KAYSERİ HABER ARŞİVİ
05.09.2016–11.09.2016
Kayseri-Şırnak omuz omuza
KAYSERİ’DEN ŞIRNAK ÇIKARMASI: AK Parti Genel Merkezi ve AK Parti Kayseri İl
Başkanlığı'nın "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Kayseri’den belediye başkanları,
partililer, işadamları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve basın mensuplarının olduğu yaklaşık
180 kişilik heyet Şırnak'a gitti. Heyete Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da katıldı.
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ARTIK AŞIKLAR BULUŞSUN: Silopi’de bir otelde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, "Bizler isimler farklı olsa da aynı hikayelerle büyüdük. Kayseri Aslı ile
Kerem'in kavuşamamasının hikayelerini dinlerken Şırnaklılar Mem u Zin Hikayesi ile
büyüdüler. Artık aşıklar buluşsun. Artık sevenler ayrılmasın. Ne Kayseri Şırnak'tan kopsun,
ne Şırnak Kayseri'den.” dedi.
KAYSERİ VEKİLLERİ YOKTU: Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başta olmak üzere Kayseri milletvekillerinden hiçbiri
geziye katılmadı.
Özel bir uçakla Erkilet Havaalanı'ndan hareket eden heyete uçakta hitap eden Büyükşehir
Belediye Başkanı Çelik, Güneydoğu'daki 12 il ile batıdaki 12 il arasında gönül köprüsü
kurulması için yapılan bir organizasyona katılacaklarını belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.
Başkan Çelik daha sonra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile tek tek uçaktakilere
"Hoş geldiniz" dedi.
Çiçekler ve zılgıtlarla karşılandılar
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen Kayseri heyeti, Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve diğer
yetkililerce karşılandı. Karşılama esnasında çiçekler verildi, zılgıtlar çekildi. Havaalanında iki
gruba ayrılan Kayseri heyetinden bir grup Cizre'ye, Başkan Mustafa Çelik ve beraberindeki
heyet ise karayoluyla İdil'e geçti. Şırnak'a giden Kayseri heyetinin temaslarına Orman ve Su
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da katıldı.
Heyet İdil'de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte İdil Kaymakamı Ersin
Tekeli'yi ziyaret etti. Bakan Eroğlu hiçbir ayrım gözetmeksizin milletin hizmetkarı olduklarını
söyledi. Başkan Mustafa Çelik de öncelikle sıcak karşılama için teşekkür etti ve en kısa
zamanda Şırnaklıları da Kayseri'ye beklediklerini söyledi. Yüzyıllardır kardeş olarak
yaşadıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Son 40 yılda aramıza nifak tohumu ekmeye
çalışanların tek amacı bu vatanı parçalamak. Ama bunu hiçbir zaman başaramayacaklar. Bu
birlik beraberlik oldukça dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Güneydoğu'daki tüm

vilayetlerimize kanunlarımızın el verdiği ölçüde destekler veriyoruz, vermeyi de
sürdüreceğiz" dedi.
Talasgücü ile dostluk maçı yapılacak
Ziyaret sırasında bir vatandaş "Buralar PKK'ya ait değil" ifadeleri kullanırken, Kaymakamlık
çıkışında bir öğrenci de "Bayrak" şiirini okudu.
Bakan Eroğlu, Başkan Çelik ve Kayseri heyeti kaymakamlık ziyaretinin ardından İdil
caddelerine çıkarak esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlar Kayseri heyetini
büyük ilgi ve sevgiyle karşıladı. Esnaflarla çay içen ve sohbet eden Başkan Çelik, gelen
talepler üzerine İdil'de bulunan futbol takımına spor malzemesi sözü verdi. Ayrıca takımın
Talasgücü ile dostluk maçı yapması da kararlaştırıldı. Başkan Mustafa Çelik, esnaf ziyaretleri
sırasında bir terzi dükkanına girdi ve baba mesleği olan terzilikle ilgili sohbet etti.
İdil Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Kayseri heyeti karayoluyla Şırnak'ın
Silopi ilçesine geçti.
Silopili gençler sloganlar attı
Silopi'de Kayseri heyeti "Kayseri-Şırnak omuz omuza", "Şırnak sizinle gurur duyuyor"
sloganları ile karşılandı. Kayseri heyetine Silopi'de bir yemek verildi. Yemekte konuşan
Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Şırnak ve ilçelerinde yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
"Artık aşıklar buluşsun"
Konuşmasında Kayserili Aslı ile Kerem ve Şırnaklı Mem ile Zin'den de bahseden Başkan
Mustafa Çelik, "Bizler isimler farklı olsa da aynı hikayelerle büyüdük. Kayseri Aslı ile
Kerem'in kavuşamamasının hikayelerini dinlerken Şırnaklılar Mem u Zin Hikayesi ile
büyüdüler. Birbirlerine deli gibi aşık olan; ama kavuşamayan Aslı ile Kerem de öldüler.
Birbirlerini görünce aşklarından düşüp bayılan Mem ile Zin de. Artık tarih ne Aslı ile Kerem'i
yazsın, ne de Mem ile Zin'i. Artık aşıklar buluşsun. Artık sevenler ayrılmasın. Ne Kayseri
Şırnak'tan kopsun, ne Şırnak Kayseri'den. Bu kardeşlik ilelebet devam etsin. Bölücülerin
yaptıklarına karşılık Artık yeter demekten bıktık. Bir gönül köprüsü inşa etmek için sizlerin
yanına geldik. Biz buraları sevdik. Öyle sevdik ki, sürekli gelmek istiyoruz. Şırnak ve
ilçelerinde gördük ki buradaki belediye başkanları insana hizmet etmek yerine teröre hizmet
ediyor. 10 günde bir su aktığından bahsediliyor. Bundan sonra sandık önünüze geldiğinde
teröre hizmet edeni mi sizlere hizmet edeni mi seçeceğinizin tercihin yapın. Teröre hizmet
eden vatan hainleri bir kenara itin" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da terörün bu coğrafyalardan sökülüp
atılacağını belirtti.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da konuşmasında, Kayseri heyetine Gönül Köprüsü
çalışmasından dolayı teşekkür etti ve bu organizasyonun birlik beraberliğin pekişmesine
vesile olacağını belirtti.
Kayseri için özel pankartlar.
Yemeğin verildiği otelin önünde Şırnaklıların bazı isteklerini içeren pankartlar dikkat çekti.
‘Kayseri Büyüksün, Küçük Kardeşine Sahip Çık’, ‘Şırnak Kayseri’dir, Kayseri Şırnak’tır’
pankartlarının yanında ‘Sayın Haseki Şırnak’ta Deprem Olmuş, Yalnız Bırakma İl Kalsın’, ve
‘Sayın Elitaş Hükümet’e ve Size Minettarız’ yazılı pankartlar dikkat çekti. Ancak Çevre ve
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş heyette yer
almadığı için bu pankartları göremediler. Diğer yandan heyet içerisinde ismi geçen Kayseri
milletvekillerinden hiçbiri geziye katılmadı.
Kayseri heyeti ziyaret ve temasların ardından Şırnak'tan ayrıldı. Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19015.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Şehit babaya son öpücük
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lılarla girdiği çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade
Uzman Çavuş Kadir Çelebi son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi cenazesinde şehidin fotoğrafını
öptü. Şehidin kızı, annesinin ”öp babanı kızım” sözüyle olandan bitenden habersiz babasını
son kez öptü. Son şehidini toprağa veren Kayseri, Hakkari’den gelen Uzman Çavuş Fahrettin
Livçalkan'ın şehadet haberi ile tekrar sarsıldı.
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Şehit Kadir Çelebi’nin cenazesi memleketi Kayseri'de Kalem Kırdı Camii’nde kılınan cenaze
namazının ardından Kartal Şehitliğinde toprağa verildi.
Kalem Kırdı Camii’ne getirilen şehidin naaşı annesi ve yakınları tarafından karşılandı.
Şehidin annesi Şaziye Çelebi, şehidin naaşı taşınırken, "Kadir’im mi gelmiş?" diyerek ağladı.
Şehidin eşi Aslıhan Çelebi ile 2 yaşındaki kızı Miray da naaşın başında yer aldı.
Şehidin eşi Aslıhan Çelebi, Türk bayrağına sarılı tabutun başına 2 yaşındaki kızı Miray ile
birlikte gelerek, "Öp babanı Miray" dedi. Olandan bitenden habersiz minik Miray babasını
öpücüğüyle uğurladı. Anne Şaziye Çelebi, Baba Recep Çelebi ve şehidin eşi Aslıhan Çelebi,
şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehit
uzman çavuş Kadir Çelebi'nin naaşı, kortej eşliğinde götürüldüğü Hava ve Garnizon
Şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Uzman Çavuş Kadir Çelebi, Kayseri'deki 1. Komando Tugayından geçici görevle Hakkari'ye
gitmişti. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Çelebi
şehit olmuş, 6 asker yaralanmıştı.
Kayseri’ye bir şehit ateşi daha düştü
Son şehidini toprağa veren Kayseri Hakkari’den gelen yeni şehit haberiyle sarsıldı. Şemdinli
ilçesinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında
çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Fahrettin Livçalkan'ın ailesine acı haberi verildi
Hakkari’de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Fahrettin Livçalkan’ın
şehadet haberi, Kocasinan İlçesi Turgutreis Mahallesi Eras Sitelerinde ikamet eden anne Arzu
Livçalkan’a askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan yakınları da şehidin ailesinin evine
geldi.
Şehit evinin bulunduğu bina ile çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı. Uluslararası nakliye
firmasında çalışan ve iş gereği Fransa'da bulunan baba Mustafa Livçalkan'ın acı haberi
almasının ardından Kayseri'ye gelmek için yola çıktığı belirtildi.
Şehidin bekâr olduğu ve geçen yıl Aralık ayında göreve başladığı öğrenildi. Bugün öğle
namazını müteakip Kalem Kırdı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından şehidin naaşı
Hava Şehitliğinde defnedilecek. AA-İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19016.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Hırsızlık anı kamerada
Kayseri'de, güvenlik kameraları ile korunan siteye giren hırsız, 4 bin 500 TL değerindeki
yarış bisikletini güpegündüz çaldı. Hırsızlık anı kamerada saniye saniye görüntülendi.
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bisiklet hırsızlığı meydana geldiği öğrenildi. 2 Eylül Cuma günü meydana gelen hırsızlık
olayında, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen hırsız, tüm kapıları açık
olan sitede, bina sakinlerine bile aldırış etmeden katları dolaştı. Katları dolaştıktan sonra
bisikletlerin bulunduğu bölüme giren hırsız, onlarca bisikletin arasından çalacağı bisikleti
seçtikten sonra siteden ayrıldı. Çevrede bulunan diğer binaları da kontrol eden hırsız, kısa bir
süre sonra tekrar bisikletlerin başına gelerek seçtiği 4 bin 500 TL'lik bisiklete binerek
kayıplara karıştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, eşkali belirlenen hırsızın yakalanması
için çalışma başlattı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19017.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Suriye savaşına kara mizahi bakış
Arap Dünyasının yakından tanıdığı bedensel engelli karikatürist Muhammed Abozaa
Suriye’de savaştan kaçarak ailesini Türkiye’ye bıraktı. Ardından Hollanda’ya sığındı. Abozaa
savaşı ve ailesinin dramını karikatürle anlattı. Sergi Hunat Medresesi içinde açıldı. Sanatçının
ölüm deniz botlarıyla yaptığı kaçışı anlattığı karikatürler büyük ilgi gördü.
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Suriye savaşı öncesinde Halep’te ticaret yapan ve Ulusal dergilerde karikatürler çizen ödüllü
karikatür sanatçısı Muhammed Abozaa eşi ve 4 çocuğu ile Türkiye’ye sığındı. Bedensel
engeli nedeniyle çalışamayan ve geçim sıkıntısı yaşayan Abozaa Türkiye’den yasa dışı
yollarla Hollanda’ya kaçarak mülteci kampında yaşamaya başladı. Kampta kaçış yolculuğunu
ve savaşın etkilerini çizgilerle anlatan Abozaa’nın 54 karikatürü Kayseri Suriyeliler Ensar
Derneği’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sergilendi. Hunat Medresesi sergi alanında
düzenlenen etkinliğe sanatçının kendisi katılamadı ama eşi Rihab Masri ve 4 çocuğu sergide
hazır bulundu. Eşi sanatçının hayat hikâyesini okudu. Sanatçı Abozaa sergi açılışını akıllı
telefonlardan canlı bağlantı ile izledi.

Kuran’ı Kerim okunması ve dualarla açılan sergi açılışında konuşan Kayseri Suriyeliler Ensar
Derneği Başkanı Muzaffer Marangozoğlu, karikatürlerin toplumun duygu ve düşüncelerini
anlattığı etkili araçlar olduğunu söyledi. Sanatçının karikatürlerinde Suriyelilerin duygu ve
düşüncelerini net bir şekilde anlattığını belirten Marangozoğlu, “Suriyeli kardeşlerimizin
duygu ve düşüncelerini anlatan karikatürleri sergileyerek kardeşlerimizi onurlandırmak
istiyoruz. Karikatürlerde Suriyeli kardeşlerimizin umutları, acıları ve hüzünlerini içeren
mesajları görebilirsiniz” dedi.
Savaştan kaçışı çizdi
Bir sanatçı gözüyle savaşı ve insanların düştüğü çaresizlikleri çizen sanatçı tekerlekli sandalye
ile ölüm botlarında yaşadığı tehlikeli yolculuğu çizgilerine taşıdı. Mülteci taşıyan ölüm botları
içinden denize düşüşünü, ardından tekrar bot içerisine alınmasını anlatan Muhammed
Abozaa’nın kurtarılış karikatürü sergiyi gezenleri duygulandırdı. Karikatürleri katılımcılara
sanatçının eşi Rihab Masri anlattı. Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19018.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

AGÜ’de 12 akademisyenin işine son
OHAL kapsamında çıkarılan kararnameyle, Abdullah Gül Üniversitesi’nden de 12
akademisyenin işine son verildi.
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Kayseri’de önlerce kamu görevlisi terör örgütüne üye olmak suçundan memurluktan
çıkartıldı. Daha önce Erciyes Üniversitesi’nden görevine son verilen 71 akademisyenin ismini
liste halinde vermiştik. Abdullah Gül Üniversitesi’nden de 12 akademisyenin işine son
verilmesi ile birlikte Kayseri’de toplam 83 akademisyen görevden uzaklaştırılmış oldu. İşine
son verilen akademisyenlerin bulunduğu listede Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nden ise
herhangi bir isim yer almıyor. Bilindiği üzere şehrimizdeki bir diğer üniversite olan Melikşah
Üniversitesi’ne kayyum atanmış ardından da üniversite yerleşkesi Erciyes Üniversitesi’ne
devredilmişti.
İşte
Abdullah
Gül
Üniversitesi’nde
işine
son
verilen
akademisyenler,
Uzman Asuhan Aygün (Yönetim Bilimleri Fakültesi)
Okutman Bekir Çakıldere (Yabancı Diller Yüksekokulu)
Yardımcı Doçent Davut Aktaş (Yabancı Diller Yüksekokulu)
Araştırma Görevlisi Leyla Çınar (MÜHENDİSLİK Fakültesi)
Doçent Murat Çıtır (Mühendislik Fakültesi)
Doçent Mustafa Öz (Yönetim Bilimleri Fakültesi)
Uzman Resul Özdemir (Rektörlük)
Uzman Rektörlük (Rıdvan Aşçı)
Profesör Savaş Alpay (Yönetim Bilimleri Fakültesi)
Araştırma Görevlisi Serhat İnan (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Doçent Ünal Şen (Mühendislik Fakültesi)
Araştırma Görevlisi Yusuf Hakan İştahlı (Yönetim Bilimleri Fakültesi)
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19019.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Vali Kamçı'nın eşinden Çocuk Destek
Merkezi’ne ziyaret
Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı
Ahmet Baldöktü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayşe Kamçı, çocukların rehabilitasyonunun sağlanması
amacıyla kurulan merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kamçı’nın ziyaretine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasemin Gülbahar da eşlik
etti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19020.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kurban pazarında hafta sonu yoğunluğu
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte kurulan kurban pazarlarında hafta sonu yoğunluğu
yaşandı.
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Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Melikgazi ilçesinde hafta içinde açılan kurban
pazarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar daha çok fiyat araştırması yaparken, besiciler ise
ellerindeki kurbanlıkları zarar etmeden satabilmek için uğraştı.
Pazarda kurban satan Gıyasettin Oruç, "Hafta içinde pazar açıldı. Şu anda yoğunluk var,
vatandaşlar fiyat soruyorlar ama almaya kararlı olanlar pazarlığını atarak alıyor" dedi.
Elindeki bir ton ağırlığındaki kurbanı süsleyerek satışa çıkaran Gıyasettin Oruç, "Bu

kurbanlığımız bir ton geliyor ve 16 bin TL'ye satıyoruz. 7 kişi bunun Kurban Bayramı'nda
rahatlıkla kesebilir" dedi.
Besiciler hafta içinde satışların daha da artmasını beklediklerini söyledi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19021.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kalkan yeni eğitim-öğretim yılını kutladı
Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi Eylül ayı genişletilmiş il divan toplantısı yapıldı. Sendika şube
müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, 1 Eylül’de
başlayan yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitimcilere hayırlı olması dileklerinde bulundu.
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Eğitim Bir Sen’in girişimleriyle, öğretmenlerin seminer çalışmalarına arzu ettikleri okullarda
katılabildiklerini belirten Aydın Kalkan, 17-25 Aralık sürecinden sonra yapılan okul müdürü
değişikliklerinin Kayseri’de eğitim kalitesini artırdığını savundu. Aydın Kalkan, söz konusu
başarı artışına dair, 2015 ÖSYS’de ilde gerçekleşen şu istatistiki bilgiler paylaştı:
“YGS genel sıralama Kayseri Türkiye 2.si, YGS-1 sıralamasında Kayseri Türkiye 6.sı, YGS-2
sıralamasında Kayseri Türkiye 5.si, YGS-3 sıralamasında Kayseri Türkiye 2.si, YGS-4
sıralamasında Kayseri Türkiye 3.sü, YGS-5 sıralamasında Kayseri Türkiye 2.si, YGS-6
sıralamasında Kayseri Türkiye 4.sü.”
“Başörtüsü takma serbestisi askerlere de verilsin”
Gündemi de değerlendiren Aydın Kalkan, sendika olarak, 2013 yılından beri yürüttükleri
serbest kıyafet uygulamasının getirilmesi için çalışmalarının ve taleplerinin devam ettiğini
söyledi. Polislere getirilen başörtüsü serbestisinin askerlere de getirilmesi gerektiğini dile
getiren Aydın Kalkan, “İnsanların kıyafetleriyle uğraşmak yerine fikirleriyle, ülkelerine
bağlılıklarıyla, vatan ve millet sevgisiyle uğraşmak daha önemlidir diye düşünmekteyiz. Zira
15 Temmuz darbe girişiminde silah çekenlerin hiçbiri başörtülü değildi. Kılık kıyafet
yönetmeliğine tam uyan, görünüşte makbul insanlardı fakat niyetleri ve eylemleriyle vatan
millet düşmanı oldukları ortaya çıkmıştır. Demek ki asıl tehlike mütedeyyin insanlar ve
başörtüsü değil takiyye yapan kripto hain vatan hainleridir.” diye konuştu.
“Askeri hastanelerin bakanlığa devri doğru bir karar”
15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul GATA Hastanesinin Sağlık Bakanlığına
bağlanmış olmasını da doğru bir karar olarak değerlendire Aydın Kalkan, sendika olarak,
demokrasi nöbetlerine verdikleri destekleri Doğu’daki huzur nöbetlerine de verdiklerini
kaydetti.
Öğretmenlerin Doğu ve Güneydoğu’da zor şartlarda görevlerini yerine getirdiklerine değinen
Aydın Kalkan, “Eğitim camiası olarak, görevi başında işini yapmaya çalışırken bölücü terör
örgütü PKK ve diğer örgütlerin saldırıları sonucu onlarca şehit vermiştir. Yine geçtiğimiz
günlerde öğretmenlerin içinde bulunduğu sivil araca teröristlerce ateş açılmış ve bir

