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01.04.2016–10.04.2016
Neşet Ertaş filmi Nihayet Kırşehir’de
Dün manşetten verdiğimiz “Neşet Ertaş’a memleketinde vefasızlık” haberinden sonra güzel
gelişmeler yaşandı. Kırşehir Klas Sinemaları geç de olsa “Ah Yalan Dünyada Neşet Ertaş”
belgeselini vizyona sokma kararı aldı. Film bugünden itibaren Klas Sineması’nın 11:00,
13:00, 15:00, 17:00, 19:00 ve 21:00 seanslarında gösterime girecek.
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“Bozkırın tezenesi” olarak anılan merhum Neşet Ertaş’ın hayatını ve sanatını anlatan ‘Ah
Yalan Dünyada Neşet Ertaş” belgeselinin memleketi Kırşehir’de gösterilmemesini
“vefasızlık” olarak nitelendirip manşetten eleştirdiğimiz haberimizin ardından oldukça güzel
gelişmeler yaşandı. Kırşehir’in tek sineması olan Klas Sinemaları geç de olsa “Ah Yalan
Dünyada Neşet Ertaş” belgeselini vizyona sokma kararı aldı. Film bugünden itibaren 11:00,
13:00, 15:00, 17:00, 19:00 ve 21:00 seanslarında gösterime girecek.
Kültür ve Turizm Müdürünün gayretleri
Bu gelişmenin en önemli mimarı ise Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Yıldız Eraslan’dı.
Bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek verdiği bu filmin kendi şehrinde
vizyona girmesini sağlamak için büyük gayret sarf eden Eraslan öncelikle yönetmeni Atalay
Taşdiken’le görüştü. Ardından Klas Sineması sahiplerini ikna eden Eraslan filmin bugünden
itibaren Kırşehirlilerle buluşmasını sağladı. Görüşmeyi doğrulayan Atalay, gayretlerinden
dolayı Eraslan’a teşekkür etti.
Konu hakkında telefonla bilgi aldığımız Yıldız Eraslan gelişmeleri doğrulayarak “sadece bir
salonumuzda gösterilmesi bizim için yeterli değil. Film vizyondan kalktıktan sonra gezici
sinema ile köy köy dolaştırarak bütün hemşehrilerimle buluşmasını sağlayacağım” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ve Kalan Müzik
işbirliğiyle hazırlanan, Neşet Ertaş’ın hayatını ve sanatını anlatan “Ah Yalan Dünyada Neşet
Ertaş “ belgeselinin yönetimi Atalay Taşdiken ve Hacı Mehmet Duranoğlu’na ait.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16905.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

Türkiye oyunu bozacak
Suriye'de dünya güçlerinin kendi aralarında aleni olmasa da savaş verdiklerini kaydeden 25.
Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, "Kesinlikle burada insan hakları diye
bir şey yok, tamamen güçler savaşı var. Türkiye inşallah bu oyunları bir şekilde bozacak"
dedi.
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25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, gündeme ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. Terörün arkasında Türkiye’nin güçlü olmasını istemeyen birçok emperyalist
güçlerin olduğunu söyleyen Tekden, "Terör örgütüne karşı asla taviz vermeden Türkiye’nin
bu operasyonu sonuna kadar götürmesi lazım. Zaten bu konudaki kararlılıkta onu gösteriyor.
Toplum da bundan memnun. Tabi ki şehitlerimiz oluyor, onlara üzülüyoruz ama bunun
karşılığında da Türkiye’nin bağımsızlaşması ve bu yönde gelişimini tamamlaması lazım. Bu
ülke hepimizin, gerekirse canımızı vermeye hepimiz hazırız. Güneydoğu’daki olaylara tüm
vatandaşlarımız dua ediyor, oradaki emniyet güçlerimiz için dua ediyoruz. İnşallah en kısa
zamanda bu sonuçlanacak, oradaki terörün kaynağı, uyuşturucu bataklığı, terörün beslendiği
alanların hepsi bitecek. Burada çok sevindiğimiz bir olay var. Oradaki Kürt kardeşlerimiz
terör örgütüne tavır almış durumda. Bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bütün millet
olarak Türkiye sınırları içerisindeki vatandaşlarımızla bir bütün olarak el birliğiyle terörü
yeneceğiz" ifadelerini kullandı.
Teröre bulaşanların dokunulmazlığı kaldırılmalı
Milletvekilleri için hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleri ile ilgili değerlendirmede bulunan
Tekden, "Maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi olup da Türkiye’ye ihanet eden, terör
örgütüyle hareket eden veya Türkiye düşmanı bütün gruplarla birlikte olan insanlar var.
Bunlar, insanın içine sindiremediği şeyler. Türk Milleti’nin de içine sindiremediği şey. Bu
bakımdan bu insanların bir şekilde artık mahkeme huzuruna çıkabilmeleri lazım. Bu
bakımdan özellikle teröre bulaşmış veya onlara yardım eden milletvekillerinin
dokunulmazlıklarının kaldırılması için ne gerekiyorsa yapılmalı" şeklinde konuştu.
Batı bir gün bize muhtaç olacak
Batı ülkelerinin de bir gün terör örgütlerine destek vermemeleri gerektiğini anlayacağını dile
getiren Tekden, "Batı’nın her zaman gördüğümüz çifte standardı. Hiçbir zaman bizim
yanımızda olmayacaklarını biliyoruz. Bu bakımdan onların lanetlemesiyle bir yere
varamıyoruz, biz dik duruşumuzu devam ettireceğiz. Onlar bize bir gün muhtaç olacaklar. O
gün biz de diyeceğiz ki Batı’ya; ‘Sizin de aklınız başınıza geldi.’ Çünkü PKK, İŞİD ve diğer
terör örgütleri arasında hiçbir fark yok. Bunlar aynı kaynaklardan besleniyorlar, hiçbirinin ne
İslam ile ne de insan hakları ile alakası var. Tamamıyla gizli, dünya üzerinde birtakım kaos
oluşturmak ve bundan faydalanmak isteyen, enerji kaynaklarına hakim olmak isteyen güçlerin
işi. Batı da buna maalesef çifte standartla karşı çıkıyor. Bir gün onlar da anlayacaklar.
Başlarına gelince hiçbir terör örgütüne destek verilmemesi gerektiğini anlayacaklar" diye
konuştu.
Türkiye oyunu bozacak

Suriye'de dünya güçlerinin kendi aralarında aleni olmasa da savaş verdiklerini kaydeden
Tekden, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ortadoğu, güçlerin adeta bilek güreşi meydanı haline geldi. Suriye de bunun bir parçası.
Suriye’de dünya güçleri kendi aralarında aleni olmasa da savaş veriyorlar. Burada Avrupa ile
Amerika arasında, Rusya ile diğer ülkeler arasında bilek güreşi devam ediyor. Biz haklı olarak
oradaki halkın menfaatlerini savunmaya devam ediyoruz. Mağdur halkın ölmemesi; oradaki
çocukların, kadınların, erkeklerin hiçbir olaya karışmamış, sadece vatanında olmaktan başka
düşüncesi olmayan insanlar için büyük bir zulüm aracı. İnsan hakları diye batılıların aslında
ne kadar bu konuda suni oldukları, yapay oldukları ortaya çıkıyor. Kesinlikle burada insan
hakları diye bir şey yok, tamamen güçler savaşı var. Türkiye inşallah bu oyunları bir şekilde
bozacak"
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16906.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

Çocuk istismarında utandıran tablo
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2014 yılında 11 bin 95 çocuğun cinsel saldırıya maruz
kaldığı, bu çocukların yüzde 18,5’ini 11 yaş ve altındakilerin oluşturduğu bildirildi. Resmi
kayıtlara göre Kayseri cinsel istismar suçlarında 419 vak'a ile yedinci sırada bulunuyor.
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Cinsel istismara maruz kalan çocukların illere göre dağılımında büyükşehirler başı çekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklara”
ait verilerine göre, Türkiye’de 2014 yılında bin 377’si erkek, 9 bin 718’i kız çocuğu olmak
üzere 11 bin 95 çocuk cinsel suçlara maruz kaldı. Cinsel suçlara maruz kalan çocukların
yüzde 57,6’sını 15-17 yaş grubu, yüzde 23,9’unu 12-14 yaş grubu, yüzde 18,5’ini ise 11 yaş
ve altındakiler oluşturdu.
Kayseri yedinci sırada
Cinsel suça maruz kalan çocukların büyük bir çoğunluğunu büyük şehirlerde yaşayan dar
gelirli ve korumaya muhtaç ailelerin çocukları oluşturuyor. Ülke genelinde ilk sıraları yine
kalabalık nüfuslarıyla mega kentlerden alıyor. Çocuğa cinsel istismar suçunun en çok
işlendiği şehir bin 234 olayla İstanbul olurken İzmir 786 ile ikinci, Adana 528 ile üçüncü
sırada yer aldı. Resmi rakamlara göre Kayseri’de 2014 yılında 419 çocuğa cinsel istismar
uygulandı. Kayseri, sicilinde kara bir leke olan bu suç ile ülke genelinde 7. sırada anıldı.
Kayseri’yi 334 olayla Diyarbakır ve 295 istismar ile Bursa takip etti. Türkiye’de çocuğa
istismar suçunda en az olay 6 vak’a ile Tunceli’de. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16907.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

Melikgazi’den liseye spor salonu
Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, beden eğitimi
dersi ve öğrencilere yönelik yaptırılacak olan spor tesisi inşaat yerini gezerek spor salonu
hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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Eğitime ve eğitimciye katkı ve yatırım yapmak için her fırsatı değerlendirdiklerini belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi eğitim ve eğitimcinin dostu bir
belediyedir. Bunu her fırsatta kanıtlamaktadır. Nitekim Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi okul
idaresi ve aile birliği belediyemizden spor salonu talep etmişlerdir. Biz de hem eğitime hem
de spora katkı sağlamak amacı ile projelendirdik. Şu anda bu tesisi gezerek çalışmalar
hakkında bilgi alıyoruz.“ dedi.
Gençlere spor kulüplerinin formaları
Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi öğrencileri ile sohbet eden ve gençlerin yoğun ilgisi ile
karşılaşan Başkan Memduh Büyükkılıç, öğrencilere spor kulüplerinin formalarını hediye
ederek açılacak olan spor tesisi için yapılacak maçlara hazır olmalarını istedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16908.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

Üniversitelerin güvenliği konuşuldu
Vali Orhan Düzgün, 2’si devlet 4 üniversitesi bulunan ve 65 bin öğrencinin yükseköğrenim
gördüğü Kayseri’de gerekli tedbirlerin alınması için düzenlenen “Üniversitelerin Güvenliğine
Yönelik Değerlendirme Toplantısı”nda rektörler ve güvenlik birimlerinin yöneticileri ile bir
araya geldi.
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Vali Düzgün başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda
düzenlenen toplantıya Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Abdullah
Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mahmut Dursun Mat, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, İl

Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Uysal ve
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri İl Müdürü Sakin Terzi ile ilgili kamu kurumlarının
yöneticileri katıldı.
Vali Düzgün, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 4 üniversiteye sahip Kayseri’nin bu
zenginliğinin farkında olduğuna işaret ederek, 65 bin öğrenci ve aileleriyle birlikte akademik
ve idari personel yapısı dikkate alındığında çok geniş bir kitleyi ilgilendiren yükseköğrenimin
huzur ve güvenliğini devam ettirme kararlılığında olduklarını söyledi.
Sanayi ve ticaret kenti olarak bilinen Kayseri’nin son yıllarda turizm alanında da ciddi
hamleler yaparak turizm kenti olma yolunda da önemli bir atılım içerisinde olduğunu dile
getiren Vali Düzgün, Kayseri’nin bünyesindeki 4 üniversite ile de “Bilim Kenti” olmayı da
çoktan hak ettiğine işaret etti.
Ailelerin evlatlarını üniversitelere gönderirken güvenlik konusuna özel önem vermeye
başladığını kaydeden Vali Düzgün, “Üniversitelerimizde asayiş ve güvenlik açısından son
derece başarılı bir 2015 yılı geçirdik. Huzur ortamının devamı ve en ufak bir üzücü olayın
yaşanmaması adına aldığımız tedbirler sayesinde birkaç münferit küçük olay dışında
üniversitelerimiz huzur ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürüyorlar. Üniversite rektörlerimiz
ile güvenlik birimlerimizin yöneticilerinin sürekli temas halinde olması ve önleyici tedbirlere
ağırlık verilmesi ilimizin yükseköğrenim öğrencileri açısından güvenli bir kent olmasını
sağlamıştır.” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16909.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

Bulgaristan'dan DOST’lardan Özhaseki'ye
ziyaret
Bulgaristan'da Lütfi Mestan liderliğindeki DOST Parti milletvekilleri, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret ettiler.
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DOST Parti Genel Başkanı ve Milletvekilleri ile AK Parti Genel Merkez'de görüşen Mehmet
Özhaseki, DOST Parti'nin kuruluşunu tebrik ettiklerini söyledi.
Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili Lütfi Mestan'ın duruşunu takdir belirten AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin (HÖH)
Onursal Başkanı Ahmet Doğan, Lütfi Mestan'ın Türkiye ile yakın ilişkiler içinde olmasından
sanırım rahatsız oldu. Bu nedenle Bulgaristan'daki Türk ve Müslümanların problemlerinin
çözümü için daha fazla çaba harcayan birisini yetkisi olmamasına rağmen partiden ihraç
ettirdi. Batı'nın demokrasi ve özgürlük anlayışı bu olsa gerek." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'ye destek veriyor

Türk hava sahasını ihlal eden Rusya savaş uçağının düşürülmesinin ardından, HÖH'ün Genel
Başkanı Lütfi Mestan, "NATO üyesi Bulgaristan müttefiklik çerçevesinde Türkiye'nin
yanında durmalıdır" derken, partinin kurucusu ve Onursal Genel Başkanı Ahmed Doğan, Rus
yanlısı bir tutum sergilemişti.
Kuruluş tamamlanmak üzere
Lütfi Mestan: "Halkımızın teveccühü doğrultusunda, Sorumluluk Özgürlük ve Hoşgörü için
Demokratlar Partisi (DOST) adı altında yeni bir parti kurmaya karar verdik. Bu nedenle
Türkiye'ye de bir ziyaret gerçekleştirdik." dedi. Eski HÖH Genel Başkanı olarak Türkiye'nin
Rus uçağını düşürmesine ilişkin parlamentoda okuduğu, NATO'yu destekleyen bir bildiri
yüzünden HÖH'den "aforoz edildiğini" ifade eden Lütfi Mestan, bu bildirinin HÖH
Partisi'nin şimdiki yöneticileri tarafından alkışlandığını ancak sonradan iç hesaplaşma
malzemesi olarak kendisine karşı kullanıldığını kaydetti. (Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16910.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

Toplu taşımada yeni dönem
Büyükşehir Belediyesi, bugünden geçerli olmak üzere toplu taşımada abonman dönemini
başlatıyor. Yürürlüğe girecek olan uygulamada 35 günlük 50 biniş bedeli tam kartlarda 87.50
lira, öğrenci kartlarında ise 57.50 lira olarak belirlendi.
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Toplu taşıma araçlarını yoğun kullanan yolcuları daha uygun ücretle taşımak ve sık sık kart
dolumu yapmaktan kurtarmak amacıyla başlatılan uygulamadan yararlanmak isteyenler, TC
kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı ve son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık
fotoğrafla ilgili merkezlere başvurabilecekler.
Başvurular nereye?
Büyükşehir Belediyesi yanındaki Kart 38 İşlem Merkezi'nin yanı sıra Cumhuriyet Meydanı
Kale önü gişesi ile ERÜ otobüs durakları yanındaki Fakülte gişesine yapılacak başvurularda 5
lira kart bedeli alınacak.
Aktarma yapılamayacak
Abonman kart uygulamasında aktarma işlemi geçerli olmayacak. Yolcular, ister tramvay ister
otobüs olsun her kullanımlarında bir biniş ücreti ödeyecekler.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16911.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

Korkutan eğlence!
Kayseri de bulunan Escape korku evi oldukça yoğun ilgi görüyor. Özellikle gençlerin ilgi
duyduğu korku evi içerde döşenen sistemlerle daha çok dikkat çekiyor.
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Escape korku evinin sahibi Ozan Erdem Türkmen, ilk olarak İstanbul’da böyle bir oyunu
gördüğünü ve oyunlardan etkilendiğini belirterek, “Kayseri’de farkındalık olsun diye 3
arkadaş kendimize özgü oyunlar çizdik ve hazırladık. Ev bize ait olduğu için her türlü
döşememizi yaptık. İlk oyunlarımız daha çok zekayla alakalıydı gördük ki buraya oyun
oynamaya gelen insanlar bizim oyunlardan etkilenip gidip kendilerine yeni yerler açıyorlar”
dedi.
Oyun nasıl oynanıyor?
Farkındalık olsun diye evin içinde doğaçlama kurgu ve bol bol korku unsuru tasarladıklarını
kaydeden Türkmen, “Oyunlarımız 3 ya da 6 kişilik oynanıyor. Kalabalık olunca oyun
sırasında korkanlar çarpma veya ezilme tehlikesi yaşayabilir. Oyun 4 saat sürüyor. Oyunda
karanlık odalardan ve dar labirent duvarlardan geçiliyor. Duvarlarda soru işaretleri ve şifreli
rakamlar bulunuyor. Rakamlar odalardan çıkmanıza ve daha fazla nesneyi bulmamıza
yardımcı oluyor. Duvarlarda kanlı resimler her an karşımıza çıkabiliyor” şeklinde konuştu.
“Oyunun sonunda kalp atışları hızlanıyor”
Korku evinin içerisinde yer alan bölümler ile ilgili bilgi vermeye devam eden Türkmen
sözlerine şöyle devam etti, “Evde parkelerle yapılmış bölmeler ve tüneller bulunuyor.
Odalarda ve tünellerde korkunç resimler ve hayaletler yer alıyor. O sırada korku yaratabilecek
müzikle oyun oynandığı için gerilim yüksek oluyor. Oyunun sonuna doğru gelindiğinde
anahtarlı kutuyu açmak için duvarlardaki şifreleri çözmeniz lazım. Çünkü anahtarlar
mıknatıslı şifreliler. Oyun sonuna geldiğinde hızlı kalp atışları eşliğinde oyunun bitirmenin
sevincini yaşıyorsunuz.”
Haber/fotoğraf: Rukiye Davarcı-Mehmet Şirin Karpuz
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16912.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

Kayseri’de silahlı kavga: 2 yaralı
Talas'da çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kardeş tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mehmet Timuçin Caddesi üzerinde gece saatlerinde
meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle
silahların kullanıldığı kavgada B. A. (27) ve U. A. (22) isimli kardeşler silahla yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından ekipler
olay yerinde inceleme yaparken, polis de olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak
için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16914.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

Eski Kayseri’yi yok ettik
Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan medeniyetimizi ve İslam’ı yansıtan hiçbir şeyi
ortaya koyamadığımızı kaydederek, “Eski Kayseri’yi yok ettik. Eski şehri muhafaza edip
dışarıya doğru bir gelişim inşa etmeliydik. Bu fırsatı kaçırdık” dedi.

02 Nisan 2016 Cumartesi 10:36

“Geri dönüşü olmayan bir hata yaptık”
Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son 20
yıldır Kayseri’nin en büyük probleminin vizyonsuzluk olduğunu kaydeden Arıkan, “İki ay
önce Berlin’e gitmiştim. 3 buçuk milyon nüfusa sahip bir şehir. Bir tane trafik sorunu yok.
Kimse kornaya basmıyor. 50-100 metrelik kuyruklar da yok. Çünkü trafiği tamamen yeraltına
indirmişler. Metro ile yüzyıl önce ulaşım problemini çözmüşler. Yerin altına 2-3 kat metro
inşa etmişler. Yukarıda hiç kimse yok. Ticari taksi ve tek tük araçlar söz konusu. Ayrıca
üstgeçit de yok. Her şey tamamen alttan götürülüyor.
Biz sanki bundan 50-100 sene sonra hiç ihtiyaç olmayacakmış gibi trafiği üstgeçitler
vasıtasıyla çözme hatasına düştük. Geri dönüşü olmayan bir hata… Nasıl ki tramvayda, statta,
halde, terminalde vb. projelerde çok ciddi hatalar söz konusu ise trafik sorunu da ilerleyen
zamanlarda Kayseri’nin başını ağrıtacak sorunlardan birisi…” dedi.

“Artık huzur şehri değiliz”
Kayseri’de ahlaksızlığın da ciddi boyutlara ulaştığını kaydeden Arıkan, “Huzur şehri olarak
adlandırılan Kayseri, artık huzur şehri değil. Çocuğumuz okuldan geç geldiğinde acaba başına
bir iş mi gelir diye korkuyoruz. Bundan 30 yıl önce benim evim ve okulum arasında 2 buçuk
kilometre yol vardı. Yürüyerek gidip gelebiliyordum. 15 yıl önce 300-500 metre mesafedeki
okullara çocuklarımızı göndermeye başladık. Yine yürüyerek gidip gelebiliyorlardı. Bugün
100 metredeki okula servis tutma ihtiyacı hissediyorum.
Okuldan eve gelene kadar yaşanacak sıkıntılardan korktuğum için çocuğumu servisle
gönderiyorum. Bu durum çocuğumu asosyalleştiriyor ve geleceği ile ilgili ciddi sıkıntılar
doğuruyor” ifadelerini kullandı.
“Avrupa’nın her şeyini almak zorunda değiliz”
Bu ahlaksızlığın ilerlemesinde okullardaki serbest kıyafet uygulamasının da ciddi katkılar
sağladığını belirten Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü, “Avrupa’nın her şeyini almak zorunda
değiliz. Trafik çözümünü alalım burada uygulayalım. Ama Avrupa’daki serbest kıyafet
uygulamasını bize getirmenin bir manası yok. Biz imam hatipteyken saçımız uzun bir şekilde
okula gittiğimizde hocalarımız tarafından hemen bir tren yolu yapılırdı. Hocalarımızın
kulakları çınlasın o kadar derin yaparlardı ki 3 numaradan da aşağı olmazdı. Şimdi bakıyorum
da saçları ve kıyafetler çeşit çeşit. Gelir düzeyi farklı olan insanlar aynı okulda okuyorlar.
Psikolojik manada ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Bunlar Kayseri’nin ve ülkemizin ciddi
problemleri arasında…”
“En güzel mahallelerimiz beton yığını”
Son zamanlarda gündeme gelen dikey-yatay yapılaşama konusuna da değinen Arıkan, “2009
yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak görev yaptık. Orada yatay yapılaşmaya her
zaman önem vermemiz gerektiğini söyledik. Avrupa’nın çeşitli şehirlerine gittiğimizde
geçmişteki tarihlerini korumuşlar. Amsterdam’da 1600’lü yılarda yapılan ve halen kullanılan
yapılar var. Kayseri’nin en eski yapısı bugün tavukçu mahallesi olarak bilinen bir yer. Sadece
orası kaldı ve eski Kayseri Mahallesi adı altında orayı kurtarmaya çalışıyoruz. Eski Kayseri’yi
yok ettik. Eski şehri muhafaza edip dışarıya doğru bir gelişim inşa etmeliydik. Bu fırsatı
kaçırdık.
Yatay şehirleşme medeniyetler ve ulaşım anlamında çok daha mantıklı bir durum. Artık 22
katlı binalarımız oldu. Mahallelerimizi beton yığını haline getirdik. Ben bugün sektörün
içerisinde olduğumdan dolayı da rahat bir şekilde konuşabiliyorum. Teslim ettiğimiz
binalarda komşuluk diye bir durum söz konusu değil. İnsanlar eve girip çıkarken
karşılaştıklarında asık bir suratla selam ya veriyorlar ya da vermiyorlar. Onun dışında
komşuluk ilişkisi maalesef söz konusu değil.
Bugün Kayseri’nin en güzel mahalleleri Alpaslan ve Gültepe mahalleridir. Buralar bir beton
yığını. Bugün bir Alman vatandaşını Gültepe’ye getirseniz. Burası bir Müslüman mahallesi
mi diye sorsak ben nereden bileyim diyecektir. Bizim medeniyetimizi ve İslam’ı yansıtan
hiçbir şeyi ortaya koyamıyoruz” şeklinde konuştu
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16915.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

Öfkenizi sağlıklı boşaltın
Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) düzenlenen ‘Psikoloji Günleri Sorun Söyleyelim
Söyleşileri’nde konuşan Öğr. Gör. Mustafa Atak; “Değmeyecek insanlar için içinizde
tuttuğunuz öfke sıcak bir kömüre benzer. Tabi ki bu durumda yanan biz olacağız” dedi. Atak,
öfkeli anlarda beklemeden tepki verilmesi durumunda öfkenin sağlıksız bir şekilde
boşaltıldığını söyledi.
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ERÜ Psikolojik Danışma Merkezi tarafından Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda
düzenlenen “Psikoloji Günleri Sorun Söyleyelim Söyleşileri” kapsamında öğrenciler, merak
ettikleri soruların cevaplarını alma fırsatı buldu.
ERÜ Psikolojik Danışma Merkezi’nden Öğr. Gör. Mustafa Atak, öfkenin sözel olarak ifade
etme, bastırma ve sakinleşme olarak ifade edildiğini belirterek; öfkeli anlarda beklemeden
tepki verilmesi durumunda öfkenin sağlıksız bir şekilde boşaltıldığını söyledi.
Atak; “Öfkelendiğimizde beklemeden tepki verelim dediğimizde öfkemizi sağlıksız bir
şekilde boşaltmış oluruz. Değmeyecek insanlar için içinizde tuttuğunuz öfke sıcak bir kömüre
benzer. Tabi ki bu durumda yanan biz olacağız. Dolayısıyla bu elimizde tuttuğumuz közü
atmamız gerekiyor. Öfkenin yönetimine baktığımızda, öfke yönetim tekniklerinin amacı bir
kere öfkeyi tamamen yok etmek değil. Çünkü bizim öfkelendiğimiz insan karşımızda. Biz bu
insanları yok edemeyiz, öfke yaşayacağımız durumları da yok edemeyiz. Böyle bir durum var,
bunu yok sayamayız” diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16916.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

Tekden’den gazetemize ziyaret
25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Tekden, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.
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Genel Yayın Yönetmenimiz Rıfat Yörük’e “hayırlı olsun” temennisinde bulunan Tekden,
gazetenin yeni yayın dönemini yakından takip ettiğini belirterek başarılar diledi.
Devam eden projeler hakkında bilgiler veren Tekden, TRT’de yayınlanan “Diriliş Ertuğrul”
dizisinin geçtiğimiz hafta kendi reyting rekorunu kırdığını ve bu durumun kendilerini çok
mutlu ettiğini söyledi.
Yeni kitap müjdesi
Tekden, yeni bir kitap çalışmasının da müjdesini verdi. Üstün zekalı çocuklar üzerine bir kitap
kaleme alacağını aktaran Tekden, çalışmalara başladığını kaydetti.
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük de ziyaretlerinden dolayı Tekden’e teşekkür
ederek yeni projelerinde başarılar diledi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16917.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

Kınaş 5 bin konut yaptı
Kınaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say, Kayseri’de 5 bin konut yaptıklarını
belirterek, “Amacımız bundan sonraki süreçte sayıyı artırmak. Tabi bunu yaparken birçok
yeni projeyi de hayata geçirmek” diye konuştu.
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İnşaat sektöründe 30 yıllık tecrübesi, güçlü sermaye yapısı, çalışanları, marka değeri, ilimiz
genelinde gerçekleştirdiği üst düzey inşaatlarla Kayseri’de öncü olduklarını, Türkiye ve
dünyada da saygın bir şirket olma yolunda ilerlediklerini anlatan Kınaş Yapı End. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say, 2016 yılında Kayseri’de farklı, ayrıcalıklı, kişisel
tercihlere göre planlanmış yeni tasarım projeler ile yatırımlara devam edeceklerini belirtti.
Hükümet inşaat sektörünü desteklemeli
“Bugüne kadar 5 bin civarında konut yaptık” diyen Say şunları söyledi:
“Konut sektöründe her yıl bir daralma olduğu söyleniyor. Ancak nüfus artışı olduğu sürece ve
de insanların tek kişilik ayrı evlere çıkma edasından dolayı, bununla birlikte yeni evlenen
çiftler anne-babalarının yanında oturmadığı için daralma olacağını düşünmüyorum. Normal
şekilde artıyor. Nüfus artışı olduğu sürece de konut ihtiyacı her zaman olmuştur, olacaktır da.
İnşaat sektörünü hükümetin her zaman desteklemesi gerekiyor. Çünkü sektör olarak en fazla
kalemi olan, istihdam sağlayan en iyi sektörlerden birisi diyebilirim. Ama bunu sadece yurt
içinde yapmak bence çok doğru değil. Katma değer sağlamıyor. Sadece iş istihdamı oluyor
ama ülkemize katkıda bulunamıyor. Dışarıda yapmak her zaman çok daha karlı oluyor.
Dışarıda dünya ülkeleri açısından Türkiye Çin’den sonra ikinci konumda. Bunu iyi
geliştirmek lazım. Hükümetimizin bir çok ülkede destek olup, inşaat firmalarının önünü
açması lazım.

