Sivas, Yozgat) oldu. İstatistiki Bölge
Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına
göre en yüksek artış yüzde 6,08 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde, bir önceki
yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 9,36 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde ve on
iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,12 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde
gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış yüzde 2,70 ile ulaştırma grubunda oldu.Ana harcama grupları itibariyle
2016 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğitimde yüzde 1,98, lokanta ve otellerde
yüzde 0,67, konutta yüzde 0,41 ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,28 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama
grupları itibariyle 2016 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz
içeceklerde yüzde 0,70 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,43 düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış yüzde 22,61 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de,
bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim (yüzde 10,37), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 10,03),
sağlık (yüzde 9,65), lokanta ve oteller (yüzde 8,31) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama
grupları oldu.
Eylül 2016'da endekste kapsanan 417 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarında değişim
olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 111 maddenin ortalama fiyatlarında ise
düşüş gerçekleşti.
Yİ-ÜFE
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,29
artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,79 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 1,78 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,07 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı
sektöründe yüzde 0,20 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,31 artış, elektrik ve gaz
sektöründe yüzde 0,24 artış ve su sektöründe yüzde 0,10 düşüş olarak gerçekleşti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19548.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Hazineye ait tarım arazisi satışlarında süre
uzatıldı
Kayseri Defterdarlığı'ndan yapılan açıklamada, 2/B ve hazineye ait tarım arazisi satışlarında
sürenin uzatıldığı bildirildi.
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Açıklama şu şekilde: "Kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş araziler ile
hazineye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında belirtilen süreler içinde başvuru
yapma hakkını kaçırmış olanlar için ek süre verildi. 07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6292 sayılı
Kanuna ‘Geçici Madde 4’ eklenerek bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (7 Eylül
2016) 6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B taşınmazlarının satışına ilişkin; satın alma
başvurusunu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat
bedelini) ödemeyenlere ve taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde
ödemeyenlere altı ay süre verilmiş olup, bahse konu süre 7 Mart 2017 tarihinde sona
erecektir. Yine 6292 sayılı Kanunun 12. maddesi kapsamında kalan Hazineye ait tarım
arazilerinin (tarımsal amaçla kiralayan, kullanan ve paydaşlarına) satın alma başvurusunu
yapmayanlara bir yıl süre verilmiş olup, bahse konu süre 7 Eylül 2017 tarihinde sona
erecektir. Hak sahibi olan vatandaşların, müracaat tarihi sonuna kadar Defterdarlık ve İlçe
Mal Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19549.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

İstikbal en itibarlı marka seçildi
Türkiye çapında gerçekleştirilen bir araştırma sonucuna göre İstikbal, mobilya sektöründe en
itibarlı marka seçildi.
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İtibar Atölyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından 5'incisi
gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nın sonuçları açıklandı.
59 yıllık köklü geçmişe sahip İstikbal, Türkiye’nin en kurumsal markaları arasında
gösteriliyor.
Boydak Holding Mobilya Grubu Pazarlama ve Reklam Koordinatörü Bilal Uyanık yaptığı
açıklamada sürekli olarak Ar-Ge ve inovasyona yatırım yaparak yenilikçi fikirler üretildiğini,
markanın inovatif kimliğini sürekli yenileyerek rekabetçi güçlerini hem küresel hem de yurtiçi
pazarlarda artırdıklarını belirtti.
Uyanık, “Bugün geldiği noktada mobilya sektörünün öncüsü olan İstikbal, gerek kalitesi
gerekse ürün gamı ve fiyatlarıyla tüm tüketicilere dokunan ve tüketicilerin kalbinde yer
edinen bir marka olmuştur. Türkiye’nin en itibarlı mobilya markası olarak bu unvanı taşımaya
layık görülmesi bu başarısının bir sonucudur.” Dedi Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19550.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

İhracat hızına tatil freni!
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına
kıyasla yüzde 0.8 azalışla 10 milyar 451 milyon 720 bin dolar olarak gerçekleşti. TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu yıl 150 milyar $ yakalanır” dedi.
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İhracatın Eylül ayında artış kaydedememesinin ana sebebinin Kurban Bayramı tatilinin 9 gün
olmasından kaynaklandığını belirten Büyükekşi, “Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı perşembe
günü başlarken bu yıl pazartesi günü başladı. 9 günlük bir Kurban Bayramı tatili yaşadık.
Hafta sonlarını da dâhil edersek ayın %40’ını tatil ile geçirdik. Buna rağmen ihracat değeri
oldukça tatmin edici.” dedi.
Kurban Bayramı tatilinin etkisine de değinen Büyükekşi “bayramın ilk günü geçen seneki gibi
Perşembe gününe denk gelse idi, bu ay ihracatımız %9 artış kaydedecekti. 2016’nın kalan 3
ayında bu performansla devam edersek 150 milyar dolar ihracatı rahatlıkla yakalayabiliriz”
dedi.
Bayram tatili etkisine rağmen gelen ihracat rakamının bir başarı olarak algılanması gerektiğini
kaydeden Büyükekşi “Bu yıl Eylül ayında çalışma günü başına gerçekleştirilen ihracat
2016’nın en iyi performansı olarak karşımıza çıkıyor. Ocak ayında çalışma günü başına
günlük ihracat 366 milyon dolar iken Eylül’de bu rakam 479 milyon dolar oldu. Aylık ihracat
rakamının detaylarına indiğimizde Ağustos ve Eylül’de ihracatımızda yönün yukarı
döndüğünü net olarak söyleyebiliriz.” dedi.
Otomotiv ve hazır giyim ihracatı sırtlıyor
Sektörel bazda Eylül ayında otomotiv endüstrisi yüzde 3,7 artışla 1 milyar 942 milyon dolarla
en fazla ihracata imza atarken, bunu 1 milyar 326 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon
ile 1 milyar 98 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.
İhracat pazarları

İhracat pazarları incelediğinde Eylül ayında 119 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 114 ülke ve
bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkede ise Almanya’ya yüzde 2,9,
İtalya’ya yüzde 10,4 artış; İngiltere’ye yüzde 13,8, Irak’a yüzde 5,1 ve ABD’ye de yüzde 7,8
düşüş yaşandı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında da en yüksek ihracat artışı yüzde 80,2
ile Bulgaristan’da gerçekleşti. Bunu 36,8 artışla İran izledi.
Eylül ayında ihracatı ülke grubu bazında, Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 3, Uzakdoğu
ülkelerine yüzde 0,6 arttı. Yılın ilk 9 ayında ise Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 5,4 ve
Kuzey Amerika’da yüzde 2,3 oranlarında arttı. Toplam ihracatta AB’nin payının geçen sene
Eylül ayında yüzde 49’dan bu sene yüzde 51’e yükselmesi dikkat çekti. Eylül ayında 43 ilin
ihracatı artarken, 36 ilde de gerileme meydana geldi. En fazla ihracat yapan ilk 3 il ise şöyle
sıralandı: İstanbul 4,6 milyar dolar, Bursa 1,1 milyar dolar ve Kocaeli 807 milyon dolar.
“ Bir çok ülkeden daha ilerideyiz”
22 Eylül’de OECD’nin 2016 yılı küresel ticaret büyüme beklentisini düşürmesinden sonra
geçtiğimiz Salı günü de Dünya Ticaret Örgütü 2016 küresel ticaretteki büyüme tahminlerini
sert bir şekilde aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,8’den yüzde 1,7’ye düşürdü.
“Saldırılar ekonomi üzerinden de yapılıyor”
TİM Başkanı “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ülkemize yönelik saldırılar çok farklı
mecralar üzerinden yürütülüyor. Bunlardan biri de ekonomi. Ancak bu ülkenin ihracatçıları
olarak bizler, tüm gayretimizle özellikle ekonomimize yönelik bu saldırıları bertaraf etmek
için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.
Bu bağlamda dünya ticaretinin seyrini de değerlendiren Büyükekşi, şu açıklamayı
yaptı: “Dünya ticaretindeki daralma devam ediyor. 2016 yılı Temmuz ayında dünya toplam
ticareti yüzde 5,4 daralma ile 8,4 trilyon dolar olarak gerçekleşti. 2015’te bu rakam 8,9 trilyon
dolar idi. Bunların yanında İngiltere’nin ihracatında Temmuz’da yüzde 11,7 Çin’in
ihracatında yüzde 7,3 ve ABD’nin ihracatında yüzde 6,4 düşüş gerçekleşti. Ülkemiz ise her
şeye rağmen başarılı bir ihracat grafiği sergiliyor. Türkiye büyümeye, kalkınmaya ve daha
fazla ihracat gerçekleştirmeye devam ediyor ve edecek. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19551.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Anne sütünden daha iyisi yok!
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Genç, anne sütünün önemine dikkat
çekerek, "Anne sütü, bebeklerin gereksinimi olan tüm besin öğelerini ilk 6 ay sağlayabilen en
iyi besin. Anne sütü tamamen doğal, bebeğin büyümesi için yeterli, daima taze, mikropsuz,
uygun ısıda ve bedava" dedi.
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Anne sütü, bebeklerin sağlığı ve gelişimi için ihtiyacı olan besin ve mineraller açısından
benzeri olmayan mucize bir besin. 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası'nda anne sütünün

yararları bir kez daha gündeme gelirken, emzirmenin bebek ve anne sağlığı açısından
önemine de vurgu yapıldı.
Özellikle ilk 6 ayda anne sütü ile beslenen bebeklerin daha az enfeksiyona yakalandığını
belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Genç, "İlk aylarda anne sütü
ile beslenen bebeklerde hastalık riski oranı azalır, daha az çocukluk çağı obezitesi sorunu
yaşar, zeka gelişimleri de mama ile beslenen çocuklardan fazladır. Yeni doğan bebek için en
ideal mucizevi besin olan anne sütünde aslında her hastalığın ve sorunun çözümü var" diye
konuştu.
Başarılı doğum emzirme ile tamamlanır
Doğum sürecinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Cüneyt
Genç, anne sütünün koruyuculuğu ve yararları ile ilgili şu bilgileri verdi:
"Doğum sonrası eğer anne, bebeği emziremezse yapılan başarılı doğumun hiçbir önemi
kalmaz. Anne sütü ile beslenme, yeni doğmuş bireyin en sağlıklı besini olduğu kadar hakkıdır
da. Her anne de hem emzirme deneyimini yaşamak hem de doğanın bu mucizevi besinini
canının parçası bebeğine vermek ister. Doğumdan sonra ilk beş gün gelen süt (kolosturum) az
miktarda olmasına rağmen olgun sütlere göre çok daha fazla büyüme ve antienfektif ögeler
içerir. Anne sütünde bulunan protein oranı, hayvan sütlerine oranla daha az olmasına rağmen
enfeksiyonlara karşı koruyucu bir kalkandır. Her anne bebeği için en uygun sütü ürettir.
Örneğin prematüre doğum yapan annelerin sütleri diğer anne sütlerine oranla daha fazla
büyüme faktörü içerir.
Bebeğin sinir sisteminin de sağlıklı gelişimini sağlar
Hiçbir mama ve süt anne sütünün yerini tutamaz. İlk 6 ay bebeğin büyümesinde ve
gelişmesinde ihtiyacı olan enerji, protein, yağ, vitamin ve mineraller anne sütünden yeterince
karşılanıyor. Bebeğe gerekli olan bütün mineralleri sunan anne sütü doğumdan sonra tüm
bebeklere D ve K vitamini desteği sağlıyor. Bebeğin hassas sindirim sistemi anne sütünde
bulunan mineral ve proteinleri daha kolay sindiriyor ve bebeğin sinir sisteminin de sağlıklı
gelişmesini sağlıyor. Böylece anne sütü ile beslenen bebeklerde kabızlık, gaz ağrısı ve pişik
olasılığı daha az görülüyor."
Emzirme, meme ve yumurtalık kanseri riskini azaltıyor
Emzirmenin bebek sağlığına faydalarının yanı sıra anne sağlığında da etkin bir rolü olduğuna
dikkat çeken Dr. Genç, şu bilgileri verdi: "Emziren annelerde meme ve yumurtalık kanseri
oluşma riski azalıyor. Doğumdan sonra annenin iç organları ve ruhu da tazeleniyor. Emziren
anne ve bebek arasındaki duygusal bağ güçleniyor. Anne, hastalıklara karşı daha dirençli
oluyor. Emzirmek memede süt birikiminden dolayı oluşan komplikasyonları ortadan
kaldırıyor. Aynı zamanda lohusa dönemindeki bir anne bebeğini emzirmeye devam ettiğinde,
emzirme sırasında salgılanan oktitosin hormonu sayesinde rahimi kendini yeniliyor ve
doğumdan önceki haline hızlı bir şekilde geri dönmesini sağlıyor" Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19552.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Evlilik okulu seminerleri başlıyor
Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından ‘Evlilik Okulu
Seminerleri’ düzenlenecek.
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Sabancı Kültür Sitesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek seminerler Kasım ve Aralık
aylarında 6 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Saat 14. 00’da başlayacak olan etkinliğin en az
5 oturumuna katılanlara “Evlilik Okulu Semineri Katılım Belgesi” verilecek.
Seminerlere kayıt yaptırmak isteyenler ‘errem.erciyes.edu.tr’ adresinden online başvuru
yapabilir.
Seminer tarihleri ve eğitimcilerin isimleri ise şöyle:
1-) İnsan Niçin Evlenir? 10 Kasım Perşembe
Öğr. Gör. Mustafa ATAK (ERREM Müdürü)
2-) Evlilik ve Maneviyat 24 Kasım Perşembe
Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE (Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
3-) Evlilik Aşkı Oldurur 8 Aralık Perşembe (Dr. Senai DEMİRCİ)
4-) Aile Hukuku 22 Aralık Perşembe
Prof. Dr. Murat DOĞAN (ERÜ Hukuk Fakültesi Dekanı ve ERÜ Rektör Yardımcısı)
5-) Evlilikte Cinsellik 5 Ocak Perşembe
Psikiyatrist Dr. Hatice ALİBAŞOĞLU (Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
6-) Evlilikte İletişim ve Sorun Çözme 19 Ocak Perşembe
Öğr. Gör. Mustafa ATAK (ERREM Müdürü) (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19553.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Dizilerdeki alkol sahneleri kaldırılmalı
Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk dizilerdeki kanuna da aykırı olan alkol sahnelerinin
gençler üzerinde özendirici etkisi olduğuna dikkat çekerek, sektörü duyarlı olmaya davet etti.
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Dizilerdeki alkol sahneleri kaldırılmalı 0 0 Türk televizyonlarında yayınlanan dizilerde yer
alan alkol sahneleri için Yeşilay'dan uyarı geldi. Dünyanın en çok televizyon izleyen
toplumlarından biri olan ülkemizde diziler çok seviliyor, izlenme rekorları kırıyor.
Televizyonun sosyal yaşantı üzerinde önemli bir güç olduğunu ve topluma etkisinin büyük
olduğunu belirten Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, dizilerde alkol kullanımını
özendirecek unsurların kullanılmaması konusunda senarist, yönetmen ve yapımcılara çağrıda
bulundu. Özellikle çocuklar ve gençlerin dizi karakterlerini rol model aldığını belirten Öztürk,
"Televizyon dizileri toplumun büyük kitlesi tarafından ilgi ile izleniyor. Üstelik bu kitle her
sosyo-ekonomik çevreden, farklı bölgelerden, farklı eğitim düzeyinden oluşuyor. Dolayısıyla,
dizilerde aktarılan konular toplumun birçok kesiminin algısını çok kolay etkileyebiliyor.
Toplum tarafından sevilen bir karakter dizide alkol tüketiyor ise, bu olumlu bir davranış
olarak algılanıyor ve özellikle gençler tarafından taklit ediliyor. Bunun önüne geçmek için
dizilerde alkol özendirici sahnelerin yer almaması gerekiyor. Bu sahnelerin oldukça fazla
olduğuna da dikkatleri çeken Öztürk açıklamasında; "Bu sahneler, alkolü özellikle gençler
üzerinde normalleştiriyor; üzüldüğünde alkol, mutlu olduğunda alkol alan dizi sahneleri
izleyicileri de bu şekilde yönlendiriyor. Marka verilmese dahi alt metinlerle alkol endüstrisi
reklamlarını yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü bir kadehin dahi alkol bağımlılığına kapı
araladığını belirtiyor. Bu sahnelerin önüne geçilmeli" şeklinde konuştu. Dizilerin toplumu
etkileme gücünün yüksek olduğunu belirten Öztürk; "Gençlerimize ve toplumumuza fayda
sağlayacak, katkı sunacak ve insanlar arasındaki ilişkileri doğru davranışlar üzerinde
güçlendirecek olumlu içeriklerin olduğu sahnelerin artırılması gerekiyor. Bu noktada Yeşilay
uzmanları her zaman senarist, yapımcı ve yönetmenlerimize katkı sunmaya hazır" dedi.
Kanunlara aykırı uygulamalar kabul edilemez 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı
Kanunu kapsamında televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri
özendirici görüntülere yer verilemeyeceğini belirten Prof. Dr. Öztürk, sadece marka
göstermemenin yeterli olmayacağını, tümüyle alkol sahnelerinin yer almaması gerektiğini
söyledi ve bu konuda dizi sektörünü duyarlı olmaya davet etti. RTÜK'e çağrı Yeşilay Başkanı
Prof. Dr. Mücahit Öztürk, dizilerin denetimi konusunda Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun
denetimlerini sıkılaştırarak, bu alandaki çalışmalarını artırmasının gerekliliğine de dikkat
çekti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19554.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Peynirde AB'yi yakaladık!
Yetkililer tarafından Türkiye’de kişi başı peynir tüketiminde Türkiye'nin Avrupa Birliği
ülkelerine yaklaştığı belirtilerek, son yıllarda yapılan yenilikçi peynir çeşitlerinin, tüketimi
arttırdığı kaydedildi.
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Türkiye kişi başı peynir tüketiminde AB ülkelerini yakaladı. Ulusal Süt Konseyi'nin verilerine
göre Türkiye'de kişi başı peynir tüketiminin 16.5 kilogram olduğu tahmin ediliyor. Avrupa
Birliği'ne üye 27 ülkede kişi başı peynir tüketim miktarı 17.01 kg. iken ABD'de ise bu rakam
15.07 kilogram. Birçok göstergede Avrupa ülkelerinin gerisinde kalan Türkiye, peynir
tüketiminde ise Avrupa'ya yaklaştı.
Neden peynir?
Peynir enerji değeri yüksek, protein, kalsiyum ve B2 vitamini yönünden zengin bir besin.
Sindirimi sütten daha kolay olan peynirin yağ oranı ise çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Ph
seviyesini kontrol edebildiğinden diş için iyi bir koruyucudur. Peynir aynı zamanda iyi bir
fosfor kaynağıdır. Bir yetişkinin günde ortalama 800 mg. fosfor alması gerekiyor ve bu
anlamda 100 g taze peynir tüketimi ile günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 30-40'ı, fosfor
ihtiyacının da yüzde 12-20'si karşılanabiliyor. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19555.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Bilgiyurdu konferansları başladı
Kayseri'de 2006 yılından beri faaliyetine devam eden Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve Kültür
Derneği yeni dönem konferanslarına başladı. Konferanslara rahmetli Ahmet Vehbi Ecer’in adı
verildi.
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Konferans öncesi bir konuşma yapan dernek başkanı Mustafa Öztürk, "Bugün itibari ile yeni
dönem konferanslarımıza başlamış bulunuyoruz. Aldığımız karar gereği bu dönem
konferanslarımıza "Ahmet Vehbi Ecer Konferansları" demeyi uygun bulduk. Bugün
gerçekleştireceğimiz ilk konferansımızı 8 Aralık 2014’te aramızdan ayrılan hoşgörü timsali,
milliyetçi ve vatansever kimliği ile tanıdığımız aynı zamanda akademisyen olarak şehrimizde
uzun yıllar hizmet veren Dr. Ahmet Vehbi Ecer ile başlamak istedik. Ahmet Vehbi Bey'in
hayatını, kişiliğini ve O'nun dünyasını bilen kişilerden Türk Ocağı Kayseri Şubesi başkanı
Prof. Dr. Mustafa Ünal ve yine O'nun yakın çalışma arkadaşı Prof. Dr. Kemal Atik
hocalarımızdan dinleyeceğiz. Konferanslarımız Haziran ayına kadar devam edecek ve bu
vesile ile herkesi cuma günleri akşamı konferanslarımızı dinlemek üzere davet ediyorum"
dedi. Konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Hocaların hocası Ahmet Vehbi
hocamı anlatmak kolay değil. Kendisi hoşgörü timsali idi. Öğrencilerini çok sever ve onların
hep pozitif özelliklerini öne çıkarırdı. Kin nedir bilmez, hırsa kapılmazdı. Kimseye kırılmazdı.
Hakkı olmayan hiçbir şeyi kabul etmezdi. Kendisiyle fikir mücadelesine giren öğrenciler bile
O'nun dersini dinlemek için yarış ederlerdi. Hoca bazı kesimlerin hedefi olmuş ve haksızlık
yapılmıştır. Aradan uzun zaman geçtikten sonra kendisinden helallik isteyen çok öğrencisi
olmuştur." dedi. Prof Dr. Kemal Atik ise, konuşmasında hocanın "Maturidilik" görüşü
üzerinde durdu. Hocanın Eş'arilik ve Maturidilik konusunda yazmış olduğu kitaplardan
bahisle, O'nun bu düşüncelerinin bir çığır açtığını ifade etti. Atik, Hoca ile yaşadığı pek çok
hatırayı paylaşarak; Hocanın hoşgörülü, vatansever, iyi bir milliyetçi, duyarlı bir insan, ileri

görüşlü ve duygulu bir kişilik olduğunu misalleriyle ortaya koydu. Prof. Dr. Kemal Atik,
Ahmet Vehbi Ecer Hoca'nın dinlemeyi çok sevdiği Haşr suresi 10. ayetinin arapça metnini
okuyup, Türkçe mealini açıklayarak konuşmasını tamamladı. Konferansa Vehbi Ecer
Hoca’nın eşi ve çocuklarının teşrif etmeleri toplantıya ayrı bir heyecan kazandırdı. Bilgiyurdu
derneğinde “Vehbi Ecer Konferansları”na 7 Ekim 2016 Cuma günü saat 19.30’da devam
edilecek. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19556.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Yeraltında resim sergisi
Yeraltında resim sergisi İstanbullu sanatçılar Kapadokya Bölgesi’nde yerin 20 metre altında
karma sergi açtılar.
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Türkiye, İtalya ve Gürcistan’da ortak sergiler düzenleyen Bersen Özkan, Güler Özcan,
Mihrişah Süerdaş, Mine Ülger ve Sema Sevgen 2009 yılında Burhan Yıldırım atölyesinde
başladıkları dostluklarını ve sanat serüvenlerini “25314” adlı sergi ile sürdürüyorlar. Beş
arkadaş eserlerini bu kez dünyanın ilk ve tek yeraltı seramik müzesi olan Güray Müze’nin
galeri bölümünde sanatseverlerin beğenisine sundular.
Geometrik komposizyonlar, soyut dışavurumlar, kaotik betimlemeler ile farklı yorumları olan
sanatçıların eserlerinden oluşan sergi, Avanos Güray Müze’de ziyarete açıldı. Açılışa;
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Avanos Belediye
Başkan Vekili Gülay Tüysüz Demirtaş ile Kapadokyalı birçok sanatçı ve sanatsever
katıldı. Nevşehir’in Avanos İlçesinde Yeni Mahalle Dereyamanlı Sokak’ta açılan sergi 15
Ekim’de sona erecek. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19557.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Olgunlaşma Enstitüsü Gesi’yi işledi
Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü bir yıllık çalışmalarını sergiledi. “Gesi Bağları” temalı resim
sergisi ve tiyatro oyunu sergilenen etkinlikte yörenin kültürel sosyal konuları ele alındı.
Enstitünün çalışması Gesi Bağları türküsüyle isminin duyuran yörenin bilinmeyen ve ön plana
çıkmayan sosyal ve kültürel yaşamını gün yüzüne çıkardı.
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Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü, Gesi Mahallesinin kültürel ve sosyal yaşamını ele alan bir
resim sergisi ve tiyatro oyunu gerçekleştirdi. Bir yıl boyunca enstitüde eğitim gören
kursiyerler tarafından yapılan yöreyi anlatan resimler davetlilerden tarafından beğenildi.
Profesyonel çalışmaları aratmayan çizimlerde Gesi Mahallesinin mahalle kültürü, mimarisi,
günlük yaşam, geçim kaynakları ele alındı. Ayrıca kurum içinde açılan tiyatro kursuna katılan
öğrenciler
kaleme
aldıkları
“Gesi
Bağları
Türküsünü”
anlatan senaryoyu
sahnelediler. Sergide ayrıca Gesi evleri çizimli el işlemesi davetlilere gösterildi.
Gesi Bağları anlatıldı
Her yıl tarihi ve kültürel olarak bir tanıtım yaptıklarını belirten Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü
Müdürü Özlem Dayıoğlu, “Kursiyerlerimiz ile birlikte hazırladığımız bir yıllık çalışmamızı
sergiledik. Bu yıl Gesi Bağları temasını işledik. Yörede yaşanan kültürel ve sosyal yaşam ve
geçim kaynaklarını ele aldık. Program kapsamında, pazarlama, araştırma, tasarım, giyim,
nakış, grafik ve resim, seramik ve cam teknolojisi ile çocuk gelişimi bölümlerindeki
öğrenciler, kursiyerler ve çalışanların hazırladığı ürünlerden meydana gelen eserler
sergiledik” dedi.
Resimlerle nostalji
Olgunlaşma Enstitüsü resim bölümü kursiyerlerinin dönem boyunca yaptıkları çizimleri
sergide beğeni topladı. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan çizimler profesyonel ressamların
tablolarını aratmadı. Kursiyerler resimlerde, Gesi Mahallesinin kültürel yaşamını, geçim
kaynaklarından biri olan gilaburu, üzüm ve hayvancılığını işledi. Yöredeki mimari yapı ve
halkın yaşam biçimlerini çizen amatör ressamlar sergiyi gezenlere nostalji yaşattı.
Çalışmalarda, Gesi Bağları Türküsüyle ismi ülke genelinde bilinen yörenin daha önce çok
fazla anlatılmayan sosyal yaşamı ve kültürü davetliler tarafından görüldü.
Defile gibi tiyatro
Sergi sonrasında enstitüde eğitim alan kursiyerler tarafından “Gesi Bağları” temalı tiyatro
gösterisi sergilendi. Senaryosu kursiyerler ve eğitici öğretmenler tarafından kaleme alınan
eserde Gesi Bağları Türküsünün hikayesi ve yörenin sosyal yaşamı sahnelendi. Ayrıca gösteri,
bir defileye sahne oldu. Kurumun kursiyerleri tarafından işlenen ve dikilen kıyafetler
oyuncular tarafından sahnede giyildi. El işleme motifleri ve yörenin kültürünü anlatan
renkleriyle dikilen elbiseler oyun esnasında oyuncular tarafından giyilerek seyircilere
gösterildi. Gesi’de geçmiş dönemde yaşayan iki gencin aşk hikayesinin anlatan tiyatro
gösterisinde, Kayseri şivesi ve gelin alma, düğün gibi temalar işlendi.

Geçmiş döneme ait sevdalar, geçim sıkıntısı ve yaşam şartlarıyla gelen hayatın zorlukları
oyuncuların yetenekleriyle seyirciye anlatılmaya çalışıldı. Duygusal anların yaşandığı tiyatro
gösterisi seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19558.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Plaklarla nostaljik yolculuk
Sivas’ın Zara ilçesinde, belediyede çalışan 45 yaşındaki Sait Ay, yıllardır biriktirdiği plak ve
makara banttan oluşan koleksiyonunu babasına ait evde sergiliyor.
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Kızılırmak Mahallesi'nde yaşayan Ay'ın plak merakı, eniştesinin 1980'li yıllarda Zara'da plak
dükkânı açmasıyla başladı. Ay, çok sayıda plak, makara bant, pikap ve makara teyp alarak
koleksiyon oluşturdu. Arşivinde 2 bin plak ve makara bant ile 10 pikap ve makara teybi
bulunan Ay, koleksiyonunu babasına ait apartman dairesinin müzeyi andıran odasında
sergiliyor. Sait Ay, koleksiyonunda çok sayıda sanatçının her tarzdan 2 bine yakın plağının
bulunduğunu söyledi. Her gün odasında 2 saat kadar müzik dinlediğini belirten Ay, böyle
mutlu olduğunu dile getirdi. Plakseverlerin internet üzerinden kurdukları grupla fikir ve plak
alışverişi yaptığını anlatan Ay, "Ben de fazla olan plaklardan onlara veriyorum, onlardan fazla
olanları ben alıyorum. Plağına göre değeri var, Türkiye'de 8-10 tane bulunan nadir plaklar var.
Bunların değeri 500 liraya kadar çıkıyor." dedi. Nostaljik yolculuk Plak koleksiyonunun
bulunduğu odayı görenlerin yüz ifadesinin değiştiğini belirten Ay, şunları anlattı:
"Koleksiyonumu görenlerin eğer yaşları 40'ın üzerindeyse 20-30 yıl geriye gidiyorlar. Müziği
seven kişiyse daha büyük bir heves alıyor. 'Şu sanatçı var mıydı, sanatçının şu şarkısı var
mıydı?' diyerek dinlemek istiyor. Onu dinlediği zaman 'Keşke benim de böyle bir yerim olsa'
diyerek heves edenler de var. Plaklar için harf sırası yaptım. Sanatçının ismi hangi harfle
başlıyorsa plağını da o alfabetik sıraya göre koyuyorum. Plakların en büyük düşmanı toz,
plağı çizmemek lazım. Bunlar hassas şeyler, pikaba koyarken tırnağınız bile değse plak
çiziliyor hemen. Her dinlediğim plağı pikaba koymadan önce ilaçlı bezle siliyorum. Sabah
kalktığımda da akşam yattığımda da müzik dinlerim. Genelde arabesk müzik dinlerim, Orhan
Gencebay ve Ferdi Tayfur hayranıyım. Onların da hemen hemen tüm albüm serisinin plağı
var elimde." Koleksiyonunu görmek için şehir dışından gelenler olduğunu ve gördüklerinde
çok beğendiklerini söyleyen Ay, davet edildiği bazı bazı programlarda plak çaldığını ve
bundan zevk aldığını anlattı. "Plağın hışırtısı bile ayrı zevk veriyor" Plak koleksiyonu olan
odaya girdiğinde farklı bir mutluluk yaşadığını kaydeden Ay, "Hiç dinlemesem bile kapıdan
içeri girip vitrine şöyle bir baktığımda plakları sırayla gördüğüm zaman bile mutlu oluyorum.
İçlerinden çıkartıp bir tane dinlediğim zaman daha çok mutlu oluyorum." diye konuştu.
Koleksiyonu için ailesinin de desteğini aldığını belirten Ay, onların da odada müzik
dinlenmekten hoşlandıklarını aktardı. Teknolojiye rağmen plaktan müzik dinlemenin farklı
duygu hissettirdiğini vurgulayan Ay, şöyle konuştu: "Plağın hışırtısı bile insana ayrı bir zevk
veriyor. İnternet üzerinde bulamayacağınız şarkılar bende var. İnternetten istediğiniz

şarkıcının istediğiniz şarkısını dinleyebiliyorsunuz ama ben bir sanatçı söylesem
bulamazsınız. Ama onun plağı bende var. Koleksiyonumu elimden çıkartmayı
düşünmüyorum. Ömrüm yettiği sürece koleksiyonumu daha da çoğaltmayı düşünüyorum.
Koleksiyonuma maddi teklifler yapanlar oldu, hiçbir zaman düşünmedim çünkü biliyorum ki
teklif edilen paranın iki katını versem 10 yılda bu koleksiyonu bir araya getiremem.
Koleksiyonuma değer biçemiyorum, benim için çok değerli. Maddi değer benim için ikinci
planda kalıyor." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19559.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Independent iddiası: Bin Türk komandosu
Suriye'ye girdi
Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde bin Türk özel kuvvet askerinin Suriye'ye girdiği iddia
ediliyor.