öğretmenimiz yaralanmıştır. Bu terör saldırıları bizlerin vatan ve görev aşkını
engellemeyecektir. Devletimizden beklentimiz terörün bitirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması,
bölgede çalışan kamu görevlilerinin güvenliğinin sağlanmasıdır.” ifadelerini kullandı.
öğretmenlerin Doğu ve Güneydoğu’da barınma sıkıntısı çektiğini vurgulayan Aydın Kalkan,
Milli Eğitim Bakanlığının sorunu acilen çözmesi gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19022.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kurban Bayramı pastırmacıları vurdu
Kayseri'de pastırmacılık yapan Bekir Çatalbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla işlerinde düşüş
olacağını söyledi.
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Kayseri'de pastırmacılık yapan Bekir Çatalbaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde pastırma
ve sucuk satışları ile ilgili bilgiler verdi. Çatalbaş, "Kurban bayramı et üzerine olduğu için
bizim işlerimizi olumsuz etkiliyor. Sucuk ve pastırma satışlarımız da düşüyor. Bayramdan
sonra 2 ay gibi işlerimizde düşüş oluyor ama bizimde sezonumuz onu geçiştiriyor. Bayramda
sucuk yapanlar için baharat ve pastırma yapanlar için de çemen satışlarımız oluyor. O açığı da
bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Gurbetçilerin gelmesi ile beraber işlerinde
bir artış olduğunu ama geçen sene gurbetçi vatandaşların taleplerinin daha fazla olduğunu
kaydeden Çatalbaş, “Ülkemizde olan bir kalkışmadan dolayı işlerimizde düşüş oldu. Son
zamanlarda biraz toparlandık ama geçen seneye bakarak biraz daha düşük.” ifadelerini
kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19023.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Gençler paralarını "çeyiz"ine saklıyor
Maddi sorunlar nedeniyle yuva kuramayan çiftler için hayata geçirilen çeyiz hesabı
uygulamasına gençlerin ilgisi büyük oldu.
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Hem birikim yapmaya olanak sağladığı hem de devlet katkısından yararlanma imkanı sunması
dolayısıyla çeyiz hesabına gösterilen ilgiden bankalar da memnun.
Bugünden birikim yaparak evlilik döneminde rahat etmek isteyen henüz evlenmemiş ve 24
yaşını doldurmamış gençlerin yanı sıra ailelerin de çocukları adına açabilecekleri çeyiz hesabı
uygulaması 18 Nisan 2016'da başladı.
Uygulamanın başladığı tarihten 31 Temmuz'a kadar geçen 3,5 aylık süre içerisinde 12
bankada çeyiz için biriken tutar 6,5 milyon TL'yi aştı.
"Yılda 2 kez faiz kaybı olmadan hesaptan para çekme imkanı"
Halkbank Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ünal çeyiz hesabında
müşterilerin, tercihlerine göre aylık veya 3 aylık dönemlerde asgari ve azami tutarlar arasında
düzenli ödeme yapmaları gerektiğini belirterek, "2016 yılının aylık ödeme planı için 105, 581.055,8 TL, 3 aylık ödeme planı için ise 316,74-3.167,4 TL ödeme aralıkları belirleniyor."
dedi.
Ünal, devlet katkısına hak kazanılması için hesaba düzenli ödeme yapılmasının esas olmakla
beraber aylık ödemede yılda 3 kez, 3 aylık ödemede ise bir kez ödemenin aksatılması halinde
faiz kaybı olmaksızın hesabın açık kalmaya devam ettiğini belirterek, acil durumlar söz
konusu olduğunda ise yılda 2 kez faiz kaybı olmadan hesaptan para çekme imkanı
sunduklarını kaydetti.
"4 milyon lira tutarında büyüme sağlanmıştır"
Ziraat Bankası Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar ise 24
yaşını doldurmamış, hiç evlenmemiş Türk vatandaşlarının (doğumla Türk vatandaşı olup da
çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler dahil) yararlanabildiği çeyiz
hesabının uzun vadeli birikim sağlayan bir ürün olmasının önemine işaret ederek, "Türk lirası
olarak tüm yurt içi şubelerimizden açılabilen bu ürünün ödeme düzeni aylık ve 3 aylık
periyotlarla belirlenebilmektedir." dedi.
18-24 yaş arası hedef kitle ile 18 yaş altı hedef kitlenin veli/vasisine e-posta ve SMS ile
bilgilendirmeler yapılarak müşterilerin ilgisinin desteklendiğine işaret eden Çakar, "Temmuz
sonu itibarıyla 7 binden fazla kişiye ulaşılarak yaklaşık 4 milyon lira tutarında bir büyüme
sağlanmıştır. Yurt dışında çalışan işçilerin tatil için Türkiye'ye gelmeleri ve uygulamaya
alınan faizsiz çeyiz hesabı ürünü ile talebin artacağı düşünülmektedir." değerlendirmesini
yaptı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19024.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kayseri’nin en ‘ballı’ ilçesi: Özvatan
Arazi yapısı, flora zenginliği ve su kaynaklarının bolluğu ile arıcılığa son derece elverişli olan
Özvatan, 5 bine yakın kovan sayısıyla bal ve bal ürünleri üretim merkezi olma yolunda emin
adımlarla ilerliyor.
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Özvatan arıcılığı hakkında bilgi veren İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet
Dilmaç; arıcılığın ilçede bir geçim kaynağı olduğunu ve hemen hemen bütün evlerde de
arıcılıkla uğraşan işletmelerin olduğunu belirtti.
2 bin 300 arı kovanı var
Kendi sistemlerinde kayıtlı 2 bin 300 civarında desteklenen arı kovanı bulunduğunu ifade
eden Dilmaç, bunların dışında kayıt dışı olarak da mevcut toplamda 5 bine yakın kovan
olduğunu söyledi. Arazi yapısı ve su kaynaklarından dolayı bal kalitesinin yüksek ve yapılan
analizlerde şeker oranının yüzde 2'nin altında olduğunu vurgulayan Dilmaç, arıcılığın ilçede
daha fazla gelişmesi için İlçe Müdürlüğü olarak bazı projeleri olduğunu ve bunların başında
flora yapısının geliştirilmesinin geldiğini ve bu amaçla Orman Bakanlığı ile bal ormanları
kuracaklarını ifade etti.
Dilmaç; bal ürünlerinin çeşitlendirilmesi, çoğaltılması ve kovan sayısının artırılması amacıyla
yaptıkları çalışmalar kapsamında bir pazar oluşturulması gerektiğinin ve bunun için de
zvatan İlçesi balının tescil çalışmalarına başladıklarının altını çizdi.
Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Bozdağ ise ; Birliğe kayıtlı olan üreticilerin talebi
doğrultusunda bir proje hazırladıklarını ve üreticilere Kayseri ili içerisinde bal dolum
makinaları kazandırma müjdesini aldıklarını belirtti.
Birlik bünyesinde "Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin" sloganıyla faaliyet gösterdiklerini
söyleyen Bozdağ; İlçede arı sütü, bal, polen, propolis ve arı zehri üretimlerinin yapıldığını
ifade etti.
İlçede 45 yıldır arıcılık alanında faaliyet gösteren Emekli Öğretmen Adnan Ünal’da ; ilçenin
arıcılığa uygun ender ilçelerden biri olduğunu dile getirerek, flora yapılarını incelettiklerini
ve çok sayıda bitki türlerine rastlandığını ifade etti. Kekik bitkisinin 6 çeşidinin ilçede
yetiştiğini vurgulayan Ünal; bitkilerin engebeli arazide çiçek açma evrelerinin değişiklik
gösterdiğini, bal sezonunu uzatması ve verim açısından bunun bir avantaj olduğunu belirtti.
Piyasada sahte, glikozlu ve şekerli bal ürünlerinin uygun fiyat satılmasıyla üreticilerin
emeklerinin zayi edilerek zor duruma düşürüldüğünü söyleyen Ünal, "Tahlillerini
yaptırdığımız Özvatan balı enzim değerleri bakımından oldukça üstün bir değer teşkil
etmektedir. Bal; içerdiği protein yapısıyla beslenmede, insan sağlığında önemli bir yer
tutmaktadır." dedi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19025.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Otomobil pazarı daraldı
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016'nın ocak-ağustos döneminde yüzde
5 daraldı.
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Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, bu yılın 8 ayında
otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
5,02 azalışla 568 bin 906 olarak gerçekleşti. 2015'in 8 aylık döneminde pazarda 598 bin 963
araç satılmıştı. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 453 bin 817 düzeyinde bulunan otomobil
satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,48'lik düşüşle 438 bin 25'e geriledi. Hafif ticari araç
pazarı ise bu dönemde yüzde 9,83 daralarak 130 bin 881'e düştü. Geçen yılın ilk 8 ayında bu
rakam 145 bin 146 olmuştu. Toplam pazar ağustosta yüzde 13,4 daraldı Otomobil ve hafif
ticari araç pazarı, ağustos ayında 71 bin 556 seviyesinde gerçekleşti. 82 bin 577 araç satışı
yapılan Ağustos 2015'e göre toplam pazarda satışlar yüzde 13,35 azaldı. Ağustos ayında
otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,59 gerileyerek 53 bin 977'e düştü.
Geçen yıl aynı ayda 61 bin 753 otomobil satılmıştı. Hafif ticari araç pazarı ise ağustosta
2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 15,58 düşüşle 17 bin 579 seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari
araç pazarında geçen yıl 20 bin 824 araç satışına ulaşılmıştı. 8 ayda 36 elektrikli otomobil
satıldı Otomobil satışlarında 2016 yılı ağustos sonu itibarıyla 1600cc altında yüzde 3,04,
1600-2000cc aralığında yüzde 9,01 ve 2000cc üstünde yüzde 30,87 azalış oldu. Bu yılın 8
ayında 36 elektrikli otomobil satışı yapıldı. Ağustos sonunda otomobil pazarında ortalama
emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 46,28 oran ve 202 bin 729 satışla 100-120
gr/km arasındaki otomobiller sahip oldu. Bu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde
62,27’ye, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise 57,21'e yükseldi. Ağustos sonunda
otomobil pazarının yüzde 81,59'unu yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde
yer alan araçlar oluşturdu. En yüksek satışa 216 bin 497 araçla yüzde 49,43 pay alan C
segmenti ulaşırken, en çok tercih edilen gövde tipi ise 212 bin 942 satışla yüzde 48,61 pay
alan Sedan otomobiller oldu. Ocak-ağustos döneminde hafif ticari araç pazarında gövde tipine
göre en yüksek satışa yüzde 70,82 pay ve 92 bin 686 ile van ulaşırken, bunu 15 bin 540 araçla
yüzde 11,87 pay alan kamyonet, 11 bin 962 satışla yüzde 9,14 pay alan minibüs ve 10 bin 693
satışla yüzde 8,17 pay alan pick-up izledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19026.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kapadokya'daki turizmciler bayramdan
umutlu
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki turistik tesislerde 9 günlük
Kurban Bayramı tatilinde ortalama yüzde 80 doluluk oranına ulaşılması bekleniyor.
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Son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle yabancı turist sayısının azalmasıyla sıkıntılı
günler geçiren turizmciler, bayram tatilinden umutlu.
Bayram tatili öncesi konaklama fiyatlarında önemli oranda indirime gidilen turistik tesislerde,
ortalama yüzde 80 doluluk bekleniyor.
Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, ön rezervasyon taleplerinin umut verici olduğunu, bölgedeki otellerde bayram
tatilinde doluluk oranının yüzde 80 seviyelerinde olmasını beklediklerini söyledi.
Otel ve diğer tesislerde yerli turistlere yüzde 40'lara varan indirimler planlandığını aktaran
Durmaz, "Son olaylardan sonra turizmdeki düşüş trendi nedeniyle bayram tatili turizmciye
ilaç gibi gelecektir. Yüzde 70-80 gibi doluluk bekliyoruz. Tesislerde yüzde 30-40 civarında
fiyatlar aşağı çekilmiş durumda." diye konuştu.
Sonbaharın, Kapadokya'yı tercih eden tatilciler için ekonomik ve mevsimsel anlamda en
uygun dönem olduğunu belirten Durmaz, uzun bayram tatilini turizmcilerin umutla
beklediğini vurguladı.
Durmaz, "Bölgemizin, ekonomik ve mevsim olarak çok uygun bir dönemde olduğunu
söyleyebilirim. Kapadokya’ya gelen ziyaretçilerimiz sıcak hava balonları, ATV ve at turları,
bisiklet gezintileri gibi çeşitli aktivitelerden faydalanabilecek. Ayrıca konuklarımıza vadi
yürüyüşleri de çok farklı bir deneyim sunacaktır. Göreme, Ortahisar ve Uçhisar’daki vadilerde
yaklaşık 2 saatlik yürüyüş programları planlanıyor. Vadilerin içinde keşfedilmemiş doğal
güzellikler ve kayadan oyma mekanlar arasında yapılan yürüyüşler at ve ATV turlarıyla
devam edecek."
Bölgede butik otel işletmeciliği yapan İbrahim Budak, bayram tatili nedeniyle yoğun bir
rezervasyon talebiyle karşılaştıklarını ifade etti.
Dünyanın hiçbir yerinde olmayan doğal güzelliklerin ve bölgedeki tesislerin yerli konukları
ağırlamak için hazırlandığını dile getiren Budak, "Bayram tatilinde çok yoğun talep var.
Otelimizde konaklama fiyatlarında yüzde 35 indirim yaptık. Ayrıca ATV ve at turu yapan
acentelerle yaptığımız görüşmelerle bu aktivitelerde de yüzde 20 indirim sağladık. Bu
bayram, biz de müşterilerimiz de iyi bir bayram tatili geçireceklerdir." dedi.
Göreme beldesindeki kayadan oyma bir mağara otelin işletmecisi olan Derya Çakır da
"İşletmemizde bayram tatilinde yüzde 85 civarında doluluk bekliyoruz. Bayram tatili biz
turizmcilere doping olacaktır." diye konuştu.
Bölgeye gelen turistlerin tüm aktivitelerini organize eden özel bir ekip oluşturduklarını
aktaran Çakır, rezervasyon sonrasında konukların havaalanından itibaren tüm programlarını
talepler doğrultusunda hazırladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Burada hizmet veren misafir ilişkileri yetkilileri var. 7 gün 24 saat konuklarımıza yardımcı
oluyorlar. Rezervasyon yapıldıktan sonra misafirlerle bağlantıya geçiyoruz. Onlar gelmeden
bütün organizasyonları yapıyoruz. İşletmelerin en azından sezon kapanışını daha iyi
yapacağını umuyorum." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19027.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Diyarbakır hanlar bölgesi yenileniyor
Diyarbakır Sur İlçesi Gazi Caddesi Hanlar Bölgesi yenileme projesi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından uygulanacak.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanan projeye göre; Sur İlçesi Gazi Caddesi'nin ve
çarşılarının yeniden eski kimliğine uygun bir şekilde yenilenerek, turistik cazibesinin artırılıp
bölgedeki ticaretin canlanması hedefleniyor. Yenilemeler içeren proje açılış toplantısı; Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad
Gürgen'in sunumuyla gerçekleştirildi. Proje açılış toplantısına, Bakan Danışmanı
Abdurrahman Çelik, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Arslan Can, Diyarbakır Çevre ve
Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin ve bölge esnafının geniş katılımlarıyla yapıldı.
Gazi Caddesinin Hasan Paşa Hanının bitimi ile Melik Ahmet Caddesinin başlangıcı
arasındaki bölüm ile Yanık Çarşı ve çevresindeki dükkânların kapsadığı 1. Etap Proje
tanıtımının yapıldığı özel animasyon gösterisi, projeye ait görseller bölge esnafıyla paylaşılıp
yapılacak uygulamalar detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca Mardin İlinde uygulanmış Sokak
Sağlıklaştırma çalışması örnek olarak gösterilip; uygulama esnasında esnafın dükkânını
kapatma zorunluluğunun olmadığı ve çalışmalarına devam edebileceği vurgulanarak ticaretin
aksamasına mahal vermeden çalışılacağı vurgulandı. Hanlar Bölgesi Projesi tanıtımı sonrası,
esnaflarımızın görüşleri, talepleri ve proje konusunda fikirleri alındı. Bölge esnafı yapılan
toplantıdan ve sunumdan memnun kalarak projeyi destekleyeceklerini toplantı sırasında beyan
ettiler. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19028.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Mülteciler, Türkiye'den gitmek istiyor
İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, Türkiye'de yaşayan
mültecilerin statüsü olmadığı için başka ülkelere gitmek istediklerini söyledi.

05 Eylül 2016 Pazartesi 09:42

İGAM Başkanı Metin Çorabatır, Türkiye'de yaşayan mültecilerin sıkıntıları hakkında bilgiler
verdi. Çorabatır, "Mültecilerin Türkiye’de ki durumları, onların Türk toplumuna
entegrasyonunu sağlayacak bir yasal mevzuatın bulunmaması, destek alamamaları, bir
statülerinin olmaması ve geleceklerini göremediklerinden dolayı ülkemizden gidiyorlar.
Bunlar en büyük sebeplerdir. Bunun dışında Avrupa’nın onlara bir ümit olması da gitmelerini
tetikliyor. Artık ülkelerine gidemeyeceklerini de biliyorlar." diye konuştu.
Mültecilere göre Türkiye’deki tünelin sonunda bir ışık olmadığını kaydeden Çorabatır,
"Çünkü 10 senedir burada statüsüz yaşayan insanlar var. Büyük başarılar ile topluma entegre
oluyorlar. Dil öğreniyorlar ama bunlar yetmiyor. ‘Çocuğumun geleceği ne olacak, ne kadar
daha bu statüsüzlük devam edecek’ diye düşündükleri için gidiyorlar. Tabi ekonomik
faktörlerde tetikliyor." ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19029.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

TİKA Kırgızistan turizmini Dünyaya
tanıtıyor
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür,
Enformasyon ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde Kırgızistan’ın turizm olanaklarını tanıtmak
amacıyla kurulan web sitesi faaliyete geçti.
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TİKA Kırgızistan’da faaliyetlerine devam ediyor. TİKA bu kapsamda Kırgızistan’ın sahip
olduğu turizm potansiyelini dünyaya duyuruyor. Kırgızistan sahip olduğu doğal güzellikleri
ve kültürel nitelikleriyle oldukça geniş turizm olanaklarına sahip bir ülke konumunda
bulunuyor. Dağ gölleri ve yüksek zirveleri ile ülkenin turizm gelirleri potansiyelinin oldukça

altında. Bunun en önemli nedenlerinden biri de, ülkenin turizm potansiyelini yeterli düzeyde
duyurulamaması. Bu ihtiyaçtan hareketle, Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve
Turizm Bakanlığı ile TİKA işbirliğinde ülkedeki turizm olanaklarını tanıtan bir web sitesi
kurularak http://www.discoverkyrgyzstan.org adresi faaliyete geçti.
Ülkenin sahip olduğu doğal güzellikleri ve kültürel değerleri Kırgızca, Türkçe, Rusça,
İngilizce, Arapça ve Çince olmak üzere 6 dilde tanıtan site aynı zamanda ulaşım yollarından
vize politikasına kadar turistler için gerekli olan tüm bilgileri ziyaretçilerine sunuyor. Web
sitesinin mobil uygulamaları ise hazırlanma aşamasında.
Web sitesinin tanıtımı için yapılan basın toplantısına Kırgızistan medya mensupları ve sektör
temsilcileri katıldı. Basın toplantısı sonunda Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan
Yardımcısı Azamat Camankulov tarafından TİKA'ya teşekkür belgesi takdim edildi.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19030.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Avanos'ta bisikleti teşvik etkinliği
Avanos'da “3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası” nedeniyle bisikletle gezinti etkinliği düzenlendi.
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Nevşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi'nin işbirliği
ile Avanos Kültür ve Spor Parkta başlayan etkinlik, onlarca bisikletlinin katılımıyla, belediye
tarafından yapılan mavi bant bisiklet yolunda gezintiyle devam etti.
Programda Nevşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü görevlilerinden Dr. Levent Soysaldı, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesiminin fiziksel
aktivitelere katılımını teşvik etmek için bu etkinliğin organize edildiğini belirterek, "Halk
Sağlığı Haftası kapsamında, Avanos Belediyesinin yaptığı bisiklet yolunda, kurumların
iştiraki ile etkinliğimizi düzenliyoruz. Sağlığı korumak ve geliştirmek için, hareketsiz yaşamı
azaltıp fiziksel aktiviteleri artırmak gerekiyor." dedi.
Belediye Başkanı İsmet İnce de, "Avanos halkı hareketli yaşamı seviyor. Burada bulunan
parklardaki spor aletlerini kullanıyor, yürüyüş yapıyor, bisiklet sürüyor. Bizler de bisiklet
kullanımının artmasını sağlamak amacıyla bisiklet yollarını her yıl daha da çoğaltmak
istiyoruz." diye konuştu.
Etkinliğe, Avanos Kaymakamı Mustafa Eldivan, Avanos Toplum Sağlığı Merkezi Başhekimi
Dr. Adnan Kakilli ile ilçe sakinleri katıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19031.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