Örnek verecek olursak Afrika ülkelerinin birçoğunda Çin devlet başkanları bizzat giderek işi
alıyor, kendi müteahhitlerine veriyorlar. Dolayısıyla ülkeye büyük bir katma değer
sağlanıyor. Bunu yapmak lazım. İnşallah hükümetimiz bunu başarırsa inşaat sektörü çok
güzel bir şekilde gelişir.”
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16918.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

“Paralel yapı ile mücadele yetersiz”
MHP İl Başkanı Baki Ersoy, CHP heyetinin cezaevinde ziyaret ettiği Boydak kardeşlerin
Yerel Yönetimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin ısrarı ile
Amerika’ya gittiklerini belirtmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Ersoy, Paralel Devlet
Yapılanması ile yeterince mücadele edilmediğini ileri sürdü.
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Yazılı yapılan açıklamada Ersoy “Düne kadar her şeyini cemaatle paylaşan AKP iktidarı 1725 Aralık operasyonundan sonra her fırsatta ve her yerde ‘Paralel Devlet Yapılanması’yla
mücadele ettiğini dile getirmektedir. Fakat bizler böyle bir mücadelenin gerektiği şekilde
yürütülmediğini görmekteyiz. Yaşananlar bizlerde kuşku uyandırmakta, ‘acaba’ sorularını
sordurmaktadır” dedi.
Kişiler ayırt edilmeden hesap vermeli
Boydak Holding’in üst düzey yöneticilerinin gözaltına alınıp tutuklandıklarını hatırlatan
Ersoy, “Bu aşamada şu an tutuklu olan iş adamı Hacı Boydak’ın Pensilvanya’ya Mehmet
Özhaseki’nin zorlamasıyla gittiğini söylemesi düşündürücüdür. Üzerinde dikkatle durulması
gereken bir durumdur.
Boydak Holding çeşitli suçlamalara maruz bırakılırken Mehmet Özhaseki gibi ismi geçen
AKP’lilerin bu davadan soyutlanması ne anlama gelmektedir?
Bizler bütün cemaatlere Liderimiz Devlet Bahçeli’nin koymuş olduğu ölçü gereği hep eşit
mesafede olmuşuzdur.
‘Paralel Yapı’yla mücadele adı altında yapılan ne varsa, kişi ayrımı yapmadan, işlenen bir suç
varsa herkesin hukuk karşında hesap vermesini savunduk ve savunuyoruz” ifadelerini
kullandı.
Mücadelede samimi değiller
Ersoy, Ak Parti’nin Paralel yapıya karşı mücadelede samimiyse gerekeni yapmasını dile
getirerek, “Ucu kime dokunursa dokunsun hukukun üstünlüğünü hakim kılmalıdır. Bugün
tutuklu olan işadamları bir suç işlemişlerse vermiş oldukları ifadelere göre onları bu suça
teşvik edenler de cezalandırılmalıdır.
Dün Hacı Boydak’a ABD’ye beraber gitmek için ısrarcı olan başta Mehmet Özhaseki olmak
üzere kim varsa bu isimler önce AKP’den tasfiye edilmelidir.
Mehmet Özhaseki’nin AKP’de bulunduğu Yerel Yönetimden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı görevinden alınmaması, partiden ihraç edilmemesi bizlerin kafasındaki

tereddütleri artıracak ve AKP’nin ‘paralel devlet yapılanması’ ile mücadelesinde samimi
olmadığını ortaya koyacaktır” şeklinde konuştu.
Savcıları göreve davet
Ersoy sözlerine şöyle devam etti, “Eğer ortada ‘Fetullahçı Terör Örgütü’ yapılanması varsa,
görüldüğü gibi bu yapıya yönlendirme yapan kişi olarak Mehmet Özhaseki gerçeği de
ortadadır. Konuyla ilgilenen tüm savcıları göreve davet ediyorum.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16919.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

Kayseri’de ‘Bediüzzaman sergisi’
“Birinci Said ve Yeni Said Dönemleri” Risale-i Nur’un Doğuş ve Neşir Yılları”nı anlatan
“Bediüzzaman Sergisi” Kayseri’de açıldı. Sergide Risale-i Nur külliyatının yazarı ve Nur
Cemaatinin kurucu lideri Said-i Nursi’ye ait eşyalar ile hayatından kesitleri gösteren
fotoğraflar sergilendi.
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Mimarsinan Parkı içerisindeki Gevher Nesibe Müzesi Bediüzzaman Sergisine ev sahipliği
yaptı. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Barla Platformu, Seyyid-i Burhaneddin İlim ve Kültür
vakfı tarafından hazırlanan sergiye Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, İl Müftüsü Şahin Güven, AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce ve AK Parti
üyeleri katıldı.
Seyyid Burhaneddin İlim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Duran Taşbaş, “Vatan
gemisinin mensupları olarak İstanbul İlim Kültür Vakfı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin
yardımlarıyla biz de Kayseri’den Seyyid Burhaneddin İlim Vakfı olarak organizasyona ortak
olduk. Bir araya gelmemizin esas maksadı Bediüzzaman Hazretleri’nin hayat tarzına göz
atmaktır” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veli Böke ise, “Bu program bir salih
insanın, bir velinin tanınması mahiyetindeki bir programdır. Şüphesiz Allah’ın rahmeti buraya
yağıyor. İnşallah biz de bu rahmetten istifade ederiz. Bu büyükler hiçbir zaman unutulmaz.
Ama onlara zulmedenlerin adı hiçbir zaman anılmıyor. Salihler her zaman için kalbimizde
yaşıyor olacaktır” ifadelerini kullandı.
Programa katılan Said-i Nursi’nin 90 yaşındaki talebesi Abdullah Yeğin, hocasının hayatını
değil, bıraktığı eserlerinin takip edilmesi gerektiğini dile getirdi. Yeğin, “Şahıslar takip
edilmez. Bana bağlanmayın derdi üstad. Şahıslar yanılabilir, onun için program yapıp Risale-i
Nur etrafında istişarede buluşursak işte o zaman üstadımızın dediği gibi, İslam’ın sedası en
yüksek mertebede yankılanacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdimi yapıldı ve Said-i Nursi’nin eşyaları ile
hayatından kesitlerin gösterime açıldığı sergi gezildi.
Haber ve Foto : Rukiye Davarcı/Mehmet Şirin Karpuz
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16920.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

İhracat yeniden yükseliş trendinde
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı İhracatçı Birlikleri kayıt rakamlarına göre
ülkemizin Mart ayı ihracatı 2015 yılının mart ayına göre % 2,6 oranında artarak 11 milyar 466
milyon dolar olarak gerçekleşti.
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İhracatımızda şubat ayında başlayan artış trendinin mart ayında da devam ediyor olması,
sürdürülebilir ihracat artışıyla birlikte 2016 ihracat hedefine ulaşılmasının ayak sesleri olarak
değerlendirildi.
“Mart ayı ihracatında sanayi ürünleri ihracatımızda % 3.5 oranında bir artış yaşandı” diyen
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş,” İhracat ürünlerinin yüzde 80’ine yakın sanayi ürünleri
ihracatından oluşan Türkiye’nin geleceğe daha güvenle bakmasına neden olduğunu dile
getirerek, sanayi ürünleri ihracatının 9 milyar 447 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.
Otomotiv ve hazır giyim ilk sırada
İhracatta ilk iki sırayı otomotiv ve hazır giyim sektörünün aldığını dile getiren Bakan
Elitaş, “Yaşanan artışlar, bütün olumsuzluklara rağmen 2016 ihracat hedefi için bizi
umutlandırıyor. Otomotiv sektörü ihracatı geçen yılın mart ayına göre %15.6, Hazır giyim ve
konfeksiyon sektörü ihracatının geçen yılın Mart ayına göre %14,3 oranında artması,
sanayinin çarklarının hızlandığını göstermekte. Sanayi ürünleri ihracatında yaşanan bu artış ve
ihraç pazarlarımızda yaşanan gelişmeler de ihracatımızın artış trendine girdiğinin kanıtıdır.
2016 yılı ihracat hedeflerimize ulaşacağımızın bir başka işareti de AB ülkelerine ihracatımızın
Mart 2016’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %13,9 oranında artarak 5 milyar 608
milyon dolar seviyesine ulaşmasıdır. İhracatımızın yüzde 50’sine yakınını gerçekleştirdiğimiz
AB ülkelerine ihracatta yaşanan artış, AB pazarının yeniden canlandığını göstermesi açından
önemlidir. 2016 yılı Ocak-Mart dönemi itibarıyla Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımızın
2015 yılının aynı dönemine göre %6,2 oranında artması, ihracat hedeflerimize ulaşmamızda
önemli bir mihenk taşıdır. AB’ye ihracatımızın artış trendi, lojistik sorunlardan kaynaklanan
ihracat azalışının telafi edilmesinde önemli rol oynayacaktır. İhracatımızda son iki aydır
yaşanan ihracat artışı, ihracatta yaşanan gerilemenin yeniden yükselişe geçtiğinin işaretidir.
Bu artışların sürdürülebilir ve daha yüksek hale getirilmesi için cumhurbaşkanımız
ve Başbakanımızın başkanlığında, Bakanlığımızın koordinasyonunda, ihracatçılarımızla,
işadamlarımızla dünyayı dolaşıyoruz. “Hangi ülkeye hangi ürünü satabiliriz”, “hangi ülkede
Türk işadamına, ihracatçısına fırsat var” ve “bu fırsattan nasıl ülke olarak faydalanabiliriz”
bunu belirlemek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu yoğun çalışma sayesinde 2016 yılı ihracat

hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyor, ihracatçılarımızı, işadamlarımızı, sanayicilerimizi,
ihracatta emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16921.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

“17-25 Aralık’tan sonra yollarımız ayrıldı”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, paralel operasyonlarından dolayı
tutuklanan Boydak Holding Yönetim Kurulu Eski Başkanı Hacı Boydak’ın, “Özhaseki’nin
ısrarıyla Pensilvanya’ya gittim” açıklamasını yanıtladı.
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Özhaseki, “Her yardım kurumuna yardım ettiğim gibi, onların yurtlarına da yardım ettim”
dedi.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda basın açıklaması düzenleyen AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz hafta, Paralel Operasyonlarından dolayı tutuklanan
Boydak Holding Yönetim Kurulu Eski Başkanı Hacı Boydak’ın, “Özhaseki’nin ısrarıyla
Pensilvanya’ya gittim” açıklamasını yanıtladı. Belediye başkanlığı yaptığı 21 yıl boyunca,
ideolojisi ne olursa olsun hiçbir yardım kuruluşunu geri çevirmediğini belirten Özhaseki, 1725 Aralık operasyonlarından sonra söz konusu kuruluşa hiçbir şekilde yardımcı olmadığını
ifade etti.
“NE ONLARIN MÜRİDİYİM, NE ŞAKİRDİ, NE DE MÜNTESİBİ”
Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Belediye başkanlığı yaptığım süre içerisinde prensibim, hayırlara kapıları açıp, şerlere
kapıları kapatmak oldu. Hayır olarak gördüğümüz ve toplumda genel kabul gören varsa
sonuna kadar kapım açık diye de ilan ettim. Fakir fukaraya hizmet veren, fedakarlık edip
dernek, cemiyet kurmuş kim varsa Büyükşehir Belediyesi’ne geldiğinde benden olumlu cevap
almıştır. Bunun içerisinde İslami vakıf ve oluşumlar olduğu gibi, milli duyguları ön planda
olan arkadaşlarımız ve hatta Alevi-Bektaşi dernekleri de dahil. Bunu severek ve isteyerek de
yaptım. Kastedilen grup geldiğinde aynı şekilde yardımcı oldum. Ama altını çizerek
söyleyeyim, bu grubun ne müridiyim, ne şakirdiyim, ne onların müntesibiyim. Bunu herkes
bilir, benim fikirlerimi, hayata bakışımı Kayseri’de bilmeyen çok az insan vardır. ikincisi, bu
gruba bir metrekare arsa vermiş bir Allah’ın kulu da değilim. Aksini söyleyen varsa çıksın.
Ancak bir arsa getirip de biz buraya yurt yapacağız demişlerse, herkese olduğu gibi onlara da
yardımcı olup hayrın önünü açmışımdır.”
17-25 Aralık’tan sonra söz konusu gruba, samimi olmadıklarını gördüğü için bakış açısının
değiştiğine dikkat çeken Özhaseki, bu görüşlerini, ilgili grubun liderleri ile bizzat Hacı
Boydak’a da ilettiğini dile getirdi. Özhaseki, “O zamana kadar bu gruba herkes gibi samimi,
vicdani, yardım eden bu sıcak bakışım 17 Aralık’tan sonra değişmiştir. Bunu, onların ileri
gelenlerini Belediye’ye davet edip söylediğimin de yüzlerce şahidi vardır. Hacı Bey’i
(Boydak) iki kere Belediye’ye davet edip kendisine de ifade ettiğimin şahitleri vardır. Bunu

kendisi de inkar etmeyecektir. Özetle orada söylediğim şuydu: ‘Ben, talebe hizmetlerine
yardımcı olurum, yurtdışındaki okullara şimdiye kadar yardımcı oldum, fakir fukara
hizmetlerine yardımcı olurum, olayın bu cephesinden baktığınız zaman her türlü müspet
yardıma zaten gönüllü olarak hazırım. Fakat, grup olarak şu tarihten sonra yapılan şu işlerin
manasını siz biliyorsanız bana da izah edin. Nedir onlar, İslami olarak faaliyet içinde
bulunduğunu ve milli olarak tüm bunları dünya çapında yaptığını söyleyen insanlar niye bir
hükümeti devirme operasyonu içinde oluyorlar. 17-25 Aralık’ı herkes biliyor ki, bu hükümeti
devirme operasyonudur” diye konuştu.
“ALLAH AKIL, FİKİR, İZAN VERSİN…”
"Şu andaki dileğim o grubun, Türkiye dışında Türkiye aleyhinde çalışan örgüt olmaktan bir an
önce vazgeçmesi" diyen Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İkincisi bu grup neden bir sürü insanı dinler. Ahmet Efendi’yi, Mehmet Efendi’yi dinlese
anlarım, fakat Genelkurmay Başkanı’nı, Cumhurbaşkanı’nı, Başbakanı, Milli Savunma
Bakanı’nı, arkasından stratejik gördüğümüz bakanlıkları niye dinler, hangi İslami cemaat
bunları yapar size göre? Bir başka soru TIR’ların yolları niye çevrilir ki? Oraya her ne
gidiyorsa onlar bizim kardeşlerimiz, orayı Türkiye Cumhuriyeti ayakta tutmak istiyor,
altımızda da bir koridor oluşması için her şeyi yapıyoruz? Bu durumda Türkiye
Cumhuriyeti’nin yanında yer almak gerekirken, tam tersi düşmanların yanında yer almak ne
demek? Sonra IŞİD’e yardım ediyor diye Türkiye’yi şikayet etmek ne yapmak ki? Sonra da
Türkiye’nin dışında Türkiye’nin aleyhinde çalışmak ve bunda ısrar etmek niye ki? Bunları o
grubun temsilcilerine de Hacı Bey’in yüzüne de teker teker söylemiş insanım. Allah akıl fikir,
izan, insaf versin, diyebileceğim tek şey bu. Bu arkadaşlara da samimi olarak tavsiyem, ne
olur bu kararı verenleri uyarın, kendi kendinize de özeleştiri halkasına girin, sizin cemaate
yapacağınız en büyük fayda bu olur. Fakat o ciheti tercih etmiyorlarsa ve ısrar ediyorlarsa ve
o ısrar etmelerinin neticesinde de bir takım sıkıntılar çıkıyorsa, ona da Allah iyilik versin
demekten başka yapacağımız bir şey yok. Suçlamalarda Abdullah Bey’in, İsmail Bey’in
(Tamer), benim, Taner Yıldız Bey’in ismi geçiyor. Şu andaki dileğim o grubun, Türkiye
dışında Türkiye aleyhinde çalışan örgüt olmaktan bir an önce vazgeçmesi. Türkiye’deki
arkadaşlarımızın bir an önce onları sorgulaması, sonra da tabi ki içeri düşmüş arkadaşımız
var; Memduh Bey ve Hacı Bey’i de Cenab-ı Allah’ın bir an önce kurtarması.”
“TERÖR HEPİMİZİN MESELESİ”
Özhaseki, terör konusuna da değindi. Terörün herhangi bir hükümetin meselesi olmadığını
vurgulayan Özhaseki, “Bu konuda dünkü hükümet ne yapmıştı, sonraki hükümet ne yaptı,
bugünkü hükümette şehit sayısı beşti, dün hiç olmadı gibi değerlendirmelerin de, sadece ve
sadece siyasi atraksiyondan olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu mesele hepimizin meselesi,
bir
hükümetin
meselesi
değil;
bir
devletin,
milletin
meselesi.”
dedi.
Hükümet olarak tek gayelerinin terörü bitirmek olduğunu belirten Özhaseki, Doğu’da
başlayan imar faaliyetleri ile ilgili de bilgi verdi. Özhaseki, imar faaliyetleri ile ilgili
çalışmaları, bölgede yaşayan insanların zararlarının tazmin edilmesi, tarihi eserlerin
restorasyonu ve Sur başta olmak üzere bölgede ticaretin canlanmasına yönelik çalışmalar
halinde sıraladı.
“MUHALEFET ÇALIŞMALARA TAŞ KOYUYOR”
Özhaseki, anayasa ve başkanlık sistemi başta olmak üzere, muhalefetin karar almayı
zorlaştıracak ve engelleyecek biçimde davrandığına da değindi. “Türkiye’de 78 milyonu
ilgilendiren bir madde olsa bile muhalefetin bu tutumu değişmiyor. Bunun için türlü yollara
başlıyorlar. Önce söz almak, arkasından sataşmak, arkasından arkadaşlarımız biraz dışarı
çıkmışsa ve salon eksik gibi görünüyorsa yoklama istemeler, arkasından Meclis’i kapatmalar.
Emin olun, en normal gündem maddesini bile dört saatten aşağı geçemiyoruz” diyen
Özhaseki, anayasa konusunda diğer partiler arasında uzlaşma sağlanamamış olsa da,
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun önerisi ile kurulan; bilim insanları, teorisyenler ve

siyasetçilerden oluşan bir komisyon aracılığı ile en geç iki ay içerisinde bir anayasa
yazılacağını ifade etti.
“HODRİ MEYDAN, TÜM DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRALIM”
Özhaseki, son olarak dokunulmazlıklar konusuna da açıklık etti. Muhalefete meydan okuyan
Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Dokunulmazlıklar ile ilgili CHP’nin bize söylediği, ‘Siz dokunulmazlıkları kaldıramazsınız,
suçluları koruyorsunuz, zaten sizde suçlu çok ifadelerinde bulunuyordu. Öyle mi, hodri
meydan… Hepsini kaldıralım, belli olsun. Kimde suçlu var belli olsun. Fakat bakıyorsunuz,
partinin genel başkanının 37 dosyası var. İfade vermeye gitmezse polis zoruyla çağrılacak. Ve
şimdi hafif hafif manevralar, U dönüşleri, bu sözleri yemeler başladı.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16922.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

45 halk otobüsü şoförü gözaltına alındı
Kayseri’de halk otobüslerindeki bilet okuma cihazları üzerinden usulsüzlük yaptığı iddiasıyla
başlatılan operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

02 Nisan 2016 Cumartesi 17:08

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne gelen ihbarlar üzerine 2014 ve 2015
yıllarında, bazı özel halk otobüsü şoförlerinin, otobüs içerisinde bulunan ve ‘validatör’
(okuma cihazı) adı verilen cihaza müdahale edip bileti arızalı diye okutmayarak, kendilerin
anlaşmalı olduğu bilet bayilerine götürdüğü ve bu şekilde bayilerden para alarak kamuyu 1
Milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.
Tespitlere göre, sabah erken saatlerde yapılan operasyon neticesinde 45 şüpheli gözaltına
alındı ve usulsüzlüğün yapıldığı 29 araç tespit edildi. Gözaltına alınan özel halk otobüsü
şoförlerinin sayılarının artacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16923.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Şehit Sezgin’in cenazesi memleketine
getirildi
Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde terör örgütü PKK’lı teröristler ile girilen çatışmada şehit
olan Komiser Yardımcısı Mustafa Sezgin’in naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi
Kayseri’ye getirildi.
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Van’da görev yapmakta iken geçici görevle Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’ne giden Özel
Harekat Polisi Komiser Yardımcısı Mustafa Sezgin (40), PKK’lı teröristlerce girilen
çatışmada şehit oldu. Şehit Sezgin’in naaşı, düzenlenen törenin ardından havayolu ile
memleketi Kayseri’ye geldi.
“BEN ÖLEYDİM GARDAŞIM”
Şehit Sezgin’in cenazesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları ‘Ben
öleydim gardaşım’ diyerek gözyaşı döktü.
Şehit Komiser Yardımcısı Mustafa Sezgin’in naaşı, yarın Tomarza ilçesinin Karapınar
köyünde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna
uğurlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16924.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Şehit Baba’ya Son Görev
YÜREĞİMİZE DÜŞEN İKİ ATEŞ: Kayseri hafta sonu Hakkari ve Mardin’den gelen iki şehit
haberiyle yasa büründü. Hakkari Yüksekova’da Özel Harekât Polisi Komiser Yardımcısı
Mustafa Sezgin ve Mardin’in Nusaybin ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat şehit
oldu. Şehitlerden Mustafa Sezgin dün toprağa verilirken, Mehmet Polat ‘ın cenazesi bugün
törenle kaldırılacak.
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BABA’YA SON BAKIŞ: Şehit Mustafa Sezgin’in oğulları Musa, Gazi ve Ömer Sezgin
babasının cenaze namazında Vali Orhan Düzgün’ün yanında saf tutarak İl Müftüsü Doç. Dr.
Şahin Güven tarafından kıldırılan cenaze namazına katılarak babalarına son görevlerini yerine