04 Ekim 2016 Salı 13:54

İngiltere'ye yayın yapan Independent gazetesi, Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde
bin Türk özel kuvvetleri askerlerinin Suriye'ye girdiğini yazdı. Gazeteye göre, Özgür Suriye
Ordusu ile birlikte hareket eden Türk askeri, 'güvenlikli bölge' kurmanının adımlarını atıyor.
Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Halep'in kuzeyinde ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye
Ordusu, 48 saat içinde IŞİD'in elindeki Dabık kasabasına girmeyi planladıklarını duyurmuştu.
Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile IŞİD arasındaki çatışmaların şiddeti de
giderek artıyor.
Halep'in kuzey kırsalındaki Dabık kasabası IŞİD'in propagandasının önemli ayaklarıdan biri.
Dabık adını taşıyan İngilizce dilinde bir dergi de basan örgüt, hadisi şerifleri dayanak
göstererek, ahir zamandaki büyük savaşın burada olacağını düşünüyor.
ÖSO Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında toplam 111 yerleşim alanını IŞİD'den aldı. Bu
Yaklaşık 960 kilometre karelik bir alana tekâbül ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19560.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

30 ‘Bylock’ kullanıcısı adliyeye çıkarıldı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında
‘Bylock’ kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 68 kişiden 30’u adliyeye çıkarıldı.

04 Ekim 2016 Salı 14:18

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Savcılığına bağlı Anayasal Düzene Karşı İşlenen
Suçlar Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında, değişik meslek gruplarına yönelik
olarak FETÖ/PDY operasyonu yapıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY örgütünün kullandığı ‘Bylock’
programı
kullandıkları
belirlenen
82
şahsa
yönelik
operasyon
yapıldı.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan 68 şahıstan 30’unun işlemleri biterek adliyeye çıkarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19561.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Öğrencisi ‘Yaman Dede’yi anlattı
Talas Belediyesi’nin daveti üzerine konferans için Talas’a gelen Kurtuluş Savaşı’nın Doğu
Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir, Yaman Dede
Konağı’nda Hocası Yaman Dede’yi anlattı.

04 Ekim 2016 Salı 16:23

Anlatırken heyecanlanan ve gözyaşları içinde hocasından bahseden Timsal Karabekir, onun
öğrencisi olduğu için çok şanslı olduğunu ifade etti.
Yaman Dede olarak bilinen Mehmet Abdulkadir Keçeoğlu’nun Rum bir ailenin evladı olarak
dünyaya geldiğini söyleyen Karabekir, “1953 ya da 1954 yılında İngiliz okuluna başladım.
Yaman Dede benim de hocam olmuş. İsmi Kadri Keçeli Bey. Son derece sevecen ve güzel bir
insandı. İstanbul’da bir okulun programına gittiğimde bir kız çocuğu kalktı bir naat-ı şerif
okudu. O kadar içime işledi ki bu naatın sahibi olan Yaman Dede’nin peşine düştüm. Yaman
Dede’nin kitabı bana geldiğinde tanıdım kendisini. Onu okudukça dinledikçe anlamaya
başladım. Şimdi çok hayıflanıyorum zamanında onun öğrencisiyken onu nasıl anlamamışım”
diye konuştu.
Yaman Dede’nin Mevlana ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini ifade eden Timsal
Karabekir, “Yaman Dede evleniyor ve bir kızı oluyor. Uzun zaman Müslüman olduğunu

saklıyor. Ne zaman kilise işin içine giriyor o zaman Yaman Dede’yi ailesinden koparıyor.
Rum ailenin Müslüman babası çünkü. Çok zorluk çekmiş. Yüreğime işlemiş olan bir hatırası
vardır. Üsküdar’da bir kış sabahı, kar yağarken evi terk etmiş ve iskelede sabahlamış.
Sonrasında bir tanıdığı ona yardımcı olmuş ve yabancı okullarda Türkçe öğretmenliği yaparak
hayatını devam ettirmiş. Çocuklara çok güzel yollar açıyor. O çocuklarla bir baba gibi
ilgileniyor. Dine ısınamayan birçok çocuğu gerçekten Allah’a yakınlaştıran bir insan. Böyle
böyle zaman içinde Yaman Dede, ‘Yanan Dede’ olmuş. Okuldan çıktığı zaman bazen
parmaklıklara tutunurmuş. ‘Hasta mısın Hocam?’ diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz
aklıma geldiği zaman ben böyle oluyorum. Yüreği gerçekten yanmış bir insan.
Ölümünden sonra bile beni çok etkiliyor. Nur içinde yatsın. Birçok insanın yüreğine
dokunmuş. Keşke onun öğrencisi olduğumu bile bile onun öğrencisi olsaydım. Onu okudukça
anlamaya, tanımaya başladım” dedi.
Öte yandan Timsal Karabekir, Erciyes Koleji öğrencilerine vermiş olduğu konferansta babası
Kazım Karabekir Paşa`nın arşivinden derlenen fotoğraflar ve notlar ile Kurtuluş Savaşı
yıllarını ve babasının savaş hakkındaki anılarını da paylaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19562.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

4 mahallede su kesintisi
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce, Talas Bahçelievler, Yenidoğan, Kiçiköy ve Mevlana
mahallerinde, 5 Ekim çarşamba günü su kesintisinin yapılacağı belirtildi.

04 Ekim 2016 Salı 17:38

Su kesintisinin sabah saat 08.00’da başlayıp akşam 19.00’a kadar süreceğini belirten KASKİ
Genel Müdürü Ender Batukan, “Talas’ta yeni döşenen içme suyu hattının işletmeye
alınabilmesi için, bağlantı çalışması yapılacak. Söz konusu bağlantı sırasında dört mahallede
su kesintisi olacak. Bu kesintiden Bahçelievler ve Yenidoğan mahallerinin tamamı ile Kiçiköy
ve Mevlana mahallelerinin bir kısmı etkilenecek,” dedi.
Batukan; bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın ve işyeri sahiplerimizin su
kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri almaları gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19563.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Darbeci generalin ailesi, Halisdemir'in
ailesine dava açtı
Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, darbeci
General Semih Terzi'nin ailesinin kendilerine 90 bin TL’lik tazminat davası açtığını söyledi.

04 Ekim 2016 Salı 17:48

Baba Hasan Hüseyin Halisdemir, "90 bin lira Ömer Halisdemir’in öldürdüğü kişinin ailesi
dava açmış. Ben evde televizyonda izledim. Türk milleti bunu duysun. Ben barolar birliği
başkanımla telefonla görüştüm bizde dava açıyoruz. Alınan tazminatı da Türk Silahlı
kuvvetlerine hibe ediyoruz.’’ dedi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Şehit Astsubay Başçavuş Ömer
Halisdemir’in Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile telefonla görüştüğünü belirterek: ‘’Hasan
Hüseyin amca ile telefonda görüştük. Ömer Halisdemir’e dava açıldığını söyledi. Bizde
barolar birliği bünyesinde oluşturulan ‘Memedim’ Projesi kapsamında 30’un üzerinde
avukatla davayı üstleneceğiz. Çünkü Ömer Halisdemir hukuka uygun bir emri yerine getirdi.
Ömer’i vuranlar adam öldürme suçu işlediler. Henüz davayla ilgili tebligat gelmedi. Davayı
açanlara bizde tazminat davası açacağız davayı kazandığımız ise Hasan Hüseyin Amca’nın
isteği üzerine şehit ailelerine vereceğiz.’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19564.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Yeni Türkiye'de vatandaş kazanıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Esenler Belediyesi Geri Dönüşüm Ödülleri
Törenine katıldı.
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Yeni Türkiye'de vatandaş kazanıyor 0 0 Bakan Özhaseki, törende yaptığı konuşmada, "Dünkü
Türkiye'deki belediyecilik anlayışında çöpler bir yere dökülür, orada yığılır, gazı bile alınmaz,
patlar ve insanlar ölürdü. Bugün ise evlerden başlayarak bir dönüşüm devam ediyor ve oradan
da ekonomiye katkılar oluyor. Kim kazanıyor? Vatandaş, ekonomi, çevre kazanıyor." dedi.
Günümüzde yükselen değerlerden birinin de çevre olduğunu, sanayi devriminden sonra
insanların şehirlere göç ettiğini, nüfusun belli yerlere yığılmaya başladığını anlatan Bakan

Özhaseki, günümüzde çok üretildiği gibi çok da tüketildiğini, bunun da kirliliğe yol açtığını
belirtti. Son raporlara göre, son 150 yıl içinde dünyanın ısısının yaklaşık bir derece arttığını
anlatan Özhaseki, "İnsanoğlu bunu 2 derecede tutmaya çalışıyor. Eğer 3-4 dereceye çıkarsa,
felaketler zaten bizi bekliyor. Son yüzyıl içinde denizlerin seviyesi 19 santimetre yükseldi.
Dışarı verdiğimiz karbonmonoksit miktarı yüzde 42 arttı. Bunlar ne manaya geliyor? İnsan
neslinin geleceğini bir tehlike bekliyor. Şimdiden zaten bir takım bitki türleri, denizlerdeki
hayvan türleri yok olmaya başladı." şeklinde konuştu. Sera gazı salınımı önlenemezse,
herkesin yaşayacağı ortamın müthiş bir şekilde tehlike olarak insanoğlunun karşısında
durduğunu aktaran Özhaseki, "Hepimize düşen, daha az tüketmek, daha az kirletmek, dışarı
da daha az atık atmak." dedi. -"15 katı atık tesisini 80'e çıkardık" Bakan Özhaseki, "Çevreyle
ilgili bilinç kendimizden başlıyor, aileyle, çevreyle devam ediyor. Bakanlık olarak büyük bir
gayret içindeyiz. 2003 yılına kadar 15 katı atık tesisi varken, AK Parti Hükümetleri
döneminde bu sayı 80'e çıktı. Eskiden nüfusun yüzde 30'u atık su arıtma tesisine sahipken,
şimdi ise nüfusun yüzde 80'inin kullandığı atık su arıtma tesislerine gidiyor. 150 mavi
bayraklı plaj sayısı da 450'ye yükseldi." dedi. Bakan Özhaseki, geçen yıllarda çevreyle ilgili
yatırım yapan belediyelere 1,5 milyar lira hibe verdiklerini de ifade etti. - Ödüller Esenler'de
2015-2016 Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışmasında, birinci olan Tacirler Eğitim Vakfı
İlkokuluna dizüstü bilgisayar, ikinci olan Ayvalıdere İlkokuluna masaüstü bilgisayar ve
üçüncü olan Ressam Şevket Dağ İlkokuluna çok fonksiyonlu yazıcı armağan edildi. Geri
Dönüşüm Toplama Yarışması birincisi Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu baskı makinesi, 3 adet
tablet bilgisayar ve 450 paket A4 kağıdı, ikinci Atışalanı İsmetpaşa İlkokulu dizüstü
bilgisayar, 3 adet tablet bilgisayar ve 300 paket A4 kağıdı, üçüncü Turgutreis Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesine LED TV, 3 adet tablet bilgisayar ve 150 paket A4 kağıdı ödül
kazandı. "Kapakları Topla Gel, Kalmasın Artık Engel" kampanyası ile Hami Esenoğlu'na
akülü sandalye, Sümeyra Okur'a tekerlekli çocuk sandalyesi, Satı Temur'a tekerlekli yetişkin
sandalyesi hediye edildi. Törenin ardından Bakan Özhaseki, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve
Esenler Belediye Başkanı Göksu, atık kağıtlardan dönüştürülen defterleri öğrencilere dağıttı.
Törende, Esenler Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan koro, "Çöpçüler", "Ölürüm
Türkiyem", 15 Temmuz Marşı"nı seslendirdi. Temizlik işçilerinin bazılarının enstrüman
olarak plastik çöp kovası, faraş ve süpürge sapı kullanması dikkati çekti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19565.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kayseri Şeker yükselişte
Anadolu’nun 500 büyük dev şirketleri sıralamasında 2014 yılında 38’inci sırada bulunan
Kayseri Şeker, 2015 sıralamasında 35’inci sıraya yükseldi.
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Cirosu ile de Kayseri’de 3. sıraya yerleşen Kayseri Şeker, sektörler sıralamasında her geçen
gün ağırlığını arttırıyor. Kayseri Şeker, 20 sektör arasında önemli yeri olan gıda sektöründe
ise 145 firma arasında 13. sırada yerini aldı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19566.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

50 trilyonu yeraltına gömdük!
Daha önce müjdesini verdiği doğalgazın bu kış ilçede kullanılacağını kaydeden Gülcüoğlu,
yaklaşık 50 trilyonun altyapı çalışmaları için harcandığını söyledi. İlçede hizmetlerinin devam
edeceğini belirten Gülcüoğlu, her geçen gün daha yaşanır bir Bünyan’a doğru ilerleme
kaydedildiğini vurguladı.
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Daha yeşil Bünyan
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.
Gülcüoğlu, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük ve Yazı İşleri Müdürü Bünyamin
Gültekin ile bir süre sohbet etti. Bünyan Belediye Başkanlığı döneminde ilçe için
gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan Gülcüoğlu, “Göreve gelmemizin üzerinden yaklaşık iki
buçuk yıl geçti. Bizden önce Bünyan’da sadece bir hayırsever tarafından yapılmış bir
parkımız vardı. 13 mahallede mesir ve çocuk oyunları yaptık. 500 bin fidan dikimi
gerçekleştirdik” dedi.
50 trilyonu yeraltına gömdük!
Daha önce müjdesini verdiği doğalgazın bu kış ilçede kullanılacağını kaydeden Gülcüoğlu,
yaklaşık 50 trilyonun altyapı çalışmaları için harcandığını söyledi. İlçede hizmetlerinin devam
edeceğini belirten Gülcüoğlu, her geçen gün daha yaşanır bir Bünyan’a doğru ilerleme
kaydedildiğini vurguladı.
15 bin kapasiteli cezaevi
İlçede yapımı süren kapalı cezaevi hakkında da bilgi veren Gülcüoğlu, “15 bin kapasiteli bir
cezaeviniz açılacak. Cezaevi çalışanlarının ilçemizde kalması için konut ihtiyacımız olacak.
Bu ihtiyacı karşılamak için TOKİ ihalesine çıkacağız. İnşallah ilçemizin bu ihtiyacını da
karşılamış olacağız. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19567.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Şeker eski çalışanları tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında,
Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Entegre Tesisi'nin eski çalışanlarına yönelik
operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 5'i tutuklandı.
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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına
alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yozgat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından, adliyeye sevk edilen
zanlılardan Burak Karaaslan, Metin Kılınç, Mehmet Varinli, Mustafa Şafak ve Mustafa
Erciyas çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zanlılardan 4'ü savcılıkça, 9'u ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yozgat'ta 28 Eylül'de Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Entegre Tesisi'ne yönelik
düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınmış, adreslerinde bulunamayan 4 zanlıdan,
3'ünün daha yakalanmasıyla sayı 18'e çıkmıştı.
Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19568.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

‘VoltaCar’a TÜBİTAK Kurul Özel Ödülü
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
tarafından tasarlanan ve en son katıldığı TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışlarından
TÜBİTAK Kurul Özel Ödülü ile dönen elektrikli araç ‘VoltaCar’ için tanıtım ve teşekkür
toplantısı düzenlendi.
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ERÜ Mühendislik Fakültesi F Blok Konferans Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısında
VoltaCar’ın yapım aşamasını anlatan kısa film gösterildi. Daha sonra programın açılış
konuşmasını yapan Kulüp Akademik Danışmanı Doç. Dr. Nesrin Kayataş Demir teknolojiyi
sanayi ile birleştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Mühendislik Fakültesi olarak
öğrencilerimize yalnızca teorik bilgileri değil teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmeyi, bunun

yanında teknolojinin gerektirdiği güncel hayattaki teknolojik yeniliklere ayak uydurmayı her
zaman hedefledik. Ve bu noktada özellikle bu çalışmamızda teknolojiyi sanayi ile
birleştirmeyi hedefledik. Bu anlamda baktığımız zaman sadece üniversiteler sadece teorik
bilgiyi pratiğe dönüştürmede bizler için yeterli değildir” dedi. Daha sonra programda konuşan
ERÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun ise, “Teknolojik gelişmelere
baktığımız zaman çok kısa sürede ortaya çıkan sonuçlar değildir. Bunlar çok ciddi
araştırmaların hatta iyi fikirlerin hayata geçmesi anlamında zaman dilimi ve ciddi kadroların
olmasını gerektiriyor” diye konuştu.
“Bizim artık gelişmekte olan ülke konumundan çıkıp gelişmiş ülke olmamız lazım”
Programda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven de, Türkiye’nin her türlü
üretim yapabilme potansiyeline sahip bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Bugün gururlu bir
gün. Bu tür etkinlikler ülkemizin geleceği için çok önemli. Mühendislik Fakültesi’nin bu
çalışmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu bize şunu gösteriyor, aslında
ülke olarak çok rahatlıkla bunları yapabilecek durumdayız. 20 kişilik bir öğrenci grubu çok
kısıtlı imkanlarla bunu gerçekleştirebiliyorsa bugün her türlü aracı üretebilecek potansiyele
sahip ülkemizde bunlar çok rahatlıkla olabilir. Devletimizin milli araç üretme çağrısı var.
Türkiye’de beyin eksikliği yok, dünyanın her yerinde bunlara yapabilecek potansiyele sahip
insanlar kadar potansiyelin belki daha fazlası Türkiye’de var. Bu anlamda bir sıkıntımız yok.
Teknolojik altyapı olarak da bir sıkıntımız yok. Biz bir işe girerken, üretmek için yola
çıkarken bunu nereye satarızın hesabını yapıyoruz. Önce kendimiz için, kendi ihtiyaçlarımız
için yapalım ama en güzelini yapalım. Zaten devamı gelecektir. Bizim artık montaj yapan bir
ülke olmaktan çıkıp gelişmiş ülke konumuna geçmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından 2016 yılı Takım Kaptanı Emre Oğuz, aracın yapım aşamasını anlatan
sunum yaptı. Toplantının sonunda ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, VoltaCar’a
sponsor olanlara plaket takdim etti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19569.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

İbretlik kaza yeri tarifi
Kayserinin Sarıoğlan İlçesindeki Şahruh Köprüsünden Kızılırmak’ın kenarına düşen
otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Son günlerde sık sık kaza yaşanan köprüde
kazazedeler olay yerinin tarif ederken “Hani, her zaman kaza olan köprünün oraya gelin”
diyerek yakınlarına ve 112’ye haber verdi.
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Gaziler Mahallesinden Sarıoğlan İlçesine giden Osman Kıraç yönetimindeki 38 DE 887
plakalı otomobil Karaözü Mahallesi Şahruh Köprüsü'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek
kaza yaptı. Kızılırmak kenarına düşen otomobilde bulunan Semiha Kıraç olay yerinden
hayatını kaybederken, kazada Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü kazanın
şoku ile olayı hemen yakınlarına haberdar etti. Arkadaşlarını ve 112 sağlık ekibine olay yerini

tarif etmeye çalışan Osman Kılıç, ”Hani her zaman kaza olan, ırmağa otomobillerin uçtuğu
köprü var ya! Biz orada kaza yaptık. Yaralılar var. Hemen gelin” diyerek yardım istedi.
Kazada yaralana 4 kişi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Gevher
Nesibe Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19570.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

"2023 hedeflerine koşar adım ilerliyoruz"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahi Evran Mahallesi’ni gezerek,
bölgede yapılması planlanan kentsel dönüşüm projelerini inceledi.
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Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, Kocasinan Belediyesi
olarak 2023 hedefleri doğrultusunda ‘Yeni Kocasinan’ için çalışmalara hız verdiklerini
söyledi.
Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve birim müdürleriyle ile birlikte Ahi Evran Mahallesi’nde cadde
cadde sokak sokak gezerek yapılacak olan kentsel dönüşüm alanlarını inceleyen Başkan
Çolakbayrakdar, bölge sakinleri tarafından sevgiyle karşılandı.
İncelemeler sonrası kısa bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, Ahi Evran’da da ‘İnsan
odaklı hizmet’ anlayışıyla yeşil alanları ve sosyal donatıları bol, ulaşım problemi olmayan en
son teknoloji ile desteklenen Türkiye’ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm projesi için
çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Çalışma programımız kapsamında ekiplerimizle birlikte gece-gündüz demeden
hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha modern daha kaliteli ve daha yaşanabilir
Kocasinan için projeler hayata geçiriyoruz”.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Kocasinan da kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında
yepyeni bir Kocasinan olacak” diyerek noktaladı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19573.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Dernek ve şirket yöneticilerine FETÖ
operasyonu
Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
soruşturması kapsamında kapatılan bazı dernek, özel sağlık merkezleri ve sendikaların
yöneticisi 78 kişiye yönelik operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı.
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Örgütle irtibatı ve iltisakı olduğu, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu iddiasıyla kapatılan
Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği, Kayseri Çevre Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği, Yemliha ve Mahzemin Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği,
Kılıçaslan Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kayseri Özel Göz Sağlık Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret AŞ, Özel Hacettepe Romatizmal Hastalıklar ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon
Sağlık Merkezi Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Aktif Eğitimciler Sendikası ve Ufuk Sendikası
yöneticilerinden 110 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlılardan 32'si hakkında daha önceki soruşturmalar kapsamında işlem yapıldığı ve 18'inin
tutuklandığı belirlendi. 78 şüphelinin yakalanması için Kayseri merkezli İstanbul, Ankara,
İzmir, Nevşehir ve Bartın'da operasyon başlatıldı.
Gözaltına alınan 64 zanlı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden
geçirildi.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19574.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Uyuşturucu tacirleri Kayseri polisinden kaçamadı. Yakalanan zanlılardan 2.365 gram esrar
maddesi ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda artçı olarak belirlenen Z.Ş. ile öncü olarak
belirlenen M.Y.D. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Y.D.'nin el çantasında iki

parça halinde 2.240 gram toz esrar maddesi, 13 parça 115 gram plaka olmak üzere toplam
2.365 gram esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan iki kişi hakkında soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19575.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Develi’de “İyi Tarım” yaygınlaşıyor
Develi İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ilerleyen yıllarda “iyi Tarım Uygulaması”
(İTU) kapsamında yapılacak yetiştiricilik alanları ve ürün desenlerinde artış sağlamayı
hedefliyor.

05 Ekim 2016 Çarşamba 09:48

İyi Tarım Uygulamaları; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretimin
yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile
güvenilir ürün elde edilmesi esasına dayandığından önem taşıyor. Develi’de üreticiler ve İlçe
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uygulamaya destek verirken, tüketicilerin bu sayede
sağlıklı ve güvenilir ürün tüketmeleri sağlanıyor. Konuyla ilgili Develi İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Develi
ilçemizde son yıllarda artış gösteren üretim alanlarıyla dikkat çeken çerezlik kabak
yetiştiriciliğiyle çiftçilerimiz “İyi Tarım Uygulamalarıyla” sağlıklı ürün elde ederek ürünün
pazarlanmasında avantaj sağlamayı planlamaktadır. 2016 yılı İyi Tarım Uygulaması
üreticilerinin sertifikasyon kuruluşu tarafından denetimler ilçe müdürlüğü personeliyle birlikte
yapılmaktadır. Kontroller Develi çiftçileri Hüseyin Kapusuzoğlu 995 dekar, Yaşar Ötünç 326
dekar, Erkan Develioğlu 356 dekar alanda gerçekleştirmiştir. “ Açıklamada ayrıca “Hasat
sonrasında elde edilen ürün miktarı ve kalitesi çiftçiler açısından sevindirici olup, İTU
sağladığı bu etkenlerin yanında Bakanlığın vermiş olduğu desteklemelerle çiftçi sayılarının
artacağı düşünülmektedir.” denildi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19576.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Markette “künye” polemiği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, sebze ve meyvede künyelere ürünlerin alış fiyatının da
yazılması yönündeki kararına karşı perakende sektöründen, “Fahiş kâr elde etmiyoruz,
vatandaşla sorun yaşarız” itirazı yükseldi.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu eleştirilere, “Madem düşük kâr ediyorlar,
şeffaf olarak tüketici görsün” karşılığını verdi. Tüfenkci, gıda enflasyonuyla mücadele
kapsamında yapısı değiştirilen Gıda Komitesi hakkında bilgi verdi. Hal yasası üzerinde
çalıştıklarını belirten Tüfenkci, söz konusu düzenlemede meyve ve sebzenin taşınması
sırasında ortaya çıkan firenin önlenmesi için soğuk hava depoları kurulmasının
öngörüldüğünü anlattı. Tüfenkci, lisanslı depoculuk, ürün lisans borsaları gibi alanlarda da
düzenleme yapılacağını belirterek, “Özellikle fiyatlara müdahale konusunda ne yapılabilir
diye çalışıyoruz” dedi. Sebze ve meyvede ürünlerin künyelerine alış fiyatının yazılması
kuralını da değerlendiren Tüfenkci, “Yeni yeni işliyor. Sonuçlarını bir iki ay içerisinde
alacağız” dedi. Marketçi künyeye tepkili Perakende sektörü temsilcileri, künyede alış fiyatı
uygulamasına itiraz ederek, “Meyve sebzede kârımız yok. Müşteriyi çekmek için satış
yapıyoruz” demişti. Perakende örgütleri de uygulamaya, “Antalya’da çiftçiden 50 kuruşa
alıyorsun. İstanbul’da halden 2 liraya alıyorsun. Perakende noktasında 4 liraya satılıyor. Eğer
bu alış fiyatları yazılacaksa tüketici ile karşı karşıya bırakılırız. Çünkü alış fiyatı ile iş
bitmiyor” görüşünü savundu. (haberturk.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19577.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Toyota Hilux’ı test etmeye hazır mısınız?
Dünyanın en zorlu arazi şartlarında ve ulaşılması en zor yollarda “durdurulamaz” kimliğiyle
kendini ispatlayan Toyota Hilux, bugün Kayserili otomobil ve macera tutkunlarıyla
buluşacak.
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Hilux Challenge Türkiye turu kapsamında Kayseri Toyota Plaza Aksoy’un katkılarıyla
organize edilen “Hilux’ın Gücünü Test Etmeye Hazır mısın” etkinliğine katılacak olanlar,
efsanevi Toyota Hilux’ı yakından tanıyıp test edebilecekler. Forum Kayseri AVM’de
düzenlenecek olan test etkinliğinde, bir arazi aracı olduğu kadar SUV konforu ve sürüş keyfi
ile de şehirli olmanın tüm özelliklerini taşıyan Toyota Hilux, Kayserili otomobil tutkunlarına
unutulmayacak anlar yaşatacak. Toyota Hilux, Kayseri’den sonra 8-9 Ekim tarihlerinde de
Türkiye turuna devam edecek. Toyota’nın “efsane” aracını yakından tanımak için Hilux,
sizleri bekliyor olacak. Mükemmel Sürüş Keyfi Teknolojik özellikleri, sofistike tasarımı ve
yüksek off-road yetenekleriyle mükemmel bir sürüş konforu yaşatan Toyota Hilux, pick-up
segmentinde yeni bir çağın öncüsü olarak görülüyor. Konforlu ve çok amaçlı bir 4x4 olarak
tercih edilebilen Hilux, Türkiye’de; 150 beygirlik 2,4 D-4D dizel motor ve 177 beygir güç
üreten 2,8 D-4D dizel motor seçenekleri ile satışa sunuluyor. Dört çeker sürüş özelliğine sahip
2,4 D-4D motor, 7,3 lt/ 100 km tüketim ortalamasıyla segmentinde yakıt ekonomisi sağlıyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19578.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Vakıf Katılım Kayseri Şubesi açıldı
Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Katılım,
Kayseri Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdi.
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Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi A. Ercüment Özbek, Vakıf Katılım Genel
Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı İrfan Şavik ve Vakıf Katılım
Kayseri Şube Müdürü Ahmet Yüksel’in katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine müşteriler
de yoğun ilgi gösterdi. Açılışa katılanlar Vakıf Katılım’ın uzman danışmanlarından faizsiz
bankacılık konusunda da bilgi aldı.
Hedef yılsonuna kadar en az 30 şubeye ulaşmak
Açılış töreninde bir açıklama yapan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, katılım
bankacılığının Türkiye’de kamu yatırımları ile birlikte yeni bir boyut kazandığını belirterek;
“Belki sektörün en genç oyuncusuyuz. Ama yüzyıllara dayanan vakıf kültürü, kurucumuz
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün geçmiş bankacılık / katılım bankacılığı tecrübeleri ve kamu
desteği doğrultusunda hızlı bir büyüme süreci geçireceğimizi öngörüyoruz. Yeni bir katılım
bankası olarak ilk etapta hızla şubeleşmek ve olabildiğince çok müşteriye temas etmek için
çalışıyoruz. Bu doğrultuda kısa bir süre içerisinde 19 şube açarak coğrafi olarak ülkemizin
önemli bir kısmına eriştik. Şubeleşme çalışmalarımızı sürdürerek 2016 sonunda en az 30
şubeye ve yaklaşık 500 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Şube açtığımız bölgelerde
halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz; bize gösterilen bu teveccüh çalışma azmimizi ve
inancımızı daha da güçlendiriyor.” diye konuştu.