FETÖ/PDY operasyonunda 4 iş adamı daha
tutuklandı
Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce
kabul edilen 'Hükümeti Düşürmeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, ÖSYM
Kanununa Muhalefet' iddianame çerçevesinde 4 iş adamı daha tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 'Hükümeti Düşürmeye
Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, ÖSYM Kanununa Muhalefet' iddianame
kapsamında yapılan çalışmalarda iş adamları İsmail T., Mahmut A., Murat B. ve Mustafa
A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Haklarında işlem yapılan 4 iş adamının
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Dosya kapsamında Osman B.'nin firarda olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü
kaydedildi.2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 72 iş adamı
'Hükümeti Düşürmeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, ÖSYM Kanununa
Muhalefet' suçlarından yargılanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19032.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kayserinin şehidi ünlü oyuncunun yeğeni
çıktı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve bugün öğle
namazına müteakip Kayseri’de cenaze namazı kılınacak olan Fahrettin Livçalkan, oyuncu
Murat Ünalmış’ın yeğeni çıktı.
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Şemdinli ilçesinin Aktütün bölgesinde PKK’lı teröristlerce girdiği çatışmada şehit düşen
Kayserili Uzman Çavuş Fahrettin Livçakan, ünlü oyuncu Murat Ünalmış’ın yeğeni çıktı.
Murat Ünalmış, yeğeninin şehit haberini kendi sosyal medya hesabından duyurdu.
Şehidin cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Kayseri Kalem Kırcı Camii’nde
kılınacak ve ardından naaşı Kartla Şehitliği’ne defnedilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19033.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

GEL – GİTLER YAŞAMAK…
Gazetemiz yazarı Mustafa Doğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 15 Temmuz’a darbe
süreçlerini kaleme aldı.
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Cumhuriyet tarihinde yaşanmış ağır darbeler vardır. İkinci Meclis’in birinci Meclis’e karşı
gelmesiyle başlatılan süreç 15 Temmuz akşamı kısmi kalkışmanın yaşandığı darbe girişimi ile
dönem dönem kendini göstermiştir. Şüphesiz ki bu topluma yapılan en büyük darbe ise, bin
yıllık tarihi hafızası ile bağların koparılmasıyla gerçekleşendir. Gerçekleşen darbelerin bir
kısmı tam başarılı olup iktidarı ele geçirirken, bir kısmı başarısızlıkla sonuçlanmış ve
girişimde bulunanlar hayatlarını darağaçlarında sonlandırmışlardır. Bazen bu darbeler silahlı
kuvvetlerin fiili müdahaleleri ile gerçekleşirken, bazen de post modern diye isimlendirilen
silahlı kuvvetlerin silahsız kuvvetlere yol göstericiliği ve dayatmaları ile gerçekleşmiştir. Bu
ülkede gerçekleşe(meye)n her darbe mevcut iktidarı alaşağı etmek ve ülkenin gerçek sahipleri
olduklarını iddia eden zevatın! İktidara el koyma gerekçeleri ile yapılmıştır.
1960, çok partili sisteme geçişin sonuçlarını hazmedemeyen güçlerin ve ülkenin kurucu
iradesi olduklarını iddia edenlerin ortaklaşa gerçekleştirdikleri bir darbe olmuş ve
yazıp/oynama işini kendileri yaparak iktidar erki ve iktidara destek verenler ağır bir şekilde
cezalandırılmışlardır. 1980 darbesi ise, üretilen senaryoların uzun süre planlayıcıları
tarafından uygulama sahnesine konup seyrini yaparken tüm zemin ve argümanlar hazır
olduğunda yönetime el koyma hareketi sağlanmıştır. Sağcısı/solcusu/İslamcısı tüm kesimlerin
ciddi bedeller ödediği bu darbe ülkeye ve insanlarına ağır faturalar ödettirmiştir. 28 Şubat
diye meşhur olmuş 1997 de gerçekleşen darbe literatüre yeni bir kavramın kazanılmasını da
beraberinde getirmiştir. Post modern diye isimlendirilen bu darbe “demokrasiye balans ayarı”
yaptıklarını iddia eden silahlı/silahsız güçlerin ortak yapımı olarak tamamen İslamcı iktidara
ve kadrolarına karşı gerçekleştirilmiş adi bir operasyondur. Sonuçta her darbe büyük acıların,
dramların, travmaların, sosyal/ekonomik/psikolojik çöküntülerinde nedeni olmuştur.
Demokratik rejimlerde iktidarlar parti içi ittifakların veya parti dışında gerçekleşen
koalisyonların oluşumu ile gerçekleşir. Demokratik, laik, liberal/kapitalist yönetim şeklini
benimsemiş ve halkı Müslüman olan ülkelerde İslamcılar, iktidara geldiklerinde muktedir

olma konusunda zorlana gelmiş ve uygulamalar konusunda problemler ile karşılaşmalarını
beraberinde getirmiş kadrolardır. 1950 de iktidara gelen Demokrat parti kısmi, 1996 da
iktidara gelen Refah partisi ise daha belirgin bir şekilde rejimin ve statükonun sahipleri
tarafından sürekli zorlanmış ve engellenmişlerdir. Aslında bu kadrolar, rejimin kendisi için
hiçbir tehdit oluşturmamasına, tam tersi söylem ve eylemleri ile rejimin -en başta kendilerine
güvenen ve oy verenler dâhil olmak üzere- içselleştirilmeye çalışıldığını görmemezlikten
gelmektedirler veya buna rağmen inandırıcı bulmamaktadırlar.
Olay, partinin kuruluşu aşamasında yazılan tüzükler ile mevcut yasaların getirdiği
zorunlulukların bir sonucu olarak kurucuların kendi dünyalarında ki inandıklarının değil,
dayatmaların neticesinde şekillendiğini göz önünde bulundurduğumuzda, bundan sonraki
sürecin büyük takiyye oyunlarına da sahne olacağının da işaretlerini vermektedir. Kurucular
ve teşkilatlar başlangıçta yaşadıkları bu çelişkiden dolayı iç dünyalarında büyük fırtınalar
yaşamakta iken, ilerleyen süreçte yaşanan bu ikilem baskın ağırlığa göre şekillenmesi
neticesinde tek boyuta indirgeyeceklerdir. Yani inandığınız gibi yaşamayı, kurgulamayı,
dünya görüşünü, hayallerinizi bırakıp – yaşadığınız gibi inanmaya ve bunun gereklerini yerine
getirmeye başlıyorsunuz. Tabi geçmişin izlerini tümden silemeyeceğiniz için o tür
argümanları ve yaşamsal şekillerinin bir kısmını ihtiyaç duyuldukça kullanılan sos gibi
kullanacaksınızdır. Bu evirilme doğal olarak tüm toplum kesimine de öyle yâda böyle
yansıyacaktır.
Batılıların İslam dünyasını ulus devletlere bölerek tayin ettikleri sınırlara hapsedilmesinin bir
sonucu olarak, bu gerekçeden hareketle dünün herhangi bir ulusun bayrağını taşıyanları
ümmet bilincinin önünde en büyük engel görenleri, bugünün en büyük bayrak taşıyıcılığı ile
nasıl millileştiklerini gösterme gayretkeşliğine düştüğü gibi. Veya dünün demokrasinin beşer
unsuru bir yönetim şekli olduğundan dolayı inançlarının gereği olarak karşı duruşu
sergilerken, bugün tevhidin sembolü camilerin minarelerinden onun korunması çağrılarına
nasıl aşk ve şevkle iştirak ettiklerinin tezadının anlamlandırıl(ama)ması gibi. Yönetim
şekli/vatan/bayrak mefhumları konjonktüre göre anlamlandırılmaya çalışılan kavramlar
olmakta ve gerçekten nasıl olması, nasıl inanılması gerekliliği bilinememektedir. Burada belki
de en temel sorun bu problemleri çözme noktasındaki âlim/aydın/entelektüellerimizin batıl(ı)
değerlerin, yaşamsal dayatmaları neticesinde zihinsel işgale uğramış olmalarından mütevellid
olsa gerek ki bu ve benzer problemlere özgün açılımlar getirememektir. Zira bizim
medeniyetimizin, dünyaya adaleti, erdemi, insanca yaşamanın ne demek olduğunu
gösterdikleri 13 asırlık hayat bulmuş bir mirası var. Yapılması gereken sadece bu mirasa
dönüp bakarak güncellenmiş bir model üretmektir. Varoluş nedeni Allah’ın yeryüzünde ki
egemenliğine savaş açmak ve insanlar arasında ki uygulanacak hukukta Tanrı’nın (hatta
dinin) devre dışı bırakılması olarak oluşturulmaya çalışılan sistemi cilalamak değildir.
Türkiye bir hukuk devletidir. Yasalarında darbe yapmanın, hatta girişiminde bulunmanın ağır
cezaları ve bedelleri vardır. Dolayısıyla darbe girişimini planlamış, gerçekleştirmiş, yardım ve
yataklık etmiş herkesin süreç içerisinde aldığı roller ile orantılı cezai müeyyidelere tabi
tutulmaları gerekmektedir. Cezaların ağır olmasındaki temel nedende caydırıcılık olsa gerek.
Ama maalesef bugüne kadar en yakın tarihli 28 Şubat post modern darbe girişiminde bulunan
askeri, sivil, bürokrat, akademisyen, politika ve iş dünyasının önde gelen şahsiyetleri başta
olmak üzere hiç kimseye bir şey olmamış ve adeta yaptıkları yanlarına kar kalacak şekilde
yaptıklarının keyfini sürmeye devam etmiş ve etmektedirler. Direkt - endirekt çok büyük
acıları, dramları, travmaları yaşayanların ise sadece çok az bir kısmı yıllarca süren hukuk
mücadelelerinden kaybettiklerinin sadece cüzi bir kısmını alabilmişlerdir. Bu adaletsizlik
bundan sonraki kalkışmaların en önemli cesaret noktasını da oluşturacaktı ki netice de de öyle
oldu. Önce 27 Nisan bildirisi ile iktidara “ayağını denk al” çağrısı yapıldı ve nihayet sıcak bir
temmuz gecesi de çok vahşi yöntemlerin acımasızca uygulandığı fiili müdahale ile
sonuçlanacak girişim gerçekleşti.

15 Temmuz akşamı Türkiye’de ABD/AB/GLADYO/İSRAİL öncülüğünde çok uluslu, çok
örgütlü, içlerinde besledikleri kin ve nefretin gözlerini kararttığı, insani tüm özelliklerini
yitirmiş, akılları, beyinleri, kalpleri ipoteklenmiş, iradeleri ellerinden alınmış bir güruhun
sahneye koydukları bir darbe girişimi yaşandı. Bu girişim halkın çok büyük bir kesiminin fiili
direnci ile bertaraf edildi. Yirmi beş güne yakın bir zaman meydanlar bu direncin kararlılığını
sergilemek ve yeni kalkışmalara gözdağı vermek için adeta doldu taştı. Devletin tüm
kurumları hiçbir istisna gözetilmeksizin bu karşı duruşta saf tuttu ve bütün bu kurumlarda
darbe girişimine kalkışan yapıyla öyle yâda böyle irtibatı bulunanlar açığa alınmaya, işten
atılmaya, tutuklanmaya, gözaltına alınmaya başlandı. Üç beş günde haklarında muhtelif
işlemler yapılan kişiler yüzbinleri aştı. Özellikle devletin kolluk kuvvetleri askeriye ve polis
teşkilatında çok hızlı görevden alınmalar ve tutuklamalar yapıldı, yapılmaya devam ediliyor.
Bu darbenin baş aktörü ise; Tüm ümmet başta olmak üzere Türkiye’ninde baş belalısı olan
ABD, 1997 yılında bu ülkeye uzun yıllar çok canların yanmasını ve kanların akmasını
sağlayan diğer bir terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan’ı vererek aldığı ve yeni
senaryolarının en önemli figürü kılacağı Fethullah Gülen idi. ABD’nin Pennsylvania
eyaletinde yirmi yıla yakın bir zamandır yaşayan 160 ülkede okullar açabilmiş, “Ilımlı İslam,
dinler arası diyalog” gibi gelecekte şekillenecek projelerin ipuçlarının verildiği bu zat kimdi
bu ve neydi amacı? Nasıl bir yapı oluşturmuş ve bu yapıyı oluşturanların bir araya gelme
nedenleri nelerdir? Daha onlarca, yüzlerce soru sorulabilir ve bu hareket tüm detaylarına
kadar irdelenip incelenebilir. Yapılması da gereken önemli bir konu. Ama bu kısa yazıda
bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Biz kısaca bir değerlendirme ile yazımızın insicamını
bozmamaya gayret edeceğiz.
Milli Görüş hareketinin başlangıcı ile Fethullah Gülen hareketinin başlangıcı aslında aynı
yıllara rastlamaktadır. AK parti iktidarına kadar bu iki hareketin liderleri ve kadroları hiçbir
zaman aynı safta yer tutmamış ve yan yana gelmemişlerdir. İkisi de milli ve dini söylemleri
itibari ile aynı tabana hitap etmesine rağmen neden yan yana değil de karşı karşıya
gelmişlerdir? Acaba hangisi gerçekte milli ve dini değildi? Bu soru bile bugünü anlamamız
açısından son derece önemli ve cevabı düzgün, adil ve objektif arandığında birçok
bilinmeyene kapı aralayacaktır. Zira bugün büyük oranda bu iki kadronun savaşı ülke
arenasında sürmekte ve dozajı yükselerek çığırından çıkmaktadır.
Nurculuk hareketi olarak 1970’lerde başlayan oluşum kendisinden 80’den sonra söz ettirmeye
ve yazılı/görsel medyada yer alarak kamuoyunda tanınmaya başlamıştır. Kullandığı dil
başlangıçta radikal ve muhalif söylemler içerirken 80 darbesinden sonra söylemler değişmiş
yerini daha devletçi, daha uzlaşmacı, camiasını diğer İslamcı yapılardan uzak tutan tavır ve
hareketlerin baskın olduğu bir yapıya evirilmiştir. 80 darbesinden sonra
büyük/küçük, İslamcı, sağcı, solcu ne kadar yapılanma varsa cunta tarafından acımasız takibe
uğratılıp yakalananlar hakkında gözaltı süresi başta olmak üzere tutuklu kaldıkları tüm zaman
zarfında ağır işkence ve muamelelere tabi tutulmuşlardır. Fakat ne hikmetse bu hareketin
lideri başta olmak üzere, hiçbir müntesibi bu işlemlere tabi tutulmamışlardır. Gülen örgütü ile
generaller arasında bir kısım farklılıklar oluşsa da, nihai noktada başta İslamcılar olmak üzere
tüm kesimlere karşı ortak bir ittifak kurdular. Birbirlerinin çıkarlarını korudular. 12 Eylül
1980 askeri darbesinden sonra, afişlerle aranan Gülen dönemin Milli Güvenlik Konseyi’nin
koruması altında faşist darbeyi desteklemek için camilerde vaazlar veriyor, görevini en iyi
şekilde ifa ediyordu. Bu süreçte bu örgütün dışında ki yasal olarak kurulmuş başta tüm siyasi
parti, vakıf, dernek ve sendikalar kapatılıp her türlü mal varlıklarına el koymak suretiyle
kamulaştırılıyor, İki kişinin dahi bir araya gelmesi âdeta suç sayılarak korku dolu günler
yaşatılıyordu. Peki, yasal hiçbir zemine dayanmayan bu yapı tüm kurumları ile faaliyetlerini
nasıl sürdürüyordu. Gelişen zaman dilimlerinde de, normalleşen siyasal ortamında katkısı ile
iktidara gelen tüm siyasi yapılar ile iyi ilişkiler kuruluyor ve hareket devlet başta olmak üzere
tüm birimlerde kadrolaşıyordu.

Legalleşmeye öncelikle eğitim faaliyetleri ile başlayan yapı, nurculuk hareketi olmaktan da
çıkarak kendine özgü değişik isimlendirmeler ile kamuoyunda meşruiyet addetme yoluna
gidiyor, hareketin lideri Fethullah Gülen’in konuşmaları ve yazıları ile de yol haritaları
belirleniyordu. Başlangıçta büyük şehirlerde üniversite evleri açılıyor ve en iyi üniversiteleri
kazanmış, kazanma potansiyeline sahip öğrenciler kazanılması gereken kişiler olarak hedefe
yerleştiriliyordu. Bu aynı zamanda daha sonra Tüm Türkiye’yi kapsayacak dershanecilik
faaliyetlerinin alt yapısını oluşturacak bir çalışmanın prototipini oluşturuyordu. Zira liselerden
zeki, çalışkan, gelecek vadeden öğrenciler bu evlerle devşirilecek ve harekete
kazandırılacaktı. Neticede daha sonra ki süreçte toplumun diğer kesimleri ile oluşacak
ilişkilerin kurulmasını sağlayacak oluşumların gerçekleşmesi ile hareket değişik zeminlerde
ve platformlarda kendisinden söz ettirmeye başlıyordu. Hareket siyasi ve ekonomik büyük bir
güç haline gelerek tüm ülke sathında kadrolaşıyor, örgütleniyor ve hedeflerine adım adım
yaklaşıyordu. Şimdi bizim için önemli olan, hareketin yıllara yayılmış eylem ve söylemleri ile
nasıl bir hedef ortaya koyduğu, nihai noktada neye ulaşmaya çalışıldığı, hareketin liderine
atfedilen özellikler nelerdi bunları kısaca irdeleyelim.
Bir vaiz olarak devletin resmi din söyleminin temsilcisi olan diyanet işleri başkanlığında
kadro sahibi olmuş bu zat gözyaşları içerisinde verdiği vaaz ve sohbetlerle etrafında ciddi bir
cemaat halesi oluşturmaya 70’li yıllarda başlamıştı. Nurcu bir okuma ile yetişmesinden de
mündemiç olsa gerek ki Rasulallah başta olmak üzere geçmiş dinlerin de menkıbelerini ve
yaşanmış trajik hadiselerini anlatarak başta kendisi ve cemaati olmak üzere gözyaşları
içerisinde geçmeyen hiçbir vaazı yoktur. Bu vaazlar dışında kaleme aldığı eserlerle de
müntesiplerinin öğrenci evleri başta olmak üzere tüm sohbet toplantılarında düşünce
dünyalarının şekillenmesi sağlanıyordu. Özellikle 1994 yerel seçimlerinden sonra devlet
tarafından çok radikal bulunan Refah Partisine karşıt alternatif daha ılımlı söylemleri ile bu
şahıs malum çevrelerce parlatılmaya başlanmıştı. Netice itibariyle büyüyen ve gelişen bu yapı
kendini siyaset ve partiler üstü sayıyor yurtiçi ve yurtdışında ki okulları ile hareketin varlığını
kamu vicdanında meşrulaştırmaya çalışarak iktidar başta olmak üzere tüm siyasi erk üzerinde
ağırlığını hissettirmeye çalışıyordu. Başta iş dünyasını etki altına almak ve örgütün
büyüme/gelişmesine katkı sağlayacak finansmanı oluşturmak için gereken yapılanmalar
sağlanıyordu. Kurdurduğu ticari teşekküller, banka ve SİAD türü yapılanmalar ile iş
dünyasında adından söz ettirmeye başlamıştı. Bu tür kurumların açılışlarına o dönemin en
popüler siyaset ve devlet adamları davet edilerek hareketin lideri ile aynı kare de pozlar
verdittirilerek geleceğe dönük yatırımlar yapılıyordu.
1994 yılında kurdurduğu gazeteciler ve yazarlar vakfı ile 1998 den itibaren startını verdiği
Abant Platformu (konsili – bu tabir sevgili kardeşim Mehmed Durmuş’ a ait olup Platformun
tamamını içeren bir kitabı da 2012 yılında yayınlandı) ile de özelikle entelektüel dünyaya,
genelde ise Türk halkına Demokrat-liberal-Laik-Modern bir Müslümanın nasıl olunması
gerektiğini ve gelecekte şekillendirmeyi hedeflediği “din” algısının alt yapılarını
oluşturuyordu. İsrailli çocuklara duyduğu merhamet ve şefkati, İslam ümmetinin mazlum,
mağdur coğrafyalarında her türlü zulme/haksızlığa/baskı ve tecavüze uğrayan çocuklara
göstermekten uzak, Otorite olarak İslam coğrafyasının kalbine hançer gibi saplanmış terör
devleti İsrail’i görmek, kendince tayin ettiği batıl hedeflere varmak için Allah’ın helalleri ve
haramları üzerinde tahrifatları pervasızca yapmaktan çekinmemek en bilinen
özelliklerindendir. Bunlar yıllara şamil tüm söylemlerinde yalanlanması kabil olmayan
sözlerdir. 28 Şubat sürecinde eğitim kurumları ve ticari iştirakleri dâhil olmak üzere o
dönemin kuvvet komutanlarının emrine sunmaktan ve isterlerse hepsini devredebileceğini
söylemekten imtina etmeyen, şu anki iktidarında önemli bir kısmının bakan/belediye başkanı
ve diğer kadrolarını oluşturanların o dönemdeki iktidardan alaşağı edilmelerinde öncü kuvvet
rolünü üstlenen ve “beceremediyseniz çekilin” diyerek yüksek tirajlı rejim destekçisi gazete
ve televizyonlarının en popüler haberlerine imza atan bu zattan başkası değildi. Peygamberin