getirdiler. Şehit Sezgin vasiyeti üzere 10 yıl önce hayatını kaybeden babası Musa Sezgin'in
yanına defnedildi.
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan
Özel Harekât Polisi Komiser Yardımcısı Mustafa Sezgin'i, memleketi Kayseri'de binlerce
vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri’nin bütün camilerinde selası verilen
Şehit Sezgin için öğle namazını müteakip Hunat Cami'nde cenaze namazı kılındı.
Babalarının cenazesini kıldılar
Cenaze namazına, Vali Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Garnizon Komutanı
Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, özel harekât polisleri, belediye başkanları, şehidin
kendisi gibi polis olan eşi Bedia Sezgin, annesi Elif Sezgin, çocukları Musa (13), Gazi (11) ve
Ömer Sezgin, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Mustafa Sezgin’in oğulları Musa, Gazi ve Ömer Sezgin babasının cenaze namazında
Vali Orhan Düzgün’ün yanında saf tutarak İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından
kıldırılan cenaze namazına katılarak son görevlerini yerine getirdiler. Cenaze namazının
ardından Sezgin'in cenazesi, şehidin vasiyeti üzerine 10 yıl önce hayatını kaybeden babası
Musa Sezgin’in Tomarza ilçesinin Kayapınar Mahallesi'ndeki mezarının yanına defnedildi.
Cenaze namazının ardından binlerce vatandaş tekbirler getirerek 'Şehitler ölmez, vatan
bölünmez' sloganları atıp terörü lanetledi.
Kayseri, şehit Özel Harekât Polisi Komiser Yardımcısı Mustafa Sezgin’in acı haberinin
ardından Mardin’den gelen jandarma uzman çavuş Mehmet Polat’ın acı şehadetiyle sarsıldı.
Şehit Polat’ın naaşının bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kartal Hava
Şehitliği’nde defnedileceği bildirildi.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, asker ve polislerin operasyon düzenlediği bir binada meydana
gelen patlamada şehit olan Jandarma uzman çavuş Mehmet Polat'ın Melikgazi ilçesine bağlı
Danişment Gazi Mahallesi'nde bulunan baba evine, acı haber ulaştırıldı. 26 yaşındaki şehit
Polat'ın annesi Yıldız Polat baygınlık geçirirken, kardeşleri Tuncay ve Emre Polat da
gözyaşlarına boğuldu. Bekar olan şehit askerin cenazesi bugün öğle namazında Kalem Kırdı
Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Hava Şehitliği’nde toprağa verilecek.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16925.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Kayseri Hal’i İç Anadolu’ya hizmet veriyor
HAL’DEN ANLAYAN BAŞKAN: Türk Hal Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kayseri
Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altıntop,
Anadolu’nun en büyük Hal Kompleksi olan Kayseri Hali’nde günlük ortalama bin 100 ton
ürün giriş-çıkışı olduğunu belirterek, “Kayserili kaliteli sebze-meyve yiyor. Her türlü
ispatlamaya hazırız. Aksini söyleyenler gelsin Hal’i görsünler” dedi.
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Günümüz şartlarına uygun modern bir tesis olarak hizmet vermeye başlayan ve 110 bin m²
alan üzerine kurulu Anadolu’nun en büyük Hal Kompleksi içerisinde her birisi soğuk hava
depolu 118 adet işyeri bulunuyor. Komplekste ayrıca, idare binası, sosyal tesisler, zabıta
karakolu ve kademe binası da bulunuyor. Yaklaşık 20 bin m² yeşil alana sahip Hal
Kompleksinde, esnafının ve nakliyecilerin kullanacağı otoparklar da yer alıyor.
Bölgeye hizmet veriyor
Günlük ortalama bin 100 ton ürün giriş-çıkışı olan Kayseri Hal’i sadece kentimiz ve ilçelerine
değil, Kahramanmaraş, Sivas, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat gibi çevre illere de hizmet
vererek neredeyse İç Anadolu Bölgesi’nin tamamına hitap ediyor.
Hal’den anlayan Başkan
Kayseri’de uzun süredir Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini yürüten, diğer yandan halen Türk Hal Federasyonu’nda da başkan yardımcısı olan
Ticaret Odası Meclis Üyesi Kemal Altıntop, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Özellikle kış aylarında ilimizde meyve-sebzede yaşanan fiyat artışları ile sektördeki bazı
sıkıntılara değinen Altıntop, kamuoyunda yer alan “Kayseri’ye ikinci kalite ürün geliyor”
söylentilerinin gerçek dışı olduğunu dile getirdi.
Kayseri kesinlikle eski Kayseri değil!
40 yılın üzerinde meyve-sebze Hal’inde komisyonculuk yaptığını anlatan Kemal Altıntop,
“Yıllardan beri şu şekilde söylenen bir şey vardı. Kayseri neden 2. kalitede ürün tüketiyor. Ya
da neden 2. sınıf ürünler geliyor? Evet şöyle bir doğruluk var. Çok uzun yıllar önce belki
böyle idi. Mesela Gaziantep, Konya ve Kayseri tüketiyordu. Mesela 10 ton meyve geliyorsa
7-8 tonu 2. kalite, kalanı ise 1. kalite olurdu. Günümüzde bu değişti. Şu an böyle bir şey söz
konusu değil. Kayseri kesinlikle eski Kayseri değil. Köprünün altından çok sular geçti.
Dolayısıyla klişeleşmiş bir söylentiden ibaret şu an için. Her şey gelişti. Bir kere insanlar iyiyi
görmüş. Bu saatten sonra iyiyi gösterip kötüyü veremezsiniz. Dolayısıyla bizim mesleğimiz
de her zaman kendisini yeniledi. Yenilemeye de devam edecek. Kayserili gerçekten kaliteli
sebze-meyve yiyor. Her türlü ispatlamaya hazırız. Aksini söyleyenler gelsin Kayseri haline
görsünler.” dedi.
Elle seçme dönemi başladı
“Pazarcılarla görüştük. Hal esnafları ile görüştük. Birkaç pilot bölge seçtik ve müşterilerin
ürünleri kendi elleriyle seçerek almalarını sağladık” diyen Altıntop; “İnşallah bu ilerleyen
süreçte tüm semt pazarlarımızda hayata geçirilecek. Dolayısıyla Kayseri pazarlarında bu
başladı. Eski gelenekleri bitirdiler. El ile seçme başladı. Pilot bölge olarak da Erciyesevler
Mahallesi’ndeki semt pazarını seçtik. Hatta dün gelen bir esnaf arkadaşımız bizden ürün
alırken, ‘Aman iyisinden verin ben ürünü müşteriye seçtiriyorum’ dedi. Biz de ona göre ürün
verdik. Pazar dendiği zaman 40-50 esnaf orada tezgah açıyor. Pazarcı arkadaşlarımızın
içerisinde bazı sanatı oturmamış insanlar var. Mesela tezgahın önüne 1. kalite diziyor, müşteri
isteyince de arka taraftan ise 2. kalite ürün koyuyor. Müşteri tepki gösterince de “Halden
böyle geliyor” diyorlar. Yalan söylüyorlar. Bizi neden zan altında bırakıyorsunuz. Halden
öyle almıyorlar. Yarısını iyi, yarısını biraz iyi alıyorlar. İnsanlara iyisini gösterip, kötüsünü
veriyorlar. Resmen kandırıyorlar. Böyle bir şey yok. Hal esnafı neden kalitesiz ürün versin.
Ne isterlerse onu veriyoruz. “ şeklinde konuştu.
Marketler tüketicinin güvenini kötüye kullanıyor
Özellikle birkaç ay önce domates fiyatlarındaki fahiş yükselişin marketlerin kar oranını
yüksek tutmasından kaynaklanan bir durum olduğuna işaret eden Altıntop, “El insaf arkadaş.
Elinizi vicdanınıza koyun. Böyle bir şey olabilir mi?” şeklinde serzenişte bulundu.
“Daha önce bizim burada rayiç bedel diye bir şey vardı. Biz de ona uyardık” diyen Altıntop
şunları söyledi:

“7-8 liraya domates olur mu? El insaf. Böyle bir şey yok. Böyle merhametsizlik yok. Böyle
bir fiyat çıkmadı halimizden. Şimdi marketlerde 8 liraya satılan bir domatesin halden 7 liraya
falan çıkması lazım. Yok arkadaş böyle bir şey. Maalesef deniyor ki az satalım fazla kar
edelim. 3’e alalım 10’a satalım. Yok kardeşim böyle bir şey olamaz, olmamalı. Marketçi
arkadaşlarımız halden alıyor 2 liraya. Tezgahında satıyor 6 liraya. El insaf, vicdan. Sorunca da
‘Biz şu kadar insan çalıştırıyoruz. Şu kadar giderimiz var. Bilmem ne’ diyorlar. Bunların
giderini sebzeye, meyveye mi koyacaksınız? Başka ürünlere koyun. Böyle bir şey var mı?
Gidip sorsanız ‘Kardeşim halden yüksek fiyata alıyoruz’ derler. Gösterin o zaman faturanızı
deseniz, yok.”
Esnafımız sıkıntılı
Hal’in yeni yerine taşınmasının esnaflar açısından her hangi bir zarara neden olmadığını ifade
eden Altıntop açıklamasını şöyle tamamladı:
“Bizim de kendimize göre illaki bir takım sıkıntılarımız var. Mesela birileri bir yerlerden
patatesi araçlara yükleyerek sokak aralarında satış yapıyor. Vatandaş da ucuz diye alıyor.
Milletin zaafından yararlanıyorlar. Hem vergi vermiyorlar, hem de vatandaşa kötü mal
satıyorlar. Tamam insanların ayağına kadar getiriyorlar belki ama ayıklanmış, seçilmiş
ürünleri satıyorlar. Vatandaşlarımızdan bunlara rağbet etmemelerini istiyoruz. Bir de
ödemeler ile ilgili sıkıntılarımız var. Avrupa’da birçok ülkede market yasaları var. O yasada
‘Marketler yaptığı alış-verişlerde ödemeleri 21 günü geçerse ruhsatı iptal edilir’ diyor.
Kayseri’de ise marketten geliyorlar. 6-7-8- hatta 10 ay sonra ödeyenler var. Marketler
arasındaki rekabet bizi etkiliyor. Esnafımızdan uzun süreli mal alıyorlar. Bir süre sonra da
‘Battık’ diyorlar. Esnafımız alacağını alamıyor. Bu da bizi içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.
Bizim bu kadar vadelerle dışarıdan mal almamız mümkün değil. Şu anda hal esnafımızın
büyük çoğunluğunun bankalara kredi borcu var.”
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Fotoğraf: Ahmet BOLAT
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16926.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Talas Belediyesi “Yaman Dede”yi gençlere
tanıttı
Talas Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçenin manevi isimlerini gelecek
kuşaklara tanıtmak için başlatılan kitap okuma kampanyasında Yaman Dede'nin hayatını en
iyi öğrenenlere ödülleri verildi.
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Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezindeki gecede konuşan Talas Kaymakamı
Zekeriya Güney, "Talas Belediye Başkanı'mıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki aylarda da
değişik kitapları ve yazarlarını getirerek gençlerimizle buluşturacaklar. Bu tür etkinlikler hem

gençlerimizin okumasına vesile olacak, hem de ilçemizin manevi ve tarihi değerlerinin ortaya
çıkmasına katkı sağlayacaktır" dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Her ay bir kitap okuyalım diye yola çıktık.
Belediye olarak farklı kitapların tanıtımını yapıp, insanların kitap okuma alışkanlığını
kazanmalarını amaçlıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Sadık Yalsızuçanlar'ın Diyamandi
kitabını 8 ayrı okulumuzdan yaklaşık 500 öğrencimize dağıttık. Öğretmenlerimiz sınav yaptı
ve dereceye girenlere bu akşam hediyelerini vereceğiz. Gençlerimizin dolu dolu yetişmesi için
bu programın devamı gelecek" diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Yaman Dede'nin hayatı bizim eğitimde
varmak istediğimiz noktalardan bir tanesi. Peygamber aşkının bir insanı alıp nerelere
götürebileceğinin bir göstergesi. Gençlerimizin bu tefekkürle hemhal olmaları bizim için çok
önemli. Bunu sağlayan Talas Belediyemize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Enderun FM Genel Yayın Yönetmeni Ömer Faruk
Özcan'ın yaptığı, Yaman Dede'nin hayatından kesitlerin anlatıldığı yazar Sadık Yalsızuçanlar
ile söyleşi gerçekleştirildi.
Söyleşiden sonra ilahiler ve sema gösterileri salondakilerin manevi coşkusunu artırdı. Gecenin
sonunda kitap okuma kampanyasına katkıda bulanan öğretmenlere ve dereceye giren
öğrencilere ödülleri verildi. Programın ardından yazar Sadık Yalsızuçanlar, okurlarına
kitaplarını imzaladı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16927.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

“Güzel Nasihatler” günümüz Türkçesine
çevrildi
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ve Kayseri Şair ve Yazarlar Derneği üyesi olan Bilge
Çalıcı, Muhammed Sa'düddin El-Burüsevi’nin “Güzel Nasihatler” adlı Osmanlı Türkçesinden
oluşan 48 sayfalık eserini günümüz Türkçesine çevirerek kitap haline getirdi.
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Yazar Bilge Çalıcı, 2 yıllık bir çalışmanın ardından 128 sayfadan oluşan ve bin 500 adet
basılan kitabın okuyuculara ulaştırılmasına vesile olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu
belirterek, hedefinin yeni kitaplar yayımlamak olduğunu söyledi.
Tüm çabasının insana ve insanlığa faydalı olabilmek olduğunu dile getiren Çalıcı, kitabın
içerisinde herkesin kendine göre bulacağı bir şeylerin olduğunu belirtti.
Çalıcı kitabın giriş kısmında ise kaybettiği babası için “Bu eserimi 19 Mayıs 2008’de
Hakk’ın rahmetine kavuşan muhterem babamız İsa Cudi Ökten’in aziz ruhuna ithaf
ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bilgi Çalıcı kimdir?

1941 yılında Mersin Tarsus’ta doğdu. Tarsus Kız Enstitüsü’nden mezun oldu. Çeşitli yerel
gazetelerde, dergilerde, okul gazetelerinde, Tarsus ve Mersin Şairler Antolojilerinde şiir ve
makaleleri yayımlandı. Zaman zaman TRT Çukurova Radyosu’nda güncel olaylarla ilgili
yazı ve şiirlerini sundu.
Üzerinde durduğu en önemli konular; din, dil, ırk gözetmeden insan sevgisi ve geleceğe
kültürlü, temiz toplum oluşturmak amacıyla, aileden başlayan temel çocuk eğitimidir.
Tarsus Şairler ve Yazarlar Derneği, Kayseri Türk İslam Sanatları Derneği, Türkiye Yazarlar
Birliği Kayseri Şubesi ve Kayseri Şair ve Yazarlar Derneği (KAYŞADER) üyesidir. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi (KAYMEK) kurs merkezinde Tezhip sanatı hocalığı yaptı ve birçok
karma sergilerde eserleri beğeni ile izlendi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16928.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Eşini baltayla öldürdü
Kayseri'de eşini baltayla öldüren adam, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

04 Nisan 2016 Pazartesi 11:44

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Sütçü Sokak'ta meydana
gelen olayda, 43 yaşındaki G.G. ile 45 yaşındaki A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın
kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., baltayı alarak eşine defalarca vurdu. Eşini öldüren A.G.,
olay sonrasında bir araca binerek kaçtı.
Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde yapılan incelemelerde G.G.'nin 20'ye
yakın balta darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.
Eşini öldüren 4 çocuk babası A.G.'nin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı ve hakkında
soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16929.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

AGÜ öğretim üyesine üstün başarı ödülü
Yrd. Doç. Dr. Hümeyra Çağlayan, Bilim Akademisi Tarafından BAGEP (Bilim Akademisi
Genç Bilim İnsanları Ödül Programı) Ödülü’ne Layık Görüldü.
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hümeyra Çağlayan, Bilim
Akademisi tarafından, BAGEP (Genç Bilim İnsanları Ödül Programı) ödülüne layık görüldü.
Bilimsel özgürlük ve dürüstlük ilkelerini benimseyen, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan
Bilim Akademisi’nin 2016 yılı BAGEP ödülleri açıklandı.
AGÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Hümeyra Çağlayan da, fizik alanında ödül kazandı.
Çağlayan’a ödülü 14 Nisan’da Ankara’da düzenlenen törenle verilecek.
Çağlayan, geçtiğimiz yıl da dünyanın en büyük kozmetik ve güzellik şirketlerinden L'Oréal
Türkiye tarafından ‘’Araştırmacı Bilim Kadını’’ ödülü almıştı.
Bilim Akademisi BAGEP ödülleri, üstün başarılı genç bilim insanlarını teşvik etmek,
ödüllendirmek ve yeni araştırmalar için desteklemek amacıyla veriliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16930.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

“Yitik Şiirler” okuyucularıyla buluştu
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Osman Utkan yeni şiir kitabı “Yitik
Şiirler”in tanıtımı için ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kulübü tarafından
hazırlanan söyleşi ve imza gününe katıldı. Kitabında anne ve babasına ithaf ettiği şiirler
bulunduğunu belirten Utkan, “şiir yazarken insanın bir acısı olması gerekiyormuş “ dedi.
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Öğretim Görevlisi Osman Utkan ERÜ Sabancı Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluştu.
Erciyes üniversite (ERÜ)Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik külübu öğrencilerinin
organize ettiği program da ‘Yitik Şiirler’ kitabından seçilen şiirlerin okunmasıyla başladı.
Utkan’ın yazdığı şiirleri okuyan öğrenciler salondaki herkesi duygulandırdı. Okunan
şiirlerden sonra konuşan Utkan, Hemşirelik Kulübünün yaptığı bu program için teşekkür
ederek şunları söyledi:

“Sosyal sorumluluk projesi bizi onurlandırdı. Bizim de bu projeye bir katkımız olsun
istedik. İmzalayacağımız kitapların maddi geliri köy okullarında okuyan yardıma muhtaç
çocuklara gönderilecektir. Hemşirelik Kulübümüzün Sosyal sorumluluk projesi adı altında
birleşmesi güzel bir şey. Özellikle de öğrencilerimizin böyle bir projede bulunması ayrı bir
güzellik. Bu hassasiyetlerinden dolayı hemşirelik kulübüne ne kadar teşekkür etsem azdır.”
“İlk şiirimi işgalci ABD için yazdım”
İlk şiirini orta okul yıllarında ABD’nin Irak’ı işgal ettiği zaman yazdığını söyleyen Utkan bu
şiirini kaybetmesinin kendisini üzdüğünü ifade etti. Şiirlerin her birinde ayrı bir anı olduğunu
söyleyen Utkan “abimi kaybettiğimizde annemin hergün ağlaması ve abimin mezarına gitmesi
beni derinden etkiliyordu ve bunu dile getirmek için anneme şiirler yazdım.Yani demek
istediğim bir şiir yazarken insanın bir acısı olması gerekiyormuş.Geçmişe baktımızda
Edebiyatçılar olsun şairler olsun mutlaka acı bir yönü vardır ki böyle şiirler yazabilsinler”
dedi. Utkan’ın konuşmasından sonra imza günü gerçekleşti.
Haber,Fotoğraf:(Rukiye Davarcı-Salih Atila)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16931.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Spor adamlarına vefa gecesi düzenlenecek
Kayseri Spor Adamları Derneği tarafından, kentte Türk sporuna hizmet etmiş spor adamları
için vefa gecesi düzenlenecek.
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Vefa gecesinin tanıtımı için Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Toplantı Salonu’nda basın
toplantısı düzenleyen Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan, Kayseri’de
spora madden ya da manen destek ve emek vermiş olan spor adamlarını anma ve onların
hatıralarını yaşatmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını kaydetti. Vefa gecesi ile faal
yöneticiliği, antrenörlüğü, hakemliği, sporculuğu bırakan 20 spor adamına plaket verileceğini
belirten Başkan Halil Severcan, düzenlenen gecede aynı zamanda spor adamlarını bir araya
getirerek hatıraların yad edilmesini amaçladıklarını dile getirdi.
Başkan Halil Severcan, 8 Nisan Cuma günü saat 19.30’da Kadir Has Kongre ve Spor
Salonu’nda gerçekleştirilecek olan vefa gecesinde şu spor adamlarının onurlandırılacağını
ifade etti:
Ahmet Çadırlı, Ahmet Haskaraman, Ali Bekarlar, Ali Durmuş, Bekir Demirağ, Erdoğan
Ayata, Fehmi Polat, Gıyasi Tokoğlu, Gürkan Onat, Habib Şahin, Hüdaverdi Aydoğdu, Kamil
Severcan, Mehmet Gürgen, Mehmet Şirvani, Orhan Kuşoğlu, Şemsettin Atasun, Turgut
Kahraman, Üstün Tuncer, Vahap Beyaz, Yılmaz Savaş.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16932.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Ersoy’dan Alpaslan Türkeş mesajı
MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Alpaslan Türkeş’in ölümünün 19’uncu ölüm yıl dönümü ile ilgili
yazılı bir mesaj yayınladı. Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi Eski Genel Başkanı Merhum
Alparslan Türkeş’in ölümünün üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen, halen geniş kitleler
tarafından anıldığını söyledi.
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MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Alpaslan Türkeş’in ölümünün 19’uncu ölüm yıl dönümü ile ilgili
yazılı bir mesaj yayınladı.
Ersoy, mesajında şunlara yer verdi;
“Çok şükür ki, O’na olan sevgi, O’nun haklı çıkışına olan hayranlık artarak devam etmiş,
1997 yılının 4 Nisan günü Hakka yürüyüşünün ve 8 Nisan günü muhteşem bir katılımla çok
sevdiği aziz vatan toprağına emanet edilişinin üzerinden geçen onca zaman, ona olan
sevgimizi de saygımızı azaltmamış, aksine artırmıştır.
19 yıl geçmesine rağmen Başbuğ halen kitleler tarafından anılmaktadır, bu sadakat başka hiç
kimseler için gösterilmemektedir. Türkeş demek, Türk tarihini bir bütün olarak ele almak
demektir, yaşamış olduğumuz toplumda huzur ve barış için mücadele etmek demektir, ruh
kökünden kopmadan herkes ile kucaklaşmak demektir. Başbuğ, bizlere cehalet ile mücadele
etmeyi öğretmiştir ve bu cehalet çok sayıda maskeler kullanıp karşımıza çıkmaktadır. Onun
bırakmış olduğu emanetler her daim yaşatılacaktır. Merhum Başbuğumuzun açtığı yolda ve
gösterdiği ufukta, onun sergilemiş olduğu seviyeli, ilkeli, tutarlı siyaset, bugün de bizim
kılavuzumuz olmaya devam edecektir.
Bilinmelidir ki, Milliyetçi Hareket var oldukça ve bir oldukça, Türk milleti hep güçlü olacak,
sıkıntıya düşse bile umutsuzluğa ve kedere kapılmayacaktır.
Bu duygularla, manevi huzurunda toplandığımız merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e ve
bugün hayatta olmayan bütün dava arkadaşlarımıza, tüm şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı
Allah’tan Rahmet diliyoruz. Hepsini, minnet ve şükran duygularımızla ve tazimle anıyoruz.
Ruhu şad, kabri nur, mekânı cennet olsun.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16933.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Çolakbayrakdar’ın faaliyetleri onaylandı
Kocasinan Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Başkan Ahmet Çolakbayrakdar
yönetiminde yapıldı. Toplantıda 18 madde görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri
arasında yer alan Başkan Çolakbayrakdar’ın 1 yıllık faaliyet raporu da oy çokluğuyla kabul
edildi.
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Başkan Çolakbayrakdar, gündem maddelerini görüşmeye başlamadan evvel Kocasinan
Belediyesi tarafından ihale edilecek olan taşınmaz satışları hakkında bilgiler verdi. 2 adet
akaryakıt istasyonu, 33 adet iş yeri, konut, konut arsaları ve ticari alan arsalarının ihale
edileceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, ihalelerin 12 Nisan 2016 tarihinde Kocasinan
Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirileceğini vurguladı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 1 yıllık faaliyet raporunu oylaması için
meclis başkanlığını Meclis 1. Başkan Vekili Mustafa Öztürk’e bıraktı. Öztürk yönetiminde
oylanan 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Ardından Başkan
Çolakbayrakdar kürsüye gelerek faaliyet raporu hakkında kısa bir teşekkür konuşması yaptı.
Başkan Çolakbayrakdar konuşmasına Kocasinan Belediyesi’nde kurulduğu andan bu güne
kadar emeği geçen Ali İhsan Alçı, Bekir Yıldız ve Mustafa Çelik’e teşekkür ederek başladı.
“Yaklaşık 13 ay önce göreve geldiğimizde bölgemizi sanatta, kültürde ve eğitimde merkez
haline getirmek için gayret içerisinde olacağız dedik. Şükür Allah’a o günden bu güne kadar
bölge sakinlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için gayret ediyorum.” Diyen Başkan
Çolakbayrakdar sözlerini “Kocasinan, Kayseri’nin yeni yüzü olacak ve yeni Kayseri
Kocasinan’da kurulacak diye yola çıkmıştık. Bu doğrultuda çaba sarf edip, önemli projelere
imza attık. Bu çerçevede Kentsel Dönüşüm Projelerimizi yerinde görecek ve Kocasinan’ın
çehresindeki güzel değişime şahitlik edeceksiniz” diyerek tamamladı.
Başkan Çolakbayrakdar, konuşmasının ardından meclis toplantısını yönetmek üzere yeniden
kürsüye geçti. Başkan Çolakbayrakdar yönetiminde gündemin ikinci maddesi olan denetim
komisyonu raporu oylanarak oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis iç seçimlerinin yapıldığı
toplantıda gizli oy açık tasnif usulü ile yapılan seçimde Meclis 1. Başkan Vekilliğine Mustafa
Öztürk, 2. Başkan Vekilliğine Hacı Ersu seçildi.
Meclis içi seçim yapıldı
Meclis gündem maddeleri çerçevesinde 1 yıl görev yapmak üzere İmar Komisyon Üyeleri
seçimi yapıldı. İmar Komisyonu üyeliğine Ahmet Tahir Gül, Halil Büyüknalbant, Ahmet
Yüksek, Metin Mermerkaya ve Seyfi Coşkun seçildi. Plan Bütçe Komisyon Üyeliklerine
Selahattin Yılmaz, Nuriye Çetin, Ebru Usluca, Mustafa Bilal Kutsal, Şevki Dursun’un görev
almasına oy birliğiyle karar verildi. Eğitim Kültür Sosyal İşler Komisyonu Üyeliklerinde Arif
Balkaya, Şebnem Zehra Alkılıç, Burcu Ekiz, Sevilay İlkentapar, Hüseyin Orhan, Gençlik
Spor Komisyonu Üyeliklerine Mustafa Usta, Murat Sarıaslan, Mehmet Berk, Nurettin Bilgin,
İsa Ferah bulunacak. Toplantıda ayrıca Hukuk Komisyonu oluşturuldu ve üyeliklerine İzzet
Buzkan, Nilüfer Koyuncu ile Yusuf Dalmaz seçildi. Encümen üyeleri ise Mehmet Berk,
Mustafa Eser, Şebnem Zehra Alkılıç olarak belirlendi.