Üretimi, ticareti ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi destekleyen bir model olan katılım
bankacılığının, bankacılık sektöründen aldığı payın büyüdükçe ülke ekonomisine olan
katkısının da büyüyeceğini belirten Göktaş şunları söyledi:
“Vakıf Katılım olarak vizyonumuzu katılım bankacılığında referans kurum olmak şeklinde
belirledik. Bu vizyon kapsamında öncelikli amacımız sektörü büyütmek; hem yurt içi hem de
yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek ve daha fazla kişiye ulaşmak. Biz de sektörle
birlikte büyüme hedefimiz kapsamında katılım bankacılığında pazar payımızın 2018 yılında
yüzde 10’lar seviyesine çıkmasını ve 2023’te sektör liderliğini bize getirecek seviyeye
ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Göktaş konuşmasının sonunda “Kayseri gerek sanayi gerekse
ticaret alanında Türkiye’de katma değer üreten önemli şehirler arasında yer alıyor. Vakıf
Katılım olarak çıktığımız bu yolda ülkemize ekonomik olarak büyük katkılar yapan
Kayseri’nin yanında olacak ve bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak
projelere destek vereceğiz.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19579.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

“VitrA ile kentin hayalleri” bu kez
Kayseri’de
Seramik firması VitrA’nın organizasyonuyla "Vitra ile Kentin Hayalleri" başlıklı panel 12
ekimde Kayseri’de düzenlenecek. Panelde Emre Arolat, Arzu Erdem ve Kayseri Firması olan
İkon Proje Mimarlarından Gamze Özbal birer konuşma gerçekleştirecek.
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VitrA'nın; kentlerin ihtiyaç, beklenti ve hayallerine odaklanan tartışma dizisi “VitrA ile
Kentin Hayalleri” İzmir, Adana ve Ankara'dan sonra Kayseri ile devam edecek.
Hızla büyüyen kentlerin ortak sorunlarını göz ardı etmeden kente dair yapıcı, dinamik, ufuk
açıcı tartışmalara platform oluşturmayı hedefleyen paneller kapsamındaki 4. etkinlik;
“Kayseri'nin Hayali, Sanayi Geçmişini Kültür ve Eğitimle Kente Kazandırmak” başlığıyla 12
Ekim'de Abdullah Gül Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.
Panelde Türkiye modernleşmesinin Anadolu'daki önemli sanayi hamlelerinden birine sahne
olan Sümerbank Tekstil Fabrikası örneğinden hareketle, işlevsiz kalan endüstri yapılarının
dönüştürülmesi ve kent yaşamına kazandırılması konuşulacak. VitrA'nın, mimar/fotoğraf
sanatçısı Cemal Emden'in işbirliğiyle hayata geçirdiği etkinliğin Kayseri'deki konuşmacıları
Emre Arolat, Arzu Erdem ve İkon Proje Mimarlarından Gamze Özbal olacak.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19580.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Çağrı merkezlerine 45 saniye şartı geldi
Elektrik tüketicilerine arıza bildirimi, şikayet ve itiraz gibi konularda hizmet sunacak çağrı
merkezlerini arayan aboneler en geç 45 saniye içerisinde operatöre bağlanabilecek.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden alınan bilgiye göre Kurul,
elektrik dağıtım şirketleri tarafından kurulacak çağrı merkezlerinin hizmet kalitesi
standartlarına ilişkin usul ve esasları belirledi.
EPDK, ilki geçtiğimiz hafta Denizli'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
tarafından açılan ve 24 saat kesintisiz hizmet verecek çağrı merkezlerini arayan abonelerin, en
geç 45 saniye içerisinde operatöre bağlanabilmesi zorunluluğunu getirdi.
İlgili yönetmelik uyarınca elektrik dağıtım şirketleri (EDAŞ) ile görevli tedarik şirketleri
tarafından ülke çapında kurulması planlanan 9 çağrı merkeziyle, arıza bildirimi, kaçak ve
usulsüz elektrik enerjisi kullanım ihbarı, ödeme bildirimlerine ilişkin itiraz ve şikayet gibi
başvurular cevaplandırılacak.
İşlemini tamamlayamayan abone
Merkezleri arayan ve sesli yanıt sistemine giriş yaparak 2 dakika içinde işlemini
tamamlayamayan abonelerse bu sürenin sonunda otomatik olarak yeniden operatöre
yönlendirilecek.
Söz konusu operatöre bağlanma sürelerine bu bölümlerde yapılan reklamlar, duyurular ve
bilgilendirmeler de dahil olacak.
Her başvuru için bir takip numarasının oluşturulacağı görüşmelerin ardından cevap ve
bilgilendirme için yapılacak geri dönüşler arayan kişinin talebine uygun olarak e-posta,
telefon, kısa mesaj yoluyla veya yazılı olarak yapılacak. (haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19581.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Hareketsiz yaşam ölüm riskini artırıyor
İl Sağlık Müdürü İsmail Kılıç, hareketsiz yaşamın dünya genelinde ölüme neden olan risk
faktörleri sıralamasında dördüncü sırada olduğunu ve ölümlerin yüzde 6'sının hareketsizlikle
ilişkili nedenlere bağlı olduğunu söyledi. Kılıç, vatandaşlara "Sağlık için günde 10 bin adım
atın" çağrısında bulundu.
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Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat
Programı' kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler
Birliği Genel Sekreterliğindeki sağlık çalışanları bir araya gelerek “Her gün 10 bin adım”
sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdiler.
Gültepe Parkı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü İsmail
Kılıç, vatandaşlara "Sağlık için günde 10 bin adım atın" çağrısında bulundu.
Kılıç, "Ülkemizde özellikle kalp damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri gibi obeziteye
bağlı hastalıkların azaltılması için bu yönde etkinlikler yapıldığını belirterek, “Hareketsiz
yaşam dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada yer
alıyor. Dünya genelinde ölümlerin yüzde 6'sının hareketsizlikle ilişkili nedenlere bağlı olduğu
bildirilmektedir. Hareketsiz yaşamın meme ve kolon kanserlerinin yüzde 21-25'inin, diyabetin
yüzde 27'sinin ve iskemik kalp hastalığının yüzde 30'unun ana nedeni olduğu tahmin
edilmektedir. Vatandaşımız, 10 bin adımın belirli bir miktarını orta şiddette atabilir geri
kalanını ise gün içerisinde aktif olarak attığımız adımlarla tamamlayabilir. 30 dakikada en az
3 bin adım atmaya çalışabilir, geri kalan 7 bin adımı ise diğer aktivitelerle, merdiven çıkmak,
tren ya da otobüsten birkaç durak önce inmek gibi örneklerle tamamlayabilirler" diye konuştu.
Ülkemizde her yıl 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nün de kutlandığını belirten Kılıç, sağlık
kurumlarının desteği ve okulların katılımıyla her gün bu etkinliği gerçekleştireceklerini
söyledi. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19582.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kuklaların efendisi
'Yetenek Sizsiniz' adlı yarışma programında Kayseri’yi temsil eden Adem Ocaktan kuklalara
hayat veriyor. Kendisini “Kuklaların efendisi” olarak tanıtan Ocaktan, "Bu işleri yaptığım için
insanlar bana deli diyorlardı. Oysa ben kuklaları evladım gibi görüyorum” dedi.
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15 yıl önce tornacılık ve kaynakçılık yaparken, kuklaya olan sevdasından dolayı işi bırakan ve
İstanbul yollarına düşen kukla sanatçısı Adem Ocaktan, uzun zaman ailesinin bile ne
yaptığına anlam veremediğini söyledi. Kukla sanatına, çocukluğunda Hacivat-Karagöz
resimleri çizerek, onları seslendirmekle başladığını dile getiren Adem Ocaktan, “Çocuklukta
Hacivat ile Karagöz tasvirleri çizerek onlara sesimle can verirdim. Bu, beni zamanlar
kuklalara yöneltmeye başladı. Yani çıkış kaynağım Karagöz-Hacivat. Sonra İstanbul’da
üstatlardan ders aldım. Kayseri’ye döndüğümde önce küçük kuklalar yaptım. Sonra daha
farklı kuklaları nasıl yapabileceğimi düşünürken aklıma uçuk kaçık fikirler gelmeye başladı”
dedi. “Annem 'nasıl kız bulacaksın' dedi” “Bu işleri yaptığım için bana deli diyorlardı” diyen
Adem Ocaktan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Annem bile bu işleri yaparak 'nasıl kız bulacaksın'
diye kafamın etini yedi zamanında. Tabi, ben azimle, hırsla pes etmedim ve savaştım. Sonuçta
bugüne kadar geldik. Şimdi çok memnunum, bu iş bana mutluluk veriyor, evimi bununla
geçindiriyorum. İnsanların yüzündeki gülümsemeyi görmek gerçekten mutluluk veriyor bana.
Bırakmayı düşünmüyorum. Tam tersi, sonuna kadar götürmeyi düşünüyorum.” “Kuklalarımla
sohbet ederim” Çocuğunun da kukla sanatına ilgi duyduğunu kaydeden Ocaktan, “Kuklalar
evladım gibi, onlara kendimden bir can veriyorum gibi hissediyorum. Bazen sohbet bile
ederim” dedi. 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasının kendisi için dönüm noktası olduğunu ifade eden
Ocaktan, bundan sonraki süreçte yurtdışı da dahil olmak üzere, daha büyük projelerde yer
alacağını belirtti. “Ailelere tavsiyem; çocukların hobilerine imkan tanımaları” Kendisini bu
duruma getiren nedenin, hobisinin üzerine gitmek olduğunu vurgulayan kukla sanatçısı,
ebeveynlere şu önerilerde bulundu: “Ben de hobimin üzerine gidip bu şekle gelebildim. Çok
mutluyum, evime buradan ekmek götürüyorum. Başka bir iş yapar mısınız derseniz, yapmam.
Annelere babalara tavsiyem, çocuklarımızı hangi işte mutlu oluyorsa o iş üzerine
yoğunlaştırmaları. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19583.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Develi’de “Asım’ın Nesli” anlatıldı
Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, Develi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Epçe
Ortaokulu’nun katkılarıyla düzenlenen Asım’ın Nesli söyleşi programı Mustafa Aksu Kültür
Merkezinde yapıldı.
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Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kurum
müdürleri ve öğrenciler katıldı.
SADED’in (Sanat Düşünce Eğitim Derneği) kurucusu ve başkanı Tahir Fatih Andı’nın
gerçekleştirdiği konuşma ilçe protokolü ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle dinlendi. 15 Temmuz
gecesi ve sonrasındaki süreci tahlil ederek konuşmalarına başlayan Andı, “Üstat M. Akif’in
Asım’ın Nesli derken Asım bin Sabit (ra) isimli sahabeyi kastediyor olması bizleri çok daha
derinlikli düşünmelere yönlendirmesi gerekiyor. Çünkü Asım Bin Sabit, Kuran ve Sünnet
merkezli bir hayatın yaşanması için örnek modeldir. Bizlerin de merhum Akif’in belirttiği
Asımlar olmamız için Kuranı ve sünneti rehber edinmiş bir hayat ve mücadele sürdürmemiz
gerekiyor” diyerek, yapılan okumaların çok yönlü olması gerektiğini vurguladı.
Programın sonunda Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar etkili sunumundan dolayı Tahir
Fatih Andı’ya teşekkürlerini ileterek plaket takdim ettikten sonra, “Yapılan programın
geleceğimizin umudu olan gençlerimizin Asım bin Sabit ruhu taşımalarına vesile olmasını
temenni ediyorum" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19584.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Bu mezat kaçmaz!
Osmanlıdan kalan halı-kilim mezatı Kayseri’de hafta içi her gün yapılıyor. Büyük ilgi gören
mezat halı ve kilim piyasasını canlandırıyor. Mezata dileyen vatandaşlar da katılabiliyor.
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Halılar serildi. Mezat salonu halı tüccarlarıyla doldu. Ve mezat başladı. Halı kilim tüccarları,
Halıcılar Odası tarafından yapılan mezattaki açık artırmada eski halı ve kilimleri aldı. Kayseri
Halıcılar Odası Başkanı Ercan Efilti yapılan mezatların halı kilim piyasasını canlandırdığını

söyledi.
Osmanlıdan günümüze kadar devam eden halı kilim mezatı artık kapalı salonlarda yapılıyor.
Geçmiş dönemlerde ‘dellal’ aracılığıyla halıcı esnafı arasında dolaşılarak yapılan satışlar
yakın tarihte geniş meydanlarda, açık havada gerçekleştiriliyordu. Halıcıların Cami-i Kebir
etrafından uzaklaşmasının ardından halı mezatı kapalı alanda yapılmaya başlandı. Halıcılar
Odası tarafından hafta içi her gün Cumhuriyet Mahallesi Anadolu İşhanı’nda yapılan halıkilim mezatında haftanın ilk gününde yoğunluk yaşandı.
Evinizdeki eski kilimleri değerlendirin
Mezatın esnafın ticaretine katkı sağladığını belirten Halıcılar Odası Başkanı Ercan Efilti,”
Osmanlıdan kalma bir kültür olan halı-kilim mezatı sayesinde tüccarlar ellerindeki eski halı
kilimleri satıyor. Her tüccarın kendisine göre müşterisi var. Mezatta tüccarlar kendi
müşterisine satabileceği halı kilimleri alarak gerekli tamir bakım gibi işlemlerden geçirip
müşterisinin zevkine ve talebine uygun hale getiriyor. Mezata önceden sadece esnaflar
katılıyordu. Son zamanlarda herkesin katılabileceği duruma getirdik. Evinde eski halısı, kilimi
olan çöpe atmak yerine mezatta değerlendirebilir. Hatta almak isteyen de mezata katılabilir.
Resmi olarak, odamızın iktisadi kuruluşu olarak mezat yapıyoruz. Vergi dairesine kaydı olan
herkes mezatta alım ve satım yapabilir” dedi. Haber ve fotoğraf: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19585.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Palalı Saldırgan Suç Makinası Çıktı
Kayseri'de geçtiğimiz hafta kullandığı araç ile park halindeki 17 araca zarar veren ve tepki
gösteren vatandaşlara pala ile saldıran şahıs, tanınmamak için saçını ve bıyığını kesmesine
rağmen Kayseri polisinden kaçamadı.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana gelen
olayda, Ankara Sincan Yarı Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkan İ.O., kız arkadaşı ile
gezdiği sırada, park halinde bulunan 17 araca çarparak zarar verdi. Olay yerinde kendisine
tepki gösteren vatandaşlara pala olarak tabir edilen sallama ile saldırarak kaçan İ.O.'nun 24
adet suç kaydının olduğu belirlendi.Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve
Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay sonrasında kayıplara karışan İ.O.'nun yakalanması için
çalışma başlatmıştı. Bir hafta süren yakalama çalışmaları sonucunda, şüpheli İ.O.,
tanınmamak için saçını ve bıyığını kesmesine rağmen, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği
ekiplerinden kaçamadı.Dün akşam yakalanarak gözaltına alınan İ.O., yapılan sorgusunun
ardından genel güvenliği tehlikeye sokmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 6136 sayılı
kanuna muhalefet, mala zarar verme ve tehdit suçlarından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19586.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kütüphaneler cazibe merkezi oluyor
Kayseri'ye 800 kişilik modern bir kütüphane kazandıran ve 24 saat açık kent kütüphanesi için
çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, herkesi kütüphaneyle buluşturmak için yeni bir
projeye dahil oldu.
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'Yerel Dönüşüm, Küresel Erişim' sloganı ile hayata geçirilecek olan proje ile Kayseri'deki
kütüphaneler birer cazibe merkezi olacak.
Kütüphane ve kütüphanecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi ile
'Herkes İçin Kütüphane' projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında sürdürülen eğitimlere
katılan kütüphane personeli, eğitim sonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Halk
Kütüphanesi, Belsin Halk Kütüphanesi ve Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi'nde projeyi
uygulamaya başlayacak.
ÜCRETSİZ İNTERNET VE BİLGİ ERİŞİMİ
Proje kapsamında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi tarafından hibe edilecek
bilgisayarlar üzerinden vatandaşlara temel bilgisayar ve internete erişim imkanı sağlanacak.
'Yerel Dönüşüm, Küresel Erişim' sloganı ile hayata geçirilecek projeyle kütüphanelerin
vatandaşlar için birer cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında
ayrıca, vatandaşların e-devlet ve e-belediye hizmetleri başta olmak üzere internet üzerinden
sunulan hizmetlerden daha fazla yararlanması da amaçlanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19587.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

İl Sağlık Müdürlüğüne bina tahsisi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak eğitim,
emniyet, din ve spor hizmetlerine olduğu gibi il sağlık müdürlüğümüzün gerçekleştireceği
hizmetlere de destek ve yardımcı olduklarını bu amaç ile bina tahsis ettiklerini söyledi.
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Toplumsal dayanışma ve birliktelik açısından gereken hassasiyet ve önem gösterildiğini bu
amaç ile Melikgazi İl Sağlık Müdürlüğüne birçok arsa tahsisi, 112 acil servis binası ve
onarımı, sağlık merkezlerin çevre düzenlemesi gibi hizmetler sunduklarını belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç, şimdi de belediyeye ait binayı sağlık hizmetlerine tahsis edildiğini
kaydetti.
Belediye olarak Melikgazi halkının sağlığı için 112 acil servis binası tahsis ettikleri, eğitime
verilen öneme istinaden okul binası yaptıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç,
“Melikgazi Belediyesi her alanda hizmet veriyor. Melikgazi halkının sağlığı, eğitimi, spor
imkânları, bizim için önemli, bunun için bu bizim işimiz değil diyemeyiz. Bu açından
Melikgazi Belediyesi her an her yerde hizmet vermektedir. Şimdi de gelişen ve büyüyen buna
paralel olarak nüfusu da artan Selçuklu Mahallesine İl Sağlık Müdürlüğünün Aile Hekimliği
Hizmeti için Tek katlı bina tahsis ettik. Bu bölge barındırdığı nüfus ile birçok ilden daha
büyüktür. Bu açıdan kamu düzeni ve güvenliği önem arz etmektedir.” dedi.
Kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını bunun da
Melikgazi’ye hizmet olarak yansıdığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, eğitime,
sağlığa ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19588.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Şehit Ömer Halisdemir Tenis turnuvası
tamamlandı
15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir adına düzenlenen
Tenis Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu.
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1 Ekim Cumartesi günü başlayan ve dün sonuçlanan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici turnuva başlamadan önce tenis kortlarına
gelerek tüm sporculara başarılar diledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciği tarafından Şehit P.Ast.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir'in ismini
yaşatmak için düzenlenen Tenis Turnuvasına toplam 32 sporcu katıldı. Turnuvanın son günü
yapılan final müsabakasında Yadigar Ceylan ile Mahmut Arslantaş karşı karşıya geldi. Final
maçını kazanan Yadigar Ceylan şampiyon olurken, Mahmut Arslantaş ikinci, M. Şerif Ökmen
3. ve Osman Çakıldere 4. oldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren raketlere kupaları düzenlenen törenle verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19589.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kayseri'de MİT'e FETÖ Operasyonu
MİT'te başlayan FETÖ/PDY Operasyonu Çerçevesinde Kayseri'de 2 kişi yakalandı, 3 kişi
firar
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15 Temmuz'daki FETÖ terör örgütünün darbe girişimi sonrası Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığının talimatıyla MİT ve TSK'da başlatılan ve 31 ilde yürütülen FETÖ/PDY
operasyonu kapsamında Kayseri'de gözaltı kararı verilen 5 kişiden 2'si yakalanarak gözaltına
alındı.
Ankara merkezli operasyonun, FETÖ terör örgütünün ordu ve istihbarat örgütlerinden
sorumlu kişileri içerdiği bildirilirken operasyon kapsamında Kayseri'de 5 kişi hakkında
yakalama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerden 2'si Kayseri İl Emniyet
Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken 3 kişinin ise halen firar olduğu
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19590.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Şehir mezarlığını genişletme çalışmaları
devam ediyor
Develi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Şehir Mezarlığında yeni
istimlak edilen 15 bin m2’lik alandaki genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “20
adada 560 adet mezarın yapılacağı alandaki çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. İstinat
duvarı yapım çalışmalarının da devam ettiği alandaki çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak
şehir mezarlığımızı önemli ölçüde genişletmiş olacağız.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19591.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Mahallelerde asfalt çalışmaları sürüyor
Asfalt çalışmalarına aralıksız devam eden Talas Belediyesi, Yazılı ve Başakpınar
Mahallesinde bulunan 4 cadde ve 4 sokakta asfaltlama çalışması yaptı.

05 Ekim 2016 Çarşamba 14:01

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kentin muhtelif sokak ve caddelerinde asfalt serim,
bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yazılı Mahallesinde Mengücek Caddesi, Han Caddesi, Emirgan Sokak olmak üzere 1
kilometrelik alana 1.105 ton asfalt serilirken, Başakpınar Ufuk Mahallesinde ise Esen Sokak,
Kardelen Sokak, Esen Sokak ve Han 1 Sokak bağlantı yolu ve Çağlayan Caddesi olmak üzere
toplamda 800 metre uzunluğundaki alana 1.100 ton sıcak asfalt serildi.
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Bu yollara
yaklaşık 2 bin tondan fazla sıcak asfalt serildi. Talas genelinde alt yapı ve üst yapı
çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
Planlamalarımız çerçevesinde ilçemizde ihtiyaç olan yolları asfaltlama çalışmaları devam
edecek. Aynı zamanda ekiplerimiz asfaltlarda oluşan hasarları kış ayları gelmeden onarıyor.
Yine ihtiyaç duyulan mahallelerimizde bordür, kaldırım yenileme ve yol genişletme
çalışmalarımız da sürüyor. Her yıl bu çalışmalarımız devam edecek, inşallah her yere
ulaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19592.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kayseri'de şehircilik anlayışı sürekli
gelişiyor
12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Tuğgeneral Aygün, Kayseri'nin sürekli gelişen
bir şehir olduğunu söyledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na
atanan Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün'e bir kez daha yeni görevinin hayırlı olması
temennisinde bulundu ve Kayseri'deki uyum kültüründen bahsetti. Kayseri'nin uyumlu bir
şehir olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Tüm yönetim dinamikleri arasında uyumun zirvede
olduğu bir şehirdeyiz. İdare, akademik çevre, iş alemi ve partiler Kayseri ortak paydasında
hareket eder. Sizlerle birlikte de güzel işler yapacağımızdan eminim. Amacımız Kayseri'nin
gelecek yıllara hazır olması. Gelişmede ülkemizin önünden gidiyoruz, bundan sonra da
gitmeye devam edeceğiz." dedi.
20 sene Kayseri'de görev yaptığını hatırlatan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava
Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün de "Kayseri'yi iyi biliyorum ve çok seviyorum. Dört sene
ayrıldım ve döndüğümde baktım ki çok şey değişmiş. Kayseri'ye her şey yapıldı, başka bir şey
yapılmaz artık diyorum, bakıyorum ki gelişmeye devam ediyor. Şehircilik anlayışı daha da
gelişiyor. Demek ki Kayseri'de güzel bir anlayış var. Kişiler değişse de o anlayış devam
ediyor." diye konuştu.
Başkan Mustafa Çelik de Kayseri'de belediyecilik kültürü olduğunu belirtti ve kendilerinin de
bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi. Başkan Çelik, "İnşallah bundan sonra da Kayseri'yi planlı
düzgün fonksiyonel ve estetik yönden geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19593.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

6-7 Ekim katliamından şans eseri
kurtulmuş
Diyarbakır'da önceki yıl Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtırken Yasin Börü ve
arkadaşlarının vahşice öldürüldüğü saldırıda yaralanan Yusuf Er'in 11 yaşındaki kardeşinin
katliamdan kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı.
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HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine, 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap (Kobani)
bahanesiyle Diyarbakır'da düzenlenen izinsiz gösterilerde 4 arkadaşını kaybeden ve yaşadığı
dehşet hafızasından silinmeyen Yusuf Er'in tek tesellisi kurban eti dağıtmak için indikleri
arabanın
yanında
bıraktıkları
kardeşinin katliamdan
kıl
payı
kurtulması.
Vatani görevini yapan, her 6-7 Ekim'de acısı tazelenen Er'in kaybettiği arkadaşlarına duyduğu
özlem her geçen gün artıyor.
"Çocuk buraya kaçtı, onu da öldürün"
Er, yaptığı açıklamada, olay günü kardeşi Muhammed'in fakir ailelerin sevincini görmek
istediğini, bu nedenle onu da kurban eti dağıtmaya götürdüklerini söyledi.
Kardeşini aracın yanında bıraktıklarını anlatan Er, "Katliamın yaşandığı saatlerde bazı
saldırganlar indiğimiz aracı göstererek, 'Bu aracı da yakın' demişler. Kardeşim aracı terk edip
uzaklaşmış. Saldırganlardan biri, 'Çocuk buraya kaçtı, onu da öldürün' demiş. O sırada duyarlı

bir vatandaşın evine alıp saklaması ile kardeşim kurtuldu. Babam ertesi gün gidip kardeşimi o
evden aldı." dedi.
"Kardeşim de vahşi bir şekilde katledilecekti"
Er, yaşadığı korkunun etkisi ile kardeşinin de psikolojisinin bozulduğunu, olayın şokunu hala
üzerinden atamadığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Kardeşim Yasin Börü ile diğer arkadaşlarımı çok seviyordu. Eğer o saatte kardeşim de
yanımızda olsaydı o da vahşi bir şekilde katledilecekti. Allah'ın beni, Yasin Börü ve
arkadaşlarına yapılan vahşeti insanlara duyurmak için sağ bıraktığına inanıyorum."
Arkadaşlarını katleden terör örgütü PKK yandaşlarını ömrü boyunca lanetle anacağını dile
getiren Er, "Doğu ve Güneydoğu'yu yakıp, yıkmak ve Suriye'ye çevirmek istediler. Ama
Allah-u Teala onların kurdukları hesabı onların başlarına geçirdi. PKK ve HDP gün geçtikçe
batıyor, gün geçtikçe sayıları azalıyor ve taraftarları onlardan soğuyor." dedi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19594.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Askeri Hastaneye “Devlet” takviyesi
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkan kanun hükmündeki kararname ile
Sağlık Bakanlığı’na devredilen Kayseri Askeri Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Ozan
Türkmen, “Devlet Hastanesi’ne geçmemiz, gücümüze güç kattı” dedi.
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FETÖ’nün 15 Temmuz’da gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin ardından 669 sayılı
kanun hükmündeki kararname ile bütün askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na devredilmişti.
Bu kapsamda, Kayseri Askeri Hastanesi’nin adı değiştirilerek Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Seyyid Burhaneddin binası olmuştu.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne devredildikten sonra mevcut yatak kapasitesi ve
hekim sayısı artırılan hastane, hem sivillere hem de askerlere hizmet etmeye devam ediyor.
2 yıldan beri hastanede görev yapan Op. Dr. Ozan Türkmen, hastanenin Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne bağlandıktan sonra daha güçlendiğini söyledi.
Türkmen, “Hizmet anlayışı olarak çok şeyin değiştiğini söyleyemem çünkü mevcut koşullarda
bütün hekim arkadaşlarımız olarak gerek hemşire hanımlar gerek doktorlar bütün personel
imkanlar koşulunda insanlara hizmet etmekteydi. Ancak tabi devlet hastanesine geçtiğimiz
zaman devlet hastanesinin kıyaslanamayacak olan teknik imkanları personel imkanları bizim
gücümüze güç kattı. Bu konuda memnunuz çünkü entegrasyon çok büyük bir problemler
olmadı. Sistemler zaten benzerdi. Hekimlerimizin uygulamaları tabi mutlaka askeri koşullarda
bir takım farklılıklar arz edebilir ama genel hizmetin verilişi açısından bir sıkıntı olmadı.
Sürecin çok sancılı olduğunu zannetmiyorum hani ben kendi şahsım açısından öyle
söyleyeyim. Yani bizim gücümüze güç kattı. Tabi mütevazi bir hastaneden insanların iyi
niyetli olduğu iyi niyetli çalıştığı ancak imkanların mütevazi olduğu bir hastanede bu kadar
zengin teknik ve personel imkanı olan bir sisteme geçiş bizleri de rahatlattı. Mesleki tatmin
açısından olsun, hastaların memnuniyeti açısından olsun çünkü bunların bize geri bildirimleri

de oldu. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İbrahim Özcan da, yapılan çalışmalar hakkında şu
bilgileri verdi:
“Bu bina bize devredilmeden önce kayseri asker hastanesi olarak hizmet vermekteydi.
Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi şu an itibariyle 10 farklı yerleşkede 20 ayrı binayla
hizmet vermekte. Kayseri Asker Hastanesi’nin yeni ismiyle Seyyid Burhaneddin ek hizmet
binasının bize katılmasıyla hem asker hastalarımıza olan hizmette hem de sivil hastalarımıza
olan hizmette ek bir mesafe kat etmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Kayseri Asker
Hastanesi 1989 yılında yapılmış olup 42 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Şuan itibariyle de
bize devrinde önce 12 uzman hekimle hizmet vermekteydi. Şuan itibariyle 15 uzman hekim
poliklinik yapmakta 2 uzman hekim de ayrıca poliklinik yapmayarak burada hizmet
vermektedir. Önceki dönmelerde günlük ortalama 140 olan hasta muayene sayısı şuan
itibariyle 200’lerde olup yakın dönemlerde 400’ler civarına çıkartma planı içerisindeyiz.
Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet binamıza 10 tedavi üniteliği 1 fizik tedavi bölümü açtık ve
şuan itibariyle yüzde 3’ler de olan doluluk oranımızı yüzde 14’ler civarına çıkarttık.
Önümüzdeki dönemde bunun daha da artmasını bekliyoruz. 125 personelle devredilen Seyyid
Burhaneddin Ek Hizmet Binamız askeri fonksiyonların hiçbirisinde kayıp olmadan askeri
sağlık kurulunu burada devam ettirecek şekilde yapılandık ayrıca askeri sağlık kurulunda
bulunmayan ve Ankara İzmir’e gönderilmek zorunda kalan branşların eğitim araştırma
hastanesindeki hekimlerle takviye edilmesi neticesinde hiçbir hastamızı sağlık kurulu veya
başka bir hizmetle dışarıya göndermeden tedavilerini ve raporlarını tamamlamak için gayret
gösteriyoruz. Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binasının bize katılması askeri fonksiyonları
arttırdığı gibi ayrıca sivil hastalarımıza hizmet imkanında da bizlerin elini güçlendirmiştir.
Burada çalışan tüm sağlık personelimize uyum içerisinde çalışan eski askeri yeni sağlık
personellerimize teşekkürlerimi iletiyor hastalarımızı Seyyid Burhaneddin ek hizmet
binasında nitelikli daha insani koşullarda hizmet almaya davet ediyorum.”
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19595.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

SP’de genel kurul heyecanı
Saadet Partisi Olağan Genel Kurulu hakkında bilgi veren SP İl Başkanı Mahmut Arıkan,
"Yeni bir genel başkan ve yeni bir vizyonla seçmenin karşısına çıkacağız" dedi. Arıkan,
FETÖ’nün sızmadığı tek parti olduklarını da belirtti.
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SP İl Başkanı Mahmut Arıkan 30 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan olağan genel kurulu
değerlendirdi. Arıkan, "30 Ekim 2016 günü Saadet Partimizin olağan genel kurulunu
Ankara’da gerçekleştireceğiz. Bu kongrede Saadet Partisi yeni bir genel başkan ve yeni bir
vizyonla seçmenin karşısına çıkacak. Saadet Partisi 2002 yılından beri meclis dışında siyaset

yapan bir parti olarak mücadele veriyoruz. Bu geçtiğimiz 14 yıl gösterdi ki, Saadet Partisi’nin
olmadığı bir meclis sorunların çözümünde ve sorunların teşhis noktasında yetersiz kalıyor.
Saadet Partisi bugün Türkiye’de tıkanan siyaseti ve Türkiye’de tıkanan ekonomik çıkmazların
çaresi olacağı kanaatindeyiz. Yıllardır ‘Türkiye iki parti vardır, biri Saadet Partisi, diğeri ise
diğer partiler’ diye söylüyoruz. Avrupa Birliği karşısında projesi olan tek partiyiz. IMF ve
dünya bankaları karşısında alternatif proje üreten parti Saadet Partisi’dir. Yine NATO projesi
karşısında Avro ve Dolar karşısında alternatif projesi olan tek parti Saadet Partisi olarak
karşımızda görüyoruz" ifadelerini kullandı. “FETÖ’nün sızmadığı tek parti” Arıkan, "15
Temmuz’dan bu tarafa FETÖ terör örgütüyle alakalı mesafesini koruyabilen ve FETÖ’nün
sızmadığı tek parti Saadet Partisi’dir. 15 Temmuz’dan bu tarafa en çok kullanılan kelime
‘Erbakan hoca haklıymış’ oldu. Bugün Fethullah Gülen’in yaklaşamadığı tek siyasi lider
Necmettin Erbakan olarak tarih sayfalarında yerini aldı. 20 yıl sonra yine ‘Erbakan haklıydı’
cümlesini kurmamak için Saadet Partisi’nin neler söylediğine kulak vermek gerekiyor.
Bununla alakalı 30 Ekim bizim için inşallah bir milat olacak. Saadet Partisi’nin yeni yüzüyle
seçmenin karşısına çıkması için yeni bir milat olacağı düşüncesindeyiz. Cumartesi günü
Kayseri’den il başkanı, ilçe başkanlarımız ve büyük kongre delegelerimizle beraber yaklaşık
35 kişilik bir heyetle Ankara’da istişare toplantısına katıldık. O toplantıda 2 bine yakın kişi
genel kurulda kim genel başkan olsun noktasında fikirlerini açık yüreklilikle ifade ettiler" diye
konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19596.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

“Sarı saçlarından sen suçlusun!”
Kayseri'de 3 yıl önce boşandığı eşini tüfekle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa,
4 yıl hapis cezası verildi. Sanık, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye
olurken, sanığın eski eşi, "Saçımı sarıya boyattım diye kıskanarak bana saldırdı. En ağır
şekilde cezalandırılsın, bugün yaptı, yarın yine yapar" dedi. Kayseri 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen davada mağdur M.K. eski eşinin cezalandırılmasını istedi.
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"Saçımı sarıya boyattığım için"
M.K., mahkemede eski eşi olan sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek, "20
yıllık bir evlilikten iki çocuğumuz oldu. 3 yıl önce boşandık. 43 yaşındayım, iş kadınıyım.
Saçımı sarıya boyattığım için bana saldırdı. Boşanmışız ama halen kıskanıyor ve tehdit
ediyor. 6 Temmuz 2016'da hakaret ve küfür dolu mesaj attı. Sonra tüfek ile tehdit etti. En ağır
şekilde cezalandırılsın. Can güvenliğim yok. Bugün yaptıysa yarın yine yapar" diye konuştu.
Hata yaptım
Tutuklu sanık H.A. ise "Hata yaptım. Yaptığım şey için pişmanım. Takdir sizin" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.A.'ya 'silahla tehdit' suçundan 3
yıl, 'tehdit' suçundan 1 yıl hapis ve 'hakaret' suçundan ise bin 800 TL adli para cezası olmak

üzere toplam 4 yıl hapis, bin 800 TL adli para cezası verdi. Sanık, cezaevinde kaldığı süre göz
önünde bulundurularak tahliye oldu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19598.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Çeşitli meslek gruplarından 24 kişi hakim
karşısında
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına
alınan esnaf ve çeşitli meslek gruplarından 24 kişi adliyeye sevk edildi.
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15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan FETÖ/PDY operasyonları Kayseri'de hız
kesmeden sürdürülüyor. Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve gözaltına
alınan esnaf ve çeşitli meslek gruplarından 24 kişi bu gün sağlık kontrolünden geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen 24 kişi adliyeye sevk edildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19599.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

“Mahrem imamlar” deşifre oldu
FETÖ'nün TSK ve MİT'teki imamlarına yönelik 31 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonun
Kayseri’de yapılan ayağında haklarında gözaltı kararı bulunan 5 MİT personelinden 2’si
yakalandı. Öte yandan diğer illerde toplam 101 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken,
yakalanan şüpheli sayısı 55 oldu. Firarda olan şüphelilerin aranmasına devam ediliyor.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün
(FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında Kayseri’nin de olduğu 31
ilde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen MİT ve TSK imamlarının da
bulunduğu 101 kişiden 55'i yakalandı. Kayseri’de 2 MİT imamı yakalandı.