kendisini çirkin eylem ve amellerine alet etmekten zerre kadar imtina ve hayâ etmeyerek
düzenlediği olimpiyatlarına “peygamberimizin manevi şahsiyetleri dün buradaydı” diyecek
kadar şirazeden çıkan da bu zat idi… Bu olimpiyatların en önemli desteği bugün için iktidarı
elinde bulunduran kadrolar tarafından sağlanıyor ve tüm rezaletler kamu vicdanında bunların
elleri ile aklanıyordu.
17/25 Aralık tarihleri malum yapı ile iktidarın kavgalarının gün yüzüne çıktığı ve masanın
devrildiği tarihtir. Bu tarihten sonra iktidarın bunlara karşı bakış açısı yüzde yüz değişmiş ve
hazırlanan iddianamelerle terör örgütü hüviyetine büründürülmüştür. Tabi bu emniyet/adalet
düzleminde değerlendirilecek ve tartışılacak bir konu. Bizim üzerinde durmamız gereken
nokta ise bu sürece gelinene kadar ortaya konulanları ve bundan sonra sürdürülecekleri
konuşmak ve tartışmak olmalıdır. Bu tartışmanın da objektif ve adalet içerisinde yapılma
zorunluluğu vardır. Malum yapı “İslamcı hareketler” içerisinde öyle yâda böyle görev almış
her kesin ve kesimin hakkında çok şeyler bildiği ve bir çoğununda sanki bugünlerde ortaya
çıkmış gibi gözlerin şaşkınlıkla açık kaldığı türden değil. Bana göre bu yapı 35 yıldır
çizgisinde en ufak bir zikzak olmayan iktidar hedefine mevcut iktidarlardan devşirdiği başta
bakanlık ve kadrolar olmak suretiyle emin adımlarla ilerleyen bir yapı. 35 yıl önce de hain ve
bu ümmetin bir parçası olmaktan uzaklardı, bugün içinde aynı pozisyondadırlar. Hedefe
varmak için her şeyin kendilerince mubah kılındığı ve bununla ilgili her türlü fetvalar başta
Fethullah Gülen olmak üzere sözde din soytarıları tarafından üretilerek vicdanlarının
rahatlatılması sağlanmıştır. Bugün için FETÖ avcılığı yapanlar dâhil olmak üzere daha iki yıl
öncesine kadar -en masum davranışları- çocuklarının geleceğini onların eğitim kurumlarında
aramaktı. Siyasi erk tarafından istedikleri her şey bazı görüşlerine katılınmadığı halde
verilerek toplumun tüm bireylerinin buralara en hafif deyimi ile sempati ile bakmalarının
iste(me)yerek teşvikinin tek bir izahı olabilir; O da iktidar mücadelesidir. Malum yapının
yazılı ve görsel medyası birilerinin kumpas aracı haline getirilirken, hedefe varmak için başta
anayasa değişikliği olmak üzere her türlü girişimi pervasızca yaparken en radikal İslamcılar
başta olmak üzere bu tezgâhı “en büyük cihat” gibi savunup/teşviklerde bulunurken bunların
akılları ve ferasetleri neredeydi diye sormak gerekmez mi? Bugün dahi iktidarda bakanlık ve
başkanlık koltuklarını işgal edenler o günlerde genel ve yerel tüm imkânlarını bunlara
seferber ederek kadrolaşma dâhil her türlü zeminin kapısını aralamışlarken gerçek anlamda
suçlular kimlerdir?
Bu yapı daha uzun süre tartışılacak ve konuşulacak. Bizim bu yapı ekseninde yapmamız
gereken ise yeni bir ihanet çetesini oluşturacak aklını/beynini/gönlünü sorgulamaksızın
birilerine ipotek altına verecek yapılara karşı uyanık ve duyarlı olmamızdır. İktidar 13-14
yılda bazı bakanlıklarda birer değişim gerçekleştirirken, her şeyin üzerinde en duyarlı
olunması gereken ve geleceğin nesillerini şekillendirecek çocuklarımızın ve gençlerimizin
eğitimini ilgilendirecek bakanlıkta 5-6 değişim gerçekleştirmiştir. İşin daha acısı bunlarda
adeta biri diğerinin muhalifi gibi sonra gelen öncekinin tüm uygulamalarını köklü değişimlere
tabi tutmuşlardır. Fethullah Gülen’i müntesipleri nezdinde tartışmasız kılan sakat eğitim ve
teslimiyetçi okuma ve yetişme tarzıdır. İddialarına Allah ve Resul ile görüşmeler yaptıklarını
da ekleyerek kendilerinin tartışmasızlığını sağlayan bu tip yapılanmalar tarihin her döneminde
olmuş ve bundan sonrada olacaktır.
Bugünün modern deyimi ile STK’lar ortaya gerek iktidar, gerekse bu tür sakat yapılanmalar
tarafından konulan tüm yanlışlara zamanın bir takım hesabi tutumlarla müdahale etmediğinde
doğacak sonuçlarda konuşma hakkı da en az olanlar olmalıdır. Yapılan her yanlışa duyulan
sessizlik bu yanlışların büyüyüp gelişen kartopuna dönüşerek bizleri de altına alıp ezeceğini
unutmamalıyız.

STK’lar aklını, beynini, gönlünü vahyin ışığı altında şekillendirmiş saygılı/disiplinli
özgün/özel nesiller yetiştirilmesi uğruna seferber etmelilerdir. Bu uğurda ortaya koyacakları
en erdemli tavır ise, atılan tüm yanlış adımlarda hiçbir şeyden korkmadan ve çekinmeden başta iktidar erki olmak üzere- dur diyebilmektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19034.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

KAYSERİ ŞEHİDİNİ UĞURLADI
Hakkari’nin Çukurca ilçesi Dağbaşı Tepe bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Fahrettin Livçalkan'ın annesi Arzu Livçalkan, Astsubay Üstçavuş'un
yakasındaki oğlunun fotoğrafını okşayarak toprağa verdi.
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Piyade Uzman Onbaşı Fahrettin Livçalkan'ın naaşı, Kalem Kırdı Camii'nden top arabasıyla
Kartal Şehitliği'ne getirdi. Baba Mustafa ve şehidin kardeşi Cem Livçalkan, şehidin tabutunu
bir an olsun bırakmadı. Kartal Şehitliği'ne getirilen şehidin cenazesi, saygı duruşu eşliğinde
toprağa verildi. Bu sırada şehidin annesi Arzu Livçalkan, kendisini teselli eden kadın
Astsubay Üstçavuş'un yakasında asılı olan oğlunun fotoğrafını okşayarak ağladı. Şehidin
kardeşi Cem Livçalkan, ağabeyini kendi elleriyle toprağa vererek gözyaşı döktü. Şehidin
yakınları da elleriyle şehidin mezarına toprak attı.
Kur'an-ı Kerim'in okunması ve dua edilmesini ardından Vali Süleyman Kamçı tarafından
şehidin babası Mutafa Livçalkan'a şehidin tabutundaki Türk Bayrağı verilmesinin ardından
cenaze töreni sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19035.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Şehit ve gazi çocuklarına 125 adet bisiklet
dağıtıldı
Sağlık Bakanlığı öncülüğünde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Türkiye Harp Malulü
Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi’ne tahsis edilen 125 adet bisiklet,
şehit ve gazi çocuklarına dağıtıldı.
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Sami Yangın Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen törende, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
tarafından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi’ne
tahsis edilen 125 adet bisiklet şehit ve gazi çocuklarına hediye edildi. Burada konuşan Vali
Yardımcısı Vekili Zekeriya Güney, şehit yavrularını sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını
belirterek, “Bugün Sağlık Bakanlığımızın bize göndermiş olduğu bisikletleri şehit
yakınlarımıza verdik. Tabi ki şehitler bizim için çok önemli. Maalesef son günlerde
memleketimizin her tarafında şehit sayıları arttı ama biz, sahip çıkmak zorundayız. Şehitler
bizim her zaman gözbebeğimizdir. Şehitlerimizin yavrularını sevindirebilirsek ne mutlu bize.
İnşallah kazasız, belasız kullanırlar.” dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve
Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise, şehit çocuklarının sahiplenmeye
ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne
teşekkürlerini iletti. Yavuz, “Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından
organize edilen 125 adet bisikleti şehit ve gazi çocuklarına dağıtılmak üzere Şehitler ve
Gaziler Derneği’ne tahsis ettiler. Bugün de burada şehit ve gazi çocuklarımızla bir araya
gelerek onları sevindirdiysek ne mutlu bize. Burada Şehitler ve Gaziler Derneği olarak Sağlık
İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz. Biz söylemeden bu
bisikletler bize tahsis edildi. Bizleri, şehit ve gazi çocuklarını mutlu ettiler. Şehit çocuklarının
sahiplenmeye ihtiyaçları vardı. Sağlık Bakanlığımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür
ediyoruz.” diye konuştu. Kayseri İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim
Demirel de, “Malumunuz üzere ülkemizin son günlerde geçirmiş olduğu sıkıntılı günler
içerisinde şehit ve gazilerin çok önemli katkıları var. Biz burada evlerimizde rahat bir şekilde
yaşayabiliyorsak onlara müteşekkir olduğumuz aşikardır. Bu bağlamda Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu olarak tüm Türkiye’deki illerimize tahsis edilen bisikletlerden bir kısmını da şehit ve
gazi yakınlarına tahsis edilmesi uygun görülmüştür. Bugün de burada ilgili derneğimiz
valiliğimiz önderliğinde ve Aile Politikalar İl Müdürlüğü ile beraber bu bisiklet dağıtım
törenini gerçekleştirdik. Bir nebze de olsa şehit yakını çocuklarımıza mutluluk verebildiysek
mutlu olacağız.” ifadelerini kullandı. Bisikletlerini alan şehit ve gazi çocukları, törenin
gerçekleştirildiği okuldan mutlu bir şekilde ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19036.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

4 iş adamına daha FETÖ’den tutuklama
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması
kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini düşürmeye teşebbüs" suçlamasıyla 68 kişi
hakkında açılan dava kapsamında 4 kişi daha tutuklandı.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma
Bürosunca, aralarında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit
Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile FETÖ'nün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da
bulunduğu 68 kişi hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini düşürmeye teşebbüs, silahlı
terör örgütüne üye olmak, yardım, yataklık, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
ÖSYM Kanunu'na muhalefet, terörizmin finansmanını sağlamak" suçlarından açılan dava
kapsamında İsmail Tuna, Mahmut Alak, Murat Bozdağ ve Mustafa Ahi tutuklandı. Öte
yandan hakkında yakalama kararı bulunan Hacı Osman Büyükata'nın yakalanması için
çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Askeri liselere giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı
iddiasıyla başlatılan ve FETÖ üyelerine yönelik genişletilen operasyonlarda bazı iş adamları
gözaltına alınmış, hakkında yakalama kararı bulunan bazı zanlıların yurt dışına kaçtıkları
belirlenmiş, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de ifadesi alınmıştı. Soruşturma ile ilgili
hazırlanan iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19037.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

FETÖ’nün ablalarına operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde
Elazığ merkezli aralarında Kayseri’nin de bulunduğu 8 ilde düzenlenen operasyonda,
aralarında örgütün bölge kadın sorumlusu ile evlilikleri organize eden ablalarının da
bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’ye yönelik yürütülen
soruşturma çerçevesinde Elazığ il kadın yapılanması ve aralarında bölge sorumlusu, ev ablası,
büyük bölge talebi mesulü, Kredi Yurtlar Kurumu sorumlusu, mütevelli heyeti üyesi, imam,
cemaat içerisindeki evlilik işlerini düzenleyen imam ve kadın muhasebe sorumlusu ile bu
yapılanmaya finans sağlayan esnafların da bulunduğu toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı
kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)
ekipleri karar üzerine Elazığ merkezli Kayseri, Mersin, Osmaniye, Bingöl, Manisa, Gaziantep
ve Malatya’da 33 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda çoğu cemaat ablası 21
şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra
ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19038.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kocasinan’da üç mahalle birleştiriliyor
Kayseri ilçe belediye meclisleri Eylül ayı olağan toplantısını yaptı. İl sınırlarındaki 16 ilçe
belediyesi gündemlerine aldığı maddeleri meclis üyeleri ile görüşerek karara bağladı.
Kocasinan Belediye Meclisi nüfusu az olan üç mahalleyi birleştirme kararı aldı.
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Her ayın ilk pazartesi günü toplanan 16 ilçe belediyesi Eylül ayının meclis toplantısını
yaptılar. Merkez ilçelerden Kocasinan ve Melikgazi Belediyeleri gündeme aldıkları maddeleri
meclis üyeleri ile görüştü. Kocasinan Belediyesi gündeminde bulunan 11 gündem maddesini
görüşerek karara bağladı. Meclis gündeminin 4. Maddesi gereği ilçe sınırlarında bulunan park
ve bahçelere şehitlerin adı verilmesi kararı alındı.
Üç mahalle birleşiyor
Meclis ayrıca 6. Gündem maddesinde yer alan Kayabaşı Mahallesi, Erkilet Dere Mahallesi ve
Gevhernesibe Mahallesini nüfuslarının küçük olması gerekçesiyle birleştirme veya başka
mahallelere bağlama kararı verdi. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ilçe sınırları
içinde başak nüfusu az olan mahalleleri tespit ederek birleştirme veya başka mahalle
sınırlarına katacaklarını söyledi. Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19039.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Şehit ve gazi çocuklarına 125 bisiklet
Sağlık Bakanlığı öncülüğünde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Türkiye Harp Malulü
Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi’ne tahsis edilen 125 adet bisiklet,
şehit ve gazi çocuklarına dağıtıldı.
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Sami Yangın Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen törende, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
tarafından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi’ne
tahsis edilen 125 adet bisiklet şehit ve gazi çocuklarına hediye edildi. Burada konuşan Vali
Yardımcısı Vekili Zekeriya Güney, şehit yavrularını sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını
belirterek, “Bugün Sağlık Bakanlığımızın bize göndermiş olduğu bisikletleri şehit
yakınlarımıza verdik. Tabi ki şehitler bizim için çok önemli. Maalesef son günlerde
memleketimizin her tarafında şehit sayıları arttı ama biz, sahip çıkmak zorundayız. Şehitler
bizim her zaman gözbebeğimizdir. Şehitlerimizin yavrularını sevindirebilirsek ne mutlu bize.
İnşallah kazasız, belasız kullanırlar.” dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve
Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise, şehit çocuklarının sahiplenmeye
ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne
teşekkürlerini iletti. Yavuz, “Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından
organize edilen 125 adet bisikleti şehit ve gazi çocuklarına dağıtılmak üzere Şehitler ve
Gaziler Derneği’ne tahsis ettiler. Bugün de burada şehit ve gazi çocuklarımızla bir araya
gelerek onları sevindirdiysek ne mutlu bize. Burada Şehitler ve Gaziler Derneği olarak Sağlık
İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz. Biz söylemeden bu
bisikletler bize tahsis edildi. Bizleri, şehit ve gazi çocuklarını mutlu ettiler. Şehit çocuklarının
sahiplenmeye ihtiyaçları vardı. Sağlık Bakanlığımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür
ediyoruz.” diye konuştu. Kayseri İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim
Demirel de, “Malumunuz üzere ülkemizin son günlerde geçirmiş olduğu sıkıntılı günler
içerisinde şehit ve gazilerin çok önemli katkıları var. Biz burada evlerimizde rahat bir şekilde
yaşayabiliyorsak onlara müteşekkir olduğumuz aşikardır. Bu bağlamda Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu olarak tüm Türkiye’deki illerimize tahsis edilen bisikletlerden bir kısmını da şehit ve
gazi yakınlarına tahsis edilmesi uygun görülmüştür. Bugün de burada ilgili derneğimiz
valiliğimiz önderliğinde ve Aile Politikalar İl Müdürlüğü ile beraber bu bisiklet dağıtım
törenini gerçekleştirdik. Bir nebze de olsa şehit yakını çocuklarımıza mutluluk verebildiysek
mutlu olacağız.” ifadelerini kullandı. Bisikletlerini alan şehit ve gazi çocukları, törenin
gerçekleştirildiği okuldan mutlu bir şekilde ayrıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19040.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Büyükşehir hanımları serinletti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren Sümer Yüzme Havuzu
yaz aylarında kadın üyeler tarafından büyük ilgi gördü. Son 3 ayda 30 binin üzerinde üyeye
hizmet verildi.
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Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde bulunan Sümer Yüzme Havuzu yenilenen
modern yüzü ve profesyonel kadrosu ile yaz aylarında Kayseri ve çevre illerden gelen
kadınlara hizmet veriyor. Kadınlar, Sümer Yüzme Havuzundan haftanın 7 günü 09.00-16.00
saatleri arasında yararlanabiliyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş, sezon öncesi
Sümer Yüzme Havuzunda bir takım yenileme ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini
ve halka en kaliteli hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi. Bayan üyelerin rahatlıkla ve
güvenle havuzdan faydalanabildiğini ifade eden İşlertaş, "Haziran ayından bu yana 30 binin
üzerinde üyeye hizmet vermiş bulunmaktayız. Bu sayı açıldığı günden bu yana Sümer Yüzme
Havuzu için rekor teşkil etmektedir." dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19041.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Sondaj ihalesine 3 firma teklif verdi
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce ‘Muhtelif mahallelerde yatay sondaj yapım işi’ ihalesinin
düzenlendiği belirtildi. Yönetim kurulu toplantı salonunda yapılan ihaleye 3 firma teklif verdi.
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Söz konusu ihalenin yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar
huzurunda yapıldığını kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Muhtelif
mahallelerde yatay sondaj yapım işi ihalesine 3 firma katıldı. Bunlardan; Korkmazlar İnşaat
396.560,00 lira, Çakmaklar Yatay Sondaj 414.500,80 lira, Göker Madencilik 695.202,00 lira
teklif verdi.” dedi.