Park ve bahçelere hanım eli değiyor
Ardından Belediye yönetici kadrolarına yapılan atamalar açıklandı. Park Bahçeler
Müdürlüğüne atanan İrem Yıldırım ve Kentsel Tasarım Müdürlüğüne atanan Coşkun Pınar
meclis üyelerine kendilerini tanıttılar. Toplantıda imar planı değişikliklerine dair talepler de
oy birliğiyle kabul edildi.
Geri Dönüşüm çalışmalarından da bahseden Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, lisansı ve yetkisi
olmaksızın geri dönüşüm maddelerini toplayanlarla mücadele için meclisten yetki talep etti.
Vatandaşların bu noktadaki rahatsızlığını gidermek üzere talep edilen yetki oy birliğiyle kabul
edildi.
Meclis toplantısı sonunda iki yeni hatıra ormanı yapılacağını belirten Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar, Yeni evlenen çiftlerin “Kocasinan Belediyesi Gönül Bahçesi Hatıra
Ormanına” diktirecekleri ağaçla mutluluklarını ölümsüzleştirme imkânına sahip olduklarını
ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar Ayrıca yakınlarını kaybedenler için de “Büyük Vuslat
Hatıra Ormanı” çalışması olduğunu belirtti.
Görüşmelerin ardından toplantı sona erdi. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16934.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Şehit annesi: “Ağlayıp şerefsizleri
sevindirmeyeceğim”
Kayseri, Şehit Polis Mustafa Sezgin’den sonra Mardin’in Nusaybin ilçesinde şehit olan
Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat’ı da son yolculuğuna uğurladı. Cenaze boyunca ayakta
dimdik duran şehidin annesi Yıldız Polat, toprağa verilen oğluna Şehitlik’te son kez sarılarak,
“Seninle gurur duyuyorum oğlum. Ağlamayacağım. Şerefsizleri sevindirmeyeceğim” dedi.
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için sürdürülen
operasyonda tuzaklanan patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesiyle çöken binanın
altında kalarak şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat, Kalemkırdı
Camisinde kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin cenaze törenine Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, 12'nci
Ana Ulaştırma Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cemal Akyıldız, Jandarma Bölge
Komutanı Tuğgeneral Uğur Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal ve protokol
mensupları ile binlerce kişi katıldı.
Şehit annesi dimdik ayakta durdu
Mehmet Polat’ın Türk Bayrağına sarılı tabutunun başında bekleyen baba Arslan Polat, anne
Yıldız Polat ve sırtında Türk bayrağını taşıyan şehidin 15 yaşındaki kardeşi Emre Polat şehitle
son kez vedalaştılar. Cenaze namazında anne Yıldız Polat görevli bayan subayların desteğiyle

ayakta zor durdu. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Mehmet
Polat'ın cenazesi, top arabasına konularak, Kartal Hava Şehitliği’ne kortej eşliğinde getirildi.
Şehit oğluna son kez sarıldı
Şehitliğe getirilen Şehit Mehmet Polat’ın Türk Bayrağına sarılı tabutuna son kez sarılan anne
Yıldız Polat, “Kuzum, hakkım sana helal olsun. Seninle gurur duyuyorum. Ağlamıyorum.
Şerefsizleri sevindirmeyeceğim. Annem ağlamasın demiş kuzum. Hakkım helal olsun” dedi.
Cenazesi, askeri tören ve dualarla defnedildi.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, tabutun üzerindeki sarılı Türk bayrağını öperek inşaat işçisi
baba Arslan Polat’a teslim etti. Anne Yıldız Polat ise oğlunun fotoğrafı yanı sıra mezar
üzerinden avucuna aldığı toprağı defalarca öptü, mezarı suladı.
Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16935.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

İmmünoterapi kansere çare olabilir
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve
Hematolojik İmmünoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Serdar Şıvgın, hematolojik
kanserlerin tedavisinde ilaç etkinliğinin kısıtlı olduğu durumlarda immünoterapinin önemli
sonuçlar verdiğini kaydetti.
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Doç. Dr. Şıvgın, yaptığı açıklamada, 2015 yılında kurulan Hematolojik İmmünoloji
Derneği’nin, 24-27 Mart 2016 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlediği 1.
Hematolojik İmmünoloji Kongresi hakkında bilgiler verdi.
Doç. Dr. Şıvgın, “Kongremiz son yıllarda insanoğlunun ve tıp dünyasının ilgisini çeken
immünoterapinin dünyadaki ve Türkiye’deki durumu ve gelecekteki konumu ile ilgili
konulara odaklanan bir aktivite olarak planlandı. Bu konuda Türkiye’deki sağlık camiasının
aktörleri olan hekimler, kamu kurumları, ilaç firmaları ve tabii ki hastalarımız ile hasta
yakınları dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı da bilgilendirme ve güncel tedavilerle ilgili
gelişmelerden haberdar etme odaklı aktiviteler gerçekleştirildi. Kongremizde 80 civarında
konuşmacı ve oturum başkanlığı yapacak olan öğretim üyesi görev aldı. Ayrıca; 330 civarında
katılımcının yer aldı. Öğretim üyeleri bazında yapılacak bilimsel oturumların yanı sıra öğrenci
arkadaşlarımız için de ayrı oturumlar gerçekleştirdik. Bunda amacımız, öğrencilerimize
gelecek planları açısından vizyonlarını genişletmek, bilimsel ortamları tanıyarak görgü ve
tecrübelerini artırmak, başarılı hocalarla tanışma ve iletişime geçme şansı tanımak olmuştur.
2015 yılı içinde başarılı olmuş ve bilimsel çalışmaları kabul edilerek yayınlanmış
hekimlerimizden seçilmiş olanlarına da, bu başarıları nedeniyle ödüller verdik. Bu hekimlerin
motive olması ve bu başarılarının fark edildiğini görmesi ilerisi için ayrı bir teşvik edici faktör
olacaktır. Kongremize önemli sayıda bilimsel bildiriler geldi. İçerik hematolojinin tüm
alanları ve immünolojiyi de kapsayan konulardan oluşmakta. Gelen bildirilerden de orijinal
bulunanı değerli veriler içeren ve ileride yayın olama kapasitesi olan çalışmalar ilgili

komisyonlarca derecelendirildi ve bilimsel katkısı nedeniyle ödüller verdik. Kongremizdeki
bilimsel program ‘immünoterapi’ odaklı konulardan oluşturmaya çalıştık. Burada temel
amacımız; dünyada ve özellikle ABD’de son 5-6 yıldır çok önemli gelişmelerin olduğu ve
yeni tedavi seçeneklerinin geliştirildiği kanser (kan ve organ kanserleri) konularındaki güncel
gelişmeleri irdelemek oldu. Klasik kemoterapinin yakın gelecekte daha etkili bir tedavi şekli
olan immünoterapiye bırakacağını söylemek kahinlik olmasa gerek. İmmünoterapinin gerek
temel mekanizmaları, gerek klinik çalışma sonuçları, gerekse tedavideki seçeneklerinin neler
olduğu ile ilgili alışılagelmiş kongre konularının dışında bilgiler paylaşıldı. Kongremizde;
özellikle ABD’de sonuçları bilim camiasında paylaşılmış tedavi rejimleri tartışıldı ve
sunumları yapılarak toplumu ve sağlık camiasını bu gelişmelerden haberdar etme konusunda
elden
gelen
tüm
bilimsel
ve
sosyal
aktiviteler
gerçekleştirildi”
dedi.
Son yıllarda hematolojik ve organ kanserlerinin artış gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr.
Şıvgın, “Yıllardır hematolojik kanserlerde tedavi için verilen klasik kemoterapiler insan
yaşamında çok önemli ilerlemeler sağlamıştır. Ne yazık ki; bazı hastalıklarda gerek tedavinin
zorluklarından gerekse ilacın etkinliğinin kısıtlı olması nedeniyle sonuçlar ümit kırıcı
olmuştur. İşte bu noktada immünoterapi için son yıllarda yürütülen klinik çalışmalar gösterdi
ki; çok sayıda hematolojik kanserlerde (lenfoma ve lösemiler başta olmak üzere) hastaların
tedavisi konusunda çok önemli sonuçlar vermiştir. Son birkaç yıl içinde Türkiye’de de bu
ilaçlar yavaş yavaş, özel izinler ve onaylar alınarak kullanıma girmiştir. Önümüzdeki birkaç
yıl içinde giderek yaygınlaşması beklenmekte ve kullanımda kolaylıklar olacaktır” dedi.
Kanser,
aya
yolculuk
2020
projesi
Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Obama’nın önderlik ettiği “Kanser, aya yolculuk
2020 Projesi” hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Şıvgın, "ABD'de Obama'nın başlattığı
'Kanser, aya yolculuk 2020 projesi' kemoterapiden immünoterapiye dönüşüm sürecidir. Beş
yıl içinde 20 bin hastada 20 tümör tipi için yeni immünoterapilerin klinik denemelerini
uygulamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda ülkemizde de bu yeni ilaçların hasta tedavisinde
yer alması beklenmekte ve bazı ilaçlar erken erişim programları kapsamında özel izinler
alınarak
kullanılabilmektedir"
diye
konuştu.
Açıklamasında son olarak Hematolojik İmmünoloji Derneği’nden ve yapılan çalışmalardan
bahseden Doç. Dr. Şıvgın, “Türkiye’de çok değerli ve köklü hematoloji dernekleri var. Hem
sosyal hem de akademik anlamda önemli katkılar yapmaktalar. Biz dernek olarak tüm
derneklerimizin yanındayız, herhangi birine rakip değiliz. Bizler; Türkiye’deki mevcut
akademik ortamda (Hematoloji) ulusal ve evrensel ölçekteki özellikle uluslararası platformda
- yapılabilecek çok daha fazla ve daha değerli aktiviteler olması gerektiği kanaatindeyiz. Buna
göre; Türk hematoloji camiasının dünya bilim arenasında söz sahibi olabilmesi, tedavilere yön
veren, belirleyen ve kendisine söylenenleri yapan değil; özgül ağırlığı yüksek ve
yapacaklarını kendisinin belirleyeceği bir bilimsel topluluk seviyesine çekmek için
çalışacağız. Bunu yapabilmek için de; hem bireysel olarak hem de kurumsal bazda akademik
çalışmalar yapmak, çalışkan ve idealist arkadaşları sahiplenmek, değerli ortamlarda sunmak,
bir üst akıl oluşturarak dünyada prestijli bir seviyeye taşıma gayretiyle son sürat proje
üreterek sonuçlandırmak gerekecektir. Bunu yapabilmek için Türkiye olarak yeterli insan
gücümüz, teknolojik imkânlarımız ve en önemlisi başarmak için tarihten gelen bir genetik bir
yatkınlığımız vardır” şeklinde konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16936.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

35 yaşındaki adam intihar etti
35 yaşındaki bir adam, girdiği bunalım sonrasında kendini asarak canına kıydı.
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Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak Yeni
Saray Sitesi E Blok'ta meydana gelen olayda, 35 yaşındaki R.E.'nin girdiği bunalım
sonrasında kendisini banyoda bulunan boruya asarak intihar ettiği öğrenildi.
Ailesinin fark ederek indirdiği R.E.'ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından
yapıldı. Hayati tehlikesi bulunan R.E.'yi sağlık ekipleri kalp masajı yaparak hayatta tutmaya
çalıştı. 35 yaşındaki R.E., ambulansla hastaneye kaldırılırken, yakınları sinir krizleri geçirdi.
Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen R.E. hayatını kaybederken,
yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16937.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

KTO’nun yeni meclis başkanı Ömer Gülsoy
oldu
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Filiz’in istifa etmesinin ardından boşalan Kayseri Ticaret Odası
Meclis Başkanlığı’na Ömer Gülsoy seçildi. İki adayın yarıştığı çekişmeli seçimde Ömer
Gülsoy 47, Mustafa Ay ise 45 oy aldı.
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Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Filiz, Paralel yapı operasyonları kapsamında
birkaç kere ifadesi alınmış, sonrasında ise üyelerin çoğunluğunun baskısına dayanamayarak
Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Bu gelişmenin ardından Nisan ayı olağan meclis toplantısı için bir araya gelen Kayseri Ticaret
Odası Meclisi yeni başkanını seçti.
Osman Arıkan’ın geçici meclis başkanlığı yaptığı toplantıda Ömer Gülsoy ve Mustafa Ay
başkanlık için yarıştı.

Kapalı zarf usulü gerçekleştirilen seçimlerde 92 üye oy kullandı. Bunlardan 47’sinin oyunu
alan Gülsoy, seçimden galip ayrılarak KTO’nun yeni meclis başkanı oldu. Mustafa Ay ise 45
oyda kaldı.
Gülsoy: Gayretimiz artarak devam edecek
Meclis Başkanı seçilen Ömer Gülsoy sıcağı sıcağına yaptığı açıklamasında “Şimdiye kadar
hep başarılarından söz ettiren ve tüm Türkiye’ye örnek olan odamızı daha ileriye götürmek
için çaba sarf edeceğiz” dedi.
Ay: Kol kola yürüyeceğiz
Mustafa Ay ise “Kimin seçildiği önemli değil. Kol kola yürümeye devam edeceğiz. Önemli
olan KTO’nun geleceği. Bunun için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16938.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Kayısıyı don vurdu, Yeşilhisar sıkıntılı
Geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava dalgasının ardından yaşanan don vakalarının
Yeşilhisar ilçesinde erken çiçek açan kayısı ağaçlarını zarara uğrattığı öğrenildi. İlçede zararın
% 80 ile % 90 arasında olduğu belirtildi.
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Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Metin Altıparmak, ilçede yıllık ortalama 10-12 bin ton
arasında kayısı üretimi olduğunu ancak don olayından sonra bu yıl ki beklentilerinin sadece
bin 500 ton civarında olduğunu söyledi.
Başkan Metin Altıparmak, bu yıl tarımsal üretim döneminin başladığı Ekim ayından buyana
hava sıcaklıklarının özellikle Kasım, Aralık ve Şubat aylarında mevsim normalleri üzerinde
gerçekleşmesinin meyve ağaçlarında tomurcukların zamanından önce aktif hale geçmesine
yol açtığını, meyve ağaçlarında erken çiçeklenme meydana geldiğini vurguladı.
"Birçok meyve ağacında Mart ayı sonunda oluşması beklenen erken uyanma ve çiçeklenme,
bu yıl artan hava sıcaklıkları nedeniyle yaşanan ‘yalancı baharla’ bir ay önce gerçekleştiğini
belirten Altıparmak, “Mart ve Nisan aylarında gerçekleşebilecek düşük hava sıcaklıklarının
özellikle meyveler için hayati önem taşıdığı uzmanlar tarafından da vurgulanmıştı. Ayrıca risk
taşıyan Mart ayı içinde hava sıcaklıklarına yönelik açıklama yapılmıştı. Nitekim, 16-20 Mart,
27-29 Mart 2016 tarihlerinde yoğun yaşanmakla birlikte Mart ayının ikinci yarısında don,
ilçemizde erken açan meyve ağaçlarındaki çiçeklerde etkili oldu" dedi.
Risk devam ediyor
Söz konusu zararın meyve oluşumunu ve sonuçta verimi ne kadar etkileyeceği konusunda
tahmin yapmanın mümkün olmadığını belirten Altıparmak, " Mart ayında gerçekleşen don
riskinin yanı sıra Nisan ayı da oldukça önemli. Nisan ayında don riski devam ediyor. Bu ay
gerçekleşebilecek don zararının meyvelerde kaybı daha fazla olabilir. Meyvecilikte elverişli
koşulların sağlandığı dönemlerde de meyve ağaçlarında açan çiçeklerin hepsi meyve

bağlamamaktadır. Normal verim yıllarında açan çiçeklerin yaklaşık olarak elma ve armutlarda
yüzde 10-15, kayısılarda yüzde 15-20, kirazlarda yüzde 25-30’u yeterli bir ürün
sağlamaktadır” diye konuştu.
Çiftçinin zararıarşılanmalı
Yeşilhisar çiftçisinin 3 yıldır don olayları nedeniyle mağdur olduğunun altını çizen Başkan
Altıparmak, yüksek miktarlardan dolayı bir çok çiftçinin TARSİM yaptıramadığını
anlattı. Mağdurların zararının karşılanması için devlet desteğinin şart olduğunu vurgulayan
Altıparmak, “Geçimini bu işten sağlayan üreticiye dekar başına zararının ödenmesi
gerekiyor.” dedi.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16939.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

“Vatanı olmayanın hiçbir şeyi olmaz”
KTO’daki Paralel Yapılanma ve Meclis Başkanı Mehmet Filiz’in istifası hakkında görüşlerini
aldığımız Kayseri Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Kayseri Meyve Sebze Komisyoncuları
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altıntop “vatanı olmayanın hiçbir şeyi olmaz.
Memleketimizin, ülkemizin kıymetini bilmemiz lazım.” dedi.
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Kemal Altıntop, Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Filiz’in istifası öncesi ve sonrasında
yaşananlara değinerek şunları söyledi:
İstifa ederek en doğrusunu yaptı
“Bizim Ticaret Odası Meclis üyesi olarak kimseyi karalama gibi bir haddimiz olamaz.
Herkes suçu ispatlanana kadar masum. Mehmet Filiz arkadaşımız kimseyle sıkıntısı olmayan
iyi bir arkadaş. Hiçbir meclis üyemizin de Mehmet Filiz ile bir alıp veremediği yok.
Paralel yapılanması davasından birkaç kere ifadesinin alınmasının ardından istifa etmesinin
hem kendisi hem de KTO açısından iyi olacağı kendisine söylendi. Paralel denen
arkadaşlarımız var mıdır içimizde onu bilemem, bu herkesin vicdanına kalmış. Günahı
herkesin kendi boynuna. Bazı şeyler belki konuşulmuyor ama herkes birbirini bilir. Ama
vatanı olmayanın hiçbir şeyi olmaz. Memleketimizin, ülkemizin kıymetini bilmemiz lazım.
Hazırlanan dilekçeye imza atanlardan birisi de bendim. Kimse kimseyi zorlamadı. Kim Filiz’e
‘Başkanım ben zorlandım. İstemeden attım’ dediyse yalan söylemiş. Zaten gizli saklı bir
yemek toplantısı değildi. Dediğim gibi ben de attım. Odamızın selameti için bunu yaptım.
Başından beri en doğru şeyin istifa etmesi olduğunu söyledik. En son ki meclis toplantımızda
da oylamaya gerek kalmadan gerekeni yaptı. Bana göre doğru bir şey yaptı.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16940.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

“Yilli” Fenomen Şaban
O, sosyal medyanın en eğlenceli uygulaması olan Vine’da Kayserili bir fenomen. Çektiği 7
saniyelik vine videolarıyla 215 bin takipçiye ulaşan ve 96 milyon döngü alan Şaban
Büyükbakırcı, Kayseri şivesi ile yaptığı vine’larla büyük ilgi görüyor.
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Twitter’in ürettiği Vine uygulamasında çekilen 7 saniyelik eğlenceli videolar, gençler
arasında büyük ilgi odağı. Pek çok kişinin 7 saniyede çektiği videolarla “fenomen” haline
geldiği ve ciddi maddi gelirler sağladığı bu uygulamada videolar çekerek 215 bin takipçiye
ulaşan Şaban Büyükbakırcı “Camii Kebir Cemaati”, “İslamic life”, “Teori çürüten adam” ve
daha pek çok konusu ile tebessüm ettiriyor.
(Fatma Ural-Beyza Kanlıoğlu)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16941.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Kayseri’nin mutlu Hintlileri
• Kayseri’de aklın ve yeteneğin varsa kazanacağından eminsin. İnsanlar senin üzerinden
kazanmak isteseler bile seni değerlendiriyorlar. Şans veriyorlar. • Burada insanlar iyiyse çok
iyi, kötüyse de çok kötüler. Ortası yok. Kötüler ise kendisi için kullanıyorlar. Münafıklık
yapıyorlar • Bizde dini nikâhı da resmi nikâhı da imam kıyar. Siz Müslüman bir ülkesiniz
sizde niye böyle değil anlamıyorum. • İngilizce öğretmenleriniz bile İngilizce konuşamıyorlar.
• Bizde gelin erkeklerin yanında dans ettiğinde bir yıl konuşulur, ayıplanır. Dans sahneleri
bizde hep filmlerde olur. Gerçekte öyle değil.
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Hindistanlı Fiza Qalbi ve Parvez Muhammed çifti Kayseri’de yaşıyor. Eşinin Kayseri’de
yaşama teklifini kabul edip ülkesini, ailesini bırakıp gelen Fiza Qalbi ile güzel bir söyleşi
gerçekleştirdik.3 ayda öğrendiği Türkçesi hayret verici. Bakın Kayseri için neler söylüyor ve
yapıyor.
Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Fiza Qalbi kimdir?

25 yaşındayım. Hindistan Haydarabad’lıyım. Haydarabad’da eğitimimi tamamlayıp
evlendim. Dört buçuk yıl Hindistan’da sonra bir sene de Dubai’de çalıştım. Son bir senedir ise
burada yaşıyorum.
Haydarabad nasıl bir şehir?
Hindistan’ın en büyük beşinci şehridir. Aslında, 1724’de Hindistan’da Türk asıllı
Müslüman bir devlet olarak kurulmuştur; Haydarabad Nizamlığı. Sizin için Osmanlı nasılsa
bizim için de Haydarabad Nizamlığı öyledir. Müslümanlar için, yemekler için ve evlilik
kültürü için çok meşhur bir şehirdir. Sadece Hindistan için değil. Müslüman ülkeleri içinde de
meşhurdur. Yani evlenmek isteyen Araplar bizim şehrimize gelir, kız alıp giderler.
Haydarabad’lı kadınlar evlilik için ideal olarak görülürler. Çok iyi yemek yaparlar. Çok
kültürlüdürler, saygılıdırlar.
Ülke değiştirmeye nasıl karar verdiniz?
Eşim Hindistan’da mühendislik okudu. İkimiz de orada çalışıyorduk. Hindistan’da ne kadar
güzel eğitim alırsan al, ne kadar güzel bir işin olursa olsun hak ettiğini kazanamıyorsun.
Zenginler çok zengin, fakirler çok fakirdir. Hindistan’da hayat kaliteni arttırmak için hiç
şansın yoktur. Daha iyi yerlere gelme, daha iyi şartlarda yaşama şansın yoktur, hep aynı
seviyede kalırsın. Eşim Türkiye’de okumak için girdiği sınavı kazanınca ülkenize gelmeye
karar verdi. Önce Ankara’ya, sonra da Kayseri’ye geçti. Çok sabrettim, eşimin okulu bitene
kadar Hindistan’da bekledim. Bu sırada ben de bir sene kadar Dubai’ye gidip çalıştım. Eşim
okulunu bitirip Hindistan’a döneceği sırada ise iyi bir iş buldu. İş bulunca biz de Türkiye’de
kalmaya karar verdik böylelikle ben de Kayseri’ye geldim.
Dubai’yi işçi olarak değerlendirdiğinde nasıl bir yer?
Ben daha önce Haydarabad dışına hiç çıkmamıştım. Dubai’ye gidince oradaki her şey beni
büyüledi. Dubai her şey için çok büyük bir şehir. Teknolojisi çok ileri düzeyde. Büyük
şansların ve büyük rekabetlerin olduğu bir yer. Büyük markaların reklamları ilk olarak
Dubai’de yayınlanmaya başlar. Dubai’ye giderken ne olacağını bilmiyordum. Büyük bir risk
alıp Allah’a güvendim. Pek çok şirkete CV gönderdim. Görüşmeler yaptım. Çalışma
pozisyonları ne kadar iyi olsa da rekabetten dolayı işe alınmanız da, devam etmeniz de
zorlaşıyor. Bir pozisyon için en az iki bin kişi başvuruyor. Dubai Müslüman bir ülkenin şehri
ama ahlaktan yoksun bir şehir. Ahlaki yönden çok kötü bir yer. Çalıştığım dört şirkette iyi
olduğu kadar kötü tecrübeler de yaşadım. Sağlık sigortamızı karşılamadılar ve hastalandığım
zaman tedavi olmak için Hindistan’a gitmek zorunda kaldım. Eğer ben Dubai’de tedavi olmak
isteseydim üç veya dört aylık paramı vermek zorunda kalacaktım. Tedavimi olup işime tekrar
döndüğümde yerime başkasını bulmuşlardı. Paramı da vermediler. Orada insanlar çok
acımasızlar. Bir buçuk sene birkaç şirkette çalıştıktan sonra daha fazla dayanamayıp işten
ayrıldım. Eşim de Kayseri’de rahat bir iş bulduğunu söyleyince Hindistan’a döndüm ve bir
süre dinlendim. Sonra Kayseri’ye yerleşmeye karar verdik.
Dubai’deki tecrübelerden sonra Kayseri’de yaşamayı nasıl göze aldın? Kayseri’de sizi
çeken şeyler tam olarak nelerdi?
Ben Dubai’ye gitmeden önce eşim Ankara’daydı ve kesinlikle Türkiye’ye yerleşmek gibi
bir niyeti yoktu. Bana ‘Türkiye’ye gel’ dememişti. Hindistan’a tekrar gelecekti. Ama ne
zamanki Kayseri’ye geldi o zaman bu fikir oluşmaya başladı. ‘Sen Türkçe’yi iyi biliyorsun.
Ben ne yapacağım? Orası nasıl bir yer? Kültürü nasıl? Bayanları nasıl? Hayat nasıl? ’ diye
sordum. Bana anlattıklarından sonra gelmeye karar verdim.
Kayseri’de yaşamak için seni ikna eden şeyler ne oldu? Nasıl bir yer Kayseri?
Kayseri yaşanacak bir şehir. Bayanlar çok kapalı (tesettürü kastetmiyor). Moda dertleri
yok. Hayat standartları çok kaliteli ve üstelik ucuz. Burada az parayla iyi yaşıyorsun, diğer
şehirlerde öyle bir şey yok. Her şeyin iyisi var. Kolay yaşanan, hiç trafik olmayan bir yer.
Kalabalık değil, rekabet yok. Hava çok güzel. Temiz hava var sürekli. Yolları çok geniş. Bir
kere çok güvenli. Senin eşin senindir, sen de onunsun. Yaşama şartlarını çok sevdim. Ben

düşündüm niye Hindistan’da ya da Dubai’de zor bir hayatı tercih edeyim? Küçücük bir şey
için neden çok çalışayım? Burada kolay bir hayat yaşamak varken... Kayseri’de aklın ve
yeteneğin varsa kazanacağından eminsin. İnsanlar senin üzerinden kazanmak isteseler bile
seni değerlendiriyorlar. Şans veriyorlar. Başka yerlerde aklın ve yeteneğin hiç kıymetli
değildir. Burada çok kıymetli ve kazanacağın kesin.
Buraya yerleşince, insanlarla tanışınca fikrin değişti mi? Şu an nasıl
değerlendiriyorsun?
Burada insanlar iyiyse çok iyi, kötüyse de çok kötüler. Ortası yok. Kötüler ise kendisi için
kullanıyorlar. Münafıklık yapıyorlar. Psikolojik zarar veriyorlar. Ben de bunu anladığımdan
beri kötüleri bırakıp iyileri arıyorum. Hesap yapmadan yaşayanları, iyileri bulmaya
çalışıyorum çünkü buradaki iyi insanlar da başka yerde yok. Biz Hindistan’da kendimizi
korumak zorundayız. Sokağa çıktığımız zaman tesettürü farz olduğu kadar kendimizi
korumak için kullanırız.
Şu an Kayseri’de nasıl bir hayat sürüyorsun? Neler yapıyorsun?
Eğer yabancı bir ülkede yaşamak istiyorsan, dillerini çok iyi bilmek zorundasın. Biliyorsan
bu büyük bir avantaj. Kayseri’ye geldiğimde uzun süre sessiz kalmak zorunda kaldım.
Dilinizi bilmediğim içi.. Üç dört ay gözlem yaptım ve eşimden dinledim. Dili öğrenmeye
başladığım zamansa boş oturmaktan çok sıkıldım. Benim yeteneklerim var ve bir şeyler
yapabileceğimi düşündüm. Burada olmayan şeyleri yapmak istedim. O zaman tanıştığım
insanların yönlendirmesi ile Köşk Sosyete pazarında stant kurup Hint kınası yapmaya
başladım. Dil öğrenmem, kazanç sağlamam, insanlar hakkında gözlem yapmam bana çok
tecrübeler kazandırdı. Çok iyi geçti ve Türkleri çok sevdim. Kına geceleriyle ilgili bilgiler
almaya başladım. Yapabileceklerimi bulup onları yapmaya başladım.
Neler mesela?
Kına gecelerine katılıp geline ve arkadaşlarına Hint kınası yapıyorum. Gelinlere Hint
kıyafetleri kiralıyorum. Kıyafetlerimi diğer yerlerdeki gibi soygun yaparak kiraya
vermiyorum. Uygun fiyatlara kiralıyorum. Kayseri’de Hint hayranı çok olmasına rağmen Hint
kıyafetleri yoktu. Ben de onları getirdim ve kiraya veriyorum. Ayrıca özel İngilizce dersleri
veriyorum. Sizin ülkenizde dil öğrenmek çok zor anladığım kadarıyla. İngilizce
öğretmenleriniz bile İngilizce konuşamıyorlar.
Kayserililerle ticaret yapmak kolay oluyor mu?
Hiç sorma. Ben anlamıyorum. Zaten ucuza veriyorum ama onlar daha da ucuza istiyorlar.
Hemen ‘çok pahalı bu’ diyorlar. İndirim istiyorlar, pazarlık yapıyorlar. Bir de ‘Ben sana
müşteri getireceğim’. ‘Sen zaten benim müşterimsin. Başka müşteri istemiyorum ’ diyorum.
Neden kendi pazarlığından önce sonra olabilecek bir alışveriş için pazarlık yapıyorlar? Marka
olduğu için çok para veriyorlar. Kalitesine hiç bakmıyorlar. Marka o kadar önemli
olmamalı,kaliteli olmalı ama burada bu durum çok farklı.
Sizin kültürünüz ile Türk kültüründeki düğünleri değerlendirdiğinizde neler söylemek
istersiniz?
Burada düğün olacağı zaman bütün ayrıntılara önem veriyorlar. Salonlar, gelinlik,
kıyafetler, müzik… Bütün ayrıntıları düşünüp ne kadar çok para harcıyorlar( 23 Rupi = 1 TL
). Biz Hindistan’da kaç kişi gelecek, kaç çeşit yemek lazım diye düşünürüz bunun için para
harcarız. Bizim için önemli olan budur. Düğünler için bir-iki yıl önceden hazırlık yapılır.
Evler satılır veya rehin olarak verilir düğün yapabilmek için. Bizde önemli olan kaç kişinin
geldiği ve kaç kişinin yemek yediğidir. Biz bunun bereketli olacağını düşünürüz. Ne kadar
pahalı kıyafet giyiyor, ne kadar pahalı bir yerde düğün yapıyor bunlar bizim için ikinci sırada.
Burada kına geceleri çok önemli ama biz Müslümanız. Gelinin kıyafetleri, yaptıkları size çok
normal geliyor. Bizde gelin erkeklerin yanında dans ettiğinde bir yıl konuşulur, ayıplanır.
Nasıl yani, siz hep dans etmiyor musunuz? 