İmamlar deşifre oldu
Ankara Batı Adliyesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişiminin ardından
Akıncılar Üssü'nde gözaltına alınan ve sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanan 135
pilot ve örgüt imamlarının savcılık ifadelerinde, duydukları pişmanlığı dile getirip samimi
itiraflarda bulunması, FETÖ'nün “mahrem imamlarını” deşifre etti.
Kayseri’de 2 imam yakalandı
Kayseri'de gözaltı kararı verilen 5 kişiden 2'si yakalanarak gözaltına alındı. Ankara merkezli
operasyonun, FETÖ terör örgütünün ordu ve istihbarat örgütlerinden sorumlu kişileri içerdiği
bildirilirken operasyon kapsamında Kayseri'de 5 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı
verildi. Gözaltı kararı verilenlerden 2'si Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince
yakalanarak gözaltına alınırken 3 kişinin ise halen firar olduğu kaydedildi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19600.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kocasinan’da son bahar çalışması
Kocasinan Belediyesi, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarına son baharda da
aralıksız devam ediyor.
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İlçe genelinde yaptığı çalışmalar ile vatandaşın takdirini toplayan Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Serçeönü, Fatih ve Fevzi Çakmak Mahalleleri’nde yapımı
devam eden yol, kaldırım, park ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sonbahar döneminde de yoğun bir
şekilde çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, “Serçeönü ve Fatih Mahallesi’nde yol,
kaldırım ve asfalt çalışmalarının yanı sıra park çalışmalarımız da devam etmektedir. Konumu
bakımından ilçe sakinlerimiz tarafından bu mahallelerimiz yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
O yüzden buralara ağırlık vererek çalışmalarımızı hızlandırdık. Bununla birlikte Fevzi
Çakmak Mahallemizde de birkaç noktada yenilenmesi gereken yerlerimiz vardı. O bölgede de
yol ve kaldırım çalışmalarımız başladı ve devam ediyor” ifadelerini kullandı. Çalışmalar ile
ilgili detaylı bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;
“Bölge sakinlerimizin Serçeönü Mahallemizde daha konforlu kaldırımları kullanabilmesi için
yaklaşık 15 bin metrekare yaya yoluna, daha modern ve daha dayanıklı bazalt taşları
döşüyoruz. Bunun yanı sıra araç trafiğini rahatlatmak ve daha iyi hizmet için 450 araç
kapasiteli otopark yapıyoruz. Yenileme çalışması kapsamında 2 bin 500 ton asfalt serimi
gerçekleştirerek daha güvenli yollar oluşturuyoruz. Fatih Mahallesi’ndeki Nil Caddesinde de
ilçemize yakışır 5 bin metrekare yaya yolu oluşturuyoruz. Ayrıca burada da 250 araç
kapasiteli otopark yapacağız ve çift katlı bin 700 ton uzun ömürlü taşmastik yöntemiyle asfalt
serimi yaparak yenileme çalışmalarımızı devam ettireceğiz.”

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Hemşerilerimizin yol ve kaldırımları, daha huzurlu ve
daha rahat kullanabilmesi için çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayarak, onların hizmetine
sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diyerek noktaladı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19601.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Develi arıtma tesisine kavuşuyor
Develi’de toplam maliyeti 13 milyon lira olan ve ilçenin zirai gelişimine önemli katkı
sağlayacak olan “KASKİ İleri Biyolojik Arıtma Tesisi” inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.
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Çalışmalar hakkında bilgiler veren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develinin
kanallarından gelen atık sularının işlenerek saniyede 105 litrelik bir basınçla tarımsal sulama
yapabilecek olan tesisin ayrıca çevre sağlığına da olumlu yönde katkılar sağlayacağını belirtti.
Başkan Cabbar, “İki ay gibi kısa bir süre sonra tamamlanması planlanan İleri Biyolojik Atık
Su Arıtma Tesisi Develimizin zirai hayatına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Birçok ilde
dahi bulunmayan ve Kayseri’nin ilçeleri arasında da sadece Develimizde yapılıyor olan bu
tesis faaliyete geçmesiyle Develimizin çehresine ve vizyonuna katma değer kazandıracaktır.”
diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19602.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kocasinan’da son bahar çalışması
Kocasinan Belediyesi, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarına son baharda da
aralıksız devam ediyor.

06 Ekim 2016 Perşembe 09:55

İlçe genelinde yaptığı çalışmalar ile vatandaşın takdirini toplayan Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Serçeönü, Fatih ve Fevzi Çakmak Mahalleleri’nde yapımı
devam eden yol, kaldırım, park ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sonbahar döneminde de yoğun bir

şekilde çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, “Serçeönü ve Fatih Mahallesi’nde yol,
kaldırım ve asfalt çalışmalarının yanı sıra park çalışmalarımız da devam etmektedir. Konumu
bakımından ilçe sakinlerimiz tarafından bu mahallelerimiz yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
O yüzden buralara ağırlık vererek çalışmalarımızı hızlandırdık. Bununla birlikte Fevzi
Çakmak Mahallemizde de birkaç noktada yenilenmesi gereken yerlerimiz vardı. O bölgede de
yol ve kaldırım çalışmalarımız başladı ve devam ediyor” ifadelerini kullandı. Çalışmalar ile
ilgili detaylı bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; “Bölge sakinlerimizin
Serçeönü Mahallemizde daha konforlu kaldırımları kullanabilmesi için yaklaşık 15 bin
metrekare yaya yoluna, daha modern ve daha dayanıklı bazalt taşları döşüyoruz. Bunun yanı
sıra araç trafiğini rahatlatmak ve daha iyi hizmet için 450 araç kapasiteli otopark yapıyoruz.
Yenileme çalışması kapsamında 2 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirerek daha güvenli
yollar oluşturuyoruz. Fatih Mahallesi’ndeki Nil Caddesinde de ilçemize yakışır 5 bin
metrekare yaya yolu oluşturuyoruz. Ayrıca burada da 250 araç kapasiteli otopark yapacağız
ve çift katlı bin 700 ton uzun ömürlü taşmastik yöntemiyle asfalt serimi yaparak yenileme
çalışmalarımızı devam ettireceğiz.” Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Hemşerilerimizin yol
ve kaldırımları, daha huzurlu ve daha rahat kullanabilmesi için çalışmaları hızlı bir şekilde
tamamlayarak, onların hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diyerek noktaladı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19603.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

İş adamlarına ‘iş yaşamı becerileri’
anlatıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yönetilen ve AB tarafından finansmanı
sağlanan ‘İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması’
Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen “İş Yaşamı Becerileri” eğitimleri
Kayseri’de başladı.
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Hak-İş Konfederasyonu ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ortaklaşa
düzenlediği program 4 Ekim’de başladı. Yarın sona erecek olan projenin açılış konuşmasını
yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanı Serhat Çelik, projenin 18 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulamaya başlandığını
söyleyerek, “İşverenlerimiz ile işçilerimiz arasında diyaloğun ve kalitenin arttırılması için bu
programlar yapılmaktadır. Konya’da, Kayseri’de, Rize ve Trabzon’da gerçekleştirilecek
programların çalışma hayatımıza hayırlara vesile olmasını Cenap-ı Allah’tan niyaz
ediyorum.” dedi. Bu tür projelerin oluşturulmasında sendikaların öneminin büyük olduğunu
söyleyen Çelik şunları söyledi: “Hak-İş olarak üyelerimizin haklarını korumak kadar
işverenlerimizin de kazancını korumak ve arttırmak bizim en büyük amaçlarımızdandır.

Çalışma hayatında sendika, işçi, işveren kavramlarını biz birilerine rakip olarak değil sosyal
ortak olarak görüyoruz. İşverenimiz kazanırsa bizler de kazanırız. Allah korusun işverenimiz
herhangi bir zarara uğrarsa işçiler olarak bizler de zarar görürüz. Bu yüzden sosyal ortak
kavramını çalışma hayatımızın merkezine yerleştirmek zorundayız.” Müsiad Kayseri Şube
Başkanı Nedim Olgunharputlu da programda projenin çalışma hayatında olumlu katkılarının
olacağını belirterek katılımcılara ve proje eğitmenlerine teşekkürlerini sundu. Kayseri’de dört
gün boyunca sürecek olan eğitimle 400’ü aşkın işçi ve işverene işkanunu, işsağlığı ve
güvenliği, mesleki eğitim, sosyal diyalog, toplu iş sözleşmeleri ve endüstriyel ilişkiler
alanlarında eğitimler verilecek. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19604.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Girişimciler yatırımcılarla buluştu
Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen “Idea to Business Challenge
2016” etkinliğinde girişimci adayları yatırımcılarla buluştu.
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Girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini
ve bu iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlayan Sera Kuluçka
Programı kendine özgün iş fikirlerini hayata geçirmeye devam ediyor.
“Idea to Business Challenge 2016” etkinliğiyle ilgili bilgi veren Erciyes Teknopark A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi: “Sera Kuluçka Merkezi’nde
girişimci adayları için gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin inovatif olmasına özen gösteriyoruz.
Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenen bu etkinlikte iş adamları ve melek
yatırımcılar, akıllarındaki iş fikirlerini hayata geçirecek girişimci adaylarını aradılar.
Girişimci adaylarının üzerinde çalışabilecekleri hazır bir iş fikrinin olmasını sağlayan “Idea to
Business Challenge 2016” etkinliğine dört ayrı salonda yaklaşık sekiz yüz kişi katıldı. Sera
Kuluçka Merkezi’nde geliştirdikleri fikirleri hayata geçiren ve başarı yakalayan genç
girişimciler etkinliğe katılanlara ilham kaynağı oldu. Ardından sahneye çıkan iş adamları ise
iş önerilerini girişimcilerle paylaşarak onları öğrenciyken iş dünyasına adım atmaları
konusunda teşvik etti.
Kendine has kuluçka modeli ile örnek gösterilen Erciyes Teknopark, bünyesinde yer alan
farklı sektörlerdeki firmaların ve işbirliği içinde olduğu girişimcilerin vizyonunu
genişletebilmek için özgün projeler geliştirmeye devam edecek.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19605.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kalbinin sağ tarafta olduğunu öğrendi
Kayseri'de yaşayan 56 yaşındaki kadın, damar sertliği için gittiği hastanede kalbinin sağ
tarafta olduğunu öğrendi.
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Fadime Kuzucular isimli 56 yaşındaki bir kadın bir hafta önce Dünyam Hastanesi'ne gitti.
Hastanede yapılan muayenede damar sertliği sıkıntısı olduğu belirlenen Fadime Kuzucular'ın
yapılan muayeneler sonunda kalbinin sağ tarafta olduğu ortaya çıktı. Yaşanan durum
karşısında Kuzucular şaşkınlık yaşadı.
Kuzucular'ı muayene ettikten sonra 4 damarına bypass ameliyatı yapan Op. Dr. Hasan
Mercan, bu durumun yüz binde bir görülen nadir bir şey olduğunun altını çizerek, "Çoğu
zaman doktorlar muayene ederken kalbinin solda olmadığını fark edemeyebilirler. Bizim
yaptığımız ekokardiyografide akciğer filminde kalbinin sağda olduğunu gördük ve bu
hastamızda damar sertliği vardı. Damar sertliği nedeniyle 4 damarına geçen hafta içerisinde
bypass yaptık" dedi.
Ameliyat sırasında hastanın kalbinin sağ tarafta bulunması nedeniyle zorlandıklarını söyleyen
Op. Dr. Mercan, "Tabi teknik olarak kalbinin sağda olması bizi kısmen biraz zorladı ama
ameliyatı sorunsuz bitti. Göğüs damarını kullandık. Bugün kontrole geldi durumu gayet iyi"
ifadelerini kullandı.
Fadime Kuzcular’ın ise ameliyat sonrasında durumunun iyi olduğunu belirtildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19606.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Çocuklar ameliyata akülü arabayla giriyor
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlatılan uygulamada çocuklar, korkularını
yenmeleri için ameliyathaneye akülü arabalarla indiriliyor.
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Daha önce ameliyathaneye tekerlekli sandalye veya sedyeye taşınan çocuklar, artık hastane
yönetimince temin edilen akülü oyuncak araçlarla ameliyathaneye götürülüyor.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Doğan, gazetecilere yaptığı
açıklamada, yeni başlattıkları uygulama kapsamında 2 adet akülü araba aldıklarını söyledi.

Hastanede hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Doğan, hastaların
psikolojilerinin de önemli olduğunu vurguladı. Özellikle çocukların ameliyat korkusuyla
psikolojik travma yaşayabildiklerini dile getiren Doğan, "Bu tarz korkulara bağlı travmaları
engellemek, bir nebze de olsa çocukları rahatlatmak, ameliyathaneye gidecek çocukların
korkularını engellemek adına bu uygulamayı başlattık. Servisten ameliyathaneye kadar giden
yolu arabayla eğlenceli hale getirdik." dedi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19607.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

"Sağlıklı Yaşam” için pedal çevirdiler
Sarıoğlan'da ilçe protokolü, Sağlık Bakanlığının obeziteyle mücadele kapsamında belediyeye
gönderdiği ücretsiz bisikletlerle 'sağlıklı yaşam kültürünü teşvik' için pedal çevirdi.
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Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ve teslim alınan bisikletler ile ilçe Kaymakamı Hasan
Doğan, Garnizon Komutanı Eyüp Budak, Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, daire
müdürleri, bazı muhtar ve vatandaşların katılımı ile ilçe içinde 'Bisiklet turu' gerçekleştirildi.
Önce Kaymakamlık, sonra Belediye önünden başlatılan tura çok sayıda vatandaş bisikletle
destek verdi. İlçe Emniyet Amirliği önüne kadar giden bisikletli grup daha sonra Kayseri
caddesi üzerinde bir süre daha tur atarak dikkat çekti. Vatandaşların mutlu olmak için sağlığa
verdiği önemin artmasını, özellikle de kanser, kalp krizi, şeker ve diğer kronik hastalıklardan
korunması gerektiğini belirten Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, bu
hastalıklardan korunmak için sigaradan uzak durulması, iyi beslenme ve bol egzersiz
yapılmasının büyük önem taşıdığını tekrarladı. Başkan Yıldız, Sağlık Bakanlığı'nın bu
kapsamda sağlıklı beslenme ve hareketi yaygınlaştırmak için, gençlere, çocuklara sağlıklı
yaşam bilincini yerleştirmek amacıyla başlattığı bisikletli yaşam kültürüne tam destek
verdiklerini bildirerek şunları söyledi: "Bu konuda ailelerin, büyük rolü var. Bugün verilere
göre, nüfusun üçte birinin fazla kilolu, üçte birinin de normal kilolu olduğu gerçeği ortada. Bu
bisiklet kampanyası ile normal kiloluların oranının artırılması hedefleniyor. Toplumun spora
teşvik edilmesi için Bakanlık belediyelere her bir metrelik bisiklet yolu için bir bisiklet
gönderecek. Biz Bakanlığın başlattığı '1 milyon bisiklet' projesini desteklerken daha çok
bisiklet almak istiyoruz. İleri de bu bisikletlerin bir kısmı kartlı sistemle ücretsiz kullanılacak.
Bisiklet parkları yapılacak. Sağlıklı yaşam teşvik edilecek." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19608.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Ses kısıklığı terapi ile tedavi edilebiliyor
Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç, özellikle
öğretmenler, ses sanatçıları ve yüksek sesle konuşan kişilerde görülen ses kısıklığı
şikayetlerinin, uygulanan ses terapileri ile pratik bir şekilde tedavi edilebildiğini söyledi.
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Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç, ses
kısıklığı ve tedavisi hakkında şu bilgileri verdi;
Kişi kendi sesini hatırlamakta zorlanabilir
“Ses kısıklığının en sık nedeni akut larenjittir. Akut larenjit, soğuk algınlığı ve diğer üst
solunum yolu enfeksiyonları sırasında ya da aşırı bağırmaktan kaynaklanan ses
zorlamalarında ortaya çıkar. Hastalık nedeniyle sesin normale dönmesi bir ya da iki hafta
sürer. Daha uzun süreli ses kısıklıklarının nedeni ise genellikle sesin aşırı ve zorlanarak
kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Ses tellerinin birbirine sürekli kuvvetli çarpmasına bağlı
olarak gelişen nodüller (ses telinde nasırlaşma), ses eğitimi ya da sesinin yanlış kullanımı
düzeltilmediği sürece kaybolmaz. Bu nedenle ses kısık olan hastaların, mutlaka kulak burun
boğaz uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca gırtlakta kötü huylu bir hastalık söz konusu
ise erken dönemde teşhis şansı vardır. Yine iyi huylu hastalıklar da erken dönemde ses
terapisi ya da cerrahi müdahale ile düzeltilebilmektedir.
Sigara ses kısıklığını arttırıyor
Sigara, gırtlak ve boğaz kanserlerinin gelişmesinde önemli bir risk faktörüdür. Sigara içen ve
uzun süre düzelmeyen ses kısıklığı sorunu yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana
başvurması gerekir. Akut ses kısıklıkları ise genellikle akut larenjit gibi gırtlaktaki bölgesel
enflamasyonlar sonucunda oluşmaktadır. Kronik ses kısıklıkları ise ses teli polibi, ses teli
nodülü, gırtlağın kötü huylu hastalıkları, sigara kullanımına bağlı kronik irritasyon, mideden
gelen asit kaçağı veya herhangi bir patolojik durum olmaksızın çeşitli nedenlerle
oluşabilmektedir. Nodüller, ses tellerinin serbest kenarlarında travma sonucu oluşan iyi huylu
şişliklerdir. Sesin aşırı veya hatalı kullanımı travmaya neden olabilmektedir.
Ses kalitesini arttırmak mümkün
Erken dönemde oluşan nodül kendini her iki ses telinin kenarında yumuşak, kırmızı şişlikler
olarak kendini gösterir. Tedavinin en önemli basamağını ise, sesin yanlış kullanımının
önlenmesi ve ses terapisi oluşturmaktadır. Uygulanan ses terapisi ile nodüller tamamen
ortadan kaldırılırken, erken müdahale sayesinde ileride neden olabilecek farklı hastalıkların da
önüne geçilmektedir. Mesleğini sesi ile yürüten ses sanatçıları, öğretmenler ve çağrı merkezi
çalışanlarında ses kısıklığı daha sık görülür. Bu meslek gruplarındaki kişiler ses yorgunluğu
ile birlikte günün ilerleyen saatlerinde ses kısıklığı ile karışılabilir. Ses terapi teknikleri ile ses
kullanım süresini, ses kalitesinde azalma olmaksızın uzatmak mümkündür. Özellikle
sanatçılarda ve spikerlerde ses terapisi yapılmadan diksiyon ve şan eğitimi verilerek ses rengi
ve konuşma şeklinin değiştirilmeye çalışılması, ses teli üzerindeki yükü artırarak ses
kalitesinde bozulmaya neden olabilmektedir.

Bu nedenle öncelikle ses terapi teknikleri ile ideal sese ulaşılmalı, daha sonra istendiği
takdirde diğer zorlayıcı eğitimler alınmalıdır.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19609.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

SDT sezonu bugün açıyor
Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT "Fehim Paşa Konağı" adlı oyunla yeni sezonu bu akşam açıyor.
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SDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, her tiyatro sezonunda olduğu gibi geçen tiyatro
sezonunda Anadolu'yu karış karış dolaşarak tiyatro sahnesini sanatseverlerle
buluşturan Sivas Devlet Tiyatrosu, 2016-2017 tiyatro sezonuna bugün (6 Ekim Perşembe)
"Fehim Paşa Konağı" adlı oyunla "merhaba" diyecek.
Turgut Özakman'ın yazdığı, Tomris Çetinel'in yönettiği oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde
saat 19.30'da sahnelenecek.
Bir dönemi dans ve müziğin estetiği ile aralayan bazen düşündüren bazen de güldüren oyun, 7
Ekim’de saat 19.30'da, 8 Ekim'de saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19610.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Türkan Şoray’a mektuplar kitaplaştı
Yazar Ercan Akarsu’nun 9. kitabı Türkiye’de ilk kez yapılan “Sultan Serisi”nin 3. ve son
kitabı olan “Bir Nesil Türkan Şoray’la Mektuplaştı” adıyla raflardaki yerini almaya
hazırlanıyor.
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Boramir Yayıncılık etiketiyle okurun ve “Sultan severler”in beğenisine sunulacak kitabın
içeriğini Türkan Şoray’ın 70’li yıllarda FotoRoman dergisi çatısı altında sevenleriyle olan
mektuplaşmaları oluşturuyor. Türkan Şoray aynı zamanda kendisine gönderilen mektuplar
hakkında ise şu yorumu yapıyor: “Seyircimin bana duyduğu sevgi başka hiçbir şeyle

değiştirilemez. Bazen onlardan gelen mektupları okuduktan sonra kendi kendime ‘Benim
canım seyircilerim. Sizin için canım feda olsun.’ diye çığlık atıyorum. Bir duyan olsa deli
diyebilir. Ama hangi duygu sevgiden daha güzeldir ki?”
Kitap, Türk sinemanın sultanı Türkan Şoray’ın hayatının kısa bir fragmanı, özeti ve en özel
karelere yer verilen kolaj niteliğinde. Kitaptaki en dikkat çeken noktalardan biri de Türkân
Şoray’a gelen mektup sayısının İstanbul Boğaz Köprüsü’nün boyunun 8 misline ulaştığı
bilgisi. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19611.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Macaristan Parlamentosu’ndan Ermenilere
tokat gibi cevap
Sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısı önergesi, Macaristan Parlamentosu Dış İşleri
Komisyonu’nda oylanarak reddedildi.
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Tasarının görüşülmesini ve oylamasını bizzat parlamentoya gelerek takip eden Türkiye’nin
Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı, Azerbaycan’ın Macaristan Büyükelçisi Adalet Guliyev
ve MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, tasarının geçmemesi için büyük mücadele
verdi. Komisyon Başkanı Zsolt Nemeth, önergeyi teklif eden LMP (Politika Başka Türlü de
Olur Partisi) Milletvekili Erzsebet Schumuk’u dinledikten sonra sözü komisyon üyesi
Macaristan Jobbik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Marton Gyöngyösi’ye verdi. Türk ve
Azerbaycan dostu Milletvekili Gyöngyösi yaptığı konuşmada, bu tasarı önergesinin gündeme
gelmesiyle çok rahatsız olduğunu, 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan bu talihsiz
olayın aydınlatılması için politikacıların değil, tarihçilerin işi olduğunu, dünya genelinde
sözde Ermeni soykırımı ile ilgili menfi görüşlere kesinlikle katılmadığını, Papa Derenc’in bu
konudaki açıklamalarının da kendisini başladığını ve önergenin ret edilmesini istediğini
söyledi. Daha sonra konuşan Komisyon Başkanı Zsolt Nemeth, kendisinin de bu konunun
Macar parlamentosuna gelmesinden dolayı rahatsız olduğunu, toplantıyı takip eden Türk ve
Azerbaycan Büyükelçilerinin ne kadar hassas olduklarını bildiğini söyledi.
Oylamaya sunulan önerge 1 evet, 2 hayır ve 5 çekimser oyla kabul edilmedi. Önergeye Attila
Tilki ve Marton Gyöngyösi hayır oyu verdi. Macaristan Parlamentosu’nda yaşanan büyük
başarının ardından açıklama yapan MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar,
Macaristan’ın Türkiye’nin stratejik ortağı olduğunu, daha tasarı aşamasında önüne geçildiği
için Macar dostlarına teşekkür ettiklerini, Büyükelçi ile birlikte MÜSİAD olarak 3 günden bu
yana çalıştıklarını, kendilerini destekleyen Macar milletvekillerine teşekkür ettiklerini söyledi.
Azerbaycan’ın Macaristan Büyükelçisi Vilayet Guliyev, bu konuya daha hassasiyet
beklediğini Türkiye ile Azerbaycan ile ilişkili olan, bu gerçekleri bilen milletvekillerinin
seslerini yükselterek gerçekleri söyleyeceklerini düşündüğünü ancak böyle olmadığını ifade
ederek, “Netice iyiydi. Azerbaycan’da bir söz vardır: ‘Yalan ayak tutar yürümez’. Ermeniler

bu yalan dünyanın bir sıra ülkelerinde yürütebilmişler ama Macaristan’da bunu yürütemediler.
Bunda sayın Türk Büyükelçisinin Macaristan’daki Türk işadamlarının payı var. Bu
Azerbaycan’ın savaşıdır, Türklüğün savaşıdır, gelecekte de devam ettireceğiz” diye konuştu.
Büyükelçi Şakir Fakılı ise önergenin geçen seneki gibi reddedildiğini, bu sonucu alabilmek
için çok çalıştıklarını, Büyükelçilik olarak başta Macaristan Dışişleri Bakanlığı,
parlamentodaki partiler, Macar siyasetçilerle çok kapsamlı toplantılar yaptıklarını, hepsinin de
tarihin tarihçilere bırakılması gerektiğini savunduğunu, Türk dostu Macar siyasetçiler ve
özellikle Azerbaycan Büyükelçisinin ve MÜSİAD’ın da toplantıya katılarak kendilerine
destek verdiği için çok teşekkür ettiğini kaydetti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19612.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kayseri’nin “Öcü” odaları
Yıllardır Kayseri’nin prestijine katkı sağlayan ancak son dönemlerdeki FETÖ soruşturmaları
kapsamında adları sıkça zikredilen Ticaret Odası ve Sanayi Odası adeta bir “öcü” muamelesi
görüyor. Oda başkanlarının ve birçok ismin gözaltına alınarak, bazılarının tutuklanması şehrin
imajının zedelenmesine neden oldu. Kayserili siyasetçiler bile şehrimizi ziyaretinde bu oda
başkanları ile yan yana aynı karede yer almaktan çekiniyor.
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Kayseri Sanayi Odası ve Ticaret Odası’nda 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve
sonrasında yaşananlar Kayseri’nin hem sanayisini hem de ticaretini etkiledi. Bazı çevrelerden
alınan duyumlara göre özellikle şehir dışından veya yurt dışından gelen misafirlerin ve
Kayserili siyasetçilerin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak ile bir araya gelmekten çekindikleri
dillendiriliyor. Ziyaretler durdu Son dönemlerde her iki odada da ziyaretler görmek mümkün
olmuyor. Hal böyle olunca da söylemlerin doğruluğu ortaya çıkmış oluyor. Hiçyılmaz ve
Boydak gözaltına alınmıştı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında
Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak gözaltına alınmış birkaç gün sonra ise adli kontrol ve
yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Meclis başkanı Nurettin Okandan ise aynı
soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Ticaret Odası’nda da Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz gözaltına alınmış, 17 gün kadar süren gözaltının ardından adli kontrol
şartıyla serbest bırakılmıştı. KTO’da yapılan baskılar sonucu istifa eden Meclis eski başkanı
Mehmet Filiz de tutuklanmıştı. Meclis üyeleri istifasını istedi Yaşanan bu sürecin ardından
Ticaret Odası eylül ayı meclis toplantısında 26 üye verdikleri dilekçe ile KTO Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz’ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı için kuruma
zarar vereceğini söyleyerek, istifasını istemişti. Çevikel: KTO’yu bu lekeden kurtar Ticaret
Odası Meclis üyesi Hacı Çevikel Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın istifa etmesi
gerektiğini belirterek, “Eğer bu odayı gerçekten düşünüyorsan sana düşen istifa etmek.
Gerekeni yap KTO’yu bu lekeden kurtar” dedi. Ticaret Odası Meclis üyesi Hacı Çevikel,
eylül ayındaki meclis toplantısında kendisinin öncülüğünde 26 üyeden Hiçyılmaz’ın istifası

için imza topladıklarını hatırlatarak, “İstifa etme gibi bir düşüncesi yok. Bana göre istifa
etmesi lazım. Çünkü 16-17 gün gözaltında kaldı. Tamam serbest kaldı ama mahkeme halen
devam ediyor. Bu en az 2-3 yıl sürer. Şu an ne ‘suçlu’ diyebiliriz ne de ‘suçsuz’ diyebiliriz.
Ama ahlaki olarak istifa etmesi lazım. Doğrusu bu.” diye konuştu. Yeni bir yapılanma şart
Ülke ekonomisine ciddi katkıları olan Kayseri’de bir süre önce hem Ticaret Odası’nda hem de
Sanayi Odası’nda yeni bir yapılanmanın gerektiğini gündeme getirmiştik. Bu söylemimizi
yineliyor ve yöneticileri bir kez daha düşünmeleri konusunda uyarıyoruz. Haber: Ramazan
KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19613.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

BYLOCK’ÇU 6 KiŞi TUTUKLANDI
Kriptolu iletişim programı "ByLock" programı kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen
24 kişiden 6'sı tutuklandı
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Kayseri'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
soruşturması kapsamında, ByLock programı kullanıcısı oldukları gerekçesiyle adliyeye sevk
edilen 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen
soruşturma çerçevesinde, çeşitli meslek gruplarından FETÖ/PDY içerisinde faaliyette
bulundukları ve örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla
gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye
sevk edilen zanlıladan 6'sı tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 68 kişiden 28'i dün adliyeye sevk edilmiş, 1'i
tutuklanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19614.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Eğitimde kaynak kitap sorunu
Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, okullardaki kaynak kitap sorunun,
kitabevleri açısından rant kapısına çevrildiğini söyledi.
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TB Genel Başkanı Mahmut Şahin, 15 Temmuz’da FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan
darbe girişiminin ardından, ders kitaplarından örgütle ilişkili kısımların ayıklanması,
devamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere başka bir kaynak kitap
kullanmaları durumunda kendilerine soruşturma açılacağının duyurulması üzerine,
kitabevlerinin bu durumu ranta çevirdiğini ifade etti.
Öğretmenlerin iyi eğitim vermek isterken soruşturma sorunu ile karşı karşıya kalacağını dile
getiren Başkan Mahmut Şahin, şunları söyledi:
“Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı Genelge doğrultusunda kaynak kitap isteyen öğretmenin
suç işlediğini, bunlarla ilgili olumsuz bir durum gelişmesi halinde soruşturma açacaklarını
ifade ediyor. Bu konuda öğretmenleri uyarmak lazım, çocuklara daha iyi eğitim vereceğim
derken soruşturma geçirmek öğretmenleri üzer, bizi de üzer. Burada aslında bazı okullardaki
kaynak kitap isteklerinin bazı yayınevleri tarafından paket paket karşılanması da biraz soru
işaretleri oluşturuyor. Türkiye’nin birçok ilinde bir veli bir yayınevine gittiğinde ve bir okul
ismi söylediğinde kendisine paket halinde hazırlanmış kaynak kitaplar sunuluyor. Bu da, daha
önceden yapılmış olan bir anlaşmayı gösteriyor. Bunun olma ihtimalinden yola çıkarak Milli
Eğitim’in bundan bir ders ya da mesaj alması gerektiğine inanıyorum. Milli Eğitim nasıl ki
dershaneleri kapattı ve daha iyi bir eğitim vaadiyle yola çıktı ise, kaynak kitaplara ihtiyaç
duyulmadan, içi dolu kitapların okullara gönderilerek, öğretmenlerin kaynak kitap arayışına
son vermesi gerekiyor. Bu yapıldığı takdirde hem öğretmenler sorundan kurtulur hem de biz
yayınevi ile ilgili olarak kafamızda oluşan soru işaretlerinden kurtuluruz.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19615.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Gazze'ye saldırıdan dönen İsrail uçağı
düştü
Gazze saldırısından dönen işgal ordusuna ait F-16 tipi savaş uçağı, Ramon askeri üssüne inişi
sırasında alev alarak düştü
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Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği bildirilen İsrail işgal ordusuna ait F-16 tipi savaş
uçağının, Ramon askeri üssüne inişi sırasında alev alarak düştüğü bildirildi.
İşgal ordusundan yapılan yazılı açıklamada, olayda uçağın pilotu Binbaşı Ohad Cohen Nov'un
öldüğü, yardımcısının hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.
Uçağın neden alev aldığına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, İsrail Hava
Kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.
İsrail'in Kanal 10 televizyonunun haberinde ise uçağın teknik bir sorun nedeniyle aniden alev
aldığı belirtildi. İsrail ordusu dün Gazze'den Sderot şehrine roket atıldığını iddia ederek
Gazze'ye 35 hava saldırısı gerçekleştirmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19616.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.
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Olay, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre alacak
verecek meselesinden çıkan kavgada, M.Ç. (25), ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından
tüfekle vuruldu. Bacağından yaralanan M.Ç., sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler ayrıca,
olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. M.Ç.'nin durumunun iyi
olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19617.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