Batukan; KASKİ’nin web sitesinden (www.kaski.gov.tr) canlı olarak yayınlanan ihale
sonucunun komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirleneceğini sözlerine
ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19042.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Şeker’den ERÜ’ye kan bağışı
İki gün içinde yaklaşık iki yüz Kayseri Şeker çalışanı Erciyes Üniversitesi Kan Bağış
Merkezine bağışta bulundu.
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Tüm dünyada her gün, her saniye, bir insanın yaşamak için kan nakline ihtiyaç duyduğunu,
Türkiye'de yaşanan terör olaylarından dolayı birçok yaralı asker, polis ve vatandaşın kan
nakline ihtiyaç duyduğunu kaydeden ve kan bağışının gerekliliğine vurgu yapan çalışanlar bir
kez daha önemli bir sosyal sorumluluk projesine destek oldu. Kan bağışına katılan çalışanlar
arasında kadın çalışanların çokluğu da dikkat çekti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19043.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

İç Anadolu Bölgesi Dilcileri Çalıştay’da
buluştu
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından düzenlenen
‘III. İç Anadolu Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı’ başladı.
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Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayın açılış programına Türk Dil
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet
Yıldız, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Argunşah ile çok

sayıda akademisyen katıldı. Prof. Dr. Mustafa Argunşah, bu yılki çalıştayın konusunu Türk
Dili Gramerinin yazımının oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Argunşah, “Bu toplantıda uzman
konuşmacılarımız tarafından gramerimizin önemli sorunları ortaya konulacak, çözüm
önerileri getirilecek ve özellikle genç araştırmacılarımızın aklındaki sorular
cevaplandırılacaktır. Toplantımız 4 ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
onuşmacılarımızın her biri sunum yaptığı konulara son derece hâkim bilim insanlarıdır.” dedi.
Konuşmasında dilin milli birlik ve beraberlik için en önemli unsur olduğu belirten Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız da, “Bildiğiniz gibi dil, milletlerin milli birliklerinde
ve bütünlüklerinde oldukça önemli bir unsurdur. Bizim ülkemiz ise şu anda milli birlik ve
beraberliğe en çok ihtiyacı olan dönemden geçmektedir. Bu şekilde bakıldığında bu toplantıya
ev sahipliği yapmaktan Erciyes Üniversitesi olarak mutluluk ve onur duyuyoruz. Dil bir
organizmadır ve ilgiye muhtaçtır. Eğer bir organizma ilgisiz kalırsa onu bir takım hastalıklar
etkiler. Bizim dilimizin böyle bir etkide kalması milletimiz için çok büyük bir tehdit arz eder.
Bundan dolayı bu tür toplantıların sürekliliğini oldukça önemsediğimizi belirtmek isterim.”
diye konuştu. Çalıştayın açılış programında son konuşmacı Türk Dil Kurumu Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Kaçalin, yüz yüze, göz göze iletişimin önemine değindi. Prof. Dr. Kaçalin,
“Şimdiki teknoloji, dolayısıyla birçok arkadaşımız teknik haberleşme yöntemleriyle görüşme
fırsatına sahip ise de, yüz yüze, göz göze, el tutarak bir masada oturarak konuşmanın hazzı
başkadır. Bu bakımdan yüz yüze iletişim önemli.” dedi. Konuşmasında gramere dair
tereddütlerini dile getiren Prof. Dr. Kaçalin, “Bir bilim bazen kendi kendisini oluşturamıyor.
Karşısına geçip, karşıdan bunu oluşturup ve seyretmek gerekiyor. Böyle olunca yabancı
dillerin öğretimi ve eğitiminde Türkçe’nin bazı eksikliklerini, gramer yazılışı eksikliklerini
görebiliyoruz.”diye konuştu. Dil konusunda çok sayıda akademisyenin sunum yapacağı
çalıştay, bugün sona erecek. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19044.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kapı önlerinde kurban kesmek yasak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ilgili belediyelerin gösterdiği yerler haricinde
kurban kesmek ve alım-satımını yapmanın yasak olduğunu söyledi. Yasağa uymayan kişi ve
kurumlara para cezası uygulanacak.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim
yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlerin kontrol altına alınarak toplum ve
çevre
sağlığının
olumsuz
yönde
etkilenmemesi
için
tedbirler
alındı.
Kurban alım-satım ve kesim yerlerinin ilgili belediyeler tarafından belirlendiğini hatırlatan
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki; " Kurban satışı ve kesimi, ilgili belediye
tarafından gerekli alt ve üst yapının tesis edildiği veya ettirildiği yerlerde yapılacak. Denetim

ekipleri ve oluşturulacak komisyon üyeleri ile birlikte Kurban Bayramı boyunca satış ve
kesim yerlerinde denetim yapacak. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olması gerekir. Kapı
önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenleri alo 181 hatlı telefona ihbar ederlerse, çevreye zarar
vermemiş sağlık açısından da kendimizi ve ailemizi korumuş oluruz. Kurban atıkları
belediyeler tarafından toplanacak." dedi.
Yasağa uymayana para cezası
Kurban kesmenin yasak olduğu yerlerde yasağa uymayanlara karşı ciddi para cezaları
geleceğinin altını çizen Bakan Özhaseki; "Kanunun ilgili maddesi gereğince park, bahçe,
cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ve kesimine uygun
olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara 196 TL, Konutlarda atıkları toprağa veren
her konut ve bağımsız bölüm için Bin 221 TL, Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara
uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren işletmelere ise 49 bin 095 TL
idari para cezası uygulanacak" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19045.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Bunalımla gelen intihar
Kayseri'nin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bunalıma girdiği öne sürülen 37 yaşındaki bir kişi
kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.
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Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Susurluk Sokak
Gönülyılmaz apartmanında meydana gelen olayda bunalıma giren 37 yaşındaki C.P.'nin
kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği öğrenildi. Sabah doğalgaz borusuna asılı
vaziyette C.P.'yi bulan yakınları 112 ve 155'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri
C.P.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olay yarında inceleme yaptı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19046.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Erkilet Bulvarı’nda kaza
Kayseri Erkilet Bulvarı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan
yatarken, kazada yaralanan olmadı.
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Edinilen bilgiye Kocasinan Bulvarı üzeri Erkilet Bulvarı girişinde Ö. Y.’nin sürücüsü olduğu
38 ZU 394 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yan
yattı. Kazada yaralanan olmazken, minibüs polis ekiplerinin incelemelerinin ardından çekici
ile kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19047.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Zehir tacirlerine suçüstü
Kayseri'de kamyonda yapılan aramada, 9 varilin içine gizlenmiş 190 kilogram esrar bulundu.
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Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya karayolunda, M.K. idaresindeki 27
plakalı kamyonu durdurdu.Kamyonda narkotik köpeği "Sedef"in katılımıyla yapılan aramada,
9 varilin içine gizlenmiş 190 kilogram esrar ele geçirildi. Sürücü M.K. gözaltına alındı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19048.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Domates fideleri ürün verdi
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın sağlıklı toplum, sağlıklı nesil, sağlıklı
yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olmak amacıyla
dağıttığı domates fideleri ürünlerini verdi.
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Başkan Çolakbayrakdar’ın bizzat dağıttığı domates fidelerini alarak bağ evlerinde,
balkonlarında ve hobi bahçelerinde yetiştiren vatandaşlar, geleneksel yöntemlerle domatesleri
salça yaparak, kışlık yiyeceklerini stoklamaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan
Çolakbayrakdar, sağlıklı üretim ve tüketimin önemine değinerek, “Vatandaşlarımıza
dağıttığımız organik domates fideleri ürün vermeye başladı. Yüzde yüz doğal fidelerden
yetişen ürünler, hem toplumun hem de gelecek nesillerimizin sağlığını koruma açısından çok
değerli. Bu ürünlerin çekirdeklerini alanlar, gelecek yıllarda bu tohumları devam ettirebilir,
ürünleri sürdürebilir. Çünkü bu organik ve yerli domates fidesi; çekirdeğinden kendisini
sürdürebilen, yeni fideler oluşturabilen üründür. Fideleri yetiştiren vatandaşlarımız, lezzetli,
hoş kokulu ve bereketli domatesler elde etti. Vatandaşlarımız domatesleri, hem günlük gıda
ihtiyacında kullanıyor, hem de kışlık yiyecekleri için salça yapıyor. Bu da bizi çok memnun
etti. Böylelikle organik ürünlere de ilgiyi artırmış olduk.” diye konuştu. Başkan
Çolakbayrakdar sözlerini, “Gelecek yıl da bu tür sağlıklı ve organik ürün yetiştirme
teşviklerine devam edeceğiz.” diyerek noktaladı. Vatandaşlar ise, domates fidelerinin verimli
ve bereketli olduğunu ifade ederek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a
teşekkür etti Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19049.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Fotoğrafına bile bakamıyordu ekmek kapısı
oldu
Kayserili kadın girişimci Ayşe Coşkun, önceleri bilgisayardaki fotoğraflarına bile bakamadığı
solucanlarla yaptığı gübre üretimiyle ülke ekonomisine ve topraklarına katkı sunuyor.
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Solucan gübresi üretimi için kolları sıvayan ve evinde başladığı işi hayvanların sayısı hızla
artınca Gürpınar Mahallesi'nde kiraladığı tavuk çiftliğinde sürdüren 49 yaşındaki Coşkun,
kasalara yerleştirilmiş 6 milyonun üzerindeki solucanın beslenmesi ve bakımı ile ilgilenmesi
için iki kadın işçi çalıştırıyor.
Coşkun, işletmesindeki gübreyi gerekli işlemlerden geçirdikten sonra yurt içindeki pek çok
firmaya satıyor.
Solucan gübresi üretimiyle uğraşanları tek çatı altında toplamayı amaçlayan Vermikültür
Derneğinin başkanı da olan Coşkun, yaptığı açıklamada, hac ve umre işiyle uğraşan eşinin
yılın 9 ayı yurt dışında olduğunu, "Eşim yanımda olmuyor, işim yanımda olsun" düşüncesiyle
bir iş kurmaya karar verdiğini söyledi.
İnternette araştırma yaparken solucan gübresi üretimini öğrendiğini anlatan Coşkun, şunları
kaydetti:
"Hayatımda en son görmek isteyeceğim şey solucandı. Kımıl kımıl hareket etmesi beni
ürpertirdi. İnternette araştırdıkça vatanımızın topraklarına çok fayda sağlayacağını anladım.
Solucanlara bakamadığım için bilgisayar ekranına kağıt yapıştırmıştım. İşi yapmayı kafama
koyunca o kağıdı yavaş yavaş kaldırdım. Solucanların fotoğraflarına ve videolarına bakarak
alıştım. Eşimi ikna etmem zor oldu. Solucanı duyunca kabul etmedi, butik açmayı, pastane
açmayı teklif etti ancak kabul etmedim. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün onay
verdiği bir firmadan solucan aldım. 100 solucanla işe başladım. Gecekonduya sığmayınca
tavuk çiftliği kiraladım. Şu an 6 milyonun üzerinde solucanım var."
Coşkun, toprağı yenileyen ve "Kırmızı Kaliforniya Solucanı" olarak bilinen bu canlı türünün
toprak solucanı ile aynı olmadığını, çiftçilerin zaman zaman bu yanılgıya düştüğünü dile
getirdi.
Solucan gübresi yapan bu hayvanların çok hızlı ürediğine dikkati çeken Coşkun, "Her 3 ayda
bir sayısını ikiye katlıyor. Özellikle ev bütçesine katkı sağlamak isteyen kadınlar, evlerinde,
bahçelerinde bu solucanları mutfak atıklarıyla besleyebilirler çünkü en ufak bir koku olmuyor.
Çay posası, yemek artıkları, meyve kabuklarıyla bile beslenebilir. Sadece asitli, tuzlu ve
pişmiş yemek vermemek lazım." diye konuştu.
Solucan gübresini anne sütüne benzeten Coşkun, bu gübrenin içinde toprağın ihtiyacı olan her
şeyin bulunduğunu, bu nedenle literatürde "toprak dengeleyici" olarak geçtiğini belirtti.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19050.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Otomobilde ithal tercih edildi
Türkiye'de yılın 8 ayında satılan 568 bin 906 otomobil ve hafif ticari aracın yüzde 68,97'si
(392 bin 391) ithal, yüzde 31,03'ü (176 bin 515) ise yerli üretimle karşılandı.
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Ocak-ağustos döneminde otomobil satışlarında ithal oranı yüzde 75,41'i bulurken, hafif ticari
araçlarda ise yerli üretim ithalleri geride bıraktı. Firma bazında, otomobil ve hafif ticari araç
toplam satışlarında Volkswagen, otomobil satışlarında Renault, hafif ticari araçta ise Ford ilk
sırada yer aldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre,
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 5,02 gerileyerek 568 bin 906 oldu. Yılın 8 ayında satılan araçların
yüzde 68,97'sini (392 bin 391) ithal, yüzde 31,03'ünü (176 bin 515) yerli üretimler oluşturdu.
Firma bazında toplamda, Volkswagen 79 bin 553 adetle birinci, Renault 72 bin 521 ile ikinci,
Ford ise 64 bin 962 ile üçüncü sırada yer aldı. İthal otomobil satışı yerlilerin üç katını aştı
Ocak-ağustos döneminde, 438 bin 25 otomobil satılırken, bunların 330 bin 302'sini ithal, 107
bin 723'ünü ise yerli araçlar oluşturdu. İthal otomobillerin satışı, yüzde 75,41'lik payla, yerli
üretimlerin üç katını aştı. Otomobil satışında, firma bazında toplamda Renault 64 bin 619
adetle birinci, Volkswagen 59 bin 398 ile ikinci, Opel 31 bin 669 ile üçüncü sırada yer buldu.
Yerli otomobil satışlarında da 38 bin 666 adet ile Renault liderliğini korudu. Renault'yu 27
bin 225 ile Fiat ve 19 bin 547 ile Toyota takip etti. İthallerde ise Volkswagen 59 bin 398,
Opel 31 bin 669 ve Renault 25 bin 953 adet ile ilk üç sırada yer aldı. Hafif ticaride, yerli araç
satışları önde Yılın ilk 8 ayında, 130 bin 881'i bulan hafif ticari araç pazarının 62 bin 89'u
ithalatla karşılanırken, 68 bin 792'si yerli araçlardan oluştu. Böylece yerli hafif ticari araçların
satışı, yüzde 52,56'lık payla ithal araçları geride bıraktı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19051.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Tüketicinin ekonomiye güveni arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre
Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde Ağustos ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde on iki
aylık ortalamalara göre yüzde 7,67 artış gerçekleşti.
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Verilerde bir önceki aya göre yüzde -0,15 azalırken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde
4,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,75 artış gözlendi. Ana harcama grupları
itibariyle aylık bazda en fazla artış gösteren grup yüzde 4,4 ile eğitim olurken, bunu yüzde
3,51 ile alkollü İçecekler ve tütün, yüzde 2,05 ile eğlence ve kültür ve yüzde 1,02 ile lokanta
ve oteller takip etti. En çok düşüş olan gruplar ise yüzde -3,47 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,9 ile gıda ve alkolsüz İçecekler oldu. Ağustos ayında fiyatı en çok artan maddeler yüzde
51,82 ile spor müsabakalarına giriş ücreti, yüzde 11,93 fındık İçi ve yüzde 10,88 ile yumurta
olurken, en çok düşüş gösteren maddeler yüzde -23,38 domates ve yüzde -16,71 ile armut
oldu.
Bakan’ın değerlendirmesi
Diğer yandan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ağustos Ayı enflasyon rakamlarına ilişkin
yaptığı yazılı açıklamasında, “Ağustos ayında TÜFE piyasa beklentilerinin oldukça altında
gerçekleşerek yüzde 0,29 oranında azalmıştır. Buna göre yıllık TÜFE artış hızı Temmuz
ayında yüzde 8,79 iken Ağustos ayında yine beklentilerin üzerinde azalarak yüzde 8,05’e
gerilemiştir. Üç aylık artışın ardından TÜFE’nin tekrar azalma eğilimine girmesi hain darbe
girişimi sonrası ekonominin hızla normalleşme sürecine girdiğinin önemli bir göstergesidir”
değerlendirmesini yaptı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19052.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kahvaltı okul başarısını etkiliyor
Uzmanlar tarafından öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerini tamamlamaları ve başarılı
bir eğitim dönemi geçirmeleri için beslenme düzenlerini oluşturmanın son derece önemli
olduğuna vurgu yapıldı.
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Çocukların sağlıklı ve düzenli beslenmelerinin büyüme ve gelişmelerinin yanı sıra okul
başarıları için de gerekli olduğunu belirtirken, okul çağındaki çocukların beslenme çantasında
olması gerekenler şu şekilde sıralandı: Her sabah dengeli bir kahvaltı şart Yeterli ve dengeli
beslenme için dört temel besin grubundan her gün her öğünde tüketilmelidir. Bu dört temel
besin grubu; süt ve ürünleri grubu, et-yumurta – kuru baklagiller grubu, sebze ve meyve
grubu, ekmek ve tahıllar grubu olarak belirlenmiştir. Özellikle kahvaltı alışkanlığı edinmek bu
yaşlarda oldukça önem taşır. Vücudun ihtiyaç duyduğu en gerekli besin kaynakları bu öğünde
karşılanır. Kahvaltıda kan şekerini hızla yükselten ve sonra düşüren şekerli besinler yerine
büyümek için gerekli olan proteinden zengin süt, yumurta, peynir; bağışıklığı güçlendiren
vitamin ve mineralden zengin taze sebze-meyve; günlük enerji ihtiyacımızın çoğunluğunu
sağlayan ekmek, tahıl gevreği gibi besinler tüketilmelidir. Ülkemizde yapılan bir araştırmada,
okul çocuklarının ancak yüzde 57'sinin düzenli kahvaltı yaptığı belirlenmiştir. Kahvaltı
yapmayan çocukların derslerdeki konsantrasyonlarının ve algılamalarının düşük, dikkat
sürelerinin kısa olduğu, öğrenmede güçlük çektikleri, bazılarında da baş ağrısı, baş dönmesi
gibi sorunların olduğu saptanmıştır. Bisküvi yerine kuru meyve Çocukların besin
ihtiyaçlarının doğru karşılanması, fiziksel gelişimleri kadar akademik başarı ve zihinsel
gelişimleri için de gerekir. Doğru beslenen çocuklarda zihin performanslarının daha iyi
olduğu yapılan çalışmalarla da kanıtlanmıştır. Çocuklara ara öğünlerde abur cubur, bisküvi,
çikolata yerine kuru meyve, fındık, ceviz ve badem gibi hem vitamin hem de mineral içeren
sağlıklı besinlerin yedirilmesi gerekir. Çocukların okul döneminde fiziksel aktiviteleri de
yoğun olduğundan bu besinler onlar için doğru enerji kaynağı olacaktır. Aile de doğru
beslenmeli Çocukların beslenme alışkanlıklarını doğru yönde değiştirmek kolaydır ancak bu
durum biraz vakit alabilir. Bu noktada ailenin çocuğa rol model olması oldukça önemlidir. Bir
yiyeceği sadece çocuğa yedirmeye çalışmak yanlış bir davranıştır. Çocuk aynı zamanda aile
masasında da bu yiyeceklerin herkes tarafından yendiğini görmek ister. Beslenme alışkanlığı
kazandırılmak istenilen çocuk asla zorlanmamalıdır. Ona yiyeceği besinlerin sağlayacağı
faydalar anlatılmalıdır. Çocuk böylece kendini baskı altında hissetmeyecek ve severek yemek
yiyecektir. Çocuğun vitamin ihtiyacını karşılayabilmesi için sebzelerden en az 2-3 çeşit,
meyvelerden de 3-4 çeşit tüketmesi önerilir. Ayrıca yetişkinler gibi çocukların da bazı
besinleri seçme özgürlükleri olduğu unutulmamalıdır. Öğün atlanmamalı Kahvaltı öğünü
başta olmak üzere öğün atlanması, sebze-meyvenin yetersiz tüketilmesi, fast-food ve gazlı
içeceklerin tüketiminin fazla olması, ara öğünlerin açma, poğaça, kek, çikolatalı ekmek, hazır
meyve suları gibi yağ, şeker içeriği zengin besinlerden oluşması yapılan en büyük beslenme
yanlışlarıdır. Okul çağı çocuklarında yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak şişmanlıkzayıflık, kemik/diş sağlığı bozuklukları, özellikle demir başta olmak üzere diğer mineral ve
vitamin yetersizlikleri görülebilir. Beslenme çantasında neler olmalı? Beslenme çantasında
taşınması kolay ve besleyici değeri yüksek besinler olmalıdır. Özellikle fındık, ceviz, badem
gibi kuruyemişler ve kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi kuru meyveler hem çocuğun okul
başarısını olumlu etkileyeceği hem de enerji vereceği için beslenme çantasında yer almalıdır.
Beslenme çantası için menü örnekleri: 1- Taze sıkılmış meyve suyu-ev yapımı poğaça 2Ayran- simit- meyve 3- Süt- ev yapımı kek 4- Taze sıkılmış meyve suyu- peynirli sandviç 5Ayran- ekmek arası köfte (yağsız tavada) ya da tavuk Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19053.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kurban pazarında yoğunluk sürüyor
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte kurulan kurban pazarlarında yoğunluk yaşanmaya
devam ediyor.
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Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Melikgazi ilçesinde hafta içinde açılan kurban
pazarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar daha çok fiyat araştırması yaparken, besiciler ise
ellerindeki kurbanlıkları zarar etmeden satabilmek için uğraştı. Pazarda kurban satan
Gıyasettin Oruç, "Hafta içinde pazar açıldı. Şu anda yoğunluk var, vatandaşlar fiyat
soruyorlar ama almaya kararlı olanlar pazarlığını atarak alıyor" dedi. Elindeki bir ton
ağırlığındaki kurbanı süsleyerek satışa çıkaran Gıyasettin Oruç, "Bu kurbanlığımız bir ton
geliyor ve 16 bin TL'ye satıyoruz. 7 kişi bunun Kurban Bayramı'nda rahatlıkla kesebilir" dedi.
Besiciler hafta içinde satışların daha da artmasını beklediklerini söyledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19054.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Lösemi hastalarına moral
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemi hastası 35 aileye kırmızı et
dağıtımı yaptı.
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Konuyla ilgili bilgi veren LÖSEV Kayseri Sorumlusu Arzu Çokeken, her ay yaptıkları
çalışma kapsamında bu ay 35 aileye kırmızı et yardımında bulunduklarını söyledi. Et üreticisi
bir firmanın katkıda bulunduğu faaliyet kapsamında ailelerin protein ihtiyacını karşıladıklarını
belirten Arzu Çokeken, buna benzer faaliyetleri sürdüreceklerin kaydetti.
Kendisi de geçmişte lösemi hastası olan ve şu anda Lösev’ gönüllüsü olarak, diğer hastalara
yardımcı olan Burcu Demircan ise, “2003 yılında hastanede yattım. Ve şu anda iyileşmiş
olarak burada görev alıyorum. Öncelikle lösemide beslenmenin önemine dikkat çekerek
Lösev’in yapmış olduğu et dağıtımlarını ve gıda desteklerini göz önünde bulundurarak bize