Onlar filmlerde olur. Gerçekte öyle değil. Ayrıca nişanda bizde sadece yüzük takılmaz.
Yüzük, kolye veya halhal takılır.
Nişan törenleriniz nasıl oluyor?
Damat ne isterse onu alır. Yüzük bizde önemli değil. Hediye ile ‘sen benim eşim
olacaksın’ demiş oluyoruz. Damatlar nişana gelmezler, dini nikâh olmadığı için. Damadın
annesi ve görümceler gelir. Alınan kıyafetler ve hediyeler için gelin gitmez. Damat seçer, ne
isterlerse onu alırlar. Eğer damat çok iyi bir insansa gelini alışverişe götürüp kendisine
seçtirir. Normalde gelin sadece ayakkabı numarasını söyler. Kına gecesi günü ise bayanlar
gelinin evinde toplanır. Çok fazla hediye ile damat tarafı gelinin evine gelir. Büyük hediye
paketleriyle gelirler. Meyveler, kıyafetler, ayakkabılar, çerezler, badem, hurma, çeyizler gelir.
Kına gecesine yine damat gelmez. Kına gecesinde yemek yenilir, güllerle yapılmış kolyemiz
vardır o takılır, parfüm gibi özel bir kokumuz vardır. O sürülür. Aile fotoğrafları çekilir. Tabi
bizim fotoğraf çekimlerimiz sizinkiler gibi de olmaz. Resmi çekiliriz.
(“Erkekler kendi aralarında kına yaparlar mı?” sorusuna aldığım cevap ise çok hoşuma gitti.
Bizde olduğu gibi onlarda da öncelik gelinde olmuş olacak ki önce “erkekler kına gecesi
yapmaz” dedi, sonra özür dileyerek onların da kına yaptığını hatırladı.)
Damat eline kına yakar, sizin gelinlerinize yaptığınız gibi sadece avuç içine ve yuvarlak
olarak. Gelin ise kollarına ve ayak bileklerine kadar desenli Hint kınası yapar. Nikah günü
(düğün günü) gelin yeşil şal giyer. Nikâh elbisesini de kına gecesinde getirirler.
Nikâh günü damadın akrabaları damat evine, gelin tarafı da gelinin evine gider. Düğünler
genelde evde olur. Gelinin evinde olur. Damat atla (ya da başka bir şey de olabilir) gelinin
evine gelir. Çok zenginler ve isteyenler salon tutar. Salon tutulursa önce gelin tarafı salona
gider. Damat alayı arkadan gelir.
Sizde ‘naz evi’ erkek evi anlaşılan. Peki, nikah nasıl kıyılıyor?
Bizde aşk evliliği büyük ayıp olarak algılanır. Genellikle evlilikler görücü usulü olur.
Bizde başlık parası vardır. Erkeklerin tahsiline, maaşına göre kızın ailesi para verir. Ticaret
yapıyor gibi evlenilir. Bizde kültür böyledir. Severek evlenseler bile görücü usulü kurallarını
uygularlar. Diğer türlüsünü, sevgili olduklarını ilan etmek ayıptır. Bizde dini nikâhı da, resmi
nikâhı da imam kıyar. Resmi nikâhta, dini nikâh da kıyılmış olur. Siz Müslüman bir ülkesiniz,
sizde niye böyle değil anlamıyorum. Düğün yerinde gelin ve damat ayrı ayrı yerlerde
beklerler. Misafirleriyle ilgilenirler. Nikâh kıyılacağı zaman imam önce geline gider, hem dini
nikah akdini gerçekleştirir hem de resmiyet için gerekli evrakları imzalatır. Sonra imam
damada gider aynı şekilde. Gelin abdest alıp süslenmeden, doğal olarak gelmiştir düğün
yerine. Nikâh gerçekleştikten sonra gelin hazırlanır, makyaj yapıp süslenir. Sonra gelinle
damat aynı yere getirtilip oturtulur. Ama arada perde vardır. Perdenin altında, ikisinin
ortasında, yerde bir ayna vardır. Aynadan birbirlerini ilk defa görürler.
Ayna neden?
Çünkü gelin ve damat oldukları için utanırlar. Gelinin gözünde de şal kapalı olduğu için
aynadan bakarlar birbirlerine ilk defa. İlk defa orda görürler birbirlerini. Tabi şimdi ki gençler
öyle değil daha önce görüyorlar ama benim anne babam, eşimin anne babası o şekilde
evlenmiş. Artık maalesef azalıyor bu kültür.
Bu gerçekten çok güzel bir adetmiş. Ne kadar hoş ve özel bir şekil.
Tabi ki unutmamak gerekir ki bunlar sadece Müslümanlar için. Çok fazla din, çok fazla
adet vardır Hindistan’da.
Çok teşekkür ederim. Gözlemlerin ve verdiğin bilgileri dinlemek çok keyifliydi. Son olarak
söylemek istediğin bir şey var mı?
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16942.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

TÜSİAD' da Boydak depremi
Paralel Yapı operasyonlarında tutuklu olan Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak
TÜSİAD yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. İstifa gerekçesi olarak TÜSİAD’ın toplantı ve
faaliyetlerine katılamaması gösterildi.
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TÜSİAD'dan Memduh Boydak’ın istifasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
"Sayın Memduh Boydak, Yönetim Kurulu'nun toplantı ve faaliyetlerine hali hazırda iştirak
edemiyor olması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. 2013-2014
Dönemi Yönetim Kurulu'nda görev alan ve 2015- 2016 Dönemi Yönetim Kurulu
çalışmalarını Mart ayına kadar sürdüren Sayın Memduh Boydak'a özverili çalışmaları ve
değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Memduh Boydak'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevini Yönetim
Kurulu Yedek Üyemiz Erol Bilecik üstlenmiştir"
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16943.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Kayseri çiçek açtı
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Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen lale, menekşe, sümbül ve nergislerin açmasıyla
birlikte Kayseri, caddeleri bambaşka bir çehreye büründü.
Baharın gelmesiyle birlikte park ve bahçelerin bakımına hız veren Büyükşehir Belediyesi’nin
sorumluluk alanlarındaki park ve bahçelere diktiği çiçekler açarken, kente ayrı bir hava kattı.
Rengârenk görünümleriyle yer alan menekşelere bugünlerde laleler de eşlik etmeye başladı.
Başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere parklar, kavşaklar, kaldırımlar ve refüjlere dikilen
laleler ile şehir adeta lalezara dönüştü.

Vatandaşların büyük beğenisini kazanan lale, sümbül, menekşe ve nergisler Kayseri'yi birkaç
hafta daha süsleyecek, ardından yerini yaz çiçeklerine bırakacak.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16944.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Bilet dolandırıcılığı sanıkları mahkemede
Kayseri’de halk otobüslerindeki bilet okuma cihazları üzerinden usulsüzlük yaptığı iddiasıyla
başlatılan operasyonda gözaltına alınan 27 halk otobüsü şoförü, geçirildikleri sağlık
kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne gelen ihbarlar üzerine 2014 ve 2015 yıllarında, bazı özel
halk otobüsü şoförlerinin, otobüs içerisinde bulunan ve ‘validatör’ (okuma cihazı) adı verilen
cihaza müdahale edip bileti arızalı diye okutmayarak, kendilerin anlaşmalı olduğu bilet
bayilerine götürdüğü ve bu şekilde bayilerden para alarak kamuyu 1 milyon TL zarara
uğrattıkları tespit edilmişti. Olayın tespiti üzerine geçtiğimiz hafta Cuma günü düzenlenen
operasyonda 45 halk otobüsü şoförü gözaltına alınmış, 18 kişi ifadelerinin ardından serbest
bırakılmıştı. Gözaltına bulunan 27 halk otobüsü şoförü, geçirildikleri sağlık kontrolünün
ardından mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16945.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Genç dergisi 115. sayıya ulaştı
“Ebedi gençlik dergisi” Genç’in Nisan sayısı yayımlandı. “Uyanın artık rüya vaktidir”
kapağıyla 115. sayısı çıkan dergi abone olan herkese 10. yıl hediyesi olarak Ali Can’ın
“Medeniyet Öncülerimizden 365 Fikir” isimli kitabını hediye ediyor.
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“Tarih Gastesi” ilaveli dergide Dünya Gündemi’ni Beytullah Demircioğlu yorumluyor.
Mehmet Lütfi Arslan’ın hazırladığı “Uyanın artık rüya vaktidir” dosyasında “Bizim bir

rüyamız var. Daha doğrusu her birimiz kadar biricik ve özel rüyalarımız var. Biz rüyası olan
GENÇ’leriz. Herkes uyurken rüya görür, biz rüyamızı uyanıkken görmeye ahdettik.
Yeryüzünün varisi olacak salihlerin başrolde olduğu, dünyanın hakkındaki murada uygun
tanzim edildiği, insanın can dostunu dost, hakiki düşmanını düşman bildiği bu rüya hepimiz
kadar gerçek, erişip de gerçekleştirmek zorunda olduğumuz potansiyelimiz kadar mümkün ve
muhtemeldir. Biz rüyamız olmadan yaşayamayacağımızı düşünüyoruz. Bu sayımızda oturduk,
GENÇ’in yazarları olarak her birimiz kadar renkli rüyalarımızı yazdık. Sizin de rüyanız olsun
diye... Rüyamızı bilelim, rüyamızla bilinelim ve rüyamızla bitmeyecek bir hayata uyanalım
diye, haydi buyurun…” deniliyor.
Osman Nuri Topbaş hoca’nın yazısı
Adem Özköse, Asım Gültekin, Ayşegül Genç, Yunus Emre Tozal, Yusuf Temizcan, Selim
Tiryakiol, Merve Eren, Dr. Adem Ergül, Alican Tatlı, Merve Büşra Kibritçi, Sinan Özgenç bu
sayıya katkı sağlayan isimlerden bazıları…
Osman Nuri Topbaş hoca’nın “Gönül dergahından hikmetler”i de ilgiyle okunan yazılar
arasında… Topbaş hoca yazısında “Ebediyet yolculuğumuzun en çetin geçitleri olan; son
nefes, kabir, kıyâmet, mîzan ve Sırat’ta Rabbimiz’in imdadımıza yetişmesini istiyorsak,
bugün ilâhî emir ve nehiylere titizlikle riâyet ederek Cenâb-ı Hakk’ın yardımına lâyık hâle
gelmeye gayret göstermeliyiz. Bilhassa rahatlık zamanlarında Rabbimizi daha çok hatırlayıp
kulluk edebi içinde vazifelerimizi güzelce îfâ etmeliyiz ki; zorluk ve meşakkatlerle
karşılaştığımızda, Rabbimiz de bizi hatırlayıp ilâhî Nusret ve inâyetinden mahrûm etmesin...”
diyor. Biz de bu güzel temennilere “amin” diyor ve özellikle gençlere bu zengin içerikli
dergiyi hararetle tavsiye ediyoruz.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16946.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Ünlü Kazak grubu Erturan Kayseri’de
Kazakistan’ın Türk Dünyasında çok sevilen müzik grubu Erturan yarın (06 Nisan 2016
Çarşamba) akşam saat:19:00’da ERÜ Sabancı Kültür Sitesi’nde Kayserililerle buluşacak.
Erciyes Üniversitesi tarafından davet edilen grubun konserine giriş ücretsiz olacak.
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Erturan grubu, Türk Dünyasının bölünmeyerek birleşmesini anlatan “Türk Kanı” gibi şarkıları
ve orijinal klipleriyle tanınıp seviyor. Grup üyeleri müziklerinde dombıra, kopuz, kıl kopuz,
şaman davulu vb. Orta-Asya enstrümanlarını kullanıyor.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16947.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Kayseri’den terör mağdurlarına kardeşlik
eli
Mazlumder, İHH, Şefkat-Der, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Erciyes Feneri Derneği,
MEMUR-SEN ve Verenel Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan bir
tır dolusu yardım malzemesi Mardin’deki terör mağdurlarına dağıtılmak üz
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Mazlumder, İHH, Şefkat-Der, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Erciyes Feneri Derneği,
MEMUR-SEN ve Verenel Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan bir
tır dolusu yardım malzemesi Mardin’deki terör mağdurlarına dağıtılmak üzere Mardin
Dayanışma ve Kardeşlik Platformu’na gönderildi.
Mardin Dayanışma ve Kardeşlik Platformu Sözcüsü Mustafa Aydın ile de telefon bağlantısı
sağlanarak yardımla ilgili görüşleri alındı.
Ahmet Taş’ın açıklaması
Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu adına bir konuşma yapan Ahmet Taş şunları
söyledi:
“30 yılı aşkın bir süredir devam eden PKK saldırıları ve karşılığında yapılan güvenlik
operasyonlarında ülkemizin Güneydoğu ve Doğu bölgesinde 40 bine yakın insan hayatını
kaybetti. Analar ağladı, yuvalar dağıldı, çocuklar yetim, eşler dul kaldı. Bölgenin ve ülke
genelinin kalkınması için harcanacak milyonlarca dolarımız silahlı mücadeleye gitti.
Yatırımlar yapılamadı, kardeşliğimiz zarar gördü. Temmuz 2015’te PKK’nın barış sürecini
bitirdiğini ilan edip silahlı saldırılara başlaması bölgedeki bazı belediye ve partilerin öz
yönetim ilanı sonunda, kamu düzenini sağlamak için güvenlik güçlerinin başlattığı
operasyonlar sonucunda çıkan çatışmalarda, o günden bu güne yüzlerce asker, polis, korucu,
sivil vatandaş şehit oldu, binlerce PKK elemanı da öldürüldü. Çatışmalar sebebiyle can
güvenliği tehlikeye giren yüz binlerce bölge insanı yaşadıkları yerleri bırakarak yakın ve uzak
bölgelere göç edip canlarını kurtarmanın, sıkıntılar içinde hayata tutunmanın derdine düştüler.
Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu olarak bölgede yaşanan terör mağduru
kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ortaya koymak, Van depreminde olduğu gibi onlara
yalnız olmadıklarını ve kardeşliğimizi hatırlatmak için bir tır dolusu ihtiyaç malzemesini
Mardin Dayanışma ve Kardeşlik Platformu yolu ile evini barkını terk ederek bu şehre yerleşip
hayata tutunmaya çalışan terör mağdurlarına ulaştırılmak üzere gönderdik. Emeği geçen, katkı
veren tüm kurum, kuruluş ve şahıslara teşekkür ediyorum.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16949.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Aynı mahalleden 3 günde 3 yiğit
Kayseri üç günde üçüncü şehidini uğurladı. Birer gün arayla gelen şehit haberleri kentte
yaşayanları üzdü. Gelen şehitlerin ikisi aynı sokakta, üçünün de Esenyurt Mahallesi’nde
olması ilginç bir tesadüf oldu. Son şehit haberi ise Mardin’den geldi.
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Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonda terör örgütü PKK militanlarınca düzenlenen
roketatarlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Kurmay
Binbaşı Turgay Çelik’in cenaze namazı eşinin memleketinde kılındı. Sivaslı olan şehit binbaşı
eşinin isteği üzerine Kayseri Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.
Güneydoğu’da devam operasyonlarda gelen şehit haberleri ülke genelinde üzüntüye neden
oluyor. Kayseri son 3 günde terör operasyonlarında
Hakkari Yüksekova ve Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde birer gün ara ile 3 şehit verdi. Şehitler
yine birer gün arayla büyük bir kalabalığın katılımıyla uğurlandı.
Eşinin memleketinde uğurlandı
Binbaşı Turgay Çelik’in naaşı, eşi Hayriye Çelik'in isteği üzerine eşinin memleketi
Kayseri’ye getirildi. İkindi namazını müteakip Kalemkırdı Camii'nde İl Müftüsü Şahin Güven
tarafından kıldırılan cenaze namazına, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın, Jandarma Bölge
Komutanı Tuğgeneral Uğur Özcan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Turgay Çelik’in naaşına baba Mustafa Çelik omuz verdi. Şehidin tabutu başında
gözyaşlarına boğulan anne Alime Çelik , “Oğlum topraklara mı düştün? Gamzeli oğlum!”
diye ağıt yaktı.
Aynı mahallede üç şehit
Üç günde gelen üç şehidin de aynı mahallede olması mahalle sakinlerini derinden etkiledi. 3
gün önce şehit olan komiser yardımcısı Mustafa Sezgin'in baba ocağıyla, şehit binbaşının
Turgay Çelik’in kayınpederinin evi Melikgazi İlçesi Esenyurt Mahallesi Erman Sokakta karşı
karşıya bulunuyor. Şehitlerin evlerine karşılıklı asılan bayraklar, görenleri duygulandırdı.
Şehit Mehmet Polat’ın baba ocağı ise aynı mahalle Alan Sokak’ta yer aldı. (Ahmet Bolat)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16950.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Sarıkeçililer yine göçe hazırlanıyor
SON GÖÇERLER: Anadolu’nun göçen son Yörükleri Sarıkeçililer, bu ay sonunda yine
yollara düşecekler. Kış mevsimini Mersin'in Silifke, Erdemli, Anamur, Gülnar ve Aydıncık
ilçelerinde, yaz mevsimini ise Konya ve Karaman yaylalarında geçiren Sarıkeçilileri
Silifke’nin Yeşilovacık Tisan bölgesindeki kıl çadırlarında ziyaret ettik.
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KAYSERİ BAĞLANTISI: Kayseri’den geldiğimizi öğrenen Yeşilovacık Son Göç Eden
Sarıkeçililer Türkmenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Yağal ve Başkan
Yardımcısı Musa Yağal, dedelerinin bir dönem Kayseri’ye kadar göç ederek Tomarza-Develi
arasındaki Toklu-Kösmez Dağı’nda Berçin, Aslantaş ve Aleler yaylalarında yayladıklarını
söyledi.
Onlar Anadolu’nun göçen son Yörükleri Sarıkeçililer… Her daim hareket halinde, her daim
göçe hazırlar… Nitekim bu ay sonunda yine yollara düşecekler.
Kış mevsimini Mersin'in Silifke, Erdemli, Anamur, Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde, yaz
mevsimini ise Konya ve Karaman yaylalarında geçiren Sarıkeçilileri Silifke’nin Yeşilovacık
Tisan bölgesindeki kıl çadırlarında ziyaret ettik.
Kayseri’den geldiğimizi öğrenen Yeşilovacık Son Göç Eden Sarıkeçililer Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Yağal ve Başkan Yardımcısı Musa Yağal, dedelerinin
bir dönem Kayseri’ye kadar göç ederek Tomarza-Develi arasındaki Toklu-Kösmez Dağı’nda
Berçin, Aslantaş ve Aleler yaylalarında yayladıklarını söylediler. Yağal kardeşler gazetemiz
aracılığıyla Kayseri halkına da selamlarını ilettiler.
Yeni göç 25 Nisan’da
Yine göç heyecanı içinde bulduğumuz “son göçerler” Sarıkeçililerin 25 Nisan’da Karaman ve
Konya’nın yaylalarına göç edeceklerini, bunun için hazırlıklara başladıklarını öğrendik. Bu
konuda bilgi aldığımız Yağal kardeşler; Bozkır, Ilgın, Kadınhanı Beyşehir, Seydişehir’e kadar
uzanarak yazı buralarda geçirdiklerini söylediler.
Dönüş Eylül sonunda
Yörük geleneğini hala sürdüren Sarıkeçililer, yılın 3 ayını yolda, 3 ayını yaylada, 6 ayını da
sahillerde geçiriyorlar. Uzun yolculuğun 2 ayı oğlaklar küçük olduğundan gidişte, bir ayı ise
dönüşte geçiyor. Dönüş yolculuğu ise Eylül sonunda başlıyor.
Artık onlar da motorize
Dernek yöneticileri, yeni hayat şartlarından ötürü kendilerinin de kısmen motorize
olduklarını; gıda ürünleri, eşyalar ile yatak ve yorganlarını kamyonet, kamyon, traktör ve
otomobil gibi çeşitli araçlara yükleyerek yola koyulduklarını, hayvanların ise çobanlar
tarafından götürülüp getirildiğini, deve sayısının ise çok azaldığını belirttiler.
Allah devletimize zeval vermesin!

Toplam 200 hanede 1000 civarında nüfusa sahip olduklarını belirten Sarıkeçili yöneticileri,
geleneksel Yörük misafirperverliğini Kayseri Gündem ekibine de göstererek saç kavurması,
yufka ekmek, şerbet ve kömürde çay ikram ettiler. Her cümlelerinde vatanımızın
bölünmezliği, milletimizin bütünlüğü için dua eden Sarıkeçili yöneticileri sözlerini “Allah bu
devlete zeval vermesin” diyerek tamamladılar.
Haber/Fotoğraf: Rıfat Yörük-Sami Çelik
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16951.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Saldırı tüm eğitim camiasına yapıldı
Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan, öğretmenlere yapılan saldırıları kabul
etmediklerini belirterek, "Saldırganların hak ettiği cezayı almaları için var gücümüzle
çalışacağız. Öğretmenler kimsenin şamar oğlanı değil." dedi.
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Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi tarafından 75. Yıl İMKB Ortaokulu Bahçesi’nde bir basın
açıklaması yapılarak geçtiğimiz günlerde Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu
Müdürü Ekrem Yerli ile önceki gün 75. Yıl İKMB Ortaokulu’nda Müdür Yardımcısı Mehmet
Bozkurt’a yapıldığı iddia edilen saldırılar kınandı.
Söz konusu saldırıları sadece Mehmet Bozkurt'a veya Ekrem Yerli’ye yapılmış bir saldırı
olmadığını, tüm öğretmen camiasına, milli eğitim ailesine yapılmış hain bir saldırı olarak
nitelendiren Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan şunları söyledi:
Öğretmenler şamar oğlanı değil!
“Biz öğretmenler her türlü fedakarlıkla, tüm zorluklara rağmen çocuklarımızı geleceğe
taşımak isterken, hak ettiğimiz muamele bu saldırılar olmamalıydı. Öğretmenlik insanlıkla
başlayan ve ahirete kadar devam edecek kutsal bir meslektir. Hal böyle iken ayni öğretmenler
bazen sinirine hakim olamayan bir öğrencinin, bazen insani özelliklerini kaybetmiş,
saldırganlaşmış ve gözü dönmüş bir velinin hedefi olabilmektedir. Öğretmenler şamar oğlanı
değil.”
Cezasız kalmamalı
“Mili Eğitim Bakanlığı hukuk bürosu saldırıya maruz kalan arkadaşımızın haklarını her
zeminde savunmalıdır” diyen Kalkan “İlimizdeki bakanlık hukukçuları müdür yardımcısı
Mehmet Bozkurt'u darp eden ve bir gün bile tutuklu kalmadan serbest bırakılan saldırganın
peşini bırakmamalıdır. Kimsenin yaptığı cezasız kalmamak basınımız eğitimcilerin uğradığı
şiddet kadar, saldırganların alacakları cezalara da yer vermelidir. Saldırganların hak ettiği
cezayı almaları için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.
Haber-Fotoğraf: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16952.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Avukatlar günü kutlandı
Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, “5 Nisan Avukatlar Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada
yurtta yaşanan olumsuzluklardan dolayı Avukatlar Günü’nü buruk geçirdiklerini söyledi.
Konaç, “Kanun mevzuatlarında değişiklik yapılmadığı takdirde Avukatlık mesleği yapılamaz
hale gelecektir” dedi. Öte yandan Avukatlar Günü’nü ilk kutlayan Konaç’ı ziyaret eden CHP
heyeti oldu.
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Kayseri Barosu ‘5 Nisan Avukatlar Günü’ dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk
Anıtına çelenk koydu. Kayseri Adliyesi’nde bulunan Baro binasında avukatlar için günün
anısına düzenlenen kokteyl öncesinde basın açıklaması yapan Baro Başkanı Fevzi Konaç,
ülke gündemindeki olumsuzlukların, mesleki sorunların önüne geçtiğini ifade etti. Terörle
mücadele, Azerbaycan ve Karabağ, çocuğa cinsel istismar ve kadına uygulanan erkek şiddeti
olaylarında hayatlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Başkan Fevzi Konaç, toplumsal
değerlerin uyandırılmasına yönelik faaliyetlerin hız kazanması gerektiğine vurgu yaptı.
Baro Başkanı Fevzi Konaç, genel sorunların yanı sıra, avukatların süregelmekte olan mesleki
sorunlarına da değindi. Öncelikle avukatlık mesleğinin itibar kaybına değinen Başkan Fevzi
Konaç, bu bağlamda hukuk fakültelerinde bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğine işaret
etti.
Kanun düzenlemesi şart
Başkan Fevzi Konaç “Fakülte kontenjan sıralaması, avukatlık sınavı ve hukuk fakülteleri ile
kalite ve yeterlilik düzenlemeleri acilen hayata geçirilmelidir. Barolar olarak mevzuatla
çözülmesi gereken sorunlar için gücümüzün olmadığı, siyasi iradeye ihtiyaç duyulduğu
ortadadır. Bu başlıklarda acil ve ivedi düzenlemeler yapılmadığı takdirde, mesleki
faaliyetlerimiz belli bir süre sonunda maalesef yapılamaz hale gelecektir. Avukatlık
mesleğinin toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma ve devletimizin
kurumsal felsefesine yerleşmesi dileğiyle yargının temel unsuru olan ve demokratik hukuk
sistemimizin ayrılmaz öğesi olan tüm avukat meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü
kutluyor, saygılar sunuyoruz” açıklamasını yaptı.
CHP’den Baro ’ya ziyaret
“5 Nisan Avukatlar Günü “dolayısıyla Kayseri Barosu’nu ziyaret eden CHP İl Başkanı
Feyzullah Keskin ve il yöneticileri, Baro Başkanı Fevzi Konaç ile bir süre görüştü.
CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, “ hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma
sorumluluğunu üstlenen avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin sağlıklı yürümesi
açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu duygularla tüm avukatlarımızın Avukatlar
Günü'nü kutlar, selam ve saygılar sunarım” dedi.
Demokratik, laik, sosyal bir devletin aynı zamanda bir hukuk devleti olması gerektiğinin altını
çizen CHP İl başkanı Keskin, sistemin olmazsa olmazı olan avukatlık mesleğinin aynı
zamanda yargının temel güvencesi olduğunu ifade etti.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16953.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Özden’den YGS şampiyonuna altın
AK Parti il Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve İl Başkan Yardımcısı Halil Büyüknalbant, YGS
birincisi olan Ahmet Eren Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Zehra Çınar'ı okulunda ziyaret
ederek Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.
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Kayseri'de okullar arasında YGS 1.'cisi ve Türkiye 117'ncisi olan Merve Zehra Çınar'ın
okuduğu okul olan Ahmet Eren Anadolu Lisesindeki ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz Çandıroğlu, okul müdürü ve Merve Zehra Çınar’ın öğretmenleri katıldı. Ziyarette
konuşan Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, "Başarılı öğrencilerimizi
ödüllendirmeye devam edeceğiz. Öğrencimizi başarısından dolayı kutluyorum. Emeği geçen
öğretmenlerinde teşekkür ediyorum" dedi.
Kayseri birincisi olan Merve Zehra Çınar, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden tarafından
Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16954.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Çarşı Sokak’ta cinayet
Kayseri'de iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Sokak'ta meydana
gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Kavga
sonrasında B.A., Y.K., M.E., Ş.A.O., R.C. ve A.O. bıçaklanarak yaralandı.
Yaralılar, vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen 112 ambulansları ile Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel
hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 23 yaşındaki B.A.
doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden B.A.'nın sosyal