"Psikolojik İlk Yardım" için #EliniVer!
06 Ekim 2016 Perşembe 14:01

Ruh sağlığı ve hastalıklarının toplumda farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 10 Ekim'de
kutlanan Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün bu yılki teması "Psikolojik İlk Yardım" olarak
belirlendi. "Psikolojik İlk Yardım", travmatik olayları yaşayan bireylere destekleyici
müdahale anlamına geliyor. Kişilerin travmaya uğrayan bireylere ilk anda nasıl
yaklaşılacağını bilmek ise büyük önem taşıyor. Üsküdar Üniversitesi'nin Dünya Ruh Sağlığı
Günü kapsamında sosyal medya üzerinden hazırladığı "#EliniVer Kampanyası" ile sadece
sağlık çalışanları değil, her bireyin ciddi afet ve kazalarda, ihtiyaç anında psikolojik destek
verme görevi üstlenebileceğini vurgulanıyor. Kampanyaya ilk destek Rektör'den... Üsküdar
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın "Sizleri sosyal medya üzerinde bu
kampanyaya davet ediyor ve bir arkadaşınızı kampanyaya çağırmanızı rica ediyorum" notuyla
"Psikolojik İlk Yardım için #EliniVer" hashtag'i ile başladı. Hızla yayılan kampanyaya;
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Tayfun Uzbay, İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nazife Güngör, İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Sinan Canan'ın da aralarında bulunduğu
akademisyenler de kamera karşısına geçerek destek verdiler. 'Psikolojik İlk Yardım için
#EliniVer' Kampanya; sosyal medya hesapları üzerinden yürütülüyor. Kampanyaya katılmak
isteyenler ellerini uzattıkları bir fotoğrafı 'Psikolojik İlk Yardım için #EliniVer' yazarak
paylaşıp, arkadaşlarını etiketleyerek davet edebiliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19618.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

"Teknisyene değil doktora güvendim kızımı
kaybettim"
2014 yılında 15 aylık Zeynep Berra Taşdelen'i boğazına fasulye kaçtığı için hastaneye götüren
Taşdelen ailesi, doktorların ihmalinin soruşturma sonrasında ortaya çıkmasının ardından
açtıkları davanın 2 yıldır sürdüğünü belirterek, "26 aydır çocuğumuzun acısını yaşıyoruz ama
doktorlar hala görevde. Gereken cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.
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4 Ağustos 2014 yılında Kayseri'nin Develi ilçesindeki bağ evinde ağabeyi ile oynarken yere
düşen 15 aylık Zeynep Berra'nın ağzında fasulye olduğunu fark ederek aldığını söyleyen anne
Leyla Taşdelen, "Ağzındaki fasulyeleri çıkardım. Daha sonra başka fasulye taneleri de olur
düşüncesiyle Develi'deki acile götürdük. Acil doktorunun odasına 3 defa gitmeme rağmen
kendisini bulamadım. En sonunda annem 'İlla şikayet mi etmemiz lazım' deyince, doktora
telefonla ulaştılar" diye konuştu.
Doktorun, Zeynep Berra ile fazla ilgilenmediğini anlatan Leyla Taşdelen, "Benim ısrarlarım
sonrasında KBB doktoruna yönlendirdi. KBB doktoru da korkacak bir durumun olmadığını
söyledi. Ancak benim ısrarlarım ile beyin tomografisi ve röntgeni çekildi. Röntgen çekildiği
sırada teknisyen gıda maddelerinin röntgende görünmeyeceğini söyledi. Doktor, röntgene
baktıktan sonra bizi acilin bir kilometre uzağında bulunan çocuk hastanesinin Beyin Cerrahi
bölümüne sevk etti. Biz buraya kendi aracımızla gittik ama daha sonra bizi doktorun tam
donanımlı bir ambulans ile göndermesi gerektiğini öğrendik" dedi.
Leyla Taşdelen, kendi ısrarları sonrasında Zeynep Berra'nın muayenesinin yapıldığını
ardından saat 14.30 sıralarında hastaneden ayrıldıklarını anlattı. Evde uykuya dalan Zeynep
Berra'yı saat 17.00 sıralarında kontrol ettiğinde dudaklarının mosmor olması sonrasında
yeniden acile getirdiklerini söyleyen Leyla Taşdelen, "Buradan bizi Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'ne ambulansla gönderdiler. Ancak burada kızımın vefat ettiğini söylediler.
Yapılan otopside çocuğumun nefes borusuna kaçan fasulye tanesinden dolayı hayatını
kaybettiği ortaya çıktı. Sonrasında yapılan soruşturmada acil doktoru ve KBB doktorunun
kusurlu oldukları ortaya çıktı. Otopsi doktoru 15 dakikalık bir müdahale ile fasulye tanesinin
çıkarılabileceğini ve çocuğumun kurtulabileceğini söyledi" diyerek gözyaşı döktü.
"Bizim canımız yandı, başka insanların canı yanmasın" diyen Leyla Taşdelen, "Hukuk
mücadelesi başlattık. Bu kişiler hala görevdeler. Ben 26 aydır çocuğumun acısını yaşarken
onlar hala istedikleri gibi yaşayıp gezip tozuyor. Görevlerinden bile alınmadılar" dedi.
Baba Ali Taşdelen ise 26 aydır acı içinde olduklarını belirterek, ilk şikayet sonrasında
hastanede soruşturma açıldığını ve acil doktoru ile KBB doktorunun kusurlu bulunduğunun
altını çizdi.
Yetkililer ise doktorlar hakkında Develi Kaymakamlığı tarafından soruşturma izni verildiğini,
izin sonrasında Cumhuriyet Savcılığı tarafından taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan
soruşturma açıldığını belirtti. Yetkililer, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın, yabancı
cisme yönelik tetkik amaçlı bir merkeze ambulansla yönlendirme yapmadıklarından dolayı
hekimlerin kusurlu bulunduğu yönünde rapor verdiğini nu belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19619.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Tekinsoy göreve başladı
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Vekili olarak atanan
Kemalettin Cengiz Tekinsoy görevine başladı.
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Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreter yardımcısı Kemalettin Cengiz Tekinsoy Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğündeki görevinin
başına geçti. 1959 Kayseri doğumlu olan Kemalettin Cengiz Tekinsoy, ilk ve orta tahsilini
Kayseri’ de, Üniversite Eğitimini Gazi Üniversitesi (Eski Ankara Devlet Mühendislik ve
Mimarlık Akademisi) Mimarlık Fakültesinde 1976-1981 yılları arasında tamamladı. Askerlik
görevini de 1981-1983 yılları arasında Yedek Subay olarak yine Ankara’ da yaptı. Nisan 1983
ile Eylül 1984 yılları arasında 1.5 yıl özel sektörde şantiye şefliği yapan Tekinsoy, 1984 Eylül
ayından itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesinde göreve başladı.1984-1994 yılları arasında
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığında çalışan Tekinsoy, 1994-1995
yılları arasında Fen İşleri Şube Müdürü, 1995-1999 yılları arasında Fen İşleri Daire Başkanı
ve 1999-2016 yılları arasında ise kesintisiz 17 yıl Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter
Yardımcılığı görevlerini yürüttü.1994 ile 2016 yılları arasında yöneticilik yaptığı dönemde
Raylı Sistem, Erciyes Turizm Merkezi, Stadyum ve Kongre Merkezinin de içinde bulunduğu
10 adet spor tesisi, alt geçitler, üst geçitler, meydan ve çevre düzenlemeleri, Anadolu
Harikalar Diyarı, Kayseri Mahallesi, Kültür Yolu gibi Kayseri’nin ufkunu değiştiren bir çok
büyük projenin planlama, fizibilite, ihale, yapım ve işletme aşamalarında proje yöneticisi
olarak başında bulundu. Tekinsoy 2002-2008 yılları arasında Kayseri Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunda Belediye temsilcisi olarak görev yaptı. Uzun yıllar Yak-Taş,
Kayseri Gaz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Spor Anonim Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinde
bulundu. Kayseri ile ilgili bir çok makalesi yayınlanmış olan Tekinsoy, “Kayserinin İmarı ve
Mekansal Gelişimi” ve “Kiçikapı” isimli iki adet basılmış kitabı bulunmaktadır. Çevre ve
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde uzun
yıllar Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Mustafa
Çelik döneminde bu görevinden ayrılmıştı. Tekinsoy’dan boşalan koltuğa ise Fuat Soyal
gelmişti. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19620.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kaputtaki kan izi zanlıyı ele verdi
Kayseri'de yol kontrolündeki durdurulan aracın kaputundaki kan izleri, yağma ve
yaralamadan aranan zanlının yakalanmasını sağladı.
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Kayseri'de yol kontrolündeki durdurulan aracın kaputundaki kan izleri, yağma ve
yaralamadan aranan zanlıyı ele verdi.
Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Sivas karayolu Yeşilyurt mevkisinde
yol güvenliği çalışmaları kapsamında B.B'nin kullandığı aracı durdurdu.
Kaput bölümündeki kan izlerinden şüphelenen ekipler, araçta arama yaptı.
Otomobilde yapılan aramada 1'i namlusu değiştirilmiş 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Yaralama ve yağma suçundan arandığı tespit edilen B.B, emniyetteki işlemlerinin ardından
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19621.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Çocuğa uyuşturucu veren kişi adliyeye sevk
edildi
Kayseri'de uyuşturucu temin etmekten gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, G.D'nin suça sürüklenmiş çocuk
Y.M.S'ye uyuşturucu verdiği belirlendi.
Bonzai alan Y.M.S, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Gözaltına alınan G.D ise, uyuşturucu temin etmek suçundan adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19622.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

İsrail Gazze'ye tanklarla saldırdı
İsrail işgal güçlerine ait tanklar, Gazze'deki bazı noktaları hedef aldı.

06 Ekim 2016 Perşembe 18:13

Görgü tanıklarına göre, İsrail tankları, Gazze'deki bazı hedefler ile tarım arazilerini
bombaladı. Bombardımanda Filistinli gruplardan birine ait gözetleme kulesi isabet aldı.
Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail işgal ordusundan bugün
yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den fırlatıldığı öne sürülen bir roketin İsrail'in güneyindeki
Eşkol bölgesinde boş alana düştüğü duyurulmuştu. dunyabulteni.net
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19623.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kayseri Lisesi örnek gösterilecek
Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma, Proje ve Uygulamalarını Özendirme
Yarışması sonuçlandı. Yarışmada Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi uygulamada örnek
gösterilerek Büyükşehir Belediyesi ödüle layık görüldü. Ödül töreni önümüzdeki günlerde
yapılacak.

07 Ekim 2016 Cuma 09:07

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve
Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında Türkiye genelinde 83 ayrı proje değerlendirildi.
Konusunda uzman jüri üyelerinin yapmış oldukları değerlendirmeler sonucu Büyükşehir
Belediyesi tarafından yaptırılan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ödüle layık görüldü.
Açılışından bu yana henüz beş ay geçmiş olmasına rağmen uygulama alanında ödül alan
Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, yarışma jürisi tarafından örnek gösterildi. Yarışma
Jürisi, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nin ödüle layık görülmesinin gerekçelerini şöyle
açıkladı: "Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne; projelerinin kent kimliğini koruyan ve
destekleyen farklı katmanları gün ışığına çıkarma çabası, teknik açıdan yüksek nitelikteki
restorasyon uygulamaları, Milli Mücadele Müzesi projesinde ortaya konulan başarılı müze
kurgusu ve konusunda örnek teşkil eden bir uygulamaya imza atılmış olması nedeniyle
uygulama ödülü verilmiştir." Tarihi Kentler Birliği'nin ödül töreni önümüzdeki günlerde
yapılacak. Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde tüm yönleriyle Kurtuluş Savaşı,

Anadolu'nun milli mücadeleye katkısı ve milli mücadele kahramanları anlatılıyor. Müzede
Sakarya Harbi'nde şehit düşen Kayseri Lisesi son sınıf öğrencileri için de bir platform yer
alıyor. Müzede ayrıca Kayseri Lisesi'nin asırlık eğitim tarihini ortaya koyan bölümler ve
örnek sınıf da bulunuyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19624.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

19 ‘ByLock’ kullanıcısı hakim karşısında
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması
kapsamında, "ByLock" programı kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 71
zanlıdan 19'u daha adliyeye sevk edildi.

07 Ekim 2016 Cuma 09:10

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen
soruşturma çerçevesinde, çeşitli meslek gruplarından FETÖ/PDY içerisinde faaliyette
bulundukları ve örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla
gözaltına
alınan
71 kişiden
19'unun
daha emniyetteki
işlemleri
tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye
sevk edildi.
Soruşturma kapsamında "ByLock" kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama
kararı verilen 82 kişiden 71'i gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 52 zanlıdan 7'si
tutuklanmıştı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19625.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Dolmuşlarda kartlı sistemde sona doğru
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığına bağlanan Develi şehir içi
dolmuşlarında kartlı sisteme geçiş için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

07 Ekim 2016 Cuma 09:11

Develi içerisinde toplamda 38 tane dolmuşun sarı renklere boyanması çalışmalarına
başlanırken ayrıca kart okuma cihazları tüm dolmuşlara monte edilmişti. Yaklaşık bir ay sonra
kartlı sisteme geçilmesi planlanan uygulamada Develi içerisinde on farklı noktada kart
dolumu yapılabilecek. Kart satışlarının da başladığı noktalar, Cumhuriyet Meydanında
Vodafone Bayi, Aygözme Mahallesinde Erciyes Market, Bahçelievler Mahallesinde Duru
Bakkal, Aşık Seyrani Mahallesinde Taş Market, Fenese Mahallesinde Güçlü Av Malzemecisi,
Doğum Hastanesi kantini, Seyrani Kampüsünde Ziraat Fakültesi Kantini ve Meydan
Kuruyemişin tüm şubeleri olarak belirlendi.
İki farklı fiyat tarifesinin uygulanacağı yeni sistemde tam ücret 1,75 TL, öğrenci ise 1,25 TL
olarak belirlendi. Öğrenci kartları Develi Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği
sayesinde fotoğraflı olarak verilecek. Sabah 06:00’da hizmete başlayacak olan şehir içi
dolmuşları akşam 19:00’a kadar her 10 dakikada bir duraklarda bulunacak. 19-21 saatleri
arasında her yarım saate bir hareket edecek olan dolmuşlar 21-23 saatleri arasında da saat başı
hizmet verecek. Ulaştırma Dairesi ile sürekli istişare halinde olduğunu belirten Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, konuyla ilgili olarak “38 dolmuşumuzun sarı renge
boyanma işleminin tamamlanmasının hemen ardından kartlı sisteme geçileceğinden dolayı
hemşerilerimizin belirtilen kart satış noktalarından kartlarını bir an önce temin etmelerini
istirham ediyoruz. Kayseri’den de takip edilebilecek olan yeni ulaşım sisteminin Develimize
şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde açıklamalarında bulundu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19626.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Asosyal Politikalar Müdürlüğü
BU NASIL ŞEFKAT ELİ?: Devletin ‘şefkat eli’ olarak bilinen Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü kendisinden beklenenleri yerine getiremiyor. Yaklaşık 400 personele sahip olan
Müdürlük dezavantajlı grupların yeterince ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi tecrübesiz
yöneticilerin elinde adeta kaosa sürükleniyor.

07 Ekim 2016 Cuma 09:19

Kendi yakınlarını mı işe alıyor?
15 Temmuz darbe girişiminde sonra vekaleten müdürlüğe getirilen Yasemin Gülbahar ile
ilgili şok iddialar var. Gülbahar’ın, müdürlüğün ihalesini alan Zen Güvenlik personellerinin
işine keyfi olarak son verdiği ve başka bir güvenlik şirketi üzerinden kendi yakınlarını ve
akrabalarını işe aldırdığı iddia ediliyor. Gülbahar’ın, kardeşi Mutlu Doğan’ı da bu yolla işe
aldığı kaydediliyor.
Güvenlik şirketinin ihale sözleşmesini feshetti
Zen Güvenlik sahibi Zekeriya Karaca, aralarında temizlikçi, güvenlikçi, anne bakıcı ve baba
bakıcıların olduğu 37 kişinin FETÖ’cü oldukları gerekçesiyle işlerine son verildiğini
söyleyerek, “Bu isimlerle ilgili hiç kimse ile görüşülmeden, istişare edilmeden kararlar
verilmiş. Bunların kafasına silah dayasan yine FETÖ’cü olamaz. İşten atılanların FETÖ’cü

olduğuna dair belge ve bilgi talep ettik. Dosyanın gizliliğinden dolayı herhangi bir bilgi
paylaşımında bulunamayacaklarını söylediler. Biz de bu duruma itiraz edince ihale
sözleşmemiz feshedildi. Bu durum ihale kanununa uygun değil.” ifadelerini kullandı.
Müdürlükte kaos var
Müdürlük içerisinde çok uzun bir geçmişinin olmaması nedeniyle tecrübesiz olduğu ve
kurumu iyi yönetemediği şeklinde eleştiri oklarına maruz kalan Gülbahar’ın bu yaklaşımının
kurum içerisinde kaosa neden olduğu konuşuluyor. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19627.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Taşdelen ailesinin dinmeyen acısı
Taşdelen ailesi, 2014 yılında 15 aylık kızları Zeynep Berra Taşdelen'i boğazına fasulye
kaçtığı için hastaneye götürdü. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan küçük Zeyneb’in ailesi
doktorların ihmalinin olduğunu düşünerek dava açtı. Davanın 2 yıldır sürdüğünü belirten aile,
"26 aydır çocuğumuzun acısını yaşıyoruz ama doktorlar hala görevde. Gereken cezanın
verilmesini istiyoruz" dedi.

07 Ekim 2016 Cuma 09:23

4 Ağustos 2014 yılında Kayseri'nin Develi ilçesindeki bağ evinde ağabeyi ile oynarken yere
düşen 15 aylık Zeynep Berra'nın ağzında fasulye olduğunu fark ederek aldığını söyleyen anne
Leyla Taşdelen, "Ağzındaki fasulyeleri çıkardım. Daha sonra başka fasulye taneleri de olur
düşüncesiyle Develi'deki acile götürdük. Acil doktorunun odasına 3 defa gitmeme rağmen
kendisini bulamadım. En sonunda annem 'İlla şikayet mi etmemiz lazım' deyince, doktora
telefonla ulaştılar" diye konuştu.
Doktorun, Zeynep Berra ile fazla ilgilenmediğini anlatan Leyla Taşdelen, "Benim ısrarlarım
sonrasında KBB doktoruna yönlendirdi. KBB doktoru da korkacak bir durumun olmadığını
söyledi. Ancak benim ısrarlarım ile beyin tomografisi ve röntgeni çekildi. Röntgen çekildiği
sırada teknisyen gıda maddelerinin röntgende görünmeyeceğini söyledi. Doktor, röntgene
baktıktan sonra bizi acilin bir kilometre uzağında bulunan çocuk hastanesinin Beyin Cerrahi
bölümüne sevk etti. Biz buraya kendi aracımızla gittik ama daha sonra bizi doktorun tam
donanımlı bir ambulans ile göndermesi gerektiğini öğrendik" dedi.
Leyla Taşdelen, kendi ısrarları sonrasında Zeynep Berra'nın muayenesinin yapıldığını
ardından saat 14.30 sıralarında hastaneden ayrıldıklarını anlattı. Evde uykuya dalan Zeynep
Berra'yı saat 17.00 sıralarında kontrol ettiğinde dudaklarının mosmor olması sonrasında
yeniden acile getirdiklerini söyleyen Leyla Taşdelen, "Buradan bizi Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'ne ambulansla gönderdiler. Ancak burada kızımın vefat ettiğini söylediler.
Yapılan otopside çocuğumun nefes borusuna kaçan fasulye tanesinden dolayı hayatını
kaybettiği ortaya çıktı. Sonrasında yapılan soruşturmada acil doktoru ve KBB doktorunun
kusurlu oldukları ortaya çıktı. Otopsi doktoru 15 dakikalık bir müdahale ile fasulye tanesinin
çıkarılabileceğini ve çocuğumun kurtulabileceğini söyledi" diyerek gözyaşı döktü.
"Bizim canımız yandı, başka insanların canı yanmasın" diyen Leyla Taşdelen, "Hukuk

mücadelesi başlattık. Bu kişiler hala görevdeler. Ben 26 aydır çocuğumun acısını yaşarken
onlar hala istedikleri gibi yaşayıp gezip tozuyor. Görevlerinden bile alınmadılar" dedi.
Baba Ali Taşdelen ise 26 aydır acı içinde olduklarını belirterek, ilk şikayet sonrasında
hastanede soruşturma açıldığını ve acil doktoru ile KBB doktorunun kusurlu bulunduğunun
altını çizdi.
Yetkililer ise doktorlar hakkında Develi Kaymakamlığı tarafından soruşturma izni verildiğini,
izin sonrasında Cumhuriyet Savcılığı tarafından taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan
soruşturma açıldığını belirtti. Yetkililer, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın, yabancı
cisme yönelik tetkik amaçlı bir merkeze ambulansla yönlendirme yapmadıklarından dolayı
hekimlerin kusurlu bulunduğu yönünde rapor verdiğini belirtti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19628.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Eğitimcilerden Başkan Çelik’e teşekkür
plaketi
Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çelik'e eğitime verdiği destekler
nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi.

07 Ekim 2016 Cuma 09:28

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Memur-Sen heyetiyle bir süre görüş
alışverişinde bulundu. Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Büyükşehir Belediyesi'nin
eğitime yönelik desteklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çelik'e
teşekkür etti ve bu teşekkürün ifadesi olarak bir plaket takdim etti. Aydın Kalkan, Başkan
Çelik'e ilçelerde yapılan kadın ve gençlik merkezleri ile eğitime vermiş olduğu desteklerden
dolayı plaketi verdiklerini belirtti ve bu hizmetlerin devamını beklediklerini kaydetti.
Konu insana yatırım, eğitime yatırım olunca hiçbir şeyi esirgemediklerini belirten Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, "Bütçemizi, imkanlarımızı, mesaimizi insana yatırım için
mümkün olduğunca çok harcamaya devam ediyoruz" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19629.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Tarihi Ağırnas evlerine Melikgazi desteği
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Ağırnas’ta yer
alan iki yapının bakım ve onarım çalışması yapılarak kültürel mirasa kazandırıldığını söyledi.
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Ağırnas yerleşim alanında yer alan evlerin tescilli olduğunu ve tarihi mimarisi ile yapı tekniği
açısından bir Anadolu Kültür Mirasını temsil ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi
Belediyesi olarak 2015 yılından beri tarihi ve kültür yapılarının bakımı ve onarımı günümüz
hizmetine kazandırıyoruz. Gerçekleştirilen çalışma ile de adeta açık alan arkeoloji müzesi
olan Ağırnas’da iki evde bakım ve yenileme çalışması yapıldı. Biri iki katlı, diğeri tek katlı
olan bu sivil mimari evler için öncelikle proje hazırlandı. Yapı tekniği, kullanılan malzemeler
ve taş işçiliğin güzel örneklerini sergileyen bu tarihi yapı öncelikle aslına uygun olarak
onarıldı. Mimarlar Haftası ve Mimar Sinan’ı Anma Etkinliği dolayısı ile 9 Ekim 2016 Pazar
günü bu iki sivil yapının açılışı yapılarak hizmete sunulacaktır.“ dedi.
Bakım, onarım ve yenileme çalışması yapılan iki sivil yapının mülkiyet sorunu bulunmadığını
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanan her tarihi eserin tekrar kullanıma
açıldığını ve hizmete sunulduğunu sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19631.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Sultan Sazlığı'nda kaçak av pahalıya mal
oldu
Kayseri'de, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda kaçak avlanırken suçüstü yakalanan 8 kişiye toplam
43 bin 150 lira ceza verildi.
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Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı
değerlendiren ekipler, Jandarma Çevre Timleri ile Sultan Sazlığı Milli Parkı'na operasyon
düzenledi.
Operasyonda, kaçak avlanan 8 kişi suçüstü yakalandı. Alanda yapılan incelemede, 14 şahin
tuzağı, 7 şahin başlığı, 5 sarma bezi, 2 şahin kayışı, 1 yarı otomatik tüfek, 3 kafes, canlı 9

güvercin, 1 saka kuşu ile 1 kanarya ve av sırasında kullanılan 2 otomobil bulundu.
El konulan iki otomobilin mülkiyeti kamuya geçti. Güvercinler ile saka kuşu ve kanarya,
sağlık kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı.
Sultan Sazlığı'nda kaçak avlanan 8 kişiye, 38 bin 650 lira idari yaptırım ve 4 bin 500
lira tazminat olmak üzere toplam 43 bin 150 lira para cezası kesildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19632.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Çocuğa uyuşturucu veren kişi mahkemede
Kayseri'de uyuşturucu temin etmekten gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, G.D'nin suça sürüklenmiş çocuk
Y.M.S'ye uyuşturucu verdiği belirlendi. Bonzai alan Y.M.S, Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan G.D ise, uyuşturucu temin etmek
suçundan adliyeye sevk edildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19634.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

İPZ Anadolu’nun son durağı Kayseri oldu
Türkiye’nin en kapsamlı pazarlama etkinliği İnteraktif Pazarlama Zirvesi (İPZ), Anadolu
turunun üçüncü programı Kayseri’de gerçekleştirildi.

07 Ekim 2016 Cuma 09:40

Marketing Türkiye ile Marketing & Management Institute tarafından düzenlenen ve
Türkiye’nin en kapsamlı pazarlama etkinliği olan İnteraktif Pazarlama Zirvesi (İPZ)
Anadolu, Radisson Blu Otel’de gerçekleşti.
Dokuz yıldır aralıksız devam eden ve Türkiye’nin birçok ilini ziyaret eden İPZ Anadolu’nun
bu yılki ana teması değişen ihtiyaçlar dikkate alınarak “Yeni Nesil İşler, Süreçler ve Ürünler”
olarak belirlendi.

Project House Kurucusu & Yönetici Ortağı Cüneyt Devrim “Yeni Dünyaya Doğru Yola
Çıkarken” isimli sunum gerçekleştirdi.
“Bundan sekiz yıl önce İnteraktif Pazarlama Zirvesi’ni Dijital mecranın pazarlama yatırımları
içinde hak ettiği yere gelmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Cüneyt Devrim şunları
söyledi:
“Teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu nimetlerden markaların maksimum faydayı elde etmesi
için bir yol gösterici olmak istiyorduk. İPZ’nin bu misyonunu önemli ölçüde yerine getirdiğini
düşünüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada dijital pazarlama, televizyon, gazete, açık hava gibi
geleneksel mecralarla rekabet eden bir mecra haline geldi. Ancak tüm bunların ötesinde
İPZ’nin bizim için en önemli görevi kurumlara dijitali kullanarak işlerini nasıl
geliştirebileceklerini, nasıl daha fazla kazanabileceklerini göstermesi oldu. “
GarentaDAY Satış Direktörü Yutkun Tok “Yeni nesil işler = Paylaşım Ekonomisi” isimli
sunum yaparken, konferans OutWork Event Kurucu Ortağı Cengiz Ayyıldız’ın “Marka
Kurumlar, Marka Şehirler, Marka Etkinlikler” adlı sunumuyla sona erdi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19635.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

İşçi ölümlerinde ürküten rakam
Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de 2016 yılının Ocak ile Eylül ayları arasında toplam bin
421 kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiği belirlendi.
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Araştırmaya göre ayda ortalama 158 insanımız iş kazaları sonucu yaşamını yitirirken, bir
başka deyişle günde ortalama 5 vatandaşımızın iş kazası sonucu öldüğü tespit edildi.
İş kazası sonucu meydana gelen ölümlerin aylara göre dağılımına bakıldığında ise Ocak
ayında 115, Şubat ayında 144, Mart'ta 160, Nisan ayında 171, Mayıs'ta 124, Haziran ayında
201, Temmuz ayında 160, Ağustos ayında 205 ve Eylül'de ise 141 kişinin iş kazalarında
hayatını kaybettiği saptandı.
Kazalardaki artış haberlere de yansıdı
Medya Takip Ajansı Interpress'in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi
kapsayan incelemesine göre, 2016 yılbaşından bu yana geçen dokuz aylık sürede yazılı basına
iş kazaları ile ilgili 21 bin 528 haber yansıdığı belirlendi. İş kazaları sonucu meydana gelen
ölümler hakkında da yazılı basında son dokuz ayda 4 bin 951 haber yer aldığı tespit edildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19636.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Yerli otomobile Kocasinan desteği
Sosyal belediyeciliğin yanı sıra bilimsel projelerle fark yaratan gençlerin yanında olan
Kocasinan Belediyesi, 2023 hedefleri doğrultusunda yüzde yüz yerli otomobile destek
vererek, ‘Milli’ otomobilin Kayseri’de üretilmesi için her türlü katkıyı sağlayacak.
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Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjist
takımı, yaptıkları elektrikli araç ‘VoltaCar’a desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a
teşekkür ziyaretinde bulundu.
Öğrenciler ile tek tek sohbet edip yakından ilgilen Başkan Çolakbayrakdar, yüzde yüz yerli
üretilen elektrikli otomobili ‘VoltaCar’ı yakından inceledi.
‘VoltaCar’ ekibini başarılarından dolayı tebrik ederek söze başlayan Başkan Çolakbayrakdar,
Kocasinan Belediyesi’nin desteklediği projenin Uluslararası bir yarışmada 6. olması şehrimiz
adına gurur verici olduğunu vurgulayarak, “Öncelikle başarılarınızın devamını diliyorum.
Bugün gördük ki yerli otomobilin ilk temelleri Kayseri’den ortaya çıkacak. Yüzde yüz yerli
bir otomobilin üretilmesi için Kayserimizde ve Erciyes Üniversitemizde bu potansiyeli,
kabiliyeti ve yeteneği görüyoruz. Projenin tamamlanmasına inşallah emin adımlarla
ilerliyoruz. Bu son derece ülkemiz adına çok önemlidir. Bu toprakların evlatları, beyin gücü,
iş gücü ve potansiyeli birçok şeyi yapabilir ve siz bunun bir örneğini ortaya koydunuz. Birkaç
yıldır devam eden çalışma yine devam ettirerek inşallah bugün portatif olan bu araç, gelecekte
günlük hayatta kullandığımız bir araç haline gelecek” diye konuştu.
Vatandaşın hayatını daha da kolaylaştırmak için her turlu çalışmaların içerisinde olduklarına
dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye olarak yolları yapıyoruz. Yolları yapmakla
yetmiyor yolların üzerinde geçecek araçlarında üretilebilmesi için destek veriyoruz ve katkı
koyuyoruz. İnşallah ‘Milli’ bir aracın Kayseri’de üretilmesini göreceğiz” ifadesinde bulundu.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Büyüyen gelişen Türkiye’nin gelecekte daha neler
yapabileceğinin örneklerini sizler en güzel şekilde ortaya koyuyorsunuz. İnşallah daha daha
başarılı olursunuz. Bizler de desteklerimizi artırarak her zaman sizlerin yanında olacağız”
diyerek noktaladı.
Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı ve Proje
Koordinatörü Doç. Dr. Nesrin Kayataş Demir ise, TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç
Yarışlarından TÜBİTAK Kurul Özel ödülü altıklarını hatırlatarak, “Bundan sonraki
hedeflerimizde üniversiteler arasında ilk 3’e girmektir. Desteklerinden dolayı Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” dedi.
Öğrencilerin Başkan Çolakbayrakdar ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle ziyaret sona erdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19637.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Aksaray'da asayiş uygulaması
07 Ekim 2016 Cuma 09:48

Aksaray'da şehrin güvenliği ve huzuru için yapılan asayiş çalışmalarını artıran İl Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı. Birçok şube
ekibinin katıldığı uygulamada, araçlar durdurularak içindeki şahıslarla detaylı şekilde arandı.
Ekipler şahısların Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaparken, araç plakaları da sorgulanarak
incelendi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü yetkilileri şehrin genelinde denetimlerin aralıksız
sürdürüleceğini belirtti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19638.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Bünyan marka kentin marka ilçesi olacak
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu; alt ve üst yapıda atılan adımlar ve yapılan
yatırımlar ile Kayseri’nin adından sıkça bahsettiren Bünyan’ın Marka Kentin marka ilçesi
olmasını hedefliyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu doğalgaz içme suyu ve elektrik kablolarının yer
altına alınması çalışmalarında nerdeyse son gelindiğini ifade ederek yeni proje ve gelişmelerin
müjdesini verdi.
Yeni Devlet Hastanesi ve Bünyan Tarih Müzesi Hayırlı Olsun
Başkan Şinasi Gülcüoğlu ilçenin bir sağlık üssü olması için adımlar atıldığını bu çerçevede de
Bünyan’a yeni bir devlet hastanesi yapılacağını belirtti. Başkan Gülcüoğlu ayrıca hazırlanan
projeyle Bünyan Eğitim, Kültür ve Tarih Müzesi projesinin onaylandığının müjdesini verdi.
Başkan Gülcüoğlu yaptığı değerlendirmede; “İnşallah bu yıl 9 halı saha ve 13 çocuk parkını
daha hizmete sunacağız. Bir aksaklık yaşanmadığı taktirde doğalgaz kullanımı bu kış başlıyor.
Bu yıl 45 bin metre toplamda ise 70 bin metreye yakın elektrik kablosu yer altına alındı. İçme
suyu projemiz, arıtma tesislerimiz yeni su depoları, sıcak asfalt çalışmaları hepsi İnşallah kısa
sürede tamamlanıyor ve değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bünyan Eğitim
Kültü ve Tarih müzesi için İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle yürütülen projemiz
onaylandı buda hayırlı olsun.