destek vermenizi istiyoruz. Moral, motivasyon da önemli ama beslenme de çok önemli. Bütün
bunların üstüne bir de tedavi masrafları bunun üzerine eklenince ciddi anlamda sıkıntılar
ortaya çıkıyor ve Lösev bu konuda her konuda yanımızda olduğu gibi yanımızda.” ifadelerini
kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19055.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Karsız Erciyes
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Başından beyaz örtüsü hiç eksik olmayan Kayseri’nin sembolü Erciyes Dağı son yıllarda
karsız görüntüler veriyor. Özellikle Ağustos sonuna doğru beyaz güzelliğini tamamen
kaybeden Erciyes adeta çıplak kalıyor. Dileğimiz Erciyes’in kendisine çok yakışan beyaz
örtüsüne en kısa zamanda yeniden kavuşması…
Fotoğraflar: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19056.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Yaz tatilini sanatla değerlendirdiler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı yaz dönemi kursları, öğrencilere sertifikalarının
verilmesiyle sona erdi. Her yıl yaklaşık beş bin kişinin bir sanat dalında ilerlemesini sağlayan
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, yaz kurslarından yaklaşık 1000 öğrenciyi mezun etti.
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Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın Yaz Kursları Sertifika Töreni Büyükşehir
Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları kültür
sanat faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Yaz kurslarında 10-15 yaş grubu çocuklara sekiz dalda
kurs verildiğini belirten Özgöncü, bu kursların yaz tatilini sanatla değerlendiren öğrencilerin
sosyal bireyler olmasına katkı sağladığını söyledi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın
çalışmaları hakkında da bilgi veren Özgöncü, "Kayseri Mahallesi'ne yeni bir konservatuvar

binası yapıyoruz. Burada 10-15 yaş grubu ve yetişkinler için kurslar açılacak. İstekliler 21
Eylül'e kadar konservatuvarımızın güz dönemi için başvuru yapabilirler. Ayrıca Büyükşehir
Belediyemizin yanında 800 kişilik kütüphane yapıyoruz. Öğrenciler için çok güzel bir çalışma
mekanı olacak. Bunun yanı sıra Meryem Ana Kilisesi'nde 24 saat açık kalacak kütüphanenin
de yapımı devam ediyor" dedi. Konuşmaların ardından yaz kurslarından mezun olan
öğrencilere sertifikaları verildi. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19057.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

“İzmir yarı sömürge bir şehir”
Türkiye Yazarlar Birliği İzmir şubesinde konuşan ve İzmir araştırmalarıyla tanınan
araştırmacı-yazar-eleştirmen İlhan Pınar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pınar özellikle 17.
yüzyıldan başlayarak 19. yüzyılda artarak devam eden süreçte “Osmanlı’da emperyalizm
İzmir şehrinden girmiştir. “ dedi.
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Pınar, 17. yüzyıldan itibaren şehrin iki kutuplu olan yapısından çok kutuplu bir yapıya
dönüşmesine dikkat çekerek özellikle ticareti elinde tutan zengin kesimin dayatmalarıyla
İzmir’de şehrin yapılanmasının Osmanlı’nın kendi iradesinin dışında oluştuğunu, bugün bile o
yılların kaotik izlerinin İzmir’de görünmesine dikkat çekti. İzmir araştırmalarıyla tanınan
araştırmacı yazar İlhan Pınar, İzmir şehrinin Batı Avrupa’nın baskısı altında 18.ve 19.
yüzyıldaki şekillenmesinin kendi iradesinin dışında geliştiğini, bu sebeple Osmanlının
İzmir’de kendi şehircilik anlayışını bugün bile kuramadığını söyledi. Türkiye Yazarlar Birliği
İzmir Şubesi Sonbahar Kültür Sohbetlerine araştırmacı-yazar İlhan Pınar’ın “17. Ve 19.
Yüzyıl İzmir’i” konulu sohbetiyle başladı. İzmir konusundaki araştırmalarıyla tanınan Pınar,
İzmir’in yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Türk hâkimiyet alanına girdiğini kaydederek
“Osmanlı’ya emperyalizm İzmir şehrinden girmiştir. Osmanlı İzmir’de bu girişe engel
olamamıştır. İzmir aynı zamanda şehir yapısını kendi iradesiyle şekillendiremeyen bir şehir
konumundadır. Âdeta İzmir Osmanlı’nın kendi şehircilik anlayışını kendine dayatılan şekliyle
kabullenmek durumunda kalmıştır. Bu yönüyle İzmir kaotik bir şehirdir” şeklinde konuştu. İki
milletli yapı vardı Şehrin toplumsal yapısına atıfta bulunan Pınar, 15. yüzyılı şehrin fethiyle
birlikte incelerken şöyle konuştu: “İzmir, 15. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı egemenliğine
kesin olarak girdikten sonra 16. yüzyıl sonlarına kadar Türkler ve Rumlar olmak üzere iki
milletli bir toplumsal yapı içindeydi. 16. yüzyıl sonlarında şehir dahi denmeyecek bir
büyüklükte ve nüfus yoğunluğundaydı. Biri Rum beşi Türk olmak üzere 6 mahalleden oluşan
İzmir, 600 haneye ve yaklaşık 3 000 nüfusa sahipti. Belli dış dinamiklere ve kentin
konumundan kaynaklanan iç dinamiklere bağlı olarak İzmir’in bir transit liman kenti özelliği
kazanmaya başladığı 17. yüzyıl başlarından itibaren kent göçle tanışmaya başladı. Daha önce
Doğu Akdeniz kıyılarında Asya içleriyle ticareti yürüten Ermeniler, çevre yerleşimlerden yeni
merkeze yönelen Yahudiler, güvensiz Ege adalarından güvenli yeni liman kentine gelen adalı

Rumlar ve Haçlı seferleri zamanından havzaya yerleşmiş bulunan Katolik Latinler kente
yerleşmeye başladılar. Yanı sıra İzmir’in yeni transit liman kenti özelliği kazanmasına yol
açan aktörler olan İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar ve Venedikliler de, tüccarları ve
konsolos-tüccarları aracılığıyla kente yerleşmiş oldular. Aynı yüzyıl sonlarına doğru kentin
ticaret erbabı içindeki rekabet ortamında önemli bir rakip durumunda olan Venedikliler büyük
ölçüde tasfiye olmuşlardır.” Maltalılar Sokağı İzmir şehrinin gelişiminin 18. yüzyılda
başladığına dikkat çeken Pınar, “18. yüzyıl ortalarından itibaren transit liman kenti
özelliğinden kolonyal liman kenti kimliğine evrilirken toplumsal yapısında da önemli
değişiklikler olmuştur. Bu tarihten itibaren ve 19. yüzyıl boyunca, kentin toplumsal ve
kültürel yapısına Almanlar, Ruslar, Belçikalılar, Avusturyalılar, Amerikalılar, İsviçreliler,
Araplar ve Acemler de katılmıştır. Hatta kenti 15.yüzyıl’da terk ederek Malta’ya yerleşen
sabık Rodos Şövalyeleri’nin torunları kente dönerek Maltalılar Sokağı’nı oluşturarak kente
yeniden dâhil olmuşlardır.” dedi. Şehrin toplumsal yapısına etki eden İmparatorluğun “millet
sistemi” oluşunun etkili olduğunu, yapının alınan hızlı göçlerle birlikte şehirde kozmopolit bir
yapının oluşmasını da hızlandırdığını ifade eden Pınar, “Şehrin oluşan yeni toplumsal yapısı
Osmanlı’nın var olan millet sistemiyle de örtüşünce, şehrin yerleşim planı kendiliğindenlik
içinde ortaya çıkmıştır. Artık şehirde Türk Mahallesi, Rum Mahallesi, Ermeni Mahallesi,
Yahudi Mahallesi ve kentin ticaretinin döndüğü ve kozmopolit bir yapının ilk tohumlarının
atıldığı ve Batı Avrupalıların yerleştiği Frenk Mahallesi vardır. Bugünkü kent merkezi
Konak’ın doğusundaki kıyı boyunca yerleşen Batılı tüccarlar ve konsolos tüccarlar burada
kurdukları depo, konut ve iskeleleriyle yeni bir yerleşim oluşturmuşlardır. Her evin önünden
denize uzanan iskeleler yükleme-boşaltma işlevi görürken; evlerin denizden karaya uzanan
dikdörtgen yapıları depo işlevini üstleniyordu. Bu yapıların kara tarafında ortaya çıkan sokak,
Frenk Sokağı olarak anılır oldu. Buradaki yerleşim yoğunluğunun artmasına bağlı olarak
ortaya çıkan kentsel bölge Frenk Mahallesi olarak adlandırılmaya başladı. Kentte yaşayan
diğer milletler ise kendi adlarıyla anılır mahallelerde yaşamaktaydı. Frenk Mahallesi, zaman
içinde kente yerleşen Batı Avrupalıların ve Latinlerin yerleştiği ve yaşadığı bölge oldu.
Burada, İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar ve Venedikliler birlikte yaşıyordu. Daha sonra
buraya yerleşen Avusturyalılar, Belçikalılar, İsviçreliler ve Ruslar kentin bu yeni ticaret
merkezinde kozmopolit bir yapının ortaya çıkmasına yol açmıştır” diye konuştu. Yarı
sömürge konum İzmir şehrinin yarı sömürge konumuna dikkat çeken Pınar, 19. yüzyılda
İzmir’de bulunmuş bir İngiliz tüccarın “Biz Hindistan’da hem idareyi hem ekonomiyi birlikte
idare etmenin sıkıntısını yaşadık. İzmir’de ise bu hatayı yapmadık. İdareyi görünüşte serbest
bırakıp ekonomiye hakim olarak onu perde arkasında idare ettik ”dediğine atıfta bulunarak
“İzmir 19. Yüzyılda bir Osmanlı şehri olmasına rağmen yarı sömürge konumundadır” dedi.
İzmir’in Osmanlının dünya ticaretine açılan önemli bir kapısı olmasına rağmen gerektiği
kadar incelenmemesine dikkat çeken Pınar, ”İzmir, Osmanlı Dönemi’nde dünya ticaretinde
önemli bir rol oynamasına rağmen, yeteri kadar araştırılmamış, bilim çevrelerinin dikkatini
çekmemiştir. Hâlbuki aynı dönemde İzmir kadar dahi önemli rol oynamayan liman kentleri
üzerine çok sayıda inceleme ve araştırma yapılmış ve yayınlanmıştır. Son yıllarda İzmir
üzerine de bir araştırma ve yayın yoğunluğu gözlemlense de bu yayınların İzmir’in sahip
olduğu önemi ve birikimi yansıtmaktan çok uzak olduğunu düşünmekteyim” şeklinde
konuştu. İzmirli yazar, şair ve ressamların katıldığı kültür sohbetinde daha sonra dinleyiciler
ile karşılıklı soru cevaplarla 17. ve 19.yüzyıl İzmir’i çeşitli konu başlıklarıyla konuşuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19058.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Mülteciler, Türkiye'den gitmek istiyor
İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, Türkiye'de yaşayan
mültecilerin statüsü olmadığı için başka ülkelere gitmek istediklerini söyledi.
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İGAM Başkanı Metin Çorabatır, Türkiye'de yaşayan mültecilerin sıkıntıları hakkında bilgiler
verdi. Çorabatır, "Mültecilerin Türkiye’de ki durumları, onların Türk toplumuna
entegrasyonunu sağlayacak bir yasal mevzuatın bulunmaması, destek alamamaları, bir
statülerinin olmaması ve geleceklerini göremediklerinden dolayı ülkemizden gidiyorlar.
Bunlar en büyük sebeplerdir. Bunun dışında Avrupa’nın onlara bir ümit olması da gitmelerini
tetikliyor. Artık ülkelerine gidemeyeceklerini de biliyorlar." diye konuştu. Mültecilere göre
Türkiye’deki tünelin sonunda bir ışık olmadığını kaydeden Çorabatır, "Çünkü 10 senedir
burada statüsüz yaşayan insanlar var. Büyük başarılar ile topluma entegre oluyorlar. Dil
öğreniyorlar ama bunlar yetmiyor. ‘Çocuğumun geleceği ne olacak, ne kadar daha bu
statüsüzlük devam edecek’ diye düşündükleri için gidiyorlar. Tabi ekonomik faktörlerde
tetikliyor." ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19059.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Milletlerarası Türk Tatar Festivali sona erdi
Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği, Köstence Yaz Tiyatrosu'nda 22.
Uluslararası Türk Tatar Milli Kıyafetleri, Halk Oyunları ve Türküleri Festivali’ni düzenledi.
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02-03 Eylül 2016 tarihleri arasında Köstence'de Romanya Müslüman Tatar Türkleri
Demokrat Birliği tarafından düzenlenen "Türk Tatar Milli Kıyafet, Halk Oyunları ve
Türküleri Festivali" sona erdi. Festivalde Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan, Makedonya,
Litvanya, Gürcistan ve Romanya'dan folklor grupları sahne aldılar. Festivalin ilk gününde
delegeler Köstence Vali yardımcısı Ersun Anefi ve Köstence belediye başkan yardımcısı
Costin Rasauteanu ile görüştüler. Görüşme sırasında Valilik ve Köstence belediyesi,
önümüzdeki yıllarda Festivali RMTTDB'yle beraber düzenlemeye karar verdi. Açılışa

katılanlar arasında Türkiye Cumhuriyeti Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye
Köstence Başkonsolosu Ali Bozçalıșkan, Romanya TİKA Program Koordinatörü Hacı Ahmet
Daştan, Köstence Yunus Emre Kültür Merkezi müdürü Ali Oğuzhan Yüksel, Romanya Türk
İşadamaları Derneği başkan yardımcısı Ali Riza Koska, Çin Köstence Başkonsolosu Liang
Caide de bulundular. Açılış konuşmasında RMTTDB Başkanı Celil Esergep, Romanya'daki
Kırım Tatarlarına yapılan yardımlardan dolayı Romanya devletine teşekkür etti. Aynı
zamanda Esergep Romanya'daki Kırım Tatarlarının Kırım'daki kardeşlerine destek vermeleri
gerektiğini de iade etti. Türkiye Cumhuriyeti Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş,
Romanya'daki Kırım Tatarlarının önemini vurgulamak için: "Festivalde sizin aranızada
bulunmaktan çok mutluyum. İyi ki varsınız! Başkana, Müftüye ve size teşekkür etmek
istiyorum. Neden biliyormusunuz? Çünkü siz çok güzel bir "tablo" oluşturuyorsunuz."
ifadelerini kullandı. (Kırım Haber Ajansı)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19060.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

IŞİD sınırdan atıldı
Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında IŞİD'in Türkiye sınırıyla teması kesilerek AzezCerablus hattı birleştirildi.
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Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Suriye’nin
kuzeyinde IŞİD'in Türkiye sınırıyla fiziki temasını ortadan kaldırdı.
TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon hava kuvvetlerince Halep ilinin kuzeyinde
terör tehditlerine karşı 24 Ağustos’ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.
Azez-Cerablus hattının batısında Azez’in komşu ilçesi Çobanbeyli’ye dün Kilis ilinin Elbeyli
ilçesinden bir grup TSK zırhlısının girmesiyle hız kazanan harekatın 12. gününde ÖSO yeni
köyleri kurtardı.
Muhalifler, Çobanbey bölgesinde Tuveyran, Haliliye, Bab Lemon, Hac Veli ve Öküzöldüren
köylerini IŞİD’den aldı.
Harekatın Cerablus ayağında da Türkiye sınırından güneye 24 kilometre derinliğe inen ÖSO,
Fırat Nehri’nin batıya uzanan kolu Sucu Çayı’na ulaşmıştı.
ÖSO, Cerablus'un batısında bugün IŞİD’den Ganime ve Süveyda köylerini de alarak,
Çobanbey yönünden gelenlerle aynı anda, teröristlerin sınır hattında elinde kalan son köy olan
Kadıköy'ü (El-Kadi) aldı.
Böylece ÖSO güçleri, TSK'nın desteğiyle Çobanbey ve Cerablus arasındaki Suriye-Türkiye
sınırında, terörist unsurlardan arındırılmış bir kuşak meydana getirdi.
Türkiye sınırından Suriye içine doğru 3 ila 5 kilometre derinliğe sahip güvenli kuşak, IŞİD'in
Türkiye sınırı ile doğrudan fiziki temasını ortadan kaldırdı.
Harekatın 12. gününde ÖSO'nun terör örgütleri IŞİD'ten ve PYD'den kurtardığı alan 600
kilometrekareye yaklaştı.

14 köy daha kontrol altında
ÖSO’nun koalisyon güçlerince desteklenen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 14 köyü daha
aldığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, gün içinde kontrol altına alınan 6 köy
dışında, Es Suveydah, Mintakat Carablus, Hacı Veli, Zilfe, Al Baş, Kandurah, Liyavah, El
Kadı, Mizab, Ez Zehra, Vardah, Taflı, El Vira ve Boranlı köylerinin de ÖSO güçleri
tarafından ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, Azez - Cerablus hattının birleştiği kaydedilirken gün içerisinde alınan Tuvayran,
An Nahdah, Bab Es Sallum, Ganamiyah ve Kubat Turkuman ve El Mutminah köyleriyle
beraber toplam 20 köy IŞİD'den alınmış oldu. (Dünya Bülteni)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19061.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kayseri Milli Eğitim’de 147 gözaltı kararı
FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Kayseri’de Milli Eğitim Bakanlığı’nca açığa alınan ve
örgütün kriptolu iletişim programı ‘By Lock’ kullanıcısı olan 147 kişi için gözaltı kararı
çıkarıldı. Şahısların gözaltına alınması için operasyon başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Anayasal Düzene Karşı İşlenen
Suçlar Bürosu' tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında Anayasayı İhlal, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetini Düşürmeye Teşebbüs ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak
suçlarından Milli Eğitim Bakanlığı’nca açığa alınan 147 öğretmen için gözaltı kararı verildiği
öğrenildi.
Gözaltı kararı sonrasında, FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu iletişim programlarından olan
‘By Lock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen 147 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde
operasyon başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19062.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Bylock kullanıcısı 34 polis adliyeye sevk
edildi
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bylock kullanıcısı 34 polis adliyeye sevk
edildi.
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Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz tarihindeki FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin
ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
‘bylock’ kullandığı tespit edilen polisler açığa alınmış ve daha sonra düzenlenen
operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 34 polis, işlemlerin tamamlanmasıyla
geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19063.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Hafız İbrahim Akari vefat etti
Kayseri’de uzun yıllar Bürüngüz Camii’nde hafızlık yapan İbrahim Akari önceki gün vefat
etti.
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Kentimizde uzun yıllar çeşitli camilerde görev yaptıktan sonra son olarak Cami Kebir’den
emekli olan Hafız İbrahim Akari’nin, geçirdiği kalp rahatsızlığına yenik düştüğü öğrenildi.
İbrahim Akari dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa
verildi. Biz de Kayseri Gündem ailesi olarak merhuma Allah’tan (cc) rahmet, kederli ailesine
ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19064.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Piyasaya 100 Dolar süren sanığa 6 yıl hapis
Kayseri'de sahte para ile cep telefonu almak isterken suç üstü yakalanan, yapılan aramada 109
adet sahte 100 dolar ele geçirilen ve 4 ayrı şehirde işlediği 'parada sahtecilik' suçundan tutuklu
yargılanan sanığa 6 yıl hapis, 8 bin 100 TL adli para cezası verildi.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.Ş.K. ve avukatı hazır
bulundu.
Sanık A.Ş.K. mahkemede sorgu ve savunmasında "Bu paraların sahte olduğunu cezaevinde
öğrendim. Düzenli bir hayatım, işim ve ailem var. Bu işi yapmam için bir sebep yok. Suriyeli
bir kişiden yanlış ticaret sonucu başıma böyle bir olay geldi. 7 aydır tutukluyum, beraatimi
istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığa 'parada sahtecilik' suçundan 6 yıl hapis, 8
bin 100 TL adli para cezasına hükmederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
OLAY
19 Mart'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından takibe alınan A. Ş. K, kent merkezinde bir iş yerinden cep telefonu almaya
ve karşılığında sahte dolar vermeye çalıştığı sırada yakalandı.
Yapılan aramada 109 adet sahte 100 dolar ile yakalanan ve tutuklanan şahsın, 08 Ocak ile 19
Mart tarihleri arasında, Adana'da 14 adet, Mersin'de 4 adet, Kilis'te de 1 adet sahte 100 doları
alışveriş yaparak piyasaya sürdüğü öğrenildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19065.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama
Kayseri'de aralıksız sürdürülen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Filiz ve
Hacı Osman Büyükata tutuklandı.