paylaşım sitesindeki hesabında 18 Mart tarihinde "Ölüm bu her yerden gelir ya susun yada
hawlamaya dewam edin fazla surmez zaten ..." paylaşımı dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16955.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Polis haftasında Emniyet Teşkilatı’ndan
Vali Düzgün’e ziyaret
- Vali Orhan Düzgün, Türk Polis Teşkilatı’nın 171. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl
Emniyet Müdürlüğü çalışanlarını makamında kabul etti. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular
ile beraberindeki 4. Sınıf Emniyet Müdürü Faden Başoğul, Emniyet Amiri İrfan Sancar ve
teşkilattaki birimleri temsilen gelen polis memurları, Polis Haftası Kutlamaları kapsamında
Vali Düzgün’ü ziyaret ederek, çiçek takdim etti.
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Vali Düzgün, kabulde yaptığı konuşmada, Polis Teşkilatı’nın 171. kuruluş yıldönümünü
kutlayarak, ülkemizin güneydoğusunda gelişen olaylar sonucunda pek çok şehidimizin
olduğunu ve bu yüzden Polis Haftası’nı buruk karşıladıklarını ifade etti.
Milletin çocuklarının ağlamaması, ülkemizin birlik ve huzurunun devamı ile bayrağımızın
gönderden inmemesi için polislerin fedakârca ailelerinden ayrı kalarak kahramanca görev
yaptıklarını kaydeden Vali Düzgün, “İnşallah kısa süre içerisinde de bu olayların sona
ermesini ve daha fazla can kaybı olmadan anne, eş ve çocuklar daha fazla ağlamadan biran
önce terörün son bulmasını arzu ediyoruz. İnşallah bu zor günleri atlattıktan sonra ülkemiz
kaldığı yerden gelişip kalkınmaya milletimizin birlik ve bütünlüğü ile beraber yoluna devam
edecektir. Zaman zaman devletimizi yıpratmak amacıyla bu tür saldırılar oluyor. Şehit
kanlarıyla sulanmış, vatan olmuş bu topraklar yine tekrar şehit kanları ile sulanıyor. İnşallah
bu terör örgütleri ve onların destekçileri hedeflerine ulaşamayacaktır. Kısa zaman içerisinde
ülkemiz yeniden huzur ve güvene sahip olacaktır. Sizlere görev hayatınız boyunca
ailelerinizle sağlıklı huzurlu nice yıllar diliyorum.” dedi.
İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da teşkilatın 171. Kuruluş yıldönümü kutlamanın
onurunu yaşadıklarını belirterek, şehitler nedeniyle polis haftası kutlamalarını dar kapsamlı
yürüteceklerini ifade etti.
Büyük bir özveri ile görev yaptıklarını, 24 saat gece gündüz demeden görevlerini
sürdürdüklerini kaydeden İl Emniyet Müdürü Kulular, bundan sonrada vatan hizmetinde
olmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16956.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Motosiklet TIR'ın Altında Kaldı: 1 ölü, 1
yaralı
Kayseri'de motosikletin TIR'ın altında kalması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi
feci şekilde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı Emek Kavşağı'nda meydana gelen kazada F.G.
yönetimindeki 38 SC 923 plakalı motosiklet, kavşaktan dönen H.Ö. yönetimindeki 38 EM
601 plakalı TIR'ın lastiğine çarptıktan sonra, altına girdi. Kazada, motosiklette bulunan Z.G.
(27) feci şekilde can verirken, motosiklet sürücüsü F.G. de yaralandı. F.G., sevk edilen
ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayı duyarak
olay yerine gelen Z.G.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından TIR sürücüsü H.Ö.,
gözaltına alınırken, Z.G.'nin cenazesi de yapılan incelemelerin ardından hastane morguna
kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, meraklı vatandaşları da uzaklaştırmaya
çalıştı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16958.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Cansel davası başlıyor
Kayseri’de lise öğrencisi 17 yaşındaki Cansel Buse K.'ya cinsel istismarda bulunarak
intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan matematik öğretmeni Bayram Ö., yarın 2. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

06 Nisan 2016 Çarşamba 17:08

17 Şubat'ta Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde bulunan evinde, polis babası
M.K.'nin silahıyla başına tek el ateş ederek intihar eden lise son sınıf öğrencisi Cansel Buse
K.'nin ölümüne neden olduğu öne sürülen ve tutuklanan öğretmeni Bayram Ö.'nün,
yargılanmasına yarın başlanacak.
CANSEL'İN ÖĞRETMENİ 4 AYRI SUÇTAN YARGILANACAK

Kayseri Adalet Sarayı, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 09.00'da başlayacak olan davada
sanık Bayram Ö. 'Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma',
'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak', 'Çocuğu müstehcen yayınları
okumaya ve seyretmeye teşvik' ve 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hakim
karşısına çıkacak.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ DE MÜŞTEKİ SIFATIYLA
MÜDAHİL OLACAK
Yarın görülecek davanın ilk celsesinde Cansel Buse'nin babası M.K. ve annesi M.K.'nin yanı
sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de müşteki sıfatıyla davaya müdahil olacağı
öğrenildi.
Öte yandan, sanık Bayram Ö.'yü iki avukat savunacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16959.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Annesini döven sanıktan şok savunma
Kayseri'de 3 yıl önce gasp suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası alan sanığın 5 yıl ertelenen cezası,
annesini dövdüğü gerekçesiyle bozulunca bu suçu kesinleşti.
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Annesini kuş yüzünden dövdüğünü söyleyen sanığın mahkemede hakimin 'Annen mi daha
önemli kuş mu?' sorusuna "Kuşum daha önemli" cevabı vermesi herkesi şaşırttı.
Sanık B.S., 3 yıl önce gasp suçunu işlediği gerekçesiyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan
yargılamada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Mahkeme bu cezayı 5 yıl erteleyerek hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık 5 yıl içerisinde başka bir suç işlemezse
verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası yok hükmünde sayılacaktı. Ancak sanık B.S. iddiaya göre,
geçtiğimiz aylarda annesiyle güvercin meselesi yüzünden tartışma çıkınca, annesi R.S.'yi darp
etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan B.S., Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim
karşısına çıktı. Duruşmada annesini güvercinler yüzünden çıkan tartışma nedeniyle darp
ettiğini söyleyen sanığa, mahkeme başkanı 'Annen mi daha önemli kuş mu?' sorusunu
yöneltti. Sanık B.S., "Kuşum benim için daha önemli. Annemle de tartışma oldu" diye cevap
vermesi duruşmayı izleyenleri şaşırttı.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığın 5 yıl içerisinde başka bir suç işlediği
gerekçesiyle gasp suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını bozarak, sanığa
2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16960.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

"Diriliş Ertuğrul” ile asayiş berkemal
AK Parti eski Milletvekili ve Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, TRT'de
yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un yayın saatlerinde emniyet vakasının yaşanmadığını söyledi.
Tekden, "Bu durum ülkemizin güvenliği ve huzuru açısından oldukça önemlidir" dedi.
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TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Tekden Film Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Tekden, dizinin kendi rekorlarını bile kırdığını söyledi. Vatandaşların diziye
gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Tekden, ilerleyen süreç içerisinde
tarihi dizi ve film çekme arzusu içerisinde olduklarını kaydetti. Türk tarihini çarpıtanların iş
yapamadıklarının altını çizen Kemal Tekden, "Diriliş Ertuğrul başladığı günden beri daima
Türkiye izlenme rekoru kırıyor. Ama son zamanlarda kendi rekorunu da kırmaya başladı.
Çünkü kendi tarihimizi gerçek manada doğru bir şekilde yansıtmanın da reyting yapacağını
göstermiş oldu. Bundan gururluyuz. Emniyet güçlerimiz ile görüştüğümüzde bize ‘Diriliş
Ertuğrul’un yayınladığı saatlerde adeta emniyet vakası olmuyor’ diyorlar. Demek ki kimse
dışarı çıkmıyor ve suç işlenmiyor. Bunlar ülkemizin güvenliği ve huzuru açısından oldukça
önemlidir. Vatandaşımız, sevgisini ve desteğini verdikçe daha çok yapılar olacak. Sadece
Tekden Film adına değil, başka film şirketleri de bu alana el atacaklar. Kendi tarihimizi doğru
bir şekilde ve hakkıyla vermek adına güzel şeyler olacak. Artık tarihimizi çarpıtanların da pek
iş yapamadıkları bir ortama geldik. Bu da bizim ümidimizi ve şevkimizi artıyor. İnşallah
vatandaşımızın desteği ile bu güçlü çalışma devam edecek" diye konuştu.
Ecdadı gelecek nesillere güzel bir şekilde aktarabilmenin boyunlarının borcu olduklarını dile
getiren Tekden, "İleri için birçok şey düşünülüyor. İnşallah ortağım Mehmet Bozdağ ile
özellikle tarih alanında çok daha iyi dizi ve sinema filmleri yapmak arzusundayız. Bunlar
zaman zaman dile getirildi ama çok daha net bir şekilde ortaya konacaktır. Geleceğe emin
adımlarla gidebilmek için gerek bugünkü kültürümüze gerekse varoluşumuzun sebebi olan
tarihteki atalarımıza hakkıyla sahip çıkmamız ve onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Onları
yeni nesillerimize çok daha güzel bir şekilde aktarabilmek bizim boynumuzun borcudur.
Bunu yapmak için uğraşıyoruz. İnşallah bunda da çok daha büyük başarıları Allah bize nasip
eder. Diriliş Ertuğrul’u sevenleri özellikle buradan kutlamak istiyorum. Desteklerini daha
fazla vermelerini ve özellikle sosyal medyada desteklerinin daha fazla artırmalarını arzu
ediyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16961.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Rusya ile eskiye dönülmeli
Gül, “Türk-Rus ilişkilerinde son aylarda ortaya çıkan sorunun vakit geçirilmeksizin
giderilmesinin ve eski duruma tekrar dönülmesinin, ihya edilmesinin, hatta daha da ileriye
taşıyacak bir ruhla hareket edilmesinin çok önemli olduğu kanaatindeyim” dedi.
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Türkiye- Rusya arasında yaşanan krizin de bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğine
vurgu yapan Abdullah Gül, ”Türkiye -Rusya İlişkilerinin çok boyutlu ortaklığa dönüşmesinde
şahsen emek vermiş ve bunun gerek iki halkın gerekse Avrasya’nın refahı ve istikrarı için çok
olumlu sonuçlar yarattığına inanan ve bu uğurda hem siyasetçi hem devlet adamı olarak şu
çağrıyı yapmak isterim. Türk - Rus ilişkilerinde son aylarda ortaya çıkan sorunun vakit
geçirilmeksizin giderilmesinin ve eski duruma tekrar dönülmesinin, ihya edilmesinin, hatta
daha da ileriye taşıyacak bir ruhla hareket edilmesinin çok önemli olduğu
kanaatindeyim. Bunun sadece iki ülke için değil bölge için ve bölgedeki başka sorunların
hallinin kolaylaştırılması ve yeni sorunlar çıkmaması için önemli olduğunu düşünüyorum.
Böyle bir adımın iki ülke arasında refah ve dostluğunun ötesinde çok geniş bir coğrafyada iş
birliği ve istikrar bakımından sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Sadece Avrasya’da değil
çok daha ötesinde” ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16962.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Yöresel fuarın gözdesi “Balina Ekmek”
Dünya Ticaret Merkezi'nde 01 nisanda açılan Uluslararası Ülkeler El Sanatları, Hediyelik
Eşya ve Yöresel Ürünler Fuarı'nda farklı ülkelerden ve Türkiye'nin farklı illerinden yöresel
ürünler sergileniyor. Önceki fuarlarda olduğu gibi bu fuarda da Trabzon yöresine ait “Balina
ekmek” yine ilgi odağı oldu.
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Kayseri, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Trabzon, Sivas, Malatya, Hatay,
Kahramanmaraş, Tokat, Isparta, Aksaray gibi değişik yörelerin ürünlerinin yer aldığı fuarda,
pastırma, sucuk, çağ kebabı, fındık, pestil, künefe, bal, peynir ve kaymağın yanı sıra Senegal,
Gana ve Çin'in de aralarında olduğu ülkelerin yöresel el sanatları, takı ve tasarımları da
ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Fuarda ancak iki kişinin kaldırabileceği büyüklükte olan Trabzon yöresinden "balina ekmek"
vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Trabzonlu 25 yıllık fırın ustası Adem Aydın devasa
ekmeğin yapılışı ve saklanması konusunda haber ekibimize bilgiler verdi. 8 kilo ağırlığında
olan ve tam buğdaydan üretilen balina ekmeğinde sadece %1 oranında ekşi maya
kullanıldığını belirten Aydın, pişirme zamanının ise 3 saat olduğunu dile getirdi.
Kayseri’de açtıkları stantta gösterilen ilgi alakadan memnun kaldıklarını anlatan Adem Aydın,
“Kayserililer bu lezzete alıştı. Her fuarda koşup geliyorlar. Be ekmeği tadan bir daha
vazgeçemiyor” dedi.
Normal koşullarda saklandığında ekmek 15 gün özelliğini koruyor. Buzdolabında saklama
koşullarına uygun olarak muhafaza edildiğinde ise 1 ay dayanabiliyor. Kilosu ise 8 TL’den
satılıyor.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
ÖZEL HABER
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16963.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Sağlıkçılardan Kılıçdaroğlu’na tepki
Sağlık-Sen Kayseri Şubesi gündemdeki konuları ve sağlık çalışanlarının sorunları hakkında
bir basın toplantısı düzenledi. Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Çamur,
sağlık çalışanlarının yöneticileri tarafından maddi ve manevi değerleri hak ettikleri derecede
göremediklerini söyledi. Sendikanın kadınlar komisyonu da CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkındaki sözlerini eleştirdi.
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Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Çamur sağlık çalışanlarının zor şartlar
altında fedakârlıkla görevlerini yapmaya çalıştığını söyledi. Çamur,” Sağlık çalışanları olarak
eşimizden, çocuklarımızdan, çevremizden, özel yaşantımızdan ve kendi sağlığımızdan
fedakarlık yaparak sağlık hizmeti sunmaya gayret ederken maalesef sağlık politikalarını tayin
edenler ve sağlığı yönetenler tarafından hak ettiğimiz maddi ve manevi değeri göremiyoruz. İş
kanununda ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunulan hastanelerin çok yüksek riskli iş
yerleri olarak tanımlanmasına rağmen bakanlığın yürüttüğü yıpranma payı ile ilgili kanun
çalışmalarında sadece nöbet tutan sağlık çalışanına yıpranma payı hakkının tanınacağını
dillendirilmesi bakanlığın sağlık çalışanına bakış açısının ne kadar özürlü olduğunu
göstermektedir. Hastanelerimizde gece nöbet tutan arkadaşlarımız için mevcut olan çok

yüksek risk faktörleri gündüz çalışan ya da çalışmak zorunda olana sağlık çalışanı
arkadaşlarımız için risk oluşturmuyor mu?” dedi.
Kılıçdaroğlu’na tepki
Kayseri Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonu üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
Sağlık-Sen İl binasında yapılan basın açıklamasına Sağlık-Sen Kayseri Şubesi üyeleri katıldı.
Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkan Vekili Nihal Yılmaz, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun
geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız sayın Dr. Sema Ramazanoğlu’na
karşı söylediği sözler, Türk siyasetinin tarihi kara lekesidir” dedi.
Yılmaz, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediği ağza alınamayacak sözleri hiçbir terbiye, edep ve
insafa sığmayacak, kendini bilmez, cinsiyetçi ve ölçüsüz derecede seviyesizdir. Parti sözcüsü
olarak söylenmiş ve parti üyeleri tarafından alkışlanmış olan bu sözler hiç mazeretin arkasına
sığınılarak savunulamaz ve bu kitle için de büyük bir utanç kaynağıdır. Bir anneye,
hanımefendiye, kadına seviyesiz eleştirisini kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun
tüm kadınlardan, halkımızdan ve bakanımızdan özür dilemesini bekliyoruz” diye konuştu.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16964.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Gönüllü kültür kuruluşları platformlaştı
Kayseri’de faaliyet gösterip otuz yılı aşkın süredir birlikte iş tutma gayreti içinde olan Kayseri
Gönüllü Kültür Kuruluşları, platform çatısı altında yürümeye karar verdi. İçlerinde eğitimden
sağlığa, insan haklarından hayır işlerine, öğrenci yurdu işlerinden zararlı alışkanlıklarla
mücadeleye, kültürden sanayi işlerine kadar birçok kurumu barındıran Gönüllü Kültür
Teşekkülleri, artık Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu olarak faaliyetlerine devam
edecek.
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Kırk yıla yakın bir süredir şehrimizde faaliyet gösteren ve sayısı 80’lere varan Gönüllü Kültür
Kuruluşlarından 38 Kuruluş yönetim kurullarının aldığı kararla Kayseri Gönüllü Kültür
Kuruluşları Platformu adı altında birlikte yürümeye karar verdi.
Platform Kurucusu 38 kurum temsilcilerinin yaptığı toplantıda Yönetim Kurulu için 7 Asil, 7
yedek, denetim kurulu için de 3 üye seçildi. Seçimler sonucunda yönetim kurulu ve üyeler
şöyle şekillendi:
1. Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine;
2. Ahmet TAŞ MAZLUMDER Başkan
3. Cafer BEYDİLLİ Teknik Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı

4.
5.
6.
7.
8.

İrfan KAŞIKÇIOĞLU DiYANETSEN Başkan Yardımcısı
Ahmet YURTLU KİMDER Muhasip Üye
Sadi ÖZMEN Kur’an Hafızları Derneği Sekreteri
Burhan KARAMUSTAFAOĞLU Fakir ve Muhtaçlara Yar. Derneği Üye
F. Yılmaz ALTINÖZ Miraç Kültür Derneği ÜYe

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine;
1.Mehmet KARAKAŞ
2.Davut ŞAVLI
3.Halil DEMİRBAŞ

BEM BİR SEN
ULAŞTIRMA MEMURSEN
DİN BİR DER

Platform Başkanlığına seçilen Ahmet Taş, ‘Gelecekte güzel hizmetlere omuz vermeleri dileği
ile şehrimiz camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16965.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

7 otobüs şoförü tutuklandı
Kayseri'de, halk otobüslerindeki bilet okuma cihazlarına müdahale ettikleri iddiasıyla
gözaltına alınan 47 halk otobüsü şoförü ve sahibinden 7'si tutuklandı.
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Halk otobüslerindeki bilet okuma cihazlarına müdahale ederek, kamuyu yaklaşık 1 milyon
lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 47 kişiden 27'si emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.S. (35), N.D.(25), A.T. (42), A.Ç. (24), E.E. (28), N.G. (32) ve M.S.Ç.(32)
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 20 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi ve Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbarlar ve ilgililerin
ifadeleri doğrultusunda, bazı özel halk otobüsçülerinin, biletleri okuyan validatör cihazlarında
oynama yaparak tek binişlik biletleri okutmadığı ve bunları biriktirerek toplu olarak tekrar
sattıkları yönündeki ihbarlar üzerine geçen yılın aralık ayında savcılığa suç duyurusunda
bulunulmuş, 2 Nisan'da yapılan operasyonda, 47 halk otobüsü şoförü ve sahibi gözaltına
alınmış, 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.
(AA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16966.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Kayseri OSB sanayiciye “prestij”
kazandırıyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) yeni döneminde kültürel faaliyetlere de ağırlık
veriyor. Bu kapsamda yeniden bastırılan 6 prestij kitabın sanayicilere dağıtımına başlandı.
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10 ay önce seçimle göreve gelen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan, yeni projeler ve rutin faaliyetlerin yanısıra kültür alanında da kalıcı hizmetler
veriyor.
“Sanayicimizi kitapla buluşturuyoruz”
Bu kapsamda tanınmış şair, yazar ve tarihçilerimizin önemli eserlerine özel baskı yaptıran
Nursaçan, ilk planda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat”ı ile üstad Necip Fazıl’ın
“Çile” isimli kitaplarının prestij baskılarını hazırlattı. Türk klasiği “Dede Korkut Öyküleri” ile
üstad tarihçi Halil İnalcık’ın “Türklük, Müslümanlık ve Osmanlı Mirası” isimli eserlerini de
yeniden bastırtan Nursaçan, sanayicilerin sağlığını da düşünerek Prof. Dr. Osman
Müftüoğlu’nun “Yaşasın Hayat-2” isimli eserini portföyüne ekledi.
Sanayici meslektaşlarının gelişimine de önem veren Nursaçan, Carl E. Walter ile Fraser J. T.
Howie tarafından hazırlanan “Kızıl Kapitalizm” kitabından da bastırttı. Tahir Nursaçan bu
faaliyetlerle ilgili olarak “sanayicimizi kitapla buluşturuyoruz” dedi.
Yeni kitap müjdesi
Bu kitaplardan 3’er bin adet bastırarak bölgelerindeki 1150 sanayiciye ve METEM’deki
(Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi) öğrencilere dağıtmaya
başladıklarını belirten Nursaçan, Muhsin İlyas Subaşı’nın yazdığı “Gül Devrini Arayan
Adam” kitabının prestij baskısının önümüzdeki hafta ellerine ulaşacağının, yine Subaşı
tarafından hazırlanan Kayseri OSB’nin 40 yıllık tarihçesini ve sanayicilerin unutulmayacak
başarı hikayelerini anlatan prestij bir eserin de önümüzdeki aylarda hazır olacağının müjdesini
verdi..
Haber Foto:Rıfat Yörük-Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16967.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Erturan Orta-Asya müziğiyle coşturdu
Kazakistan'ın ünlü müzik grubu 'Erturan', Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) konser verdi. Grup,
Sabancı Kültür Sitesi’ni dolduran yüzlerce kişiyi Orta-Asya müziğiyle coşturdu.
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ERÜ Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında ünlü Kazak müzik grubu 'Erturan' üniversitenin
konuğu oldu. Sabancı KültürSitesi'nde düzenlenen konseri; Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
MuratDoğan ile Prof. Dr. Karamehmet Yıldız'ın yanı sıra çok sayıdaakademik personel ve
öğrenci dinledi.
Geleneksel müzik enstrümanları eşliğinde parçalarını seslendirenünlü müzik grubu 'Erturan'
dinleyicilerden büyük beğeni kazandı.
Kazakistan'ın eski ve yeni şarkılarını geleneksel müzikenstrümanları eşliğinde seslendiren 5
kişilik müzik grubu Erturan,salonunu dolduran yüzlerce dinleyiciyi bulunduğu coğrafyadan
alıp Orta Asya coğrafyasına götürdü. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16968.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Kayseri uluslararası cazibe merkezi olacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yeni Kayseri İçin Yeni Güç, Hedef 2023" adı
altında bir toplantı gerçekleştirildi. Geniş çaplı katılımın yaşandığı programda Başkan
Mustafa Çelik hedeflerinin yeni vizyon ile Kayseri'yi uluslararası çapta cazibe merkezi haline
getirmek olduğunu belirterek yeni projeleri tanıttı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in "Yeni Kayseri İçin Yeni Güç Hedef 2023"
toplantısı Radisson Blu Otel'de yapıldı. Toplantıyı, Kayseri'deki kurum ve kuruluşlar ile sivil
toplum örgütlerinden yaklaşık bin davetli izledi.
Kayseri'nin yeni vizyonunu "Planlı Gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Değişim" olarak
ortaya koyan Başkan Çelik, bu vizyon doğrultusundaki projelerini anlattı.