Yeni Devlet Hastanemiz TOKİ konutları, Sanayi sitesi hızla ilerliyor. Her şeyin en güzelini
hak eden hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19639.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Bakan Avcı, Amsterdam Yunus Emre
Enstitüsü’nde
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek
faaliyetler ve projeler hakkında bilgi aldı.
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Bakan Avcı’ya başta AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Nevşehir Belediye
Başkanı Hasan Ünver, Lahey Maslahatgüzarı Kurtuluş Aykan, Amsterdam Başkonsolosu
Tolga Orkun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Lahey Ataşesi Neşe Akdoğan’dan oluşan bir heyet
eşlik etti. Kurulma çalışmalarında son aşamaya gelen Enstitünün binasının konumunu ve
fiziksel özelliklerini beğenen Avcı, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret eden ilk üst
düzey yetkili oldu.
Avcı, Enstitünün şeref defterine şunları yazdı:
“Bugün Amsterdam’da yerleşmeye başladığı binasında çok güzel yeni projelerimizi konuşma
fırsatı bulduk. Burası inşallah kültürümüzün, sanatımızın, dil bayrağımız Türkçemizin en
güzel örneklerinin sergilendiği bir mekân olacaktır. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”
“Hangi sanatçıyı isterseniz göndeririz”
Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Remzi Kabadayı’dan Enstitünün faaliyetleri ve
projeleri hakkında bilgi alan Avcı, “Bakanlık olarak Amsterdam’da yapılacak kültür ve sanat
faaliyetlerine her türlü desteği vermeye hazırız, hangi sanatçıyı isterseniz göndeririz” dedi.
Amsterdam kanallarında hayata geçirilecek “Türk Kültür ve Sanat Teknesi” fikrinin proje
haline getirilmesi durumunda bu projeye bakanlık olarak destek vereceklerini belirten Avcı,
“sanat insanları ve akademisyenlere Türk kültür elçisi statüsü ile yeşil pasaport hakkı
tanınması” talebini makul karşıladığını belirterek bu konuda girişimde bulunabileceklerini
sözlerine ekledi.
Avcı geleneksel ve güncel sanat sergisini gezdi
Avcı, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü sergi salonunda düzenlenen, Derya Yavuz, İlhan
Yıldırım, Okan Akın ve Mustafa Sivridağ gibi Hollanda’da yaşayan Türk sanatçıların
eserlerinden oluşan güncel ve geleneksel sanat sergisini gezerek Kasım ayında T.C. Lahey
Büyükelçiliği, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü ve Kültür ve Turizm Müşavirliği iş
birliğiyle düzenlenecek olan ve Yunus Emre’nin daha önce seslendirilmemiş ilahi ve
şarkılarından oluşan ‘Gönlüm Düştü Bu Sevdaya’ konserine katılacağını belirtti.
Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Hollanda’da mukim yerli ve uluslararası kültür sanat
kuruluşları, diplomatik misyonlar, Türk kökenli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğiyle birçok

sergi, edebiyat etkinlikleri, kitap fuarları, seminerler, konserler, sanat atölye çalışmaları gibi
kültür sanat etkinliğini düzenlemiş; kitap fuarları, sanat festivaline destek vermiştir. Kuruluş
çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması beklenen Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde
Türkçe kursları da düzenlenecek. (yee.org.tr)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19640.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kayseri’de FETÖ operasyonları kapsamında çeşitli meslek gruplarından gözaltına alınan 64
kişiden 3'ü tutuklandı, 7'si de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Operasyonda gözaltına alınan 64 kişinin mahkeme sorgusunun ardından, N.Ö., D.B. ve K.U.
tutuklandı, İ.D., A.C., N.U., C.Ü., G.E., M.F., S.B., Ş.F. de adli kontrol şartı ile serbest
bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19642.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Uyuşturucu operasyonunda iki kişi
yakalandı
Kentte Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda bir kişi 8 gram esrar ile
yakalandı.
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Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan
operasyonda Ş.K. ve G.K. uyuşturucu ticareti yaptıkları esnada yakalandı. 8 gram esrar
maddesi ele geçirilen şahıslardan Ş.K. Adliyeye sevk edilirken, G.K. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19643.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Askere gidemediği için üzülüyordu
Kayseri'de 3 yaşında geçirdiği havale sonucu yüzde 55 zihinsel engelli olan 21 yaşındaki
Fatih Erol için temsili asker gecesi düzenlendi. Gecede asker kıyafeti giyen Fatih Erol'a asker
kınası yakıldı.
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Kayseri'de 3 yaşında geçirdiği havale sonucu yüzde 55 zihinsel engelli olan 21 yaşındaki
Fatih Erol, geçtiğimiz günlerde engellilere yönelik düzenlenen sembolik askerlik ile 1 günlük
asker oldu. Erol, ailesinden asker gecesi yapılmasını istedi. Çocuklarının isteğini kıramayan
aile, Fatih Erol'a temsili asker gecesi düzenledi. Akrabalarının ve arkadaşlarının katıldığı
gecede gönlünce eğlenen Fatih Erol'a asker kınası yakıldı. Davul zurna eşliğinde akrabaları ile
oynayan 21 yaşındaki zihinsel engelli Fatih Erol, bol bol asker selamı verdi.
"Çocuğumuzun mutlu olması bizim için önemli"
Oğlunun isteğini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını kaydeden baba Ahmet Erol,
"Çocuğumuzun isteği ile böyle bir gece hazırladık. 1 gün askere gitmişti ve teskeresini aldı.
Çocuğum böyle bir gece isteyince onu kıramadık. Ve bu geceyi düzenledik. Çocuğumuzun
mutlu olması bizim için önemli" dedi.
"Çocuğumla gurur duyuyorum"
Anne Nermin Erol ise, “Çocuğumun özürlü olmasından dolayı hiç gocunmuyorum ve çok
mutluyum. Çocuğum askere gitti ve geri geldi. Bu geceyi yapmaya birlikte karar verdik.
Çocuğumda çok istiyordu. Onu kıramadık ve bu geceyi yaptık. Eşimizle ve dostlarımızla
buluştuk. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.
"Çok mutluyum"
Asker gecesi düzenlendiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Fatih Erol, askerliğe çok gitmek
istediğini söyledi. 1 günlük temsili askerlik yaptığını kaydeden Erol, düzenlenen gecede
eğlendiğini belirtti.
"Askere gidemeyenlere örnek olsun"
Fatih Erol'ın ağabeyi İshak Erol da, askere gitmek istemeyenlere Fatih'in örnek olmasını
istedi. Ağabey Erol, "Kardeşim devletimizin düzenlediği etkinlik ile 1 gün askere gitti. 1
günde olsun askerliğini yaptı. Bugünde gurur gecesinde birleştik. Askere gitmeyen vatan
evlatları için bu bir örnek olsun. Bugün de bu geceyi düzenledik. Vatana ve millete hayırlı
olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19644.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü
tutuklandı
Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
soruşturmasında kapatılan bazı dernek, özel sağlık merkezleri ve sendikaların yöneticilerine
yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
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Operasyon kapsamında gözaltına alınan 64 kişiden 10'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye
sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgütle
irtibatı ve iltisakı olduğu, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu iddiasıyla kapatılan Kayseri
Gönüllü Eğitimciler Derneği, Kayseri Çevre Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği, Yemliha ve Mahzemin Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kılıçaslan
Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği, KayseriÖzel Göz Sağlık Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret AŞ, Özel Hacettepe Romatizmal Hastalıklar ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Sağlık
Merkezi Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Aktif Eğitimciler Sendikası ve Ufuk Sendikası
yöneticilerinden 110 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Zanlılardan 32'si hakkında daha
önceki soruşturmalar kapsamında işlem yapıldığı ve 18'inin tutuklandığı belirlenmiş, 78
şüphelinin yakalanması için Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Nevşehir ve Bartın'da
başlatılan operasyonda 64 zanlı gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin yakalanması için de
çalışma başlatılmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19645.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Boydak kardeşlerin annesi hayatını kaybetti
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın annesi Huriye Boydak
vefat etti.
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Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak ile FETÖ/PDY
soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Boydak Holding eski yönetim kurulu
Başkanı Hacı Boydak ile holdingin eski CEO'su Memduh Boydak'ın annesi Huriye Boydak,
tedavi gördüğü Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazesi Cumartesi günü
ikindi namazına müteakip Camii kebirden kalkacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19646.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Başkan Çelik onursal başkanlıktan ayrıldı
Kayserispor ile Büyükşehir Belediyesi'ni karşı karşıya getiren açıklamalar ve iftiralara sert
tepki gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Başkanı ve
yönetiminin söz konusu saldırılara sessiz kalması ve hatta desteklemesi nedeniyle Onursal
Başkanlıktan ayrıldığını açıkladı.
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Kayserispor ile Büyükşehir Belediyesi'ni karşı karşıya getiren açıklamalar ve iftiralara sert
tepki gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Başkanı ve
yönetiminin söz konusu saldırılara sessiz kalması ve hatta desteklemesi nedeniyle Onursal
Başkanlıktan ayrıldığını açıkladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bir süredir Kayserispor kullanılarak yalan ve
iftiralarla kendisine yönelik saldırıda bulunulması üzerine geçen hafta Amatör Spor
Kulüplerine malzeme dağıtım töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplamış ve
Kayserispor Başkanı Recep Mamur'dan duymadığı hiçbir söze inanmayacağını belirterek iyi
niyetli yaklaşımını sürdürmüştü. İftiraların devam etmesi üzerine spor camiasına önemli bir
açıklama yapan Başkan Çelik, "Kayserispor'a gönül veren, başarısı için elinden gelen her türlü
fedakarlığı yapan, cep harçlığını feda ederek Kayserispor'a destek olmak için statlara koşan,
Kayserispor'u karşılıksız seven ve destekleyen değerli hemşehrilerim" diyerek başladı ve
Onursal Başkanlıktan ayrıldığını açıkladı.
Başkan Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Kayserispor Olağan Genel Kurulunda hem Kayserispor
başkanlığı hem de onursal başkanlık görevi yeni isimlere devredilmişti. Söz konusu kongrede
Kayserispor'u Süper Lig'e çıkaran Bekir Yıldız başkanımız Kayserispor kulübü başkanlığını
Sayın Hilmi Derinel'e, Şehircilik ve Çevre Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki tarafından
temsil edilen Kayserispor Onursal Başkanlığı ise şahsıma verilmişti. Bu kongrede yaptığım
konuşmada; böylesine onurlu bir temsiliyeti şahsıma yüklemelerinden dolayı kongre heyetine
şükranlarımı sunduktan sonra şu ifadeyi katılımcıların huzurunda ve canlı yayınla tüm spor
camiasına ilan etmiştim: 'Mustafa Çelik olarak, altını çizerek söylüyorum, yasalar
çerçevesinde Kayserispor'a yapılabilecek her türlü desteği vermeye hazırım.' Geçen süre
zarfında bu sözümü fazlasıyla yerine getirdim, getirmeye de devam edeceğim. Biz her hangi
bir yetki ve sorumluluk gerektirmeyen bir sıfatla her türlü fedakarlığı yaparken, Hilmi Derinel
yönetimi sonrası Kayserispor yönetimini devralan yeni ekip ve özellikle Kayserispor Başkanı

Sayın Recep Mamur, kendi kanalı olan TV1'de benim Onursal Başkan olarak Kayserispor'a
yönelik sorumluluklarımı ve görevimi yerine getirmediğime dair yalan haber ve iftira dolu
yorumlar yapılmasına göz yummuştur. Konuyu görüşmek ve sorunu tespit etmek amacıyla
görüşme taleplerimize kulak tıkamıştır. Telefonlarıma çıkmamış, en son basın aracılığı ile
yapmış olduğum iyi niyetli açıklamama rağmen kendi ağzından cevap verilmemiştir. Gelinen
bu noktada Kayserispor'un gerçek anlamda sorumlusu ve görevlisi olan kulüp yönetiminin ve
Sayın Recep Mamur'un elini rahatlatmak adına Sayın Hilmi Derinel döneminde şahsıma tevdi
edilen Kayserispor Onursal Başkanlığından feragat etmiş bulunuyorum."
Bu kararıyla Kayserisppor'dan desteğini çekmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Benim bu kararım Kayserispor'u terk ettiğim,
arkasından desteğimi çektiğim anlamına kesinlikle gelmez. Yaptığı tesisleşme çalışmalarıyla
Kayseri'yi dünya standartlarında spor tesisleri ile tanıştıran Sayın Özhaseki'nin bıraktığı
yerden biz bu bayrağı devraldık ve daha üst seviyelere taşımak üzere yola koyulduk. Bundan
hiç kimse tereddüde düşmesin. Özhaseki başkanımız zamanında Kayserispor başta olmak
üzere tüm kurumlara belediyenin katkıları ne ise o katkılar artarak devam etmektedir,
edecektir de. Bizim katkı sunmamız için bir ad, bir makam, bir karşılık beklememiz bize
yakışmaz. Şehircilik adına yaptığımız önemli çalışmaların gölgede kalmasına sebep olan bu
tartışmalardan Kayserimizin ve Kayserisporumuzun yara almaması için böyle bir kararı
almamı değerli hemşehrilerim ve kıymetli Kayserispor camiası anlayışla karşılayacaktır.
Bundan eminim. Kayserililer şundan da emin olsunlar ki Şehremini makamında bulunduğum
müddetçe ne türden ve ne taraftan bir saldırı ve yıpratma gelirse gelsin Kayseri'nin emanetini,
değerlerini ve belediye kaynaklarını çıkar çevrelerine peşkeş çekmeyerek, canım pahasına
koruyacağım. Hayır dualarınızı beklerim. Sağlık ve esenlik dolu günler sizinle olsun." diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19647.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Eylül ayında Kayseri’den 75 bin 968 yolcu
uçtu
Kayseri Havalimanı'nı 175 bin 968 yolcu kullandı.

07 Ekim 2016 Cuma 14:34

Havalimanından yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayında Kayseri Havalimanı'nda iç hat
yolcu trafiği 153 bin 7, dış hat yolcu trafiği 22 bin 961, toplam trafikse 175 bin 968 oldu.
Eylül ayında Kayseri Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 1 artışla bin 228 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 237 olmak üzere toplam uçak
trafiği bin 465'e ulaştı. Yük trafiğiyse toplamda 2 bin 112 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan ilk 9 ayda bir önceki yılın ilk 9 ayına göre yüzde 1 artışla 1 milyon 529 bin 697
yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 3 artışla 11 bin 944'e, yük
trafiğiyse 15 bin 962 tona ulaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19648.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Yeni Hamle Dönemimize Başlıyoruz
Kayseri Gündem olarak yeni hamle dönemimizi başlatıyoruz. Bu hamle döneminin en önemli
ayağı yenilenen ve güçlenen web sitemiz.

07 Ekim 2016 Cuma 15:02

Profesyonel tasarımcımız Tunahan Kaya’nın editörlüğünde artık daha güçlü olan web sitemizi
her gün binlerce kişi ziyaret ediyor. Yeni arayüzü ve güçlü içeriği ile Kayseri’nin nabzını
tutan haber sitemiz şehrimizin en etkili haber sitesi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19649.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kayseri'de 45 kaçak mülteci yakalandı
Kayseri'de jandarma ekiplerinin Sivas yolu üzerinde yaptığı uygulamada ülkeye kaçak
yollarla girdikleri belirlenen Pakistan, İran ve Afganistan uyruklu 45 mülteci yakalandı.

07 Ekim 2016 Cuma 15:30

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin Kayseri-Sivas yolu üzerinde yaptığı çalışmalarda
33 SR 544 plakalı otobüs durduruldu. Yapılan kontrollerde ülkeye kaçak yollarla girdikleri ve
Ağrı'dan otobüse bindikleri belirlenen Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 45 mülteci
yakalandı. Yakalanan mülteciler, bulundukları otobüs ile birlikte jandarma ekiplerinin
gözetiminde doktor kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen mülteciler, Göç İdaresi
Başkanlığı'na götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19650.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Halep'te ölen insanlık
Mazlum-Der, İHH ve Genç İHH Kayseri Şubeleri ile Suriyeliler Ensar Derneği tarafından
Halep’te devam eden insanlık dramına tepki göstermek için ortak basın açıklaması yapıldı.
Yapılan konuşmalarda Halep’te asıl ölenin insanlık , kaybedenin ise Dünya olduğu
vurgulandı.

07 Ekim 2016 Cuma 17:16

Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, 6 yıldan bu yana devam eden Suriye'deki
çatışmalarda emperyalistlerin Müslüman katliamına devam ettiğini belirterek, sürecin bir an
önce son bulması için İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap İşbirliği Teşkilatı ve bölgenin sorumlu
devlet yöneticilerinin olaya müdahil olmaları gerektiğini söyledi.
Mazlum-Der Kayseri Şubesi, İHH ve Genç İHH Kayseri Şubesi ile Suriyeliler Ensar Derneği
tarafından Suriye’nin Halep kentinde devam eden insanlık dramına tepki göstermek için ortak
basın açıklaması yapıldı.
Cumhuriyet Meydan parkı önünde Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen basın açıklamasına
vatandaşlar da destek verdiler.
Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, “Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep, yıllardır
rejim güçlerinin ve Rusya'nın ablukası altında bulunuyor ve her gün uçaklarla bombalanan bu
şehirde dünyanın gözü önünde yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Bir yandan ABD ve AB
ülkeleri, diğer yandan Rusya ve müttefiklerinin Suriye'de hâkim olma mücadelelerinin
sonucunda, her gün yüzlerce mazlumun canları toprağa düşüyor. Suriye'nin ikinci büyük şehri
Halep, yıllardır rejim güçlerinin ve Rusya'nın ablukası altında bulunuyor olup her gün
uçaklarla bombalanan bu şehirde dünyanın gözü önünde yüzlerce insan hayatını kaybediyor,
şehre girmek isteyen insani yardım konvoyları bombalanarak Halep halkının topluca ölmesi
için her türlü müdahaleden geri durulmuyor.” diye konuştu.
Kaybeden tüm dünya
Kayseri Genç İHH Başkanı Murat Çakır da, "Yüzbinlerce masumun katledildiği,
milyonlarcasının muhacir konumuna düştüğü Suriye'de akan kan hiç durmuyor. Yere batasıca
zalimler masumları katletmek için her gün yeni taktikler, yeni silahlar ve yeni stratejiler
geliştiriyor.” diyerek tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:
“Müslümanları Ortaçağ kafası olarak niteleyen modern dünya bugün Suriye'de akıl almaz
vahşetler işliyor. Her gün bile bile, göstere göstere onlarca kadın ve çocuk katlediliyor. Sivil
yerleşim yerleri, okullar, hastaneler vuruluyor. Enkazlardan paramparça çocuk cesetleri
çıkarılıyor. Potansiyel tehlike olarak görülen 3 yaşındaki sözde teröristler vuruluyor. Halep’te
vurulanlar sadece masum, mağdur Suriyeliler değil tüm insanlıktır. Yıkılan sadece binalar
değil tüm insanlığın onurudur. Halep’te kaybeden tüm dünyadır.”
Halep'te insanlık suçu işleniyor
Suriyeliler Ensar Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muzaffer
Marangozoğlu da Halep'te bir insanlık suçu işlendiğini dile getirerek şunları söyledi:
“Esed ve Rusya, savaş uçaklarıyla Halep'i bombalarken büyük şeytan Amerika sinsi planlarını
uygulamaya ve Siyonist İsrail'in güvenliğini garanti altına alacak somut adımlar atmaya
devam ediyor. Ama ne yazık ki ne Birleşmiş Milletler, ne de İslam ülkeleri üzerlerine düşen

görevi yapmamış, Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu çözüm önerileri yeterli destek bulamamış
ve Suriye'deki savaş bir türlü bitirilememiştir. Hal böyle iken Müslümanlar artık görüyor ve
anlıyor ki; demokrasi ve insan hakları söylemleri, Müslümanlar için tam tersine işletilmekte
ve müstekbirlerin politik müdahale aracı olmaktadır. Bundan dolayı ABD, Rusya ve AB'nin
derdinin demokrasi ya da insan hakları olmadığını herkes bilmeli ve bunu bütün dünyaya
haykırmalıdır.
“
Konuşmaların ardından ise hep birlikte dua edildi. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19651.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

ByLock'un kripto sistemleri çözülüyor
Bilişim Uzmanı Füsun Nebil, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kriptolu iletişim
sağladığı iddia edilen ByLock programı ile ilgili, "215 bin kişinin kullandığı tespit edilen
anlık mesajlaşma sistemi ByLock, tahminlerimize göre sanal mağazadan indirilmiyor.
Kriptolu yazışılıyor. Mesajı gönderen ve alan anahtar giriyor ve bu anahtarlar tutuyorsa
iletişim başlıyor." dedi.

07 Ekim 2016 Cuma 18:40

Nebil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ByLock ile ilgili bilgisinin yalnızca basından
okudukları kadar olduğunu ancak bilişim teknolojilerini bildiği için konuya ilişkin çeşitli
değerlendirmeler yapabileceğini söyledi. Bir uygulama sistemi üzerinde bulunan kriptolu
mesajlaşma programı Bylock ile Kasım 2014'ten bu yana 18 milyonun üzerinde mesajın
yayınlandığının daha önce kamuoyuna açıklandığını anımsatan Nebil, yine basına yansıyan
rakamlara göre bu sistemi kullanan 215 bin dolayında hesabın bulunduğunu aktardı. Nebil,
"215 bin kişinin kullandığı tespit edilen anlık mesajlaşma sistemi ByLock, tahminlerimize
göre sanal mağazadan indirilmiyor. Kriptolu yazışılıyor. Mesajı gönderen ve alan anahtar
giriyor ve bu anahtarlar tutuyorsa iletişim başlıyor." dedi. Bir mesajlaşma uygulaması
geliştirildiğinde öncelikle bunun reklamının yapılacağına işaret eden Nebil, "15 Temmuz
öncesine baktığımız zaman, ne yabancı basında ne de Türkiye'de ByLock'un ne olduğu
konusunda en ufak bir reklam, haber, bilgi yok. Biz bilişim uzmanları da bu olaylara kadar
öyle bir mesajlaşma sistemini duymamıştık. Bu da bu mesajlaşma sisteminin özel bir amacı
olduğunu gösteriyor." diye konuştu. - "GİZLİ BİR UYGULAMA GÖRÜNTÜSÜ VERİYOR"
Kullanıcılarının ne şekilde haberleştiğini ancak tahminler üzerinden anlatabileceğinin altını
çizen Nebil, şöyle konuştu: "İstihbarat yetkililerinin, 17-25 Aralık sürecinde bu yapılanmanın
ByLock üzerinden haberleştiğini tespit ettiğine dair haberler var. O dönemde yazılımın
işletildiği sunuculara sızılmış ve hem hesaplar hem de mesajlar bu sunucudan indirilmiş. Şu
anda yapılan tespitler, bu bilgilerin çözümlenmesi ile ilgili gözüküyor. Ben ByLock'ta
sistemin teke tek görüşmeler şeklinde olduğunu ve kullanıcıların birbirini bir rehber üzerinde
görmediklerini ancak davet usulu ile iletişime geçtiklerini tahmin ediyorum. Görselerdi
birbirlerine 'key' yani anahtar vermek zorunda kalmazlardı. Yani ancak birbirinin anahtarlarını
bilen insanların kullanacağı gizli bir uygulama görüntüsü veriyor." Nebil, "İnternet üzerinde

kimin ne yaptığını ancak IP adresi ile bulabilirsiniz. Burada da indirilen bilgilerde, hesapların
hangi IP adresi üzerinden bağlandığı tespit ediliyor. Bu IP adresinin hangi operatör tarafından,
hangi kullanıcıya verildiği de biliniyor. Böylece o IP'den hareketle ilgili kişi tespit edilmiş
oluyor". bilgilerini paylaştı. Mobil telefonlar üzerinden yapılan haberleşmelerde bu tespitin
son derece kolay olduğunu belirten Nebil, şöyle devam etti: "Eğer wi-fi üzerinden ByLock
kullanımı bir kurumdan (yani otel, kafe ya da şirket) ise 2007 yılında yürürlüğe giren 5651
sayılı İnternet Kanunu nedeniyle buralarda kullanım yapanlar kayıt altında. Loglar tutuluyor.
Dolayısıyla da ilgili kişinin bulunma olasılığı yüksek. Eğer loglar tutulmuyorsa, zaten ilgili
kurum ve yetkili kişi bundan sorumlu tutulur. Ama bu bir ev ise ve 2-3 komşu kendi
aralarında wi-fi paylaşımı yapıyorlarsa, bu durumda hangi komşunun kullandığı anlaşılamaz.
Böyle 1-2 olay da biliniyor. Dolayısıyla bugün ByLock için bahsedilen listelerden turuncu
olanlar bu bölüme giriyor. Wi-fi paylaşımı, hele bilmediğiniz insanlarla paylaşım her
halükarda tehlikeli. Diğer insanların ne yaptığını bilmiyorsanız, bu çocuk pornosu olabilir,
banka dolandırıcılığı bile olabilir ya da burada olduğu gibi ByLock gibi bir konu gündeme
gelebilir." ByLock'un bir süredir FETÖ mensubu olmaya dair en önemli kanıt sayıldığına
işaret eden Nebil, "Sunucusunun Litvanya'da bulunduğu söyleniyor. ByLock ile ilgili basında
15 Temmuz öncesinde bilgi yok." dedi. Nebil, ByLock yazılımı yüklemelerinin bir kısmının
bluetooth üzerinden olduğunun tahmin edildiğini belirtti. - "BYLOCK KULLANAN
HERKESİN İZİNE ULAŞMAK MÜMKÜN" Türki·ye Bi·li·şi·m Derneği· Yöneti·m Kurulu
Başkanı İlker Tabak da ByLock'un, Türkiye'de kullanımı yaygın olan WhatsApp, Viber gibi
bir haberleşme ve mesajlaşma programı olduğunu söyledi. Kullanıcıların cep telefonlarına
kolay bir şekilde ByLock programını yükleyebildiklerini belirten Tabak, yüklemek için
kişinin, "programın nereden yükleneceği" bilgisine sahip olması gerektiğini aktardı.
Programın bir web sitesi üzerinden indirilebilecek şekilde planlanmış olabileceğini ifade eden
Tabak, FETÖ'nün haberleşme ağı olarak bilinen ByLock gibi herhangi başka bir programın da
şu anda kullanılabiliyor olabileceğini ifade etti. Cep telefonuna indirilen ve kullanılan
uygulamaların tespitinin yapılabildiğini dile getiren Tabak, "Programı kim indirdi, hangi
numaralı telefon bunu indirdi diye bu yazılımın, programın kaynağındaki sunucu
bilgisayarlarda bir arşiv tutuluyordur. Ayrıca indirilen telefona erişilirse orada yapılacak bir
incelemede 'hangi uygulamaların yüklendiği, yüklendikten sonra ne kadar süreyle
çalıştırıldığı, ne zaman bilgisayardan ya da telefondan kaldırıldığı' gibi birtakım bilgiler de o
cihazların içinde bulunabilir. Derin incelemelerle ByLock kullanan herkesi·n i·zi·ne ulaşmak
mümkün." şeklinde konuştu. Tabak, bu tür programların iletişim kanallarında kullandığı
birtakım kapılar ve şifreler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla uygulamada özel bir şifre
kullanıldı mı, kullanılmadı mı diye bakılarak bir analiz yapılıp, sonuca ulaşılabilir." dedi. Cep
telefonlarının seri numaralarından da ByLock kullanıcılarının tespitinin mümkün
olabileceğine dikkat çeken Tabak, şöyle devam etti: "Bir bilgi bir yerde paylaşıldığında veya
iz bıraktığında buna erişmek mümkün. Yapılan görüşmeler silinse bile, diyelim ki silindi,
bunlar sonuçta birtakım sunucuların belleklerinde, disklerinde saklanan bilgiler ve her
ihtimale karşı yedeği alınıyor. Bizler de gerektiğinde yedekleme yapıyoruz. Aldığınız
yedekleri temizlemezseniz, oradan bile bu geçmişe dönük bilgilere ulaşılabilir. Ayrıca derin
analizlerle, çalışmalarla 'Bu disklerde daha önce neler vardı, neler yoktu' bilgisi çıkabilir."
Vatandaşlara da güvenlik uyarısında bulunan Tabak, "Vatandaşlarımız birçok uygulamayı
indirdiği zaman, verisinin, bilgisinin paylaşılmasını da kabul ediyor. Programlar indirilirken
'İzin ver' diye bir buton var. Bunların çoğu okunmadan kabul ediliyor. Öyle olunca bunlar
çeşitli dolandırıcılık yöntemlerine de alet olabiliyor. Burada toplanan veriler bir şekilde
başkalarının eline geçebiliyor. Olabildiğince lisanslı ürün kullanmak gerekli." ifadelerini
kullandı. - FETÖ MENSUPLARININ DEŞİFRE EDİLMESİNDE REFERANS OLDU
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar sırasında, bir
şüphelinin cep telefonunda bulunan ByLock programının, soruşturmanın derinleştirilmesiyle

FETÖ mensupları tarafından haberleşmede kulanılan kripto bir yazılım olduğu ortaya
çıkmıştı. 2014 aralık ayından önce bir oyun programının mesajlaşma ara yüzü olarak
kullanılan uygulamanın, bu tarihten sonra FETÖ'nün Ar-Ge bölümü tarafından güvenlik
katmanları eklenerek Türkçeleştirildiği ve örgüt içi haberleşmede kullanılmaya başlandığı
belirlenmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) uzmanları tarafından şifreleri kırılan ByLock
uygulaması, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada, örgüt mensuplarının deşifre
edilmesinde en önemli referanslardan biri oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19652.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

FETÖ ile mücadelede hükümetle beraberiz
CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede
sonuna kadar hükümetle beraber olduklarını söyledi.

08 Ekim 2016 Cumartesi 10:34

Çiçek, CHP Kayseri İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin kumpas
davalarıyla beraber olağandışı bir ortama girdiğini belirtti. O dönemde iktidarın bunu
hissetmediğini ileri süren Çiçek, "Terörle ve FETÖ ile mücadelede CHP sonuna kadar
iktidarla ve hükümetle beraberdir. Burada ayrılığımız yok." dedi. FETÖ'nün CHP'de taban ve
sempati bulmasının mümkün olmadığını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti: "Biz çağdaş ve
sosyal demokrasiyi savunan insanlarız. Biz bir imama biat eden, onun dediğini talimat olarak
kabul eden kişilikte, yapıda bir insan olamayız. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.
Dolayısıyla bu çamur bize yapışmaz. Bu örgütün mağduru milletvekili arkadaşlarımız var.
Niye AKP'ye gitmedik de CHP'ye geldik. Çünkü kumpas davalarında bizim yanımızda,
adaletin, hukukun yanında olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Zaman zaman 50-60
milletvekiliyle yanımızda olan CHP'ydi. Çağdaş değerleri, bilimi, Atatürk'ü savunan CHP,
bugün yine aynı değerleri savunmaya devam ediyor." Çiçek, basın toplantısının ardından
FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alınan ve tutuklanan bazı kişilerin aileleriyle görüşme
yaptı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19653.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Dikkat! Elektrik kesintisi
Kayseri'de, bakım çalışmaları nedeniyle yarın bazı mahallelere elektrik verilemeyecek.
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Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, planlı bakım onarım
çalışmaları sebebiyle, abonelere kesintisiz enerji sağlamak amacıyla yarın 06.00-10.00 saatleri
arasında Sanayi, Hacı Saki, Şehit Nazımbey, Kiçikapı, Camikebir, Hunat, Cumhuriyet, Gülük,
İstasyon, Gevher Nesibe, Osman Kavuncu, Şeker ve Keykubat mahallelerine birer saat kısmi
enerji verilemeyecek. Açıklamada, çalışmalarla bölgeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji
verilmesinin amaçlandığı, ayrıca çalışmaların daha erken bitmesi durumunda belirlenen
saatten daha önce enerjinin verileceği kaydedildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19654.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kayseri dev organik bahçeye kavuşuyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Harikalar Diyarı yanında bulunan Organik
Bahçe'de incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, Türkiye'ye model olacak olan Organik
Bahçe'deki çalışmaların son durumunu yerinde gördü.
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Organik Bahçe olarak da nitelendirilen Doğal Tarım Ürünleri Üretim ve Pazar Yeri'nin
yapımına hızla devam ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye'de ilk
olacak tesisi ziyaret ederek proje üzerinde incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, Organik
Bahçe Projesinin içinde yer alan Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği Yönetiminde
bulunan Oluş Mulu'dan da projenin uygulama şekli ve çiftçilere verilecek eğitimle ilgili
bilgiler aldı. Toplam 55 bin metrekare olan alanda 19 adet 660 metrekare, 19 adet 330
metrekare, 16 adet de 475 metrekare olmak üzere toplam 54 adet bahçe yapılıyor. Organik
bahçede ayrıca organik ürünlerin satışlarının yapılabilmesi için 1500 metrekare kapalı Pazar
yeri ile 1300 metrekare açık Pazar yeri de bulunacak. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19655.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

5 yıldızlı otel konforunda Huzurevi
Kayseri'de 175 yaşlıyı barındıran Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi, 5 yıldızlı otelleri
aratmayan hizmeti ile dikkatleri çekiyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2002 yılında açılan Hacı Rukiye Gazioğlu
Huzurevi, 69'u kadın olmak üzere 175 yaşlıya ev sahipliği yapıyor. 52 personel ile
faaliyetlerini yürüten huzurevinde, yaşlılara farklı menülerde günde 3 öğün yemek veriliyor. 5
yıldızlı otelleri aratmayan Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde kalan yaşılar da hizmetlerden
dolayı memnun. "Yaşlılarımız başımızın tacı" Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Hacı
Rukiye Gazioğlu Huzurevi Müdürü Osman Özgür Güvenç, "Yaşlılarımızın huzurevinde daha
iyi zaman geçirmelerini, daha güzel vakitler harcamaları için çabalıyoruz. Moralleri yerinde
olsun istiyoruz. Güzel, anlamlı anılar biriktirsinler istiyoruz. Çabamız ve mücadelemiz
genellikle bu oluyor. Fiziki anlamda 14 bin metrekarelik bir alana hitap ediyoruz.
Huzurevinin içerisinde yemek hizmeti, temizlik hizmeti, barınma hizmeti, sağlık hizmetinin
dışında hamam hizmetimiz de var. Burada toplum karakteristiğimizde yer alan hamam sefası
algısını da hissettirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında bina içerisinde sportif ve sosyal
faaliyetlerimiz oluyor. Ayrıca, bilgi yarışmaları da düzenliyoruz. İnşallah her zaman gelip
katılım göstermenizi de bekleriz. Bunların dışında dışarıda gezilerimiz oluyor. Yani
Kayseri’de muhtelif anlamda bütün gezi yerlerine pikniklere götürüyoruz. Misafirlerimizi
Erciyes Dağı'na çıkarıyoruz. Bütün kayseri’deki kültürel faaliyetlerden yararlanıyorlar.
Nerede hangi program sanatsal ya da kültürel faaliyet varsa bunları da huzurevindeki
sakinlerimize daha iyi zaman geçirebilmesi için mümkün mertebe kullanmaları için
çabalıyoruz" ifadelerini kullandı. "Düzenli olarak ilaçlıyoruz" Güvenç, "Bizim için burası çok
önemli. Çünkü burası toplu yaşam yeri. Haliyle insanların birçok alanda bazı hastalık taşıma
özellikleri var. Birde sulu yerler ki enfeksiyon oluşma noktalar var. İlaçlama burada zaten
muntazam yürümek zorunda. Bütün kullandığımız maddeler dahi Sağlık Bakanlığı'nın
biodisal yönetmeliğine uygun ürünler alarak onların daha hijyenik daha temiz bir ortamda
yaşamaları için sunmaya çalışıyoruz. Huzurevleri bence çok fazla ön plana çıkarmaları
gereken bir kurum, çünkü enfeksiyonun yayılması bu tür toplu yaşam yerlerinde özellikle
yaşlıların olduğu yerlerde çok fazladır. Biz geçen günlerde bir laboratuvara sürüntü örnekler
göndererek buradaki mikrobiyolojik canlıların sıkıntılı olanların durumunun analizini yaptık.
Çok şükür huzurevimiz o anlamda problemli bir noktada değil. Özellikle hamam
bölgelerimiz, tuvalet bölgelerimiz de dahil. Temizlik faaliyetleri orada yapıldı. Sürüntü
örneklerinden alıntılar yapıldı, ölçümler yapıldı. Çok şükür sıkıntı yok" diye konuştu.
"Türkiye'deki huzurevlerinden farklıyız" Huzurevi sakinlerinden hiçbir ücret almadıklarını
belirten Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi Müdürü Osman Özgür Güvenç, konuşmasını şöyle
tamamladı: "Bütün halkımız her zaman davetlidir. Her zaman bekleriz. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi sayesinde buranın maddi anlamada hiçbir şeye ihtiyacı yok. Zaten 2 özelliğimiz ile
Türkiye’de biz bütün huzurevlerinden farklıyız. Ücretsiz huzureviyiz ve evli çiftleri direk
olarak alma imkanına sahibiz. Halkımızın manevi desteğine sınırsız ihtiyacımız var." "Kendi
evimizden rahat" Huzurevi sakinlerinden 64 yaşındaki Recep Suna da, huzurevinde çok rahat

olduklarını kaydetti. Suna, "1 yıldan beri buradayım. Burada gün içerisinde gazete okuyoruz.
Eğlenceler düzenleniyor. Oturma salonumuz var ve orada oturuyoruz. Arkadaşlarla beraber
eğleniyoruz. Personelinden en aşağısına kadar herkes elinden geleni yapıyor. Sağlıkçısı,
temizlikçisi, aşçısı, bulaşıkçısı yani anamın evinden 100 sefer iyi burası. Kendi evimden iyi o
kadar rahatım. Her konuda hangisine varsak hepsi her isteğimizi yapıyor. 'Yapmıyor' diyen
olursa yalan söyler" diye konuştu. "Çok hürmet görüyoruz" 90 yaşında ki Ükaşe Mutlu ise
"Bu huzurevimizin çok rahatını görüyoruz. Görevlilerimizden ve amirlerimizden çok hürmet
görüyoruz. Çok temiz ve çok iyi. Rahatız burada. Yemeklerde çok güzel çıkıyor. Temizlik
hususunda da çok iyi. Bize 'Sen de öte git' diyenimiz yok. Üst amirlerimizden de çok
memnunuz. Yani evimizden rahat. Belediyemize Allah çok versin. Belediyemizden iki otobüs
gelir pikniğe gideriz. Birine kadınlar biner birine erkekler biner. Ali dağı, Erciyes, Kıranardı
ve Pınarbaşı'na gittik. Konya’ya gittik. Buralara götürüyorlar. Çok memnunuz. Görevlilerimiz
olsun personellerimiz olsun sevgi saygı hürmet gösteriyorlar" dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19656.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Akademi gazetesinin ilk sayısı çıktı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Basın-Yayın Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erciyes
Üniversitesi Akademi Gazetesi’nin ilk sayısı çıktı.
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Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven’in sahibi olduğu gazetenin, Genel Yayın Yönetmenliğini
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Yazı İşleri Müdürlüğünü Genel Sekreter Doç. Dr.
Eyyup Ecevit ve Editörlüğünü ise Basın-Yayın Sorumlusu Şevket Atalay yapıyor.
24 sayfa renkli gazetenin ilk sayısında üniversitede gerçekleştirilen etkinlikler ve özel
haberler yer alıyor.
Gazetenin manşet haberinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı
dünyada ilk kez Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen ve yapım aşamasında sona yaklaşılan
KKKA hastalığı koruyucu aşısı ve bu konuda projenin yürütücüsü ERÜ Tıp Fakültesi Viroloji
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin açıklamalarına yer veriliyor.
Ayrıca gazetenin ilk sayısında Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, başyazısında üniversiteleri
ile ilgili hedeflerini anlatıyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19657.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

15 Temmuz'da edilgen halk etkenleşti
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfi Sunar, 15 Temmuz
darbe girişimi sonrasında devlet-toplum ilişkisinde önemli bir gelişme yaşandığını belirterek,
"Edilgen olan halk etken oldu. Demokrasi yolunda toplum ile işbirliği daha da artırılmalı."
dedi.
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Doç. Dr. Lütfi Sunar, Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile
Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği tarafından düzenlenen 'Kayseri Uluslararası Öğrenci
Akademisi'nin seminerlerine konuşmacı olarak katıldı. 'Modernleşme ve Devlet, 15 Temmuz
ve Sonrası' konusunda bilgi veren Doç. Dr. Sunar, toplumu ayakta tutan unsurlardan birinin
adalet olduğunu söyledi. Osmanlı toplumunun çok uluslu, çok kültürlü yapısı olduğunu, bu
yapıyı ayakta tutmak için de sistem geliştirdiğini hatırlatan Sunar, "Osmanlı, adaleti sağlamak
için son derece çaba sarf etmiştir. Toplumu parçalanmaktan korumak için de özellikle; kıtlığa
(Ekonomik kriz) karşı üretimi desteklemiştir. Halkın dinini, dilini ve kültürünü korumak için
de gerekli tedbirleri almıştır. Ayrıca, yargı konusunda da gerekli önlemleri almıştır. Bunları
mükemmel şekilde sürdürdü. Ancak, Avrupa'da gelişen 'Ulus' devlet akımına karşı zayıf
kaldı. Bu akıma karşı adeta tabiri caizse 'Tekledi'. Buna karşı 'Osmanlıcılık' akımını
geliştirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Toplumun bütün kademeleri tarafından kabul
görmedi. Ulus devlet anlayışı ile birlikte modernleşme kavramı ortaya çıktı. Ancak 'Din-i
Devlet' anlayışı ile 'Modernleşme' arasında uyuşmazlık oldu. Gerici-ilerici, modernmuhafazakâr tartışmaları yaşanmaya başlandı." şeklinde konuştu.
Cumhuriyet dönemi ile bu tartışmaların daha yoğun yaşanmaya başladığını hatırlatan Doç. Dr.
Sunar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhuriyet dönemi ile birlikte kurumsal organizasyon da değişti. Bürokratik bir yapı devlet
anlayışına hâkim oldu. Halk önüne konulan sandıklarda bu bürokratik anlayışı kabul
etmediğini gösterdi. Bunun üzerine devlete hakim olan anlayış, darbe yaptı. Ayrıca devletin
zarar görmemesi için de sistemin içine Anayasa Mahkemesi gibi bazı kurumlar monte etti.
Sistem zaman zaman, seçimle ortaya çıkan sonuçlara müdahale etti. Darbeler oldu. Ancak,
darbeler karşısında önceleri pasif (Edilgen) olan halk, 15 Temmuz ile birlikte aktif (Etken)
oldu. Darbe girişim sonrasında devlet-halk ilişkisinde olumlu yönde gelişme yaşandı. Devlet,
bu anlayışı geliştirmeli. Karar alacağı zaman sivil toplum ile birlikte hareket etmeli. Bu sistem
geliştirilmeli."
Seminere Gürcistan, Afganistan, Arnavutluk, Çad, Kenya, Suriye, Pakistan, Ukrayna gibi
değişik ülkelerden gelerek Kayseri'de üniversitede okuyan öğrenciler katıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19658.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

İnce eleyip sık dokuyan hanımlar
sertifikalandı
Kocasinan Belediyesince hayata geçirilen yaz kurslarında sona gelindi. Ziya Gökalp Semt
Konağında verilen ‘Tığ Oyası’ kursunda eğitim gören bayanlar sertifikalarını Belediye
Başkan Yardımcısı Mustafa Çapan verdi.
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27 Haziran 3 Ekim tarihleri arasında Ziya Gökalp Semt Konağında başlayan ‘Tığ Oyası’
kursu sona erdi. Eğitmen Nurcan Göktaş gözetiminde 20 ev hanımının katıldığı ‘Tığ Oyası’
kursunun sertifikalarını ise Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çapan verdi.
Sertifikalarını vermeden önce kursiyerlere hitap eden Çapan, “Başlattığımız yaz kursumuz
sona erdi ancak hanımlarımızdan gelen talep doğrultusunda hocamız Nurcan hanım
gözetiminde kışında devam ettireceğiz. Kendini bir işle meşgul etmek hem insanı psikolojik
olarak rahatlatır. Hem de öğrendiğiniz bu el işinin aile ekonomisine de katkısı olacaktır. Sizler
büyük özveri göstererek bunca zaman burada emek verdiniz ve sertifikalarınızı almaya hak
kazandınız hepinizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
3 ayı geçkin bir süredir 20 kursiyerle devam eden ‘Tığ Oyası’ kursunun oldukça başarılı
geçtiğini belirten Eğitmen Nurcan Göktaş ise konuşmasında “Hepimiz bilgilerimizi ve
zevklerimizi ortaya koyarak çok farklı işler çıkarttık. Kocasinan Belediyesi desteği altında bu
işleri yapmak çok daha zevkli ve güzel. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Biz bir adım geldiğimiz
onların bizlere koşarak geldiğini gördük. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum” İfadelerine yer
verdi.
Kültür Sosyal İşler Hizmet Müdürü Ahmet Kasım Herdem ise Kocasinan Belediyesi olarak
eğitime yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından kurs eğitmeni Nurcan Göktaş günün anısına Başkan
Yardımcısı Mustafa Çapan’a Tığ Oyasıyla işlenmiş lale desenli bir süs eşyası hediye etti.
Dört çocuk annesi Kursiyer Arife Berk yaz dönemi boyunca aldığı kursun kendisi için
oldukça verimli geçtiğini, çok güzel şeyler öğrendiklerini ve kış kursunun devam edeceğini
öğrenince daha da memnun olduğunu belirtti. Özlem Çapar ise yaz döneminde kurs alan
hanımlardan duyduğu kursa yeni yazıldığını söyledi ve böyle bir hizmetten dolayı belediye
yetkililerine teşekkür etti. Bir diğer kursiyer Feride Karabıyık’da başından beri devam ettiği
Tığ Oyası kursundan çok memnun kaldığını ifade etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19659.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Müftü Evi projesine ödül
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma,
Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ile
birlikte Müftü Evi projesiyle de ödül aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Müftü Evi'nde
yapılan restorasyon çalışmaları yüksek nitelikli olarak belirtildi.
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Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Nazım Bey Mahallesi'nde bulunan 19. yy.'a ait tarihi yapı
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyonla ayağa kaldırıldı. Restorasyon öncesi
adeta virane durumunda bulunan tarihi yapı restorasyon sonrası orijinal halini alarak Kayseri
halkının hizmetine sunuldu.
Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışma Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle
layık görüldü. Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma, Proje ve Uygulamalarını Özendirme
Yarışması'nın jürisi yapılan restorasyon çalışmasını kent kimliğini koruyan ve destekleyen
farklı katmanları gün ışığına çıkarma çabası açısından önemli buldu ve teknik açıdan yüksek
nitelikteki restorasyon uygulamalarına örnek gösterdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19660.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Taner Yıldız Samsun’da tecrübelerini
paylaşacak
AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, bugün gerçekleşecek olan Siyaset Akademisi
17. Dönem Büyük Güç Türkiye Eğitim Programı'nın ilk dersini eski Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın vereceğini söyledi.
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Gürcan ve Bilgiç de ders verecek Konuyla ilgili açıklama yapan İl Başkanı Göksel, “15 yıldır
Türkiye’nin siyasi yapısında büyük değişimler yaşandı. Bu değişimlerin en önemli aktörü ise
AK Parti olmuştur. Bu değişimlerin yaşanmasında en önemli faktörlerden birisi de Kurucu
Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu Siyaset Akademimizdir. AK Parti

Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığı tarafından 8 yıldır sürdürülen Siyaset Akademisi’nin Samsun
eğitimlerimizin ilk dersini Başbakan Yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş verecekti. Ancak
Ankara’daki yoğun programları dolayısıyla kendisinin katılamayacağı bildirildi. 8 Ekim 2016
Cumartesi Günü Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde başlayacak olan açılış
programında öğrencilere ilk dersi, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve AK Parti
Kayseri Milletvekilimiz Sayın Taner Yıldız verecek. 9 Ekim 2016 Pazar Günü gerçekleşecek
derslerde ise TC Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Dr. Ayşen Gürcan ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Siyaset Akademisi'nde eğitim alan
öğrencilere dersler verecek. Umuyoruz ki, bu dersler geçmiş yıllarda da olduğu gibi
başarılarla ve dolu dolu geçer. Eğitimlere katılan öğrencilerin büyük bir kazanım elde
edeceklerinden şüphemiz yoktur. Hayırlı olsun” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19661.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

İsim değişikliği gündemimizde yok
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Güzeldülger, Boydak Holding'in
TMSF'ye devredilen en parlak şirket olduğunu belirterek, isim değişikliğinin gündemlerinde
olmadığını söyledi.
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Yeni CEO Ertunç Laçinel 18 Ağustos'ta kayyum ataması kararı verilen, daha sonra TMSF'ye
devredilen ve 26 Eylül 2016 tarihinde yeni yönetim oluşturulan Boydak Holding'in yeni
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Güzeldülger ile yeni CEO Ertunç Laçinel, basın toplantısı
düzenledi. Basın toplantısında konuşan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah
Güzeldülger, "Sizlerin de yakından takip ettiği gibi 18/08/2016 tarihli Kayseri Sulh Ceza
Mahkemesi kararıyla kayyum ataması kararı verilmiş olan holdinge 01 Eylül 2016 tarihinde
OHAL nedeniyle yayınlanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 19’uncu maddesi
gereğince görev yapan Kayyum yetkileri TMSF’ye geçmiş ve TMSF tarafından 26 Eylül
2016 tarihi itibariyle yeni yönetim oluşturulmuştur. Bu bağlamda Boydak Holding yönetim
kurulu başkanı olarak ben görev yapacağım. Diğer yönetim kurulu üyeleri ise Serkan Ertürk,
Taner Yalçın, Yılmaz Güney, Vahdettin Ertaş ile ilk kayyum atamasında yer alan Ramazan
Aslan ve Ramazan Erikli olmuştur" dedi. Şirketin değerini koruyup geliştireceğiz
Güzeldülger, şirketin mevcut durumuna dair ise şunları söyledi: "Holding mevcut durumu
itibariyle 7 farklı sektörde 34 şirketiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Her bir kurum kendi
sektöründe lider pozisyonda olup, 6 şirketimiz ise İSO 500’de yer almaktadır. Yaklaşık direkt
olarak 12 bin çalışana istihdam oluşturan grup direkt olarak 35 bin kişiye istihdam
oluşturmaktadır. Holdingin toplam cirosunun yaklaşık yüzde 70-75’i mobilya faaliyetlerinden
sağlanmaktadır. Şu anda Avrupa mobilya sektörü verileri incelendiğinde de Avrupa’nın en
büyük entegre mobilya tesislerine sahip bir kurumdur. Bu bağlamda bizim önceliğimiz
kamuya mal olmuş bu değerleri korumak ve daha da geliştirmek olacaktır. Bunun için
geldiğimiz günden beri her türlü aksiyonları aldık ve almaya da devam edeceğiz". Süreçten

zarar görmedi Yaşanan sürece rağmen, yıl sonunda saptanan hedeflere ufak sapmalarla
ulaşabileceklerini kaydeden Güzeldülger, "Markaların algısı oldukça güçlü ve bütün
markalarımız tüketiciler tarafından sevilmekte ve sahip çıkılmaktadır. Nitekim Türkiye itibar
atölyesi tarafından yapılan çalışma sonucunda 2016 yılı Türkiye’nin en itibarlı mobilya
markası bünyemizde 59 yıllık köklü geçmişi olan İstikbal markası olmuştur. Bu sonuçlar
elimizdeki mali veriler bize grubun süreçten zarar görmediğini ve gelecek dönemde de
faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğini göstermektedir. Bizim temel gayemiz Boydak
Holding ve bağlı şirketlerin faaliyetlerinin eskiden olduğu gibi bütün iş ortakları ve paydaşları
ile birlikte herhangi bir kesintiye uğramadan devam ettirmek olacaktır. Tüm şirket çalışanları
her zamanki gibi görevlerinin başında olacaktır. Son günlerde Holding ile ilgili basında yer
alan haberler tam anlamıyla gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsettiğim gibi önceliğimiz grubun
sürdürülebilir yapısını daha da güçlendirmek bölge ve en önemlisi ülke ekonomisine değer
oluşturmak olacaktır. Biz işlerimizin aksamaması için işlerimize odaklanmak ve yönetimi
güçlendirmek için yeni CEO ataması gerçekleştirdik. Grubun faaliyet alanlarını göz önüne
alarak geçmişte başarılı projelere imza atan genç, dinamik bir arkadaşımızı Sayın Ertunç
Laçinel’i Holding’in CEO’su yaptık. Ben bu büyük kurumun faaliyetlerinin devamı için
oluşturulan yeni yönetimin gruba, çalışanlara, tedarikçilere ve iş ortaklarına hayırlar
getirmesini temenni ediyorum" dedi. Gündemde isim değişikliği ve satış yok Boydak
Holding'in TMSF'ye devredilen en parlak şirket olduğunun altını çizen Yönetim Kurulu
Başkanı Abdullah Güzeldülger, "Gündemimizde isim değişikliği, satış veya tasfiye yok. Bunu
TMSF belirler" diye konuştu. Boydak Holding'in yeni CEO'su Ertunç Laçinel ise "Yeni
yönetimin Boydak Holding ve grup şirketlerinin mevcut faaliyetlerinin artırılması ve
sürdürülebilir yapının devam etmesi yönündeki anlayışı çerçevesinde 06 Ekim 2016 tarihi ile
Boydak Holding CEO’su olarak atanmış bulunmaktayım. Birkaç gündür Kayseri’de
bulunuyorum ve burada bulunduğum süre zarfında ana hatlarıyla Holding’in genel yapısını
inceledim. 18 Ağustos itibariyle kamu otoritesi tarafından görevlendirilen yönetimin bu güne
kadar ortaya koyduğu yönetim anlayışı ile genel kayyum algısı dışına çıkarak faaliyetlerin
aksamaması için her türlü fedakarlığı göstermiş, üstün bir performans ile mevcut geçiş
dönemi içindeki süreci çözüm odaklı yaklaşımlarıyla çalışanlara, bayilere, iş ortaklarına,
tedarikçilere ve tüm paydaşlara güven telkin eden ve rahatlatıcı çözümler ortaya koymuştur.
Bu kısa sürede bu denli önemli çalışmaları görmekten büyük memnuniyet duyduğumu
özellikle ifade etmek isterim. Bu bağlamda kayyum heyetine sizlerin huzurunda teşekkür
etmek isterim. Bundan sonraki süreçte de kayyum heyeti ile iş birliği içinde Türkiye’de bir
ilkin gerçekleştirileceğine inancım tamdır" diye konuştu. ‘2023 vizyonuna destek vereceğiz’
Laçinel, "2000 yılından bu yana özellikle Türk mobilya sektörünün lider markalarını
bünyesinde bulunduran Boydak Holding bu gün global bir oyuncu olma vizyonuyla
faaliyetlerine yön verecektir. Yeni vizyonumuzla faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki
gücümüzü daha da artıracağımız bu dönemde Türkiye pazarı ve tüketici beklentileri
konusunda uzman hem de uluslararası alanda engin bir iş tecrübesine sahip bu köklü
kuruluşun yeni yönetim anlayışı ile hedeflerine ulaşarak ülkemizin ekonomik gelişimine ve
2023 vizyonuna destek vereceğiz. Bu alanda rolümüzü artırarak daha etkin olmaya
çalışacağız. Temel amacımız çalışanların emeğiyle bu günlere gelmiş bu büyük yapıların
zarar görmeden küresel oyuncu olabilmeleri amacıyla yeni yönetim anlayışı çerçevesinde
faaliyetler artarak devam edecektir" diyerek şunları söyledi: "Çalışanlarımızın özlük
haklarında hiçbir değişme olmayacak olup mevcut yatırımlarımızı devam ettirerek istihdamı
artırmak için de çalışmalar yapacağız. Önceliğimiz mevcut durumun korunması, yeni
stratejilerimiz ile istihdam, verimlilik ve ciroların artırılarak bölge ve ülke ekonomisi için yeni
değerler oluşturmaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için kurumda zengin bir beşeri sermaye
olduğunu gördüm. Sadece kurum içerisinde değil, iş ortaklarımızın da hedeflerimize ulaşma
noktasında bizlere her türlü desteği vereceklerinden hiç şüphe duymuyorum. Yeni yönetim

anlayışı çerçevesinde el birliği ile belirlenen hedeflere ulaşılacağından ve kamuya mal olmuş
bu yapıların ilerleyen dönemlerde ekonomik anlamda daha çok isminden söz ettireceğini
sizlerle paylaşmak isterim. Benim şahsen hedeflerim arasında refah ön plandadır. Refah
kelimesinden kastım huzur ve zenginliktir. Önce kurumun refahı sonra çalışanların ve tüm
paydaşlarımızın refah ve zenginliğine önem veriyorum. Tedariğini doğru yapanlarla
çalışmalara devam Bu büyük yapıların devamı ve daha da büyütülmesi için emek veren her
kesim zenginleşmelidir. Çalışanların refahı önemlidir. Çalışanların refahı olmadan verimlilik
ve en önemlisi sürdürülebilirlik olmaz. Buradan hareketle bu yapılarda emek sarf edenlerin
refahı temel önceliğimiz olacaktır. Yıllardır Kayseri ekonomisinde tedarikçileriyle ve iş
ortaklarıyla önemli bir iş oluşturmuş Boydak Holding’in bundan sonraki süreçte de yerel
dinamikleri harekete geçirerek bu iş birliklerinin şehrimize değer oluşturacak bölge
ekonomisinin daha da emin adımlar ile büyümesine katkı sağlayacak kararlılıkta olduğunu
bilmenizi isterim. Boydak Holding bünyesinde oluşturulan bu yeni yapılanmanın gruba,
çalışanlara, iş ortaklarına tüm paydaşlara, Kayserimize ve ülkemize hayırlı olması
temennisiyle hepinize saygılar sunarım. Öncelikle bu atamanın başta çalışanlarımız,
tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."
Boydak Holding CEO'su Ertunç Laçinel, "Tedariğini doğru ve düzgün bir şekilde yapanlarla
çalışmalara devam edeceğiz. Biz ticaret yapacağız amacımız markayı yükseltmek" ifadesinde
bulundu. Konuşmaların ardından Başkan Güzeldülger ile CEO Laçinel basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19662.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Çiftçilerin üretim azmi işe yaradı
Şeker pancarı çiftçileri arazi sıkıntısından yılmadı, boru hattı ile Torosların eteklerinde
bulunan Armutlu Dağının zirvesine sıcak su çıkararak şeker pancarı yetiştirdi.
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Kayseri Develi İlçesi Köseler Köyü çiftçilerinden Abdullah Barut, köyündeki atıl duran
Armutlu dağı tepesindeki araziyi tarıma kazandırmak adına, Kayseri Pancar Kooperatifi
aracılığı ile özel boru imalatı yaptırarak Zamantı Irmağından aldığı suyu 4 kilometre uzaktaki
dağın tepesine çıkararak şeker pancarı yetiştirdi. İmkan verilmesi durumunda Erciyes’te bile
şeker pancarı yetiştirebileceklerini dile getiren Çiftçi Abdullah Barut; “Geçmişte verimsiz
buğday bitmeyen ve taşlık arazi olduğu için çavdar tarlası diye adlandırılan Armutlu Dağı
tepesi için 5 sene önce ben burada pancar ekeceğim desem köylü bana deli derdi. Bu işi kayın
biraderim ile birlikte yapıyoruz. Üretimde hırsımız hiç bitmedi. Bir hedefimiz vardı. Şu an ki
yönetimden ve Hüseyin Akay Bey'i yönetimin başına gönderenlerden Allah razı olsun.
Hüseyin Akay aşkan olunca biz çiftçilikte mesafe tanımadık.” dedi. Çiftçi Abdullah Barut,
süreci şöyle özetledi: “Sağ olsun Başkanımız ve diğer yetkililer sayesinde gittik görüştük. Bu
mesafeye ve yüksekliğe hangi boru dayanır hangisi iyi olur diye bilgi edindik. Çünkü burada