Sözlerine Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki son bir yılı anlatarak başlayan
Başkan Mustafa Çelik, “Başlangıçta daha önce planlanan işlerin takibini yaptık. Muazzam
yoğun ve hareketli bir yıl oldu” dedi.
Projeleri sıraladı
Biten ve devam eden projelerle ilgili bilgi veren Başkan Çelik, kale içi projesinde son
aşamaya gelindiğini, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni yakında açacaklarını, Kayseri
Mahallesi ikinci ve üçüncü etap çalışmalarına başladıklarını, Mimarsinan Katlı Otoparkın
tamamlandığını, Talas Amerikan Koleji'nde çalışmaların sürdüğünü, Türkiye'nin en modern
Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni 19 Mayıs'ta açacaklarını, Erciyes Kış Turizm Merkezi'nde
çalışmaların devam ettiğini, Kocasinan Bulvarı'ndaki katlı kavşakların ilkini açtıklarını ve
diğer ikisinin birkaç haftada tamamlanacağını söyledi.
İlçelerde de çok önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Başkan Çelik, insanların mutlu
oldukları yerde yaşamalarını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. "Boş durmadık, koşturduk"
ifadelerini kullanan Başkan Çelik, halen Büyükşehir Belediyesi'nin 346 noktada her biri en az
birkaç milyonluk olan yatırımları bitirmek için çalıştığını belirtti.
Öncelik planlamada
İşe öncelikle planlamadan başladıklarını belirten Başkan Çelik, Yeni İmar Planı, Ulaşım
Master Planı, ve Kentsel Dönüşüm Planı ile Tarım ve Hayvancılık Master Planı için
çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Başkan Çelik, "Şehir, yaşayan ve gelişen bir şehirse
kentsel planları da geliştirmek zorundasınız" dedi. Projelerini anlatmaya büyük ölçekli yeşil
alanlarla başlayan Başkan Mustafa Çelik, Hava İkmal Şehir Parkı, Keykubat Kent Ormanı,
Organik Bahçe, Mis Kokulu Bahçeler, Gesi Kent Ormanı gibi projeler hakkında bilgi verdi.
Başkan Çelik bunların yanı sıra yeni hobi bahçeleri, Sümer Parkı, Taşhan Kent Ormanı,
Taşlıburun-Eğribucak arası ağaçlandırma çalışmaları gibi projeleri de hayata geçireceklerini
söyledi.
Sahabiye Dönüşüm Projesi
Yeni dönemde önemli kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştireceklerini belirten Başkan
Çelik, Sahabiye Dönüşüm Projesi ile ilgili hazırlanan filmi davetlilere izletti ve Sahabiye'de
hak sahipleri ile görüşmelere bu yıl başlayacaklarını dile getirdi. Argıncık Esentepe Kentsel
Dönüşüm Projesini, Halıcılar Sitesini rezerv alan olarak kullanmak suretiyle yapacaklarını,
Sancaktepe ve Boztepe Mahallelerinde Cephanelik bölgesi kentsel dönüşüm için Milli
Savunma Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Başkan Çelik, Çarşı Dönüşüm
Projesi ile de çarşı içini bir AVM konforuna getireceklerini kaydetti.
Ulaşımda Türkiye'ye örnek gösterileceğiz
Başkanlığı döneminde en çok üzerinde duracağı konunun ulaşım olacağını ve ulaşım
anlamında Türkiye'ye örnek gösterileceklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı
Çelik, yeni açacakları yolları harita üzerinden gösterdi.
Trafik rahatlayacak
Başkan Çelik, Ortayol'u bu yıl açmayı planladıklarını, Kartal Kavşağı'ndan başlayarak
Gültepe Bulvarı'nı açacaklarını, Mustafa Şimşek Caddesi'ni devam ettirerek Sivas Caddesi'nin
yükünü alacaklarını, Mimsin-TOKİ Bulvarının devam ettiğini, Derevenk Viyadüğü bağlantı
yollarını açacaklarını söyledi. Çelik, Kartal Kavşağı'na yapılacak olan katlı kavşak
çalışmasının da filmini gösterdi. Toplu taşıma projelerinden de bahseden Başkan Çelik,
Anayurt-Talas-Erkilet ve Belsin-Terminal-Nuh Naci Yazgan raylı sistem hatları ve banliyö
hattı projeleri ile ilgili bilgi verdi.
Sosyal ve Kültürel projeler
Sosyal ve kültürel projelerden bazılarını da anlatan Başkan Mustafa Çelik, Erciyes
Üniversitesi karşısına ülkemizin en modern Engelsiz Yaşam Merkezi'ni yapacaklarını, bu yıl
ilk etapta dört bölgede engellilerin emanet edilebileceği Mola Evleri açacaklarını, hane halkı
sosyal doku araştırması ile ihtiyaç sahiplerini tespit ederek kardeş aile projesini hayata

geçireceklerini, kıdemli yaşam köyü yapacaklarını, sosyal yaşam merkezleri açacaklarını ve
ilk etapta üç sosyal yaşam merkezinin bu yıl temelini atacaklarını, yeni bir kent müzesi
yapacaklarını, Saat Kulesi'nde açtıkları Kayseri Hediyem Mağazalarını yaygınlaştıracaklarını,
Bilim Merkezi yanına Bilim Parkı ve Çocuk Oyun Sokağı yapacaklarını, Amatör Sporcular
Merkezi yaparak amatör spor kulüplerinin hizmetine sunacaklarını, Okçuluk Tesisleri
yapacaklarını ve bu yıl en az iki gençlik merkezinin temelini atacaklarını söyledi.
Üç ayrı sanayi bölgesi
Üç ayrı sanayi bölgesi projesini de dile getiren Başkan Mustafa Çelik, Beydeğirmeni
Bölgesi'ne Kocasinan Belediyesi ile birlikte Organize Besicilik Bölgesi yapacaklarını, tüm et
ve et ürünleri üreticilerinin bir arada olacağı Et ve Et ve Et Ürünleri İhtisas OSB
kuracaklarını, Kayseri'ye yılda 300 milyon TL kaynak sağlayacak olan Güneş Enerjisi İhtisas
OSB için çalışma yaptıklarını, Hava İkmal'in taşınmasıyla Kuzey Çevreyolu-Havaalanı
arasının Havacılık ve Savunma Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi haline dönüşeceğini
belirtti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16969.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Cansel'in ölümüne sebep olan öğretmene
beraat talebi
Kayseri’de lise öğrencisi 17 yaşındaki Cansel Buse K.'ya cinsel istismarda bulunarak
intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan matematik öğretmeni Bayram Ö., ilk kez hakim
karşısına çıktı. Davada, Bayram Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma
12 Nisan'a ertelendi. Mahkeme heyetine savunma yapan Bayram Ö., çok pişman olduğunu
söyleyerek, gözyaşlarını tutamadı.

08 Nisan 2016 Cuma 10:09

17 Şubat'ta Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde bulunan evinde, polis babası
M.K.'nin silahıyla canına kıyan lise son sınıf öğrencisi Cansel Buse K.'nin ölümüne neden
olduğu öne sürülen ve tutuklanan öğretmeni Bayram Ö., ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Cebir
tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Müstehcen yayınların üretiminde
çocukları kullanmak', 'Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' ve
'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Bayram Ö., mahkeme heyetine savunma yaptı. Kapalı
görülen duruşmada sanık Bayram Ö.'nün sürekli ağladığı ve pişman olduğunu söylediği
öğrenildi.
Cansel Buse K. ile sadece bir kere birlikte olduğunu mahkeme heyetine anlatan matematik
öğretmeni Bayram Ö. hakkında, cumhuriyet savcısının mütalaasını verdiği ve verilen
mütalaada sanığın 'Reşit olmayan çocukla cinsel ilişkiye girme' ve 'Çocuğun müstehcen

yayınların üretiminde çocukları kullanmak ve teşvik' suçlarından cezalandırılmasına, 'Kişiyi
hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise ikilinin kendi isteği ile beraber oldukları
gerekçesiyle beraatını talep ettiği öğrenildi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, avukatların mütalaaya cevap vermek için süre
istemesi üzerine duruşmayı 12 Nisan'a erteleyerek, sanık Bayram Ö.'nün tutukluluk halinin
devamına karar verdi. Duruşmada ayrıca, Cansel Buse K.'nın 3 okul arkadaşı, okul
yönetiminden 5 kişi ve sanık Bayram Ö.'nün eşi de tanık olarak dinlendi.
Duruşmanın ardından Cansel Buse K.'nın annesi Mamuriye K., gözyaşlarını tutamazken, baba
Mustafa K. bir açıklama yapmadı. Aile avukatı Kamil Avşaroğlu ise, duruşmanın ardından
gazetecilere bilgiler verdi. Avşaroğlu, "Duruşma 12 Nisan salı günü saat 13.30'a ertelendi.
İddia makamı tarafından mütalaa verildi. Biz de esas hakkında beyanda bulunmak için süre
istedik. İfadeler alındı ve 3 öğrenci dinlendi. Okul yöneticileri ve öğretmenlerde dinlenmiş
durumda. Bunun haricinde herhangi bir şey yok. 12 Nisan büyük ihtimal karar duruşması
olacak. Sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Savcının mütalaasını şu anda
açıklamak istemiyorum. Aynı zamanda 'Reşit olmayan çocukla cinsel ilişkiye girmek'
suçundan cezalandırılması yönünde talepte bulundu" diye konuştu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16970.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Kayserili bu turşuyu sevdi
Ankara’nın meşhur Çubuk Turşusu, Dünya Ticaret Merkezi’nde açılan yöresel fuarda 5 günde
1 buçuk ton satıldı. Kayserilerin bu turşuyu çok sevdiğini anlatan turşucu Hayati Ataç, elinde
çok az miktarda turşu kaldığını belirterek, “Açıkçası bu kadar kısa sürede tükeneceğini ben de
beklemiyordum” dedi.
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Sun Fuar tarafından organize edilen ve ilimizde 6. kez açılan Yöresel Ürünler Fuarı'na
Kayserililerin ilgisi devam ediyor. Dünya Ticaret Merkezi'nde farklı ülkelerden ve
Türkiye'nin farklı illerinden yöresel ürünlerin sergilendiği fuarda Ankara’nın meşhur Çubuk
Turşusu deyim yerindeyse kapış kapış gitti.
Limon mu? Sirke mi?
Zaman zaman insanları birbirine düşüren turşu suyunun, limondan mı yoksa sirkeden mi
daha iyi yapıldığı günümüzde halen tartışma konusu olurken, bu soruyu Turşu ustası Hayati
Ataç’a sorduk. Konu öylesine hassas ki başrollerini Münir Özkul ile Adile Naşit’in oynadığı
“Neşeli Günler” adlı Türk sinema filminde fikir uyuşmazlığı yüzünden ikilinin ayrılmalarına
neden olmuştu.
Ataç, net olarak cevap vermezken, her ikisinden de turşunun iyi yapıldığını ancak limon
oranının fazla olmasının daha lezzetli yapacağını söyledi.
25 çeşit turşu

“Bir bardak turşu suyu iç, 100 metreyi 10 dakikada koş” sloganıyla 25 çeşit ile turşu severlere
hizmet ettiklerini belirten Hayati Ataç, turşu yapımında kullanılan ürünleri kendilerinin
yetiştirdiğini dile getirdi. Turşu yapımında şebeke suyu yerine kaynak suyu kullanılmasının
son derece önemli olduğunu belirten Ataç, “Turşu yapımında kaya tuzu, dereotu, sarımsak,
defneyaprağı kullanıyoruz. Eylül ayında 350 ton turşu hazırladık. Şu an elimizde az kaldı.
Sadece Ankara’ya değil çevre illere de sipariş üzerine çeşitlerimizden gönderiyoruz” dedi.
1 buçuk ton satıldı
Fuarın açıldığı 1 Nisan’dan bu yana getirdikleri ürünün neredeyse tamamını sattıklarını dile
getiren Ataç, “Daha önceki fuarlardan yola çıkarak ilginin fazla olacağını düşündük ve 1
buçuk ton turşu getirdik. 150 kilo kadar kaldı. Açıkçası bu kadar çabuk tükeneceğini ben de
düşünmüyordum. Kayserililer turşuyu seviyor. Önceki fuarlarda gelen müşterilerimiz yine
geldi. Çubuk turşusunun tadını alan bir daha bırakamıyor” diye konuştu.
Turşu suyunun bardağı 1 TL’den, taneli turşunun ise kilogramı 10 TL’den satışa sunuluyor.
Hayati ustanın turşusunu ve daha bir çok faklı yörelerin lezzetlerini tatmak isteyenler 10
Nisan Pazar akşamına kadar açık kalacak olan 6. Yöresel Ürünler Fuarı’nı ziyaret edebilir.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16971.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

“Yaslıada” oyunu Kayseri’de
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı tarafından organize edilen, “Yaslıada” tiyatro
gösterisi Kayseri’de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Oyun, 11 Nisan Pazartesi akşamı saat
19:00’da Şehir Tiyatrosunda gösterime girecek.
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Konuyla İlgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş
Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Başbakanı merhum
Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının Yassı Ada’da gördükleri zulmü konu edinen
“Yaslıada” adlı tiyatro gösteriminin 11 Nisan 2016 Pazartesi Günü Kayseri Şehir
Tiyatrosunda saat 19:00’da gösterime gireceğini belirterek “Fatih Gülbaba’nın yazdığı,
yönetmenliğini de Sami Gülbaba’nın yaptığı merhum Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının
Yassı Ada’da gördükleri zulmü konu edinen Yaslıada adlı tiyatro gösterimine başta
üyelerimiz olmak üzere tüm Kayserili hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.
Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu söyleyen Çelik açıklamasını şöyle tamamladı:

“Geçmişte yaşadığımız kötü olaylardan ders almamız gerekmektedir. Ülkemizin yaşamış
olduğu bu karanlık ve adaletsiz durumların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.
Bizlere bu güzel ve anlamlı tiyatro gösteriminden dolayı Hizmet-İş Sendikamızın
Yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16973.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Türkiye en fazla büyüyen dördüncü G20
ülkesi
Hollanda’da temaslarına devam eden Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Türkiye-Hollanda İş
Forumu'nda yaptığı konuşmasında 2015 yılı itibariyle Türkiye ekonomisinin en fazla büyüyen
dördüncü G20 ülkesi pozisyonunda olduğunu belirterek, “Bugün itibari ile Türkiye 630
milyar euroluk milli gelirle dünyanın en büyük ülkeleri sıralamasında ilk 20 içerisine
girmiştir.” dedi.

08 Nisan 2016 Cuma 10:26

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Türkiye-Hollanda JETCO 1. Dönem Toplantısı kapsamında
Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Lilianne Ploumen ile Ekonomik ve Ticari
Ortaklık Komitesi Anlaşması imzaladı.
Ekonominin 2015 yılında yaklaşık yüzde 4 büyüdüğüne değinen Elitaş, sözlerine şöyle devam
etti:
“Türkiye ekonomisi 2015 yılında yaklaşık yüzde 4 büyümüştür. Bu büyüme oranını küresel
risklerin arttığı, yatırım iştahının azaldığı ve sermaye hareketlerinin ciddi sarsıntılar
doğurduğu bir dönemde gerçekleştirdik. Küresel ekonominin yüzde 3 büyümesinin
öngörüldüğü ortamlarda Türkiye yakalamış olduğu bu performans ile ciddi anlamda pozitif
ayrışmıştır. Sadece Avrupa için değil gelişmiş ülke eğilimlerin de üzerinde bir büyüme
görünümüne sahibiz. 2015 yılı itibariyle Türkiye ekonomisi en fazla büyüyen dördüncü G20
ülkesi pozisyonundadır. Bugün itibari ile Türkiye 630 milyar euroluk milli gelirle dünyanın en
büyük ülkeleri sıralamasında ilk 20 içerisine girmiştir. Ekonomik büyümede hem bölgesinin
hem de G20 grubunun lokomotifi olan ülkemiz, yüksek gelir grubuna girme yolunda da emin
adımlarla ilerlemektedir. 2015 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 126 milyar euro, toplam
ithalatı ise 182 milyar euro olmuştur. 2015 yılında dış ticaret açığımız bir önceki yıla oranla
4’te bir oranında azalarak 55 milyar euro olarak kaydedilmiştir. Türkiye 2015 yılında yüzde 4
büyüme yakalamış hem de dış ticaret açığını azaltmıştır. 2015 yılında hizmet ihracatımız 41
milyar euro, hizmet ithalatımız ise 20 milyar euro olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz bu
dönemde 21 milyar hizmet ticareti fazlası vermiştir. 2015 yılında ülkemizi ziyaret eden
toplam turist sayısı 38 milyar civarında gerçekleşmiştir. Avrupa’da dördüncü, dünyada altıncı
en fazla turist çeken ülke konumundayız.”
Türk şirketleri yatırım için Hollanda’yı seçiyor

Bakan Elitaş, Türk şirketlerinin yatırım için en fazla sermaye ihraç ettiği ülkenin Hollanda
olduğunu belirterek, “2002’de 2,4 milyar dolarlık ticaret hacmi 2015 yılında 6,1 milyar dolara
ulaşmıştır. Hollanda yüzde 53,9 artış ile 2016 Mart ayında en fazla ihracat artışı
gerçekleştirdiğimiz ülke oldu. Türk şirketlerinin yatırım için en fazla sermaye ihraç ettiği ülke
Hollanda’dır. 10 milyar euro aşmıştır” dedi.
Elitaş Hollanda’nın Avrupa’da en fazla Türk’e ev sahipliği yapan üçüncü ülke konumunda
olduğunu ve yaklaşık 500 bin vatandaşımızın iki ülke arasında siyasi, ticari ve ekonomik
ilişkiler arasında bir köprü vazifesinde olduğunu sözlerine ekledi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16974.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Enerji naklinde belediye katkısı
Melikgazi belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan 6 mahallede
9 trafo merkezinin tahsis edildiğini böylece kesintisiz enerjinin taşınmasına imkân tanındığını
söyledi.

08 Nisan 2016 Cuma 11:21

Sokakları, Caddeleri, Parkları ve Mahalleri ile 24 Saat Yaşayan
Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri’nin toplam nüfusunun yarısına hizmet verdikleri ve
cazibe merkezi Melikgazi olarak iş ve çarşı ile alış veriş merkezlerinin ilçe sınırları içerisinde
yer aldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi de kesintisiz elektrik aktarımını
ve kullanımı sağlamak için Belediye olarak destek verdiklerini ve yatırım gerçekleştirdiklerini
kaydetti.
Aydınlık ve Aydınlatılmış Semtler için
Melikgazi İlçesinin ışıl ışıl olduğunu aydınlık ve aydınlatılmış sokakları, caddeleri, parkları ve
mahalleri ile 24 saat yaşayan ve hizmet veren bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklama da bulundu:
“Bölge şehir Kayserimizin konumundan ve barındığını iş merkezleri ile cazibe merkezi olan
Melikgazi İlçemizde aydınlatmaya büyük önem veriyoruz. Bu nedeni ile kesintisiz enerji
aktarımı ve kullanımı için belediye olarak trafo merkezlerine alan tahsisi yapıyoruz.
Melikgazi ilçemizin parkları, caddeleri, sokakları, mahalleri kısacası her alanı ışıl ışıl aydınlık
ise bunda Melikgazi Belediyemizin çalışması, hizmetleri ve yatırımları söz konusudur.
Melikgazi belediyemizin çalışma ve yatırımların neticesinde Melikgazi de enerji de kesinti
olmamaktadır. Mimarsinan Demokrasi, Gökkent, Gesi, Keykubat, Sakarya ve YıldırımBeyazıt mahalleri gibi 6 semtte toplam 9 trafo alanı tahsis edilmiştir.“
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16975.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Kayserigaz eğitimleri sürdürmeye devam
ediyor
Kayserigaz, Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu ile beraber
Eraslan Group bünyesinde faaliyet gösteren ERS Baca Sistemleri’nin katkılarıyla “Doğalgazlı
Bacalar” konulu eğitim düzenledi.

08 Nisan 2016 Cuma 11:27

Bilgi ve birikime giden yolun iyi bir eğitimden geçtiği bilinciyle eğitim çalışmalarını sürdüren
Kayserigaz, geçtiğimiz hafta Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda başlattığı eğitim
programına, bu hafta Eraslan Group bünyesinde faaliyet gösteren ERS Baca Sistemleri ile
birlikte devam etti.
Erciyes Üniversitesi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Alternatif Enerji Kaynakları
Teknolojisi Programlarının yoğun katılım sağlayarak takip ettiği eğitimde, ERS Baca
Sistemleri yetkilileri, doğalgaz baca sistemleri, bacalarda kullanılan malzemeler, baca
çeşitleri, baca montajı gibi konularda detaylı olarak bilgi paylaşımında bulundu.
Gerçekleştirilen eğitimde özellikle baca sistemlerinden verim sağlanabilmesi için nelere
dikkat edilmesi gerektiği ve güvenli bir baca sisteminin kurulabilmesi için hangi kıstaslara
göre işlem yapılmasının daha uygun olacağı, geleceğin teknik personellerine anlatıldı.
Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ve öğretim
görevlilerinin soruları ERS Baca Sistemleri yetkilileri ve Kayserigaz Proje Müdürü Murat
Akdağ tarafından cevaplandırıldı. Eğitim sonunda, Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nafiz Kahraman ve Kayserigaz Proje Müdürü Murat
Akdağ tarafından, ERS Baca Sistemleri yetkililerine teşekkür belgeleri takdim edildi.
Gerçekleştirilen eğitimden dolayı Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek
Yüksekokulu öğretim görevlileri ve öğrencileri memnuniyetlerini belirterek teknik eğitimlerin
kendileri için oldukça önemli olduğunu belirterek, teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16976.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Şüpheli paketten yorgan çıktı
Kayseri'de bir köprünün altında şüpheli bir paket olduğu ihbarı alan polis ekipleri, harekete
geçti. Bomba imha uzmanının incelediği paketten yorgan çıktı.

08 Nisan 2016 Cuma 11:31

Edinilen bilgiye göre, Erkilet mahallesi Kuzey Çevre Yolu köprüsünün altına şüpheli bir
paket gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen
ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, trafiği de ulaşıma kapattı. Bomba imha uzmanının
özel elbisesi ile incelediği pakette, şüpheli bir durum olmayınca paket açıldı. Paketin
içerisinden yorgan ve battaniye çıkınca, vatandaşlarda rahat bir nefes aldı.
Daha sonra trafik yeniden ulaşıma açılırken, pakette ekipler tarafından uzaklaştırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16977.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Özhaseki, “Sur’u yeniden ihya ve inşa
edeceğiz”
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
Başkanlığında Genel Merkez’de “Sur’un yeniden ihyası ve inşası” için bir toplantı
gerçekleştirildi.

08 Nisan 2016 Cuma 14:03

Toplantıya AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem
Karaaslan, Kalkınma Bakan Danışmanları, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları,
Diyarbakır Vali Yardımcısı, Diyarbakır’dan şehircilik ile ilgili müdürler ve Diyarbakır’ı
temsilen uzman isimler katıldı. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki,
Sur’un yeniden ihyası ve inşası için önemli değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, terörden zarar görmüş ve çatışmalar
sonrası ayağa kaldırılması planlanan Sur’daki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili
değerlendirmelerde bulunarak; "Sur bölgesinde çok önemli bir çalışma hayata geçiriyoruz. Bu
kentsel
ihya
projesidir
çünkü
biz
orayı
tekrar
ihya
edeceğiz"
dedi.
“Terörle Mücadelede Geri Vites Yok!”

Terör ve terörün açtığı yaralara karşı da vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan
Özhaseki, “Diyarbakır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ilimizdir. Terör örgütü;
Diyarbakır'ı bir terör şehri olarak göstermek istiyor ama buna asla müsaade etmeyeceğiz.
Bizim terörle mücadelemizde geri vites yoktur ve asla da olmayacaktır. Bu güzel şehrimizde
terör son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.
Sur’u tarihi dokusuna uygun olarak restorasyon edeceklerini vurgulayan Özhaseki, “Sur’u
A’dan Z’ye tarihi dokusuna uygun olarak yeniden inşa edeceğiz. UNESCO Kültür Mirası’nda
yer alan Sur’u yeniden yapılanması uluslararası kriterler doğrultusunda gerçekleştireceğiz.
Çarpık kentleşme sonucu çok kötü şartlarda evlerinde yaşayan vatandaşlarımız kesinlikle
mağdur edilmeyecek. Diyarbakırlıların ve Sur'da yaşayan vatandaşlarımızın rızası dışında tek
bir adım atılmayacak. Bununla birlikte vatandaşa hizmetin önünü tıkamak isteyen hain
emellere karşı da dikkatliyiz. Belediyecilikte 20 yılı aşkın bir tecrübemizle Sur’u ayağa
kaldırmak için çalışacağız.” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16978.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

OSB’den şehit ailelerine taziye ziyareti
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi terör örgütüne yönelik operasyonlarda
hayatını kaybeden şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

08 Nisan 2016 Cuma 14:09

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyeleri
şehit Uzman Çavuş Mehmet Polat, Şehit Komiser Yardımcısı Mustafa Sezgin ve Şehit
Binbaşı Turgay Çelik’in ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu.
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Ülkemizin huzuru, refahı, istikrarı,
kardeşliği, birlik ve beraberliğine karşı yapılan menfur, hain ve kalleşçe saldırıları şiddetle
lanetliyor, kahraman askerlerimize ve polislerimize Allah’tan rahmet, başta aileleri olmak
üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimize ve tüm halkımıza başsağlığı ve sabır,
yaralılarımıza acil şifalar dileriz." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16979.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Uyuşturucu Operasyonu: 4 gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalanarak gözaltına
alındı.

08 Nisan 2016 Cuma 14:16

Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KayseriSivas karayolunda gerçekleştirilen çalışmalarda bir otomobilin durdurulduğu öğrenildi.
Durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 145 fişek bonzai maddesi ele geçirildiği bildirildi.
Otomobilde bulunan M.A., M.Ö. ve suça sürüklenen çocuklar H.Ç. ile C.D.'nin gözaltına
alındığı, sanıklardan yaşları küçük olan H.C. ve C.D.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim
edildiği kaydedildi.
Yetkililer, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan haklarında işlem yapılan M.A.'nın
tutuklandığını, M.Ö.'nün ise serbest bırakıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16980.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Karayoluna çıkan devenin hazin sonu

08 Nisan 2016 Cuma 16:10

Kayseri’de karayoluna çıkan deveye kamyon çarptı.
Kayseri’nin Himmetdede –Boğazlıyan karayolunda gece saatlerinde meydana gelen olayda
yol kenarına çıkan başıboş deveye kamyon çarptı. Çarpışmada kulağında küpesi olmadığı için
sahibi belirlenemeyen deve öldü. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak devrilen kamyonda
maddi hasar meydana geldi. Kamyon şoförü olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16981.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Kocasinan’da önemli ihale
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, büyüyen, gelişen, değişen ve yenilenen
Kocasinan'da vatandaşın ihtiyacını karşılamak amacıyla ürettikleri çeşitli nitelikteki arsaları
12 Nisan Günü ihaleyle satacaklarını söyledi.

08 Nisan 2016 Cuma 17:47

'Yeni Kayseri Kocasinan'da Kurulacak, Kocasinan, Kayseri'nin Yeni Yüzü Olacak' sloganıyla
yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar," İnsanların hayatını
kolaylaştırmak, yaşanabilir bir şehir sunmak amacıyla gece-gündüz çalışıyoruz. Bu gayretin
sonucu olarak Kocasinan; büyüyor, değişiyor, yenileniyor ve gelişiyor. İmar hareketlerindeki
gelişmelerin sonucunda vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu; konut, işyeri, küçük sanayi
işletmesi, ticaret ve akaryakıt istasyonu alanları ürettik. Bunları ihaleyle satıp Kocasinan'a
yaptığımız hizmetleri artırmak için kaynak üreteceğiz. Halkımızdan aldığımızı yine onlara
geri ödeyeceğiz" dedi.
Encümen huzurunda gerçekleştirecekleri ihaleyle ilgili bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar,
"2886 Sayılı İhale Kanunu'na göre Şeker ve Zümrüt Mahallesi'nde Orta Yol üzerinde birer
akaryakıt istasyonu alanını kapalı teklif usulüyle, Melikgazi Yeni Mahalle'de 4 lüks daire,
Yenidoğan Mahallesinde 2 ticaret alanı, Erkilet Dere Mahallesi, Mithatpaşa ve Yenidoğan'da
15 konut alanıyla Yeni Sanayi Gazali Caddesi sonunda bulunan 12 küçük sanayi işyeri alanını
açık teklif usulüyle ayrı ayrı satışa çıkaracağız. Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantı
Salonu'nda saat 14'ten itibaren gerçekleştireceğimiz ihalelere katılmak isteyenler Belediyemiz
Emlak ve Gelir Müdürlüğü'nden ihale şartnamesini alabilir, ilgilenenler www.kocasinan.bel.tr
adresinden ayrıntılı bilgi edinebilir" açıklamasında bulundu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16982.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

MHP karıştı
Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, MHP'nin olağanüstü kongreye gitmesine karar verdi.
Mahkemenin atadığı 3 kişilik kayyum MHP'yi kongreye götürecek. Mahkeme kayyum
başkanlığına Bahçeli’nin görevden aldığı isimleri getirdi. MHP ise kararı Yargıtay'a
taşıyacak. Genel Başkan adaylarından Meral Akşener kararın ardından ilk yorumunu Twitter
hesabına "Adalet mülkün temelidir" diye yazdı.

09 Nisan 2016 Cumartesi 10:14

Kayyum kararı hakkında açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli "Nereden etkilendikleri belli
olmayan kişilere MHP'yi teslim edemeyiz. Yargı yolunu kullanacağız. Hiç kimse bizden
olağanüstü kongre beklemesin. Onlar mahkeme hakkını kullandı, şimdi biz kullanacağız.
Böyle bir karar alternatif olarak aklımızdan geçiyor” dedi.
MHP'de muhalifler olağanüstü kurultay talebiyle açtıkları davayı kazandı. Kararı alkışlarla
karşılayan muhaliflerin ‘Ülkücü hareket engellenemez’ sloganlarına diğer taraf ise ‘Hareketin
lideri, Devlet Bahçeli’ sloganlarıyla karşılık verdi. İki taraf arasında gerginlik yaşandı.
Kararın ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Yücel Kum, “MHP 1969’dan beri
süregelen bir gelenektir. Ankara 12.Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından bugün hukuka uygun
olmadığını düşündüğümüz bir tesis edilmiştir. Bu karara karşı kapsamlı bir açıklama MHP
Genel Merkezi tarafından yapılacaktır. Karar kesin değildir. Yargıtay yolu açıktır.
Kesinleşmeden icra edilmesi mümkün değildir. Bugüne kadar süregelen yargı uygulamalarına
da bütünüyle aykırı olduğunu düşünüyoruz. Temyiz hakkımızı da kullanacağız” diye konuştu.
Kayyum başkanı muhaliflerden
Kayyum için atanan isimler arasında MHP lideri Bahçeli’nin genel kurul isteyen teşkilatları
parti tüzüğüne aykırı disiplin dışı hareketlerinden dolayı görevden aldığı isimler yer aldı.
Mahkeme, muhaliflerin istediği gibi Aksaray eski İl Başkanı Ayhan Erel, MHP Kurucular
Kurulu Üyesi Ali Sağır ve Bursa Üst Kurul Delegesi Mehmet Bilgiç'in çağrı heyeti "asil
üyesi", MYK Yedek Üyesi Turan Yaldır'ı ise "yedek üye" olarak atadı.
Dava sonrası açıklama yapan muhaliflerden Sinan Oğan'ın Avukatı Kürşat Ergün, “Yaklaşık 3
aydır süren olağanüstü kongre taleplerine ilişkin hukuki durum bugün itibariyle
sonuçlanmıştır. Burada bizim dava dilekçemizde beyan etmiş olduğumuz hususların tamamı
mahkeme tarafından kabul edildi. MHP’nin Olağanüstü Genel Kurulu’nun toplanması için
bizim dilekçemizde yer alan 3 tane çağrı heyeti üyesi görevlendirildi. Bu noktadan sonra
bizler gerekçeli kararı alır almaz MHP olağanüstü kongresinin toplanması için gerekli süreci
başlatacağız. Bu noktadan sonra olağanüstü kongreyi yapabilmek adına tüm iş ve işlemleri
yürütme yetkisi çağrı heyetine verildi. Ancak şöyle bir yanlış durum anlaşılmasın, buradaki
görevlendirme sadece olağanüstü kongre sürecinin yürütülmesine ilişkindir. Bunun dışında
MHP Genel Merkezi görevdedir, genel Merkez Yönetimi görevdedir. Ancak olağanüstü
kongreye ilişkin herhangi bir işlem tesis etme yetkisi tamamen ortadan kalkmıştır. Bizim çağrı
heyeti olarak bildirdiğimiz isimler bu süreci yönlendirecektir”
Kongre takvimi
Bundan sonra işlenecek takvimle ilgili açıklama yapan Ergün, “Genel Merkez Yargıtay
yoluna gidebilir. Bu açıdan kanuni durum söz konusudur. Ancak Genel Merkezin Yargıtay

aşamasına gidecek olması bizim işlem niteliğimizi ortadan kaldırmaz. Biz gerekçeli kararı alır
almaz, bu zannediyorum bugün veya Pazartesi günü. Bu kararı alır almaz bu kongre sürecini
başlatıyoruz. Bu süreç başladıktan itibaren 1-1,5 ay itibariyle sonuçlanması beklenen bir
süreçtir. Çağrı heyetindeki isimler Mehmet Bilgiç, Ali Sağır, Ayhan Erel görevlendirilmiştir.
Bu görevlendirilen kişiler partimizin üst kurul delegeleridir. Öz ve öz ülkücü hareketin,
milliyetçi hareketin evlatlarıdır. Bu noktadan sonra herkes müsterih olsun” ifadelerini
kullandı.
Dava sonrası çıkışta taraflar arasında yaşanan gerginlikle ilgili Ergün, “Burada taraf yok.
Burada tek taraf var. Bu tarafta ülkücü hareketin bizzat kendisidir. Şu anda hangi noktada
olursa olsun arkadaşlarımız var. Ülküdaşlık hukuku çerçevesinde biriz, beraberiz, bütünüz ve
hep
birlikte
tek
yumruk
olarak
kongre
sürecine
gideceğiz”
dedi.
Öte yandan 1 Kasım seçiminde MHP’deki oy kaybı üzerine; Meral Akşener, Koray Aydın ve
Sinan Oğan gibi isimler genel başkan adaylıklarını açıklayarak, seçimli olağanüstü kurultay
yapılabilmesi için tüzük kurultayı toplanması talep etmişti. Bunun için delegelerden toplanan
543 imza, MHP Genel Merkezi’ne sunulmuştu. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
kurultayın 18 Nisan 2018’de toplanacağını açıklamıştı. Muhalif isimler, konuyu 12. Sulh
Hukuk Mahkemesi’ne taşımış, 3 kişilik çağrı heyetinin toplamasını ve kurultaya gidilmesini
talep etmişti.
Akşener'den ilk yorum
Başkan adaylarından Meral Akşener de Twitter aracığıyla açıklama yaptı.
Adaleti temsil eden, elinde terazi ve kılıç tutan gözleri bağlı kadın fotoğrafı kullanan Meral
Akşener, büyük harflerle "Adalet mülkün temelidir" diye yazdı.
Aradığınız MHP’ye ulaşılamıyor
Mahkemenin MHP genel kurulu için aldığı karar ülke çapında yankı uyandırdı. MHP
kurmayları Bahçeli ile konuyu değerlendirmek ve karar karşısında alınması gereken stratejik
konuları görüşmek üzere Ankara’daki parti genel merkez binasına toplandı. Kayseri il
Başkanı Baki Ersoy telefonlarına cevap vermezken, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf
Halaçoğlu’nun telefonu ise gün boyunca kapalı kaldı. MHP Kayseri teşkilatı ve milletvekili
Halaçoğlu, parti geleceğini önemli etkide değiştirecek karar karşısında sessiz kalarak
partililerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için yetersiz kaldı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16983.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Yahyalı elması yöresel fuarda görücüye çıktı
Yahyalı’nın meşhur elması Yöresel Ürünler Fuarı’nda görücüye çıktı. Bol sulu olmasının yanı
sıra aroması ve şeker oranıyla önemli bir değere sahip olan Yahyalı elması fuarda kasa kasa
satılıyor.
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Dünya Ticaret Merkezi’nde devam eden 6. Yöresel Ürünler Fuarı’nda Kahramanmaraş
tarhanasından, Trabzon ekmeğine, Erzurum Cağ kebabından, Hatay künefesine kadar bir çok
farklı lezzet damak zevkine düşkünler için hizmet vermeye devam ediyor.
Farklı bölgelerin, farklı ülkelerin ürünleri ile hediyelik eşyalarının boy gösterdiği alış-veriş
festivalinde Kayseri’nin meşhur “Yeşilhisar elması” da yerini aldı.
13 çeşit elma
İlçenin, yetiştirdiği 13 çeşit elma ile üretim sıralamasında Türkiye'nin ilk 5 merkezi arasında
yer aldığını ifade eden üretici Ali Tutar, aroması ve şeker oranıyla Yahyalı elmasının önemli
bir değere sahip olduğunu vurguladı.
Fuarın açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 ton civarında satış yaptıklarını belirten Tutar, “Bu
elmanın tadını bilen biliyor. Bilmeyen ise tattığında lezzeti fark ediyor. Hemen hemen her
fuara gelmeye çalışıyoruz. İlgiden memnunuz. Fuarın sona ermesine artık birkaç gün kaldı.
Satışlar istediğimiz düzeyde oldu. Bu tür fuarlar tanıtım açısından önemli. Organize edenlere
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
İhraç da ediliyor
Hasat döneminde sofralık elma dışında tam olgunlaşmayan, büyümeyen veya ağacın altına
dökülen elmaları işletmelere göndererek meyve suyu yapımında değerlendirilmesini
sağladıklarını da söyleyen Tutar, üretilen elmaların soğuk hava depoları aracılığıyla Mısır,
Irak gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16984.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Türk polisinin gurur günü
Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 171. yıldönümü kutlamaları başladı. Kutlama çerçevesinde
Cumhuriyet Meydanında polis sergisi açıldı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular Türk Polis
Teşkilatı’nın geldiği noktanın gurur verici olduğunu söyledi.
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından teşkilatın kuruluşunun 171. yıldönümü münasebetiyle
Cumhuriyet Meydanı’nda Polis Sergisi Açılışı ve kokteyl düzenlendi.
Kayseri’nin organize suçların, toplumsal olayların, üniversite olaylarının olmadığı huzurlu ve
güvenli bir şehir olduğunu söyleyen Kulular, “Polis teşkilatımız 171 yıl içinde geldiği noktada
gurur verici noktadadır. Emniyet teşkilatımız dünyanın en modern güvenlik teşkilatlarıyla
hiçbir farkı yoktur. Hatta yurtdışına eğitim dahi vermektedir. Çağdaş, modern, bilimden ve
hukuktan gücünü alan polis teşkilatı Türkiye genelinde 300 bine yakın görevlisiyle hizmetini
yürütmektedir. Kayseri’de huzur ve güvenlik içinde organize suçun olmadığı, nitelikli suçun
olmadığı, toplumsal olayların olmadığı, üniversite olaylarımızın olmadığı huzurlu, güvenli bir
şehirdir. Asayiş toplantılarımızda sayın valimiz ile konuştuğumu konular hırsızlık, tehdit,

şantaj, trafik kazaları gibi konulardır. Bu gibi konularda da Kayseri’nin huzuru ve güvenliği
için 24 saat çalışmaktayız. Bizler teşkilata girerken etmiş olduğumuz yeminlerde canımız
pahasına görev yapacağımıza ant içtik. Bu yolda da askerimiz olsun, polisimiz olsun şehitler
vermekteyiz. Geçen hafta 3 gün üst üste şehitlerimizi toprağa verdik. Şehitlerimizin ruhları
şad olsun” dedi.
Teröre rağmen Kayseri’nin huzurlu günler geçirdiğini ifade eden, Mehmet Emin Avcı
“Kayseri’de 4 bin 200 civarında polisimiz ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı askerlerimiz
sayesinde terörün çok artmış olmasına rağmen Kayseri huzurlu günlerini yaşıyor. O bakımdan
teşkilatın başındaki arkadaşlarımıza ve o asayişin sağlanmasında yardımcı olan Kayserili
hemşerilerimize
sonsuz
teşekkürlerimizi
iletiyoruz”
ifadelerini
kullandı.
Sergide Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce açılan stantta vatandaşlara kaza tespit
tutanağı ve cetveli dağıttı. Ayrıca narkotik köpeği ‘Sedef’in, alanda gizlenen uyuşturucuyu
kısa sürede bulması büyük ilgi gördü. Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri de
vatandaşları hırsızlık konusunda uyarıcı bilgiler paylaştı.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16985.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Abdullah Gül'ün iki koruması şehit oldu
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün uzun yıllar korumalığını yapan iki polis memuru
Nusaybin'deki operasyonlarda şehit düştü. Gül, twitter adresinden şehitlerin ailelerine
başsağlığı diledi.
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11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter mesajında Mardin’in Nusaybin ilçesinde
PKK’lı teröristlerin tuzakladıkları bombayı patlatmaları nedeniyle şehit olan polis memurları
Salih Taç ve Erkan Başpehlivan’ın uzun yıllar koruma ekibinde çalıştığını belirterek,
ailelerine ve polis teşkilatına başsağlığı diledi.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonlar
sırasında PKK’lı teröristlerin, güvenlik güçlerinin ilerlemesini önlemek için tuzakladıkları
bombanın imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memurları Salih
Taç ve Erkan Başpehlivan’ın, 11’in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma ekibinde uzun
yıllar görev yaptığı öğrenildi. Abdullah Gül, şehit polisler için paylaştığı Twitter mesajında bu
konuya vurgu yaparak, ailelerine ve polis teşkilatına başsağlığı diledi. 11’inci Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün mesajı şöyle:

"Şehit düşen evlatlarımızdan bomba imha uzmanları Erkan ve Salih uzun yıllar koruma
ekibimde çalışmışlardı. Bu iki kahramanımıza ve diğer tüm polis ve asker şehitlerimize
Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16986.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Kutlu hafta başladı
2016 Yılı Kutlu Doğum Haftası Kutlama Etkinlikleri’ dolayısıyla il müftülüğü binasında
basın açıklaması yapan Müftü Güven, görülen lüzum üzerine ‘Kutlu Doğum Haftası’
etkinliklerin bu yıl 9 Nisan 2016 tarihinde başlayıp 20 Nisan 2016 tarihinde sona ereceğini
söyledi.
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“Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile gelenekselleşen Peygamber
Efendimizin doğum yıldönümü, 1989 yılından bu yana her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında
"Kutlu Doğum Haftası" adıyla anılmakta ve çeşitli etkinliklerle kutlamaktadır” diyen Müftü
Güven, “1445. sene-i devriyesini kutlayacağımız ‘Kutlu Doğum Haftası’ görülen lüzum
üzerine etkinlikler bu yıl 09 Nisan 2016 tarihinde başlayıp 20 Nisan 2016 tarihinde sona
erecektir. İslam'ın ve İslam Peygamberinin değişik yönleri ele alınmakta, konferanslar ve
paneller düzenlenmekte, kişisel, aileyi ve toplumsal olarak birçok yönden Peygamberimizin
örnekliği anlatılmaya çalışılmaktadır” dedi
Hafta boyunca İlimiz ve ilçelerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle Hz. Peygamberin örnekliği
çerçevesinde tevhid ve vahdet bilincine dikkat çekilerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik
duygularının canlı tutulmasına katkı sağlanacağını kaydeden Müftü Güven, İlimiz ve ilçelerde
yapılacak programları şöyle sıraladı:
Zengin program
“1- İl ve ilçe Müftülüklerimiz, Büyükşehir Belediyesi, Belediyelerimiz ve Sivil Toplum
Kuruluşlarımızın katkılarıyla 15 Nisan 2016 Cuma günü saat 20.00'te Kadir Has Kongre
Merkezinde, Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Lüfti Çakan'ın
konuşmacı, Eyüp Sultan Camii İmam-Hatibi Erhan Mete'nin K. Kerim okuyacağı Mustafa
Demirci ve ekibinin ilahiler söyleyeceği anma programı yapılacaktır.
2- İl Müftülüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce 13 Nisan 2016 tarihinde
Müftülük Konferans Salonunda Çocuk Evlerinde kalan çocuklar tarafından Kutlu Doğum
programı sunulacaktır. Ayrıca Müftülükçe Çocuklara ikram yapılacaktır.
3- Hafta boyunca Bay ve Bayan Vaizlerimizce Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda
değişik programlar planlanmıştır.
4- İl genelinde İl Müftümüz, Müftü yardımcılarımız, vaizlerimiz ve ilahiyat fakültesinden
öğretim görevlilerinin konuşmacı olarak katıldığı 45 konferans programı gerçekleştirilecektir.
5- Hafta münasebetiyle, Resmi Kurum ve Kuruluşlar başta olmak üzere, Huzurevi, Hastane,
Esnaf, Şehit ve Gazileri Ziyaretle birlikte 250 ziyaret gerçekleştirilecektir.

6- Programlarımızda, ziyaretlerimizde hafta boyunca yapılacak etkinliklerde 40.000 adet kitap
dağıtılacaktır.
7- İlimizde 19 Nisan 2016 tarihinde saat 9.00-11.00'da Kapalı Cezaevinde, Cezaevi
Vaizlerimiz tarafından program gerçekleştirilecek ve 10 Ceza ve tutukevinde hafta boyunca
çeşitli programlar düzenlenecektir. Ayrıca 20 Nisan 2016 tarihinde Denetim Serbestlik
Müdürlüğünün birimlerinde Kutlu Doğum etkinlikleri düzenlenecektir.
8- İlimizdeki Huzurevlerinde 20 Nisan 2016 günü değişik Kutlu Doğum programları
gerçekleştirilecektir.
9- Kur'an Kurslarımızda öğrenciler arasında Hatim okuma ve dua merasimleri, Kur'an-ı
Kerim, Hadis okuma ve ezberleme yarışmaları yapılacaktır.
10- Milli Eğitim Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin nezaretinde
okullarımızda haftanın önemine binaen Hutbe, Kompozisyon, Makale ve Şiir yarışmaları
düzenlenecektir. Ayrıca öğrencilerin geneline kitap dağıtımı yapılacaktır.
11- Konferansların öncesinde ve sonrasında başta aşure ikramı olmak üzere değişik
ikramlarda bulunulacaktır.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16988.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Kayseri hava yolcu trafiğinde büyük artış
DHMİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2016 yılı Mart ayında Kayseri
Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 141.510,
dış hat yolcu trafiği 8.662, toplamda ise yüzde 12 artışla 150.172 oldu. Böylece Kayseri’de
havayolunu kullanan yolcu sayısı mart ayında 300 bine yaklaştı. ucaucak
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2016 Yılı Mart ayında Kayseri Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği %13 artışla
1.130 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 110 olmak üzere toplam uçak trafiği %9 artışla 1.240’a
ulaştı. 2016 Yılı Mart ayında Kayseri Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise
toplamda 1.241 ton olarak gerçekleşti.
3 aylık gerçekleşmeler…
Kayseri Havalimanı’ndan; % 13 artışla 446.623 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak
trafiği % 10 artışla 3.375’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 3.943 tona ulaştı.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerine
göre; Türkiye Geneli Havalimanlarına Mart ayında gelen+giden yolcu sayısı 12,6 milyon,
iniş-kalkış yapan uçak trafiği, 112.098 oldu. 2016 Yılı Mart ayı itibariyle havalimanlarında
toplam
206.951
ton
yük
(kargo+posta+bagaj)
taşımacılığı
gerçekleşti.
2016 Yılı Mart Sonu gerçekleşmelerine göre; hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler

dahil) % 9,9 artışla 389.923’e, toplam yolcu trafiği (direkt transit dâhil) % 10,2 artışla
36.538.009’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise % 5,3 artışla 616.955 tona ulaştı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16989.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

Açlık sınırı 1500 TL
Memur-Sen tarafından yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir
ailenin açlık sınırı bin 520,43 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 129,22 TL olarak belirlendi.
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Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk
araştırması açıklandı. Açıklamaya göre Mart ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık
sınırı bin 520,43 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 129,22 TL olarak tespit edildi. Yapılan
araştırmaya göre Mart ayında Şubat ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde
1,55'lik bir düşüş yaşandı. Mart ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 17,78 sivri biber,
yüzde 12,12 dolmalık biber, yüzde 8,05 muz, yüzde 7,77 ile de portakalda yaşandı. En büyük
düşüşler ise yüzde 39,27 kabak, yüzde 32,93 yeşil soğan, yüzde 26,91 salatalık, yüzde 24,18
pırasa madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise Şubat ayına göre Mart
ayında herhangi bir değişim gözlemlenmedi.
Giyim ve haberleşme fiyatlarında düşüş yaşandı
Mart ayında Şubat ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,92'lik bir düşüş
gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Şubat ayına göre göze çarpan değişimlerin yüzde 6,09'u
çocuk için spor ayakkabı, yüzde 5,18'i kadın iç çamaşırı, yüzde 4,29'u da eşarp madde
fiyatlarında oldu. En fazla fiyat düşüş ise yüzde 8,67 azalışla erkek için yünlü kaban, yüzde
8,52 azalışla kadın kabanı, yüzde 7,06 azalışla kadın hırkası madde fiyatlarında yaşandı.
Sağlık ve ulaşım pahalandı
Mart ayında Şubat ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,43'lük bir düşüş
gözlenirken; Mart ayında Şubat ayına göre barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde
0,49'luk bir artış oldu.
Eğitim-kültür fiyatlarında düşüş yaşandı
Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,11'lik bir düşüş oldu. Eğitim-kültür madde
fiyatlarında Şubat ayına göre değişimin yüzde 3,89 artışla sporla ilgili aletler(futbol topu),
yüzde 2,69 artışla oyuncak madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür
madde fiyatlarında yüzde 11,66 azalışla spor müsabakalarına giriş ücreti, yüzde 5,31 azalışla
fotoğraf makinesi, yüzde 4,96 azalışla Umreye gidiş ücreti madde fiyatlarında düşüş olduğu
tespit edildi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16990.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

“Tüm Yönleriyle Suriye” kitabı çıktı
Son yüzyılın en önemli siyasi hesaplaşmalarından biri olan ve büyük bir insani krizin de
yaşandığı Suriye ile ilgili uzun yılların birikimi sonunda hazırlanan Abdulkadir Şen’e ait
“Tüm Yönleriyle Suriye” isimli kitap okurla buluştu.
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Suriye krizi onlarca farklı aktörün dâhil olduğu, İslâm Dünyasının geleceğinde de son derece
kritik bir rol oynayacağı bilinen karmaşık bir kriz halini almış durumda. Uzun yıllar süren bir
araştırma sonucunda Akademisyen-Gazeteci Abdulkadir Şen tarafından hazırlanan Tüm
Yönleriyle Suriye isimli kitap 808 sayfalık son derece ayrıntılı, akademik bir eser. Alanında
en güçlü çalışma olan Suriye kitabı onlarca farklı başlık altında Suriye’nin son yüzyılını ve
son 5 yılı ayrıntılı olarak inceliyor.
İki binin üzerinde dipnot ve 400’den fazla görsel, tasarım, şema, infografik ve belgenin yer
aldığı bu devasa araştırma Suriye konusunda hem uzmanlık yapmak isteyenlerin, hem de
konuya ilgi duyanların incelemesi gereken bir başucu eseri. Kitapta faydalanılan 200’den
fazla kitap ve youtube linkleri verilen 300’ü aşkın video da ayrı bir DVD içerisine
depolanarak gelecek yıllarda bu kaynakların kaybolması durumuna karşı muhafaza altına
alınmış ve ekstradan talep edenlere gönderiliyor.
Kitap’ta izlenen yöntem
“Tüm Yönleriyle Suriye” isimli çalışma Suriye konusunu önemli olan tüm konularda
doyurucu bilgiler vererek akademik ve sistematik olarak, nesnel ve bilimsel bir yöntem ve
söylemle inceliyor. 70 sayfadan fazla timeline ile 5 yıllık Suriye sürecini günlere, haftalara,
aylara ve yıllara bölerek bu süreçte hangi aktörün ne söylediği ve hangi adımları attığının
haritasını çıkaran yazar, kitabın son bölümünde Suriye ile ilgili önemli belgeleri ve İslâm
Âlimlerinin yayınlamış oldukları fetvaları bir araya getirmiş.
Kitap’ta neler var?
Son yüzyılda Suriye’de yaşanan gelişmeleri detaylı olarak inceleyen yazar, devrimin
ardındaki nedenleri de ayrı başlıklar altında 100 sayfada incelemiş. Suriye muhalefetini sivil
muhalefet ve askeri muhalefet olarak ayrı başlıklar altında inceleyen kitapta Suriye’deki en
önemli gruplar liderlikleri, kaynakları, amaçları, önemli eylemleri, diğer gruplarla ilişkileri
şeklinde farklı başlıklarla 130 sayfada incelenmiş.
Kitap içerisinde Kürtlere ve özellikle de PYD’ye ayrı bir yer ayrılmış ve onlarca sayfalık
anlatım ve belgelerle konu ele alınmış. Suriye’de bulunan PYD/PKK dışındaki Kürt gruplar
ve İslâmi Kürt muhalefeti de ele alınmış.
“Tüm Yönleriyle Suriye” kitabı Suriye’de İran’a bağlı olarak faaliyet gösteren çok sayıda Şii
militan grubu da ayrı başlıklar altında ele alıyor. Rejim Yanlısı Güçler, Şebbiha’lar, Ulusal
Savunma Birlikleri, Şii Militan Gruplar kitapta ayrı ayrı inceleniyor.
Kitap’ta Suriye krizine dâhil olan ABD, Rusya, Çin, İran, Irak, Türkiye, Katar, Suudi
Arabistan gibi ülkelerin stratejileri ayrı başlıklar altında 200 sayfayı aşkın bir bölümde
incelenmiş. Suriye savaşının askeri ve insani bilançosu, güncel askeri durum ve daha pek çok

konuda “Tüm Yönleriyle Suriye” kitabı Yapı Bozum Yayınlarından çıktı ve şimdiden hem
ulusal basında hem de araştırmacılar nezdinde hak ettiği ilgiyi görmeye başladı.
Kitapta yer alan bazı başlıklar:
-Suriye Arap Cumhuriyeti
-Arap Baharı Ve Suriye Devrimi’nin Başlaması
-Suriye Muhalefeti
-Rejim ve Bağlantılı Güçler
-Suriye Kürtleri
-Savaşın Aşamaları ve Güncel Askeri Durum
-Yerel ve Küresel Aktörlerin Suriye Stratejileri
-Uluslararası Toplumun Tutumu
-Krizin İnsani Bilançosu ve İnsan Hakları İhlalleri
-Krize Yönelik Tespitler, Beklentiler ve Öneriler
-Belgeler
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16991.html
Erişim Tarihi: 11.04.2016