kelepçeli boru dayanmıyor. Burası için özel boru ürettirdiler. Şu an 12 metre uzunluğunda 8
vidayla birbirine tutturuluyor. 2O bar basıyor şu an hiç bir boruda sıkıntı olmadı. Olduğunda
sağlıklı sulama yaptık. Tarlaya 600 fıskiye ile sis gibi indiriyor. Dekara 6 ton verim alıyoruz.
Burası taban bir arazi değil. Bu tarlalara buğday, ileriye patates ekilirdi. Burada pancarım 400
dekar. Çünkü pancar fazla toprak seçmeyen bir bitki taşın başına eksende bitecek bir bitki.
Pancar özellikle suyu ve gübresi olduktan sonra toprak seçmeyen bir bitkidir. Şu anda şeker
polarım 19 civarında. 15 gün sonra bu oran 20-22 olacak. Kayseri Şeker'in bu bölgede en
yüksek polar veren yeri buralar. Bir tarafımda Toroslar bir tarafımda Erciyes ama zoru
başarmak güzel. Sağ olsun çiftçisinin her zaman yanında oldukları için mesafe tanımıyorum,
kendime güveniyorum. Özel bir gübre verdiler. Gübrenin faydalarını görüyorum. Bu sene ki
gübrenin verim olarak çiftçiye döneceğine inanıyorum. Şu an ben pancar yatırmış değilim
ama yatıran arkadaşlarım polar oranında şu sıcakta 18’i 19’u görüyorlar. Bugün de çok
yüksek bir rakam. 15-20 gün sonra yüzde 22 polar alacaklarına eminim.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19663.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Çiftçilere vaad edilen hibeler ödenmeye
başlandı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi
Projelerinin Desteklenmesine başlandı.
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Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine ilişkin 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
yayımlanmış olup bu amaçla 2016/16 sayılı Tebliğ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Kayseri'de genç çiftçi proje başvurusu gerçekleştirenler arasından Yeşilhisar ilçesinde
projesi desteklenmeye değer bulunanlardan hibe sözleşmesi imzalandı. Projeler iş yapımını
gerçekleştiren genç çiftçilerin açılışları, incelemeleri ve sembolik hibe ödeme törenleri İl
Müdürü Özkan Kayacan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mümtaz
Hacıpaşaoğlu, Yeşilhisar İlçe Müdürü Halil İnnice, il ve ilçe proje sorumluları teknik
personelin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yeşilhisar İlçesi Kovalı Mahallesi genç
çiftçilerimizden Oğuz Çiçek ve Emine Çiçek'in 30 bin TL'lik hibe kapsamında örtü altında
sebze yetiştiriciliği projesi faaliyete geçti. Genç çiftçilerin proje kapsamında oluşturdukları
marul serasında incelemelerde bulunarak açıklama yapan İl Müdürü Özkan Kayacan; devletin
verdiği hibeyi çarçur etmeden güzel bir sera kurarak üretime başlayan genç çiftçileri tebrik
etti. G enç çiftçilerin şu anda 3 bin m² alanda marul yetiştiriciliği yaptığını ve Yeşilhisar
Bölgesi'nde olmayan marul yetiştiriciliğinde bölge çiftçisine örnek olduklarını belirten
Kayacan şunları kaydetti: "Bakanlığımızın projeleriyle Yeşilhisar Kovalı Mahallesi'nde
projelerimiz hayat buluyor. Yeni sektörler ortaya çıkıyor. Devletin vermiş olduğu hibeler genç
çiftçilere bir sermaye olarak kullanılıyor. Bu da önümüzdeki süreçte bu bölgede yeni bir

sektörün doğacağının işaretidir. Tabi ki özellikle sera şartlarında çalışmak zor. Ama
arkadaşlarımız yılmadan çalışıyorlar. Önümüzdeki süreçte de daha güzel çalışmalar
yapacaklarından eminiz. Çünkü 6 bin çiftçi arasından seçilerek böyle bir projeye dahil
oldukları için çok şanslılar." Yeşilhisar ilçesi genç çiftçilerinden Sare Saliha Doğan, 30.000
TL'lik hibe destekli En az 40 adet arılı kovan (en az 5 çıta arı basmalı), 5 adet boş kovan ve
arıcılık malzemesi (1 adet; elektrikli bal süzme makinesi, sır alma teknesi, ısıtmalı bal
dinlendirme kazanı, maske, körük, el demiri, mahmuz), 100 kg temel petek ve 400 adet çıta
içerikli arıcılık projesini tamamlayarak faaliyete geçirdi. Genç Çiftçi Projeleri kapsamında
arıcılık yapan üreticiyi de ziyaret ederek incelemelerde bulunan İl Müdürü Kayacan, proje
kapsamında üreticilere ait 40 adet kovan olduğunu belirterek önümüzdeki sezondan itibaren
üreticilerimizin bal almaya başlayacaklarını söyledi. Hedeflerini her zaman büyük
tuttuklarının altını çizen Kayacan; "Hedefimiz sadece bal üretmek değil. İnşallah polen, arı
sütü ve diğer arı ürünlerini de üretmeleri noktasında üreticilerimize yardımcı olacağız.
Önümüzdeki yıllarda proje daha da büyüyecek. Biz 40 adet kovan verdik, ama üreticilerimiz
inşallah bunu 400 kovan yapacak." dedi. Tüm genç çiftçileri göstermiş oldukları
girişimciliklerinden dolayı tebrik eden İl Müdürü Kayacan, teknik desteklerinin her daim
devam edeceklerini belirterek Bakanlığın vermiş olduğu 30 bin TL'lik çekleri çiftçilere teslim
etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19664.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Moody's’e inat Türkiye’ye koştular
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Moody's'in not indirme kararından sonra Türkiye'ye 604
milyon dolarlık net para girişi olduğunu söyledi.
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Yatırımcı Moody's'i takmadı. Moody's kararı sonrası
Türkiye'ye 604 milyon dolarlık net sermaye girişi söz konusu. 15 Temmuz darbe girişimi
sonrasında 1,2 milyar dolarlık net sermaye girişi var" diye konuştu. Katıldığı bir televizyon
programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Elvan, dolardaki artışla ilgili olarak şunları
söyledi: "Orta vadeli programındaki döviz kuru tahminlerimiz piyasa beklentilerini yansıtıyor.
Piyasadaki hareket uluslararası piyasalardan kaynaklanıyor. Mart 2017'de Brexit süreci
başlatması söz konusu. Bunun olumsuz etkileri var. Avrupa'daki bankalarda tedirginlik var.
OPEC ülkelerinin üretimi kısıtlama kararı. Fed faiz artırım ihtimallerinin artması. Beşinci
olarak Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişleme politikasında sonlandırmaya gitme
sinyali söz konusu.

Bu dalgalanmanın kısa süreli olduğunu düşünüyoruz." Elvan, özel sektörün önünün açılacağı
düzenlemeler yapılacağını, altyapı yatırımlarına öncelik verileceğini belirtti. Bakan Elvan,
üçüncü çeyrekte yüzde 1,3, dördüncü çeyrekte yüzde 3,7 büyüme hedefi olduğunu açıkladı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19665.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Erciyes Teknopark artık Avrupa Çıraklık
Birliği üyesi
Erciyes Teknopark, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği (AB)
üyesi ve aday ülkelerdeki çıraklık sisteminin geliştirilmesini hedefleyen The European
Alliance for Apprenticeships (EAfA) / Avrupa Çıraklık Birliği’ne üye oldu.
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Avrupa Çıraklık Birliği üye ülkelerde bir yandan çıraklığın kalitesini ve çıraklığın
imkanlarının arttırılmasını hedeflerken, diğer yandan da toplumlardaki çıraklık algısının
değiştirilmesini hedefliyor. Erciyes Teknopark’ın Avrupa Çıraklık Birliği’ne üye olmasıyla
ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Bilgin Yazlık şunları söyledi:
“Türkiye’de maalesef genç işsizlerin oranı yüksek durumda. Tüm gençlerin ideali üniversite
mezunu olabilmek. Ancak mesleki eğitim ve çıraklık sisteminin yaygın olduğu ülkelere
baktığımızda gençlerdeki işsizlik oranı daha düşük seviyelerde. Ülkemizde de son yıllarda
üzerinde önemle durulan mesleki eğitim ve çıraklık sistemi gelişme kaydetmeye başlamış
durumdadır.Erciyes Teknopark olarak bünyemizde barındırdığımız 200 şirkette, 700’den fazla
nitelikli personel çalışmaktadır. Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin bölgemizde gelişmesi adına
özgün projelere imza atmaya çalışıyoruz. Avrupa Çıraklık Birliği’ne üye olmamızdaki amaç;
bünyemizdeki şirketlerin nitelikli personele daha hızlı erişerek, belli bir tecrübeye ulaşmış
kalifiye çalışanlara iş imkanının sağlanabilmesinde aracı olabilmektir. Bu sistemin önemli
avantajlarından bir tanesi çıraklık eğitimi almış gençlerin iş dünyasına adaptasyonunun daha
hızlı olmasıdır. Avrupa Çıraklık Birliği’ne üye olmamızla çıraklık eğitimini tamamlamış bir
kişinin, Erciyes Teknopark’taki firmalarla kolaylıkla iş görüşmesi aşamasına gelmesi
sağlanmış olacaktır.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19666.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Akdağ'dan 'bitkisel ürün' uyarısı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, vatandaşları, sağlıklı kilo verebilmeleri için hekimleriyle
program yapmaları, "bitkisel-doğal" adı altındaki ürünlerin kullanımından ise kaçınmaları
konusunda uyardı.
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Akdağ, yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşam amacıyla kilo kontrolünün sağlanması gerektiğini,
bunun için de dengeli beslenmenin yanı sıra gün içinde yeterli fiziksel aktivitede
bulunulmasının çok önemli olduğunu söyledi. ''Az yemek, ama dengeli olacak'' Akdağ,
"Elbette bunu uygulayacağız, başka türlü yapamazsınız zaten. Özel diyetten kastımız, az
yemek ama dengeli olacak şekilde bütün gıda gruplarından ölçülü almak ve bu arada mümkün
olduğunca hareket etmek." dedi. Özellikle masa başında çok vakit geçirenler için kilo alımının
daha kolay olduğunu, bu kişilerin çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Akdağ,
şöyle devam etti: "Bizim durumumuzda olan insanların kilo almasının en önemli sebebi, çok
uzun süre masa başında oturmak. Sabah 08.00 veya 09.00'da başlıyoruz, bazen gece yarısına
kadar birçok toplantıya katılıyoruz. Yoğun şekilde haftada 7 gün çalıştığınızda kilo almak
kaçınılmaz oluyor. Ama önce kendi sağlımız, sonra topluma bu hususun ne kadar önemli
olduğunu anlatabilmek için örnek olmamız lazım. Dolayısıyla, sağ olsun Milli Eğitim
Bakanımız ile beraber karar verdik ve bunu kamuoyuna açıkladık. Biz de 4 ay içinde 10'ar
kilo vereceğiz." ''İnternetten satılanlar çok ciddi zarar veriyor'' Bakan Akdağ,"Herhangi bir
vatandaşımız bir ihtiyaç duyuyorsa, buna mutlaka aile hekimiyle görüşerek karar vermeli.
Çünkü gerçekten bu ürünler, özellikle internetten satılanların bir kısmı vatandaşlarımıza çok
ciddi zararlar verdi ve veriyor. Bununla biz de mücadele ediyoruz. Bir taraftan hukuki yolla
bir taraftan RTÜK ile birlikte. Bunların yanı sıra vatandaşımızın kendi tedbirini alması lazım.
Kulaktan dolma bilgiyle bir ürünün kullanılması, Allah korusun, bazen hayatların
kaybolmasına bile yol açabiliyor.'' ifadelerini kullandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19667.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Seyyid Burhaneddin türbesinde üç koldan
yenileme
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin manevi mimarlarından olan Seyyid Burhaneddin Hz.'nin
türbesi için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Türbede restorasyon ve çevre düzenlemesi
çalışmaları yapılacak.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi'nde üç koldan çalışma
başlatıldı. Bir taraftan çevre düzenlemesi yapılırken diğer taraftan da restorasyon çalışmaları
ve türbe içindeki örtülerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Türbe içinde yer alan sanduka örtüleri ve
başlıkların yenilenmesi işini KAYMEK üstlendi.
Seyyid Burhanedin Türbesi'nde yapılan çalışmalarla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, KAYMEK'in Sümer Tesislerinde yeni sanduka
örtülerinin yapılışını takip etti. Maraş işi ile işlenen sanduka örtülerinin son durumunu yerinde
gören İkbal Çelik, çalışmalara bizzat katılarak işleme de yaptı.
KAYMEK hocaları ve kursiyerleri tarafından yenilenen Seyyid Burhaneddin Hz.'nin sanduka
örtüsüne Maraş işi ile "La İlahe İllallah" ve Şuara Suresi'nin 88 ve 89'uncu ayetleri işleniyor.
KAYMEK'te ayrıca türbede bulunan üç sandukanın örtüsü ile dört şehidin mezar örtüsü de
yeniden yapılıyor.
"Huzurgaha gereken özeni gösteriyoruz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, Mevlana Hazretlerinin hocası
olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin şehrimizin manevi büyüklerinden olduğunu
belirterek, "Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesi şehrimizin ve ülkemizin en çok ziyaret
edilen türbelerinden birisi. Muhterem Zat'ın huzurgahına gereken özenin gösterilmesi bizlerin
boynunun borcu. Türbenin restorasyonu, çevre düzenlemesi ve örtülerinin yenilenmesi için
yoğun bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Restorasyon çalışmaları da sürüyor
Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları da hızla devam ediyor.
Restorasyon çalışmaları kapsamında taş kaplı olan ve yalıtımlarla yıpranan çatı kurşun
kaplanacak. Ayrıca çörtenler yenilenecek ve dış kısımda yüzey sularının bina temeline
girmemesi için yalıtım ve drenaj yapılacak. İç kısımda ise çimento esaslı olan ve yapıya
uygun olmayan sıvalar kaldırılarak horasan harç ve sıvalar kullanılacak. Bu çalışmalar
sırasında sıva altında kalan kalem işleri de ortaya çıkarılacak. Konservasyon işleminin de
gerçekleştirileceği restorasyon çalışmaları sırasında yapının tüm elektrik ve yerden ısıtma
sistemi de yenilenecek. Bu çalışmalarla tarihi esere uygun bir aydınlatma ortaya çıkacak.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19668.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Özel kuvvetlerin DAEŞ operasyonu
sinemada
08 Ekim 2016, 12:49 301
Kasım'da sinemalarda olacak olan DAĞ II; sınır ötesi, gizli operasyonlara gönderilen, yedi
kişilik bir tim, 'Fırtına Getiren'in öyküsü. İlk DAĞ filminden altı sene sonra başlayan filmde,
iki can dostu Oğuz ve Bekir, ilk saha görevlerinde Irak'ta barbarlığın hüküm sürdüğü yerlere
girerler. Görevleri; DAEŞ tarafından infaz edilecek olan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak
ve bölgeden çıkarmak. İşte merakla beklenen DAĞ II filminin fragmanı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19669.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Hollanda’dan Kayseri’ye uyuşturucu
ticareti
Kayseri Emniyet İl Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
operasyonda, Hollanda’dan kargo aracılığı Kayseri'ye gönderilen uyuşturucu maddeler ele
geçirildi.
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İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, alıcı M.K.’ya
gönderilen, kargo paketi içerisindeki 86 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 40 adet extazy
hap , 35 gram Afyon sakızı, 10 gram ezilmiş exstazy ele geçirildi. M.K. ile birlikte, daha
önceden anlaştığı öğrenilen kargo görevlisi O.G. sorgusu yapılmak üzere Adliyeye gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19670.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Yeni Hamle Dönemimize Başlıyoruz
VARAN 2: Kayseri Gündem olarak yeni hamle dönemimiz devam ediyor. Tecrübeli sayfa
tasarımcılarımız Fatma Ural ve Ufuk Çamdal özgün tasarımları ile okuyucularımızdan tam
not aldılar.
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Profesyonel dokunuşlar, farklı ve özgün tasarımları ile Kayseri Gündem farklılığını ortaya
koymayı sürdürüyor. Deneyimli tasarımcılarımız Fatma Ural ve Ufuk Çamdal’ın öncülüğünde
tasarlanan gazetemiz okuyucularımızdan da tam not aldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19671.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Huriye Boydak son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Sanayi Odası Başkanı (KAYSO) Mustafa Boydak ile Boydak Holding eski Yönetim
Kurulu Başkanı Hacı Boydak ve Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın 82
yaşında vefat eden annesi Huriye Boydak son yolculuğuna uğurlandı.
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Hacı, Memduh, Bekir, İlyas Boydak ve
Murat Bozdağ yoğun güvenlik önlemleri altında cenaze namazının kılınacağı camiye
getirildi.
İkindi namazını müteakip Cami Kebir'de kılınan cenaze namazına, KAYSO Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Boydak, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Hacı, Memduh,
Bekir ve İlyas Boydak ile Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bozdağ,
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve çok sayıda
vatandaş katıldı. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından anne
Boydak'ın cenazesi Asri Mezarlı'ğa defnedildi.
Boydaklar yoğun güvenlik önlemi altında cenazeye katıldı
Öte yandan, halen tutuklu bulunan ve izinli olarak cenazeye katılan Hacı, Memduh, İlyas,
Bekir Boydak ve Murat Bozdağ'ın cenaze namazının kılınacağı camiye getirilişinde yoğun
güvenlik önlemi alındı. Cezaevi araçlarından inen Boydak kardeşleri yakınları alkışlarla
karşıladı. Bunun üzerine cenaze namazının kılınacağı sırada cemaate seslenen İl Müftüsü

Güven, "Merhumeye son görevimizi yerine getireceğiz. Onun için herhangi bir slogan, alkış,
protesto gibi şeylere gerek yok. Bizler burada Allah rızası için son görevi yerine getiren
müminler olarak bulunmalıyız. Ölülere nasıl saygı göstermemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz
ve bilmeliyiz. Onun için güzelce namazımızı kılacağız. Sonra tekbirlerle buradan cenazemizi
alacağız" diyerek uyarılarda bulundu.
02+
Cenaze namazında ayrıca, kayyum atandıktan sonra TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in
de çelengi gönderildi. Namazın ardından tabutu taşımak isteyen tutuklu Boydak kardeşlere
jandarma ekipleri izin vermedi. Boydak kardeşler, namazın ardından tekrar yoğun güvenlik
önlemleri altında cezaevi aracına bindirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19672.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Kayseri Şehidini Uğurladı
Hakkari’nin Çukurca ilçesi Hantepe Üs Bölgesi’nde el bombasının patlaması sonucu şehit
olan Sözleşmeli Er Furkan Hamamcı (22) memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

09 Ekim 2016 Pazar 15:30

Sözleşmeli Er Furkan Hamamcı’nın cenazesi Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı
Helikopter Filo Komutanlığı’ndaki törenin ardından memleketi Kayseri’ye uğurlandı. Burada
son kez Turgut Reis Mahallesi’ndeki baba evine getirilerek helallik alınan şehit Hamamcı’nın
cenazesi daha sonra namazın kılınacağı Kalemkırdı Cami’ne getirildi. Şehidin annesi Hatice
Hamamcı ve yakınları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Hamamcı’nın cenaze
namazı İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırıldı.
Şehit Hamamcı, 3 ay önce göreve başlamış
Öte yandan 3 çocuklu ailenin ikinci çocuğu olan şehit Sözleşmeli Er Furkan Hamamcı’nın 3
ay önce göreve başladığı öğrenildi. Şehidin cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, belediye
başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, polis ve askeri erkan ile ailesi ve vatandaşlar
katıldı. Şehit Hamamcı’nın cenazesi kılınan namazın ardından top arabasına konularak Kartal
Şehitliği’ne götürülerek defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19673.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Şiddet Uygulamak Acizlik
Şiddet uygulamanın güç değil acizlik olduğu vurgulandı. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü
vesilesiyle bir açıklamada bulunan Kayseri Yula Akademi Danışmanlık Merkezi’nin
kurucuları Uzman Klinik Psikolog Mehtap Karakaya Yörük ile Uzman Eğitim Danışmanı ve
Yaşam Koçu Seyit Çeliker “Maalesef Dünyanın, ülkemizin ve şehrimizin ruh sağlığı giderek
daha da bozuluyor. Saldırganlık ve şiddet yaygınlaşıyor.” dediler.
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Patlama tehlikesi Bastırılan her duygunun çıkışının şiddetli olduğunu, bu durumun basınç
uygulanınca hızla fırlayan şişe kapağına benzediğini söyleyen Yörük ve Çeliker “duyguların
sürekli bastırılması saldırganlık ve şiddete yol açıyor. Hayatın her alanında evde, trafikte,
sokakta şiddet uygulayan insanlar tabiri caizse aramızda serseri mayın gibi dolaşıyorlar”
şeklinde konuştular. Bastırılmış duyguların şehirleri “Ne yazık ki günümüzde şiddetin bir güç
ve kendini ispatlama göstergesi olduğuna inanan çok sayıda insan mevcut. Oysa şiddet güç
değil acizliktir.” diyen Yörük ve Çeliker açıklamalarını şöyle sürdürdüler; “Saldırganlık ve
şiddetin temel sebebi bastırılan duygulardır. Taciz, tecavüz ve çocuk istismarlarının giderek
arttığı ülkemizde birçok şehrimiz maalesef ‘bastırılmış duyguların kentleri’ durumundadır.
Oysa ruhsal anlamda huzurlu olmayan bir kentin yüz tane AVM’si olsa neye yarar?”
Saldırganlık eğiliminin en riskli ve en korkutucu ayağının cinsel saldırganlık olduğunun altını
çizen Kayserili uzmanlar, açıklamalarını “şiddet sadece kaba kuvvet uygulamak değildir.
Saldırganlık psikolojisi cinsel şiddeti de artırır.” diyerek tamamladılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19674.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

TERÖRiSTBAŞI TAZiYE YAYINLADI
Eli kanlı teröristbaşı Fetullah Gülen, FETÖ soruşturmasında tutuklanan Boydak kardeşlere
başsağlığı diledi.
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Kayseri'de yaşamını yitiren; Hacı, Mustafa, Memduh ve Bekir Boydak kardeşlerin annesi
Huriye Boydak, Kayseri toprağa verilmişti. FETO'DAN BOYDAK KARDEŞLERE.. Huriye
Boydak'ın ölümünden sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün eli kanlı lideri Gülen'den bir
açıklama geldi. Boydak kardeşlerin iş dünyasının yüz akı olduğunu söyleyen teröristbaşı
Gülen, aileye başsağlığı diledi. FETÖ elebaşı Gülen'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
"Türk sanayiinin ve iş dünyasının yüz akı, öncü kuruluşu Boydak Holding’in kurucularından
merhum H. Sami Boydak Beyefendi’nin eşi, Huriye Boydak Hanımefendi’ye Cenab-ı Haktan
rahmet ve mağfiret ile Rıza-yı İlâhiye mazhariyet dilerim. Herbiri birbirinden kıymetli
evlatlarına ve aile fertlerine sabr-ı cemil diler, inâyet-i tâmme ve kemal-i afiyetle imrar-ı
hayat niyaz ederim." Mustafa Boydak’tan taziye mesajına tepki Mustafa Boydak FETÖ
Liderinin taziye mesajı ile ilgili sosyal medya hesabından sert sözler sarf etti. ‘Türkiye'ye
düşmanlık besleyen FETÖ liderinin taziyesini ne şahsım ne de kardeşlerim kabul etmiyoruz.
Yakamızdan düşün artık.’ diyen Boydak, “Kardeşlerim de yanımızda idi. Ailemizle ilgili
örgütün büyük bir oyun içerisinde olduğunu herkes görüyor. Bizim bunlarla ilgimiz bağımız
yok. Darbe girişimiyle yüzlerce insanımıza kastedenlerin FETÖ ve yandaşlarının Allah hem
bu dünyada hem de ahirette bin türlü belasını versin.” Açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19675.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

"Devlete bağlılıkta en ufak bir gevşeme
yok"
Teröre karşı tepkilerini göstermek için Van'da bir araya gelen 181 aşiret teröre karşı ortak
bildiri yayımladı.
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Van'da 16 ilden 181 aşiret temsilcisi, terör saldırıları ve "İngiltere'nin aşiretlere para dağıttığı"
iddiasına tepki gösterdi. Edremit ilçesindeki otelde bir araya gelen aşiret temsilcileri ve kanaat
önderleri, yaptıkları toplantının ardından, tepkilerini hazırladıkları bildiri ile dile getirdi.
Ertoşi aşireti lideri İskender Ertuş'un okuduğu bildiride, İngilizlerin ağır ithamlarla aşiretler
ile devletin arasına nifak tohumları ekmesini önlemek ve terör örgütünün bölgedeki
saldırılarına ortak tepki göstermek amacıyla bir araya gelindiği belirtildi. "Devlete bağlılıkta
en ufak bir gevşeme yok" En sağlam köklerini Selahaddin Eyyubi'den alan ve Osmanlıdan
süre gelen örf, adet ve gelenekleriyle yaşayan aşiretlerin, hiç kimseye boyun eğmeyen ve aynı
zamanda kimsenin hukukunu çiğnemeyen yapılar olduğu vurgulanan bildiride, "Nasıl ki
Osmanlının kuruluşundan bu yana atalarımızın devletine karşı olan bağlılıkları ve sadakatleri
tartışma konusu olmamış ise bizim de devletimize karşı bağlılıkta en ufak bir gevşeme ve
sadakatte ihanet tartışma konusu olamaz. Biz devletimizin her karış toprağıyla ve milletimizin
her ferdiyle bir bütünüz ve bu bütünlüğümüz Allah'ın izniyle ilelebet sürecektir." denildi.
"İkinci darbe olacak" diye milletin içine korku salarak her şeyi karmaşık hale getirmeye

çalışan İngilizlerin ve bu ihanet odaklarının, aşiretleri bu işe alet etmesinin ne kadar çaresizlik
içinde bulunduklarının en bariz göstergesi olduğu kaydedilen bildiride, devlete, millete olan
sadakat ve bağlılıklarının hiçbir zaman bozulmayacağı ve bozulmasının da söz konusu
olamayacağı belirtildi. Bildiride, ülkede ve özellikle bölgede son bir yıldan bu yana devam
eden şiddet sarmalından tedirginlik duyulduğu ifade edilerek, şöyle denildi: "Ülkemiz ve
milletimiz yararına ne yapabiliriz noktasında bir toplantı gerçekleştirmeyi amaçladık.
Amacımız taraflara sükunet ve bu şiddet sarmalından uzaklaşarak ülkemizde barış ortamının
sağlanmasıdır. Özellikle son bir haftadır bölgedeki aşiret reisleri ve kanaat önderlerinin sözde
İngiliz hükümetinden para aldıkları, bölücü FETÖ terör örgütünü destekleyecekleri
söylentileri bizleri çok derinden yaralamıştır. Bölgenin kanaat önderleri ve aşiret liderleri
olarak ülkemizde sükunetten, barıştan, kardeşlikten yanayız, bu doğrultuda üzerimize düşen
katkıyı sunmaya hazırız. Her türlü terör, darbe ve şiddete karşı olduğumuzu buradan beyan
etmek istiyoruz. Cumhuriyet öncesinden günümüze kadar birlikte kardeşçe yaşamış,
Çanakkale'de omuz omuza savaşan halklar olarak, ülkemize acilen barışın tesisinden
yanayız." "Örgütün elindeki silah, başka güçlerin hizmetinde" "Ülkemizin varlığına ve
milletimizin iradesine kasteden, içerideki ve dışarıdaki terör örgütlerine karşı duruşumuzu ve
mücadele azmimizi ifade etmek için toplandık." vurgusu yapılan bildiride, şu
değerlendirmelerde bulunuldu: "Bizim için devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü,
tartışma konusu yapılmayacak bir durumdur. Bizi parçalamayı, birbirimizden ayırmayı
amaçlayan her türlü teşebbüs karşısında irademizi ortaya koyacağız ve sonuna kadar
mücadele edeceğiz. PKK terör örgütünün eylemlerini lanetliyoruz. Terörün karşısında, meşru
siyasetin yanında saf tutmakta kararlı olduğumuzu beyan ediyoruz. Silahlı bir terör örgütünün,
bölge insanının geleceğini tahakküm altına almasına rıza göstermeyeceğiz. Yaşadığımız
süreçte terörün milletimize, en çok da bölge insanına zarar verdiğini gördük. PKK'nın silaha
müracaatının makul bir izahı olmadığı gibi, bölge halkının da böyle bir beklenti ve isteği de
yoktur. Çatışma ortamından elde edeceğimiz bir kazanç yoktur. Devletimizden beklentimiz ve
isteğimiz, ülkemizdeki terör tehdidinin ortadan kaldırılmasıdır. Biz terörle mücadelede
devletimizin yanında yer alacağız. Terör örgütü, Türkiye üzerinde emelleri bulunan dış
güçlerin maşası durumundadır. Örgütün elindeki silah, başka güçlerin hizmetindedir.
Türkiye'nin mevcut siyasi şartlarında bölge halkına ve ülkemize terör yoluyla zarar vermenin
başka hiçbir gerekçesi olamaz." "İç ve dış güçlerin hesapları boşa çıkartıldı" Bildiride, ülkenin
büyümesini, güçlenmesini hazmedemeyen güçlerin, birlik ve beraberliğe zarar vermeyi
hedeflediğine dikkat çekilerek, geçmişte olduğu gibi bugün de iç ve dış güçlerin hesaplarının
boşa çıkacağı aktarıldı. 16 ilden Kürt, Türk ve Arap 181 aşiret temsilci tarafından hazırlanan
bildiride, şu görüşlere yer verildi: "Üzerimizde hesap yapacak tek güç Türkiye Cumhuriyeti
devleti ve millettir. 7 Haziran 2015 seçimlerinde 'Kürt siyasetçisiyim' diyen misyona, bize 'bu
memlekette kanı, gözyaşını durduracağız. Bizleri destekleyin' tekliflerine karşılık bu milletin
birçok yerinden 6 milyon oyla destek sunuldu. Bu desteği bu halkın halis duygularını maksadı
dışında kullanmaya başladılar. Hendek siyasetini destekleyerek bizleri hayal kırıklığına
uğratıp akabinde parti eş başkanlarından Figen Yüksekdağ, 'biz sırtımızı dağa dayadık' gibi
söylemler kullanıp, ülkemizi başka ülkelere şikayet ettiler. Siyasetleri bu olduğu sürece
desteklerimizi alamayacaklarını ve bizi temsil etmediklerini bildirmek isteriz." "Bölgede
emelleri olanlar bunu aşiret üzerinden gerçekleştirmek istiyor" Karahan aşireti üyesi ve AK
Parti Genel Başkan Danışmanı Zeynep Karahan Uslu da yaptığı konuşmada, bölgede emelleri
olanların amaçlarını aşiretler üzerinden gerçekleştirmek istediğini söyledi. "15 Temmuz
Türkiye'yi bölme girişimiydi. Bu ülkenin her bölgesinden gösterilen şanlı direnişle bugün
millet zaferi kazanıldı. Türkiye'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'da da millet geleceğine sahip çıktı." diyen Uslu, şunları söyledi: "Siyasi iktidarlar
öyle bir zamanlardaki gibi her canları istendiğinde değiştirilemez. Bunu 15 Temmuz'da dosta
da düşmana da gösterdik. Bu nedenle bölgemiz üzerinde emelleri olanlar, amaçlarını aşiretler

üzerinden gerçekleştirmek istiyorlar. Kürt aşiret liderlerinin para aldığını ve borçların
ödendiğini ve yine Türkiye'ye karşı yeni ayaklanma içerisinde olduğumuzu söylediler. Birileri
de hoplaya zıplaya bu iddialara kulak verdi. Çok mutlu oldular, ağızları kulaklarına vardı ama
bizler söylenenlerin farkındayız. Bu asılsız iddialarla bayrağımızı kirletmeye kimsenin gücü
yetmedi ve yetmeyecek. Aşiret mensupları olarak Türkler ve Kürtlerin birbirlerine olan
güvenlerine saldıran, bizleri bilinçli olarak küçültmek isteyen ve itibarsızlaştırmak isteyen,
aramıza düşmanlık tohumları ekmek isteyenlere iddialarını misliyle iade ediyoruz. İftiralara
karşı bizler de kardeşlik bayrağımızı çektik. Biz de ne satılık bakan, ne de satılık aşiret var.
Bizler aşiret sahibi Kürt, Türk, Zaza, Arap tarih boyu birlikte yaşayanlar olarak
bölünmeyeceğiz ve hep birbirimize sarılacağız."
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