06 Eylül 2016 Salı 16:34

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde
geçtiğimiz günlerde yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Filiz ve firarda olan ve bu gün
yakalanan Kimse Yokmu Derneği Başkanı Hacı Osman Büyükata bu gün adliyeye sevk
edilmişti. Adliyeye sevk edilen Mehmet Filiz ve Hacı Osman Büyükata sevk edildikleri
mahkemece tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19066.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Gün batımını izlemek için Kızılçukur'a akın
ediyorlar
Peribacaları, doğal kaya oluşumları, sıcak hava balonculuğu ve mağara otelleri ile ünlü
Kapadokya bölgesinde yer alan ve gün batımının en iyi izlendiği nokta olarak bilinen
Kızılçukur Vadisi'ne gelen yüzlerce yerli ve yabancı turist, peribacaları arasında güneşin
batışını izliyor
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Türkiye'nin, peribacaları, doğal kaya oluşumları, sıcak hava balonculuğu ve mağara otelleri
ile ünlü Kapadokya bölgesinde gün batımının en iyi izlendiği nokta olarak bilinen Kızılçukur
Vadisi, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar
beldesindeki vadi girişinde toplanan turistler, güneşin peribacaları ve kaya oluşumlarına
yansıyan son renklerini izleyerek günü tamamlıyor. Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü
lavların zamanla erozyona uğrayarak çeşitli şekillere büründüğü bölgede, masallara konu
olacak türde görüntüler oluşmasını sağlayan güneşin son ışıklarını belediye tarafından
yerleştirilen koltuklar ve seyir alanından izleyen turistler, bol bol da hatıra fotoğrafı çekiyor.
Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezler arasında en çok ziyaret edilen alanlardan olan
Kızılçukur Vadisi, bölgedeki diğer peribacalarının aksine kırmızıya yakın renkteki kaya
oluşumları nedeniyle bu adla anılıyor. Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Kapadokya bölgesine gelen yaklaşık 2 milyon turistin
yüzde 80'ine yakınının vadiyi ziyaret ederek gün batımını izlediğini söyledi. - MOBESE ile
izleniyor Vadinin MOBESE aracılığıyla 24 saat takip edildiğini, güvenli bir alan olduğunu
belirten Genç, ayrıca vadi içindeki güzergahlarda bisiklet ve at turuna katılan turistlerin
kayadan oyma tarihi kiliseler ve peribacaları arasında gezinti yapabildiğini aktardı. Genç,
"Kapadokya bölgesine gelen turistlerin yüzde 80'i burayı ziyaret ediyor. Vadi içinde at ve
bisikletle gezinti yapılabiliyor. Akşam üzeri gün batımında turistler, çayını, kahvesini
yudumlayarak güneşin batışını izliyor. Biz de belediye olarak çevre düzeni ve temizliğine
dikkat ediyoruz. Burası, Kapadokya'ya gelen turistlerin görmeden gitmemesi gereken bir yer."
şeklinde konuştu. Genç, gelin ve damatların gün batımında objektif karşısına geçtiği popüler

mekanlar arasında yer almaya başladığını da kaydetti. Bölgedeki tarihi ve turistik mekanları
gezmek için Bursa'dan geldiğini aktaran Mehmet Çakıcı, ilk defa geldiğini, gün batımının en
güzel haliyle izlendiği vadiyi herkesin mutlaka görmesi gerektiğini dile getirerek, "Burası gün
batımının en güzel izlendiği yerlerden birisi, vadinin yapısı nedeniyle güneşin batışını uzun
süre izliyoruz. Gayet güzel bir ortam, herkese burayı görmesini tavsiye ederim." dedi. Gün
batımını izlemek için Kapadokya'ya gelenlerden Şaziye Gül ise Kapadokya'daki tüm
mekanların ayrı bir güzelliğe sahip olduğuna işaret ederek, "Güneş renk cümbüşleri arasında
batıyor. Ben, başka ülkelerde yeniden uyanacak olan güneşin Kapadokya'da uykuya dalmaya
başladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19067.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Asıl milliyetçilik icraatla olur
LAF DEĞİL İCRAAT: Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
gerçek milliyetçiliğin lafla değil icraatla anlaşıldığını belirterek “Fırsatçıların yaygaralarına
rağmen bu ülkeye yurt dışından şeker getirtmemek, bu milletin temel unsuru olan çiftçiyi
korumak için yapılan en ala davranıştır. İşte gerçek vatanseverlik, asıl milliyetçilik budur.”
dedi.
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MİLLETİMİZİN, DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ: “15 Temmuz gecesi şehit olan
vatandaşlarımız, güvenlik güçlerimiz ve yaralanan vatandaşlarımız için hükümetimiz
tarafından açılan yardım kampanyasına Kayseri Şeker Fabrikası olarak 1 milyon TL, Pancar
Kooperatifi olarak da 100 bin TL nakit destek sağladık. Darbe gecesinden itibaren verdiğimiz
demokrasi mücadelesi ve maddi destek ile milletimizin, devletimizin yanında olmanın haklı
gururunu yaşıyoruz.”
BİR SELAMIMIZA 10 BİN KİŞİ: “Çiftçimizin genel kurula ve bize vermiş olduğu değeri
gördük. Biz onları özel davetiyeler, TV programları ve ilanlar ile davet etmedik. Sadece sms
attık. Bir selamımıza 10 bin çiftçi geldi. Bu bizim için çok değerli. Geniş bir bölgeden katılan
tüm çiftçilerimize kurumlarına sahip çıktıkları için müteşekkiriz.”
HER ZAMAN TAVIRLIYDIK: “Bizim hayat anlayışımızın, inancımızın, dünya
görüşümüzün vatan haini FETÖ çetesiyle hiçbir şekilde ilişkilendirilmesi mümkün
değil. Bunlara sempati duyanlara bile yakın olmadık. Bizim onların ne bankasıyla, ne
kuruluşlarıyla, ne de gazeteleriyle işimiz oldu. İlk göreve geldiğimde Türkçe Olimpiyatlarına
sponsor olmamızı istediklerinde geri çevirdik. Herkesin onların peşinden koştuğu dönemde
biz yine tavrımızı gösterdik. Tekliflerini kabul etmedik. Bu çeteye karşı bu kadar tavırlıyız.”
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’la makamında yaptığımız
söyleşiyi ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
TÜRK ÇİFTÇİSİNDEN HAİN ÇIKMAZ!

63. Mali Genel Kurulunuz şölen havasında geçti. Öncelikle hayırlı olsun. Size de yeni
dönemde başarılar diliyoruz. Genel Kurulunuzun bir değerlendirmesini yapar mısınız?
Benim 6. genel kurulumdu. Aslında 76 bin 700 ortağımızın yüzde 2 sinin yani 1534 kişinin
gelmesi birinci ilan için yeter sayısını sağlıyordu. Ama çiftçimizin genel kurula ve bize
vermiş olduğu değeri gördük. Biz onları özel davetiyeler, TV programları ve ilanlar ile davet
etmedik. Sadece sms attık. Bir selamımıza 10 bin çiftçi geldi. Bu bizim için çok önemli, çok
anlamlı, çok değerli. Bunun için katılan tüm çiftçilerimize bu şirkete, bu kooperatife sahip
çıktıkları için müteşekkiriz. Üstelik geniş bir bölgeden, geniş bir katılım oldu. Kayseri’nin
bütün ilçe ve köyleri, Sivas’ın ilçe ve köyleri, Yozgat’ın ilçe ve köyleri, Nevşehir’in ilçe ve
köylerinden insanlar Kayseri’ye geldiler. Bu kadar insanın bir mekanda toplanması ve bunun
kazasız-belasız yapılması çok önemli. Rabbimize bunun için şükrediyoruz. Gerek Spor
Salonunun dışındaki alan, gerekse içi basamaklara kadar dolu olmasına rağmen herhangi bir
sıkıntı yaşanmadı. Çiftçilerimiz kendilerini ve asil duygularını en coşkulu biçimde ifade
ettiler, güçlerini gösterdiler. Genel Kurulumuz adeta bir bayrak mitingi şeklinde geçti.
Çiftçilerimizin vatan, millet, bayrak ve devlet sevgilerini pankart ve afişlerine de yansıdı.
Konuşmamda da altını çizdiğim gibi Türk çiftçisinden hain çıkmayacağı bir kez daha
ispatlanmış oldu. Kısacası bizim çok memnun olduğumuz, gurur duyduğumuz örnek bir
kongre yaşandı. Türkiye’deki diğer kooperatiflere de örnek olacağını düşünüyorum. Katkı
sağlayan herkese, hasta çocuğuyla birlikte gelenlere, 90 yaşında elinde bastonuyla ‘biz sizin
için geldik’ diyen ihtiyar amcamıza teşekkür ediyorum.
BÜYÜK ŞEKER AİLESİ MUHABBETLE OLUŞTU
Katılan yaklaşık 10 bin kişinin 2 bini hanımlardı. Hanımların coşkulu katılımlarını ve
desteklerini nasıl sağlıyorsunuz? Tüm çiftçi ve üreticilerle bütünleşebilmeyi nasıl
gerçekleştirebiliyorsunuz?
Verdiğimiz hizmetlerin bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz. Biz bu insanlara değer
veriyor, onlara hizmetkar olmak için çabalıyoruz. Bu anlayışla görev yaptığımız için hep
onlarla beraberiz. Çoluk çocuk bizleri evlerinde ağırlıyorlar, tarlalarında birlikte oluyor, yeri
geliyor beraber çapa yapıyor, yeri geliyor söküme de beraber gidiyoruz. Sofralarına oturuyor,
birlikte toplantılar yapıyoruz. Hep “Biz büyük Şeker ailesiyiz” diyoruz ya! Bu sadece lafta
kalmıyor. Biz onlarla kaynaştığımız için aramızda artık bir gönül bağı, bir muhabbet oluştu.
İşte o gönül bağı o insanları buraya getiriyor, ‘biz sizin için geldik’ dedirtiyor.
Konuşmanızda “Pancar, şeker, melas ve küspe üretiminde rekor kıracağız” dediniz.
Beklentileriniz nedir? Biraz ipucu veya rakam verebilir misiniz?
Bu sene şu ana kadarki tablo itibariyle biz gerçekten rekor bir üretim gerçekleştiriyoruz.
Boğazlıyan şeker fabrikası pancar alımına başladı ve şeker oranları oldukça iyi seviyede.
Bizim toplam sözleşmemiz 2 milyon 260 bin ton. Ama çiftçimiz bize güvenip o kadar çok
pancar ekti ki, 2 milyon 700 bin tonluk üretim bekliyoruz. Yani sözleşme yaptığımız rakamın
yaklaşık yüzde 20 fazlası, yani rekor bir kampanya. Dolayısıyla melas ve küspede de rekor
rakama ulaşacağız. Tabii pancarın fazla olması, şekerin de fazla olması sonucunu ortaya
çıkarıyor. Bu sene en az 400 bin ton şeker bekliyoruz. Bu bizim normal kotamızın yüzde
20’den fazlasına tekabül eden bir rakam. Bunun sebebi de kota olmamasına rağmen çiftçinin
bize inanıp güvenerek ‘bizim başkanımız ve yönetimimiz ürünümüzü zayi etmez. Bunun
hakkıyla değerlendirilmesi konusunda gerekeni yapar. Mutlaka bir çözüm bulup bize para
kazandırır.” diye düşünmesi… Bu da işin doğrusu bizim sorumluluğumuzu artıyor. Bu
beklentiye olumlu karşılık vereceğiz. Üretim fazlası pancarımıza yani C kotası pancara zarar
etmeyecek bir uygulama yapacağız. Biliyorsunuz geçen sene biz Türk Şeker’den bile 10 lira
fazla vermiş, Türkiye ve dünya rekoru kırmıştık. Bu sene de yine bu 10 lira fazla verme
konusunda kararlıyız. Türk şekerinin özellikle A kotası için 31 Ekim’de açıklayacağı rakama
artı 10 lira uygulayacağız. Bundan da çiftçimiz iyi bir kazanç sağlayacak. Çünkü bu bölge
çiftçisi için şeker pancarı önemli bir ürün. Zira diğer ürünlerden yeterince para

kazanamıyorlar. Şeker pancarından onlara sağlatacağımız kar ile diğer ürünlerdeki açıkların
kapatılmasını da sağlayacak, onlara mutlu bir sezon yaşatacağız.
REKOR ÜSTÜNE REKOR
Lisanslı depoculuk konusunda çok iddialısınız. Depoları da çok kısa sürede yapıyorsunuz.
Bunun sırrı nedir?
Pancara verdiğimiz rekor fiyat gibi hızlı depo inşasında da Türkiye rekoru bizde. Türkiye’de
bu yatırımların süresi 650-700 gün, biz 300 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Bu bizim
şirketimizin ekonomik gücünün bir göstergesidir. Çiftçilerimiz ürününü buraya koyup
değerlendiriyor. Devletin desteklerinden yararlanıyor. Ayrıca ürünü bozulmadan, zarar
görmeden muhafaza ediliyor. Bu depolar çiftçimizin şeker pancarının dışında, buğdaydan,
arpadan, mısırdan da iyi para kazanmasını sağlıyor Boğazlıyan, Şarkışla ve Develi’de
yaptırdığımız depoların toplam yatırım değeri 40 milyon lira. Bunlar hasat dönemine yetişti.
Boğazlıyan’daki 40 bin tonluk silo şu an da tamamen dolmuş durumda. Şarkışla’daki yarıyı
geçti. Develi’deki bazı ruhsat meselelerinden dolayı biraz gecikti, tam yetişmedi. Ama o
bölgede mısır ürünü mevcut. Siloda mısırları değerlendireceğiz.
Genel Kuruldaki konuşmanızda yurtdışından şeker getirmek isteyen fırsatçılardan bahsettiniz.
“Kayseri dışındaki şeker şirketleri kotalarını dolduracak üretimi yapamadıkları için ülkemiz
şu an şeker sıkıntısı yaşıyor. Yurt dışından şeker getirilmesi, sektörümüzün ve değerli
çiftçilerimizin aleyhinedir.” dediniz. Biraz açar mısınız? Kayseri Şeker bu fırsatçılara karşı
tüketici lehine ne gibi tedbirler aldı?
Geçen sene Türkiye’de şeker üretiminde bir sıkıntı yaşandı. Biz Kayseri Şeker olarak
kotamızı doldurduk hatta daha fazlasını ürettik. Ama bu diğer şeker işletmelerinde
gerçekleşmedi. Toplam 7 şirketten altı tanesi kotalarını dolduramadı. 15 Temmuz hain darbe
girişiminden sonra kaos ortamı oluşunca işin doğrusu bazı fırsatçılar bundan yararlanmak
istediler. Türkiye’nin şeker ihtiyacı olduğunu ifade ettiler. Oysa olağanüstü şartlarda -Allah
vermesin- savaş ve afet halinde kullanılmak üzere emniyet stoklarımız var. Şeker Kurulu bu
stokların satışına izin verirse yurt dışından şeker getirilmesine gerek yok! Bu stoklar
Türkiye’nin ihtiyacını karşılar. Kurul bizim bu açıklamamızdan sonra emniyet stoklarının
satılmasına karar verdi. Tabi bu arada bazı fırsatçılar fiyatları yükseltmeye çalıştılar. Biz de
hemen bir açıklama ile fiyatları sabitlediğimizi duyurduk. ‘Bu fırsatçılıktır, doğru bir
yaklaşım değildir’ dedik. Şeker Kurulu bizim bu açıklamamızdan sonra fiyatları sabitleyecek
bir yazı gönderdi. Bu emniyet stokları bitme noktasına yaklaştı. Normalde kampanya süresi
eylül ortalarında başlıyordu. Biz bu sene kampanya dönemini 1 Eylül’e çektik. ‘Türkiye’de
şeker sıkıntısı yaşanıyor’ dedirtmemek için bizim de bir katkımız olsun istedik. Burada tabi ki
çiftçinin bir kaybı olacaktı. Biz de bu kaybı engellemek içim prim uygulaması yaptık. Aslında
bu fedakarlığı bir nevi üstlenmiş, çiftçinin zararını primle karşılamış olduk. Eğer yurt
dışından şeker gelecek olursa bu kapı açıldığında kapatılması mümkün olmaz. İthal şeker
sektörümüze ve çiftçimize büyük zarar verir. Pancar ve şeker üretiminde Türkiye geriye doğru
gider. Biz bu durumu çiftçilerimiz ile paylaştık. Onların da bu konudaki rızalarını alarak primi
ilan ettik. Bu ülkeye yurt dışından şeker getirtmemek, bu milletin temel unsuru olan çiftçiyi
korumak için yapılan en ala davranıştır. İşte gerçek vatanseverlik, asıl milliyetçilik budur.
ŞEKER MİLLETİN MALI
Sizi “Paralel Yapı” ile irtibatlandırmaya çalışan yayınlar ve iddialar 15 Temmuz’dan sonra
daha da arttı. Sizin ve ekibinizin FETÖ ile ilişkisi var mı? Bu konudaki yorumunuz nedir?
İlk görevlendirildiğimiz zaman burası kapısına kilit vurulacak batmış bir şirketti. 5 buçuk
senede büyük başarılar sağladık, büyük kazançlar elde ettik. Geçmişin ağır borç yükü
tamamen ödendi, bankalardaki ipotekler kaldırıldı. Kurumu ayağa kaldırdığımız için rantçılar
gözlerini buraya diktiler. Geçmişte buranın kaynağını, çiftçini hakkını gasp edenlerin, onabuna peşkeş çekenlerin iştahları yeniden kabardı. Şu anda bizlere ‘burayı peşkeş çekiyor’
diyemiyorlar; ‘batırdı’ diyemiyorlar, ‘kendileri yiyor’ diyemiyorlar. Diyecekleri ne var:

Moda uygulama olan FETÖ’cülük… Zira bizi seçimle mağlup etmeleri mümkün değil.
Öyleyse burayı nasıl ele geçirebilirler? Ancak kumpasla… . Devletin generaliyle çekildiğim
fotoğraftan, FETÖ’cülükle hiçbir alakası olmayan derneğe üye olmaktan bize bir şeyler
bulaştırmaya çalıştılar. Tutturamadılar. “Hüseyin Akay’ı yıldırabilirsek, bezdirebilirsek,
kaçırtabilirsek burayı ele geçiririz” diye düşündüler. Onun için beni hedef tahtasına oturttular.
Ve bunu organize bir iftira kampanyası ile gerçekleştirmeye çalıştılar. İşten, hatalı
davranışları yüzünden çıkartılanlarla birlik olup, adeta organize bir iftira çetesi
oluşturmuşlar. Hepsi birbirinin yalancı şahitliğini yapmış. Ama zamanı gelince bu yalancı
şahitliğin
hesabı
sorulacak.
Onlar Kayseri Şeker’i maalesef ‘ortalık malı’ olarak görüyorlar. Dolayısıyla ‘burayı ele
geçirirsek istediğimiz gibi kullanırız.’ diyorlar. İşte bizim onlarla en büyük farkımız burada
ortaya çıkıyor. Çünkü biz burasını “milletin malı” olarak görüyoruz. ‘Burası çiftçinin malı,
burası bize emanet edilen bir kurum. Biz de emanetçiyiz’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Yani
milletin malına sahip çıkıyoruz. Burayı ‘ortalık malı’ olarak görenlere de burayı yedirmeme
kararındayız. İşte işin aslı, esası bu! Burayı tekrar kumpasla ele geçirip çiftçinin hakkını
yemek isteyenlerle,
çiftçinin hakkını korumak isteyenlerin mücadelesi bu.
Oysa bizim hayat anlayışımızın, hayat felsefimizin, inancımızın, dünya görüşümüzün vatan
haini FETÖ çetesiyle hiçbir şekilde uyması, ilişkilendirilmesi mümkün değil. Bunlara
sempati duyanlara bile yakın olmadık/olamayız. Bizim onların ne bankasıyla, ne
kuruluşlarıyla, ne gazeteleriyle işimiz olmamıştır. İlk göreve geldiğimde Türkçe
Olimpiyatlarına sponsor olmamızı istediklerinde geri çevirdik. Hatta ‘para talep etmiyoruz,
afişinizi asalım’ dediler, yine geri çevirdik. Herkesin onların peşinden koştuğu dönemde biz
yine tavrımızı gösterdik. Tekliflerini kabul etmedik. Bu çeteye karşı bu kadar tavırlıyız.
FETÖ’cü değil cemaatçilerken de ben onlara tavırlıydım. Bu tavrım 1998’den beri keskin bir
şekilde bellidir. O hain kişinin Papa ile görüşüp elini öpmesi, önünde diz çökmesi benim için
en önemli kriterdir. Bir din adamı eğer gerçekten Müslümansa gidip papanın elini öpmez,
önünde diz çökmez, eğer bu davranışları sergiliyorsa bizi temsil etmez. Bizim tavrımız nettir;
çoluğumuz, çocuğumuz okullarının önünden dahi geçmemiştir. O nedenle bize
bulaştırabilecekleri hiçbir şey yok. Amaçları bizi yıldırmak bezdirmek, bizi buradan kaçırmak
ama biz onların bu amaçlarına izin vermeyeceğiz. Biz gerçekten bu millete, bu çiftçiye, alın
teriyle helalinden kazananlara hizmet etmek için buradayız. Ve bu anlayışımızı da
sürdüreceğiz.
Yemedikleri nane kalmayan, her türlü ahlaksızlığı yapan, alemcilerin iftiraları bizi
yıpratamaz. Bu bir nevi hak ile batılın, helalinden kazananlarla rant için her yolu mübah
görenlerin
mücadelesi.
Biz
öyle
görüyor,
işi
sağlam
tutuyoruz.
Malum; bizi FETÖ’ye destek vermekle suçlayanların TUSKON’a üyelikleri ve destekleri
belgelerle ortaya çıktı. Araştırılsa daha neler çıkar. Bizim işimiz bu işi daha fazla geliştirip
büyütmek, bu işten çiftçimize daha fazla gelir sağlamak… Biz ancak buna konsantre olarak
bu işleri başarabiliriz. Bunların iftiralarıyla meşgul olursak o zaman bütün
konsantrasyonumuz kaybolur. İstedikleri zaten bu. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz,
konsantrasyonumuzu
kaybetmeden
yolumuza,
hedefimize
devam
edeceğiz.
1 MİLYON 100 BİN BAĞIŞ
15 Temmuz’dan itibaren FETÖ’ye karşı nasıl bir mücadele verdiniz? Şehitler Dayanışma
Kampanyası’na ne kadar bağışta bulundunuz?
15 Temmuz Türk devletinin, Türk milletinin var olma mücadelesidir. Allah korusun,
düzenlenen hain darbe planı gerçekleşmiş olsaydı ortada ne Türk devleti, ne de ülke
bütünlüğü kalırdı. Milletimizi tamamen yok etmek üzere planlanan bu olay, Allah’ın izni,
sayın cumhurbaşkanımızın dik duruşu, insanlarımıza rehberlik etmesi ve milletin duruşu ile
engellendi, bertaraf edildi. Bu devletimizi tamamen ortadan kaldırmaya yönelik uluslararası
bir organizasyondu, sadece salya-sümük konuşan birinin organizasyonu değildi. Onun için de

Türk milletinin gücünün dışarıya gösterilmesi gerekiyordu. Biz de ‘bu milletin bir ferdi
olarak, buna inanan insanlar olarak, buna katkı sağlamayı kendisine emir telakki eden insanlar
olarak her bir aşamasında bulunmamız gerekir’ diye düşündük elbette. Ve meydanlarda
cansiperane mücadele veren, sabahlara kadar fedakarca bekleyen insanlara bir katkımız
olması için zaman zaman gıda ve su dağıtımı yaptık. Bunu sadece Kayseri’de değil,
Boğazlıyan’da, Şarkışla’da ve diğer ilçelerde bizzat katılarak yaptık. Yine çiftçilerimizin bu
konuda devletine ne kadar sahip çıktığını göstermek için Kocasinan Ziraat Odası, diğer ziraat
odaları ve tarımsal kuruluşlarımızla birlikte çiftçilerimizin binlerce traktörle katıldığı en
büyük traktörlü gösteriyi gerçekleştirdik. Fuar alanından başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na
kadar süren bu dev organizasyona binlerce çiftçimiz aileleriyle birlikte katıldı. Buna benzer
etkinliklerle bu işe gönül verdiğimizi sahip çıktığımızı destek olduğumuzu gösterdik. Bu
çerçevede 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlarımız, güvenlik güçlerimiz ve yaralanan
vatandaşlarımız için hükümetimiz tarafından açılan yardım kampanyasına Kayseri Şeker
Fabrikası olarak 1 milyon TL, Pancar Kooperatifi olarak da 100 bin TL net nakit bir kaynak
ile destek sağladık. Şimdi 15 Temmuz’da milletimizin, devletimizin yanında olmanın haklı
gururunu yaşıyoruz.
BOYDAK Holding’in başına atanan CEO sizin kardeş kuruluşunuz Torku’nun yöneticisiydi.
Atanmasını nasıl buluyorsunuz?
Mehmet Koca bey Gübretaş’ta birlikte çalıştığımız, tanıdığımız, sevdiğimiz, başarılı bir
arkadaşımız. Boydak Holding’e de birikimini yansıtacağına ve önemli katkılar sağlayacağına
inanıyorum. Kendisini telefonla arayıp tebrik ettim. İlk fırsatta da “hayırlı olsun” demek için
makamına gideceğim.
Teşekkür ederiz.
Haber,Fotoğraf :Rıfat Yörük-Alperen Tosun
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19068.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

İleez Ailesinin artık ‘gözleri aydın’
Uzun bir süredir katarakt hastalığı nedeniyle görme problemi yaşayan İleez Ailesi, 10’ar
dakika ara ile ameliyat olarak sağlıklarına kavuştu. 84 yaşındaki Mustafa İleez, 76 yaşındaki
eşi Meryem ve 58 yaşındaki Ali İleez, Memorial Kayseri Hastanesi Göz Merkezi’nde Prof.
Dr. Abdullah Özkırış’ın gerçekleştirdiği başarılı operasyonların ardından hayata bambaşka
gözlerle merhaba diyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.
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Bir anda dünyaları aydınlandı
Nevşehir’in Avanos İlçesi’nde yaşayan 2 çocuk sahibi Meryem ve Mustafa illeez ile oğulları
Ali İlleez, sol gözlerinde katarakta bağlı olarak başlayan görme kaybı nedeniyle, Memorial
Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Abdullah Özkırış’a muayene oldu.

Yapılan muayene sonucunda Prof. Dr. Özkırış, sol gözlerinde görme sorunu olan baba, oğul
ve anneye aynı gün 10’ar dakika arayla ameliyat edebileceğini söyledi. Başarılı geçen
ameliyatlar sonrasında baba, oğul ve anne yeniden sağlıkla göremeye başladı.
‘Üçümüz de çok zorlanıyorduk’
Meryem İlleez, gözlerindeki katarakt nedeniyle yaklaşık 1 yıldır ev işlerini yapmakta
zorlanıyordu. Meryem İlleez, “Bir aileden 3 kişide bu hastalığın ortaya çıkması bizim için
kötü bir tesadüf oldu. Günlük işlerimizi yapamaz hale gelmiştik. Bir anda gözlerimizin
açılması şimdi mucize gibi geliyor” diye konuştu.
‘Diğer gözümüzden de ameliyat olmuştuk’
Ali İlleez ise sol gözünün artık daha net gördüğünü vurgulayarak, “Yaklaşık 2 yıl önce babam
ve benim sağ gözümüzde yine katarakta bağlı görme kaybı oldu. Daha önce amcamın eşini ve
yeğenimizi de Abdullah Bey ameliyat etmişti. Onların tavsiyesi üzerine biz de Memorial
Kayseri Hastanesi’ne başvurduk ve ameliyat olduk. Sol gözümüzden sonra sağ gözümüzde de
aynı rahatsızlık ortaya çıktı. Son bir yıldır annem ve babam günlük işlerini yapmakta
zorlanıyordu. Evdeki işlerinde onlara yardım etmeye çalışıyordum. Şimdi kendi başımıza tüm
işlerimizi halledebildiğimiz ve hayata sağlıkla bakabildiğimiz için çok mutluyum. 2 yıl arayla
bizi ameliyat eden Abdullah Hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Katarakt orta yaşın üzerindekilerde sık görülüyor
Prof. Dr. Abdullah Özkırış, göz bebeğinin arkasında olan ve görmeyi sağlayan doğal göz
merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle katarakt sorununun ortaya çıktığını belirtti. Orta yaş
üzerindekilerde sık görülen kataraktın, önemli bir göz hastalığı olduğunu ifade eden Prof. Dr.
Özkırış, “Bu hastalık kendini yavaş yavaş azalan görme kaybıyla belli eder. Hastalar, zamanla
gazete ve kitap okumada zorluk çektikleri için doktora başvurur. Işık hassasiyeti, çift görme,
gece görüşünde azalma ise diğer belirtileridir. Bu hastalık, gözlük ya da ilaçla tedavi
edilemez, kesin çözüm cerrahi müdahaledir. Katarakt ameliyatlarında göz içine konulacak
kaliteli lensler sayesinde başarı elde edilmektedir” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19069.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

CHP’den Doğan Ekici’ye tepki
CHP Hacılar İlçe Başkanı Derviş Kilci yaptığı yazılı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun Çankaya Belediyesinin düzenlediği Toplu İş Sözleşmesi töreninde yaptığı
açıklamalara karşı Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici'nin şahsi sosyal medya hesabından
Partimiz ve Genel Başkanımıza sarf ettiği çirkin söylemlerinden dolayı şahsı kınadığımızı
bildiririz” dedi.
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Açıklamasında ‘Cami 'yi ahır yaptılar, Kur'an-ı Kerim i yasaklattılar, Ezanı susturdular
diyenlere şunu sormak isterim; Şayet bu karalamanız doğru ise (ki şahsen

katılmıyorum)neden hala Kur'an okuyabiliyorsunuz?’ sorusunu yönelten Kilci, “Neden hala
1400 yıldan bu yana susmayan Ezanı pis siyasetinize alet ediyorsunuz? Diyanet işleri
Başkanlığını kim kurdu? 8 bin cilt Kur'an-ı Kerim’i bastırıp bedava dağıttıran kim? Kayseri
eski terminalindeki Terminal Camini AKP belediyesi yıkmadı mı? 1142 parseli FETÖ ye
peşkeş çekenler kim? Hacılar ilçemizde bu yapıya arsa veveya ihale verilmiş midir?
Seçimlerde Umre ve TOKİ sözü verenler kim? Hacılar belediyesine ait arsadan gençlik
merkezi olarak inşa edilen yerin işletmesi kime ait? Hacılar’da 1 Emniyet Müdürü, 1
Kaymakam ve Belediye personeli Kültür Müdürü tutuklanırken Hacılar Belediyesinin başkanı
ve çalışanları hakkında FETÖ soruşturması yapıldı mı ya da kendiniz böyle bir çalışma
başlattınız mı?” ifadelerini kullandı.
Kilci açıklamalarına şöyle devam etti, “Sonuç olarak Cumhuriyet rejiminin getirdiği
avantajlarla iktidar olanların o makamların ağırlığını ve sorumluluğunun farkında olmalarını
tavsiye ederiz. Bu neden le Sayın Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici'yi aynaya bakmaya,
asli görevlerini yerine getirmeye, insanları ırkçı, mezhepçi düşüncelerle ayırmadan bu ülkede
yaşayan tüm vatandaşlarımızı bir görmesini ve son olarak ta artık Allah ile aldatmaktan
vazgeçilmesini tavsiye ediyoruz.” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19070.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

KASKİ borçları taksitlendiriyor
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce,
taksitlendirilebileceği belirtildi.

su

borcu

olan

abonelerin

başvurmaları

halinde

07 Eylül 2016 Çarşamba 09:21

30 Haziran 2016 tarihinden önce var olan su borçlarına yeniden yapılandırma uygulanarak
ödeme kolaylığı getirildiğini belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Torba yasası
kapsamında çıkarılan 6736 sayılı kanun ile su borcu olan vatandaşlarımıza borçlarını taksitle
ödeyebilme imkânı getirildi. Borçları olan abonelerimiz; 6,9,12,18 eşit taksit imkanıyla ve her
taksit arası iki ay olacak şekilde faturalarını ödeyebilecekler. Bu taksitlendirme neticesinde
ister nakit, ister kredi kartı ile ödeme yapabilecekler,”dedi.
Su borçlarını taksitlendirmek isteyen abonelerin 31 Ekim tarihine kadar KASKİ Genel
Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiğini açıklayan Batukan, “Su borçları olan abonelerimiz
taksitlendirme işlemi için, Abone İşleri Daire Başkanlığı’nda yer alan icra servisine nüfus
cüzdanı ile gelmeleri yeterli olacaktır,” diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19071.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Yazarımız Uzunoğlu bugün TV1’de
Kişisel gelişim uzmanı, gazetemiz yazarı Ömer Uzunoğlu “Gündem Özel” programıyla
yaşanan son gelişmeleri değerlendiriyor.
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Moderatörlüğünü Kişisel Gelişim Uzmanı, araştırmacı-yazar Ömer Uzunoğlu’nun yaptığı,
Tarihçi- araştırmacı yazar Halit Erkiletlioğlu’nun konuk olarak katıldığı “Gündem Özel”
programı her Çarşamba (Bugün) saat 14.00’da TV1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya
devam ediyor. Kaçıranlar içinse aynı gün saat 20.00’da tekrarı yayınlanıyor.
İkili, bir yandan kişisel gelişim ve tarih konularında bilgi birikimlerini aktarırken, diğer
yandan da ülke gündemini değerlendiriyor. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19072.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Filiz ve Büyükata’ya tutuklama
Kayseri'de aralıksız sürdürülen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Filiz ve
Hacı Osman Büyükata tutuklandı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde
geçtiğimiz günlerde yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Filiz ve firarda olan ve dün
yakalanan Kimse Yok mu Derneği Başkanı Hacı Osman Büyükata dün adliyeye sevk
edilmişti.
Adliyeye sevk edilen Mehmet Filiz ve Hacı Osman Büyükata sevk edildikleri mahkemece
tutuklandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19073.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

100 dolarlık dolandırıcı
Kayseri'de sahte para ile cep telefonu almak isterken suçüstü yakalanan, yapılan aramada 109
adet sahte 100 dolar ele geçirilen ve 4 ayrı şehirde işlediği 'parada sahtecilik' suçundan tutuklu
yargılanan sanığa 6 yıl hapis, 8 bin 100 TL adli para cezası verildi.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.Ş.K. ve avukatı hazır
bulundu.
Sanık A.Ş.K. mahkemede sorgu ve savunmasında, "Bu paraların sahte olduğunu cezaevinde
öğrendim. Düzenli bir hayatım, işim ve ailem var. Bu işi yapmam için bir sebep yok. Suriyeli
bir kişiden yanlış ticaret sonucu başıma böyle bir olay geldi. 7 aydır tutukluyum, beraatımı
istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığa 'parada sahtecilik' suçundan 6 yıl hapis, 8
bin 100 TL adli para cezasına hükmederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Olay
19 Mart'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından takibe alınan A. Ş. K, kent merkezinde bir iş yerinden cep telefonu almaya
ve karşılığında sahte dolar vermeye çalıştığı sırada yakalandı.
Yapılan aramada 109 adet sahte 100 dolar ile yakalanan ve tutuklanan şahsın, 08 Ocak ile 19
Mart tarihleri arasında, Adana'da 14 adet, Mersin'de 4 adet, Kilis'te de 1 adet sahte 100 doları
alışveriş yaparak piyasaya sürdüğü öğrenildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19074.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kilci-Elitaş tartışması büyüyor
MHP 25. Dönem Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, savcıları adliyede etkilediği
gerekçesiyle eleştirdiği AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın kendisine
“yamyamlar” yakıştırmasına sert cevap verdi. Kilci, Elitaş’ın üslubunu seviyesiz bulduğunu
söyleyerek, siyasi kurnazlık ile hedef şaşırtmaya çalıştığını söyledi. Şeker davasında
kendisine kumpas kurulduğunu kaydeden Kilci, o davada yargılayan hâkim ve savcıların
FETÖ/PDY operasyonları kapsamında tutuklandığını hatırlattı.
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Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın işadamlarının yargılanma sürecinde Kayseri
Adliyesine yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor. Savcıları etkilediği iddiasıyla Elitaş’ı eleştiren
25. Dönem MHP Kayseri Milletvekili ve Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı Hasan Ali Kilci,
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenledi.
“FETÖ’cüleri kollamaya, kurtarmaya çalıştığını sessizce ve sabırlıca izliyor, not alıyoruz”
diyen Hasan Ali Kilci açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Ülke normale dönüp, söz hakkı bizlere verildiği vakit elbette ispatlayacağımız FETÖ ilişki
ağına dair yüzlerce olay ve aktörler olacak. Devam etmekte olan FETÖ operasyonlarına
ilişkin ‘benim oğlum bile olsa gözünün yaşına bakmam’ diyen Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın kararlı cümlesinin yarattığı korku ve panikten mi yoksa kırmızı plakalı
aracıyla adliye önünde görüntülenip gazete manşetlerini süslemesinin endişesinden mi?
Bilinmez. Geçtiğimiz günlerde bir zevat; şahsımı da hedef alarak, gündem saptırma gayreti ile
saçma sapan, akıl, vicdan ve hukuk ile bağdaşmayacak cümleler kurarak, siyasi kurnazlığa
soyunuyor. ‘Şeker’i yamyamlardan kurtardım’ diyerek nezaket ve ahlak sınırlarını aşan o
zevat; Şeker’e hangi kumpaslar ve hesaplarla dâhil edilmek istendiğimi ve yargıda
aklandığımı bilmesine rağmen kamuoyunu yanıltma yoluna gitmektedir.
Şahsıma böylesi kirli bir üslup ve ağızla saldıran o salyacı zevat’a sormak gerekir: Şeker
Fabrikasını sözüm ona yamyamlardan kurtarıp, genel müdürü, denetim kurulu üyesi, fabrika
işletme müdürü dâhil 6 çalışanı FETÖ’den tutuklu, fabrikanın başına getirdiği ismi FETÖ’den
yurtdışı çıkış yasaklı kişilere mi teslim etmiştir? Bunu itiraf etmemek için mi ilgisi, alakası
olmayan şahsım üzerinden Şeker algısı yaratma gayretindedir?
Elitaş’a halkın isyanı
Şahsımı seviyesiz ve alçakça ifadelerle hedef gösterip kendisini perdelemeye çalışan o zevata
en güzel cevabı Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir
Çelebi’nin cenaze töreninde vatandaşımız vermiştir. ‘Seni şehidimizin cenaze töreninde
görmek istemiyoruz. Sen adliyeye git de FETÖ’cüleri çıkart’ diye haykıran o ses, aziz milletin
sesidir, isyanıdır.
Bizi yaradan Allah’ımıza binlerce şükürler olsun ki, doğduğumuz, doyduğumuz, borcumuz
olan bu topraklara, bu vatana hizmet ile geçen ömrümüzün hiçbir döneminde hainler ile
anılmadık, hainler ile işbirliği içerisinde yer almadık, aziz milletimizden hainleri koruyan
kollayan aktörler olarak tokat yemedik.

FETÖ korkusu ruhlarını esir almış, kâbus dolu rüyalar görme endişesi ile uyku düzenleri
kaçmış, gündelik yaşam standart ve kaliteleri kaçmış bu zevat ve onun gibi olanları önce
Allah’a sonra da aziz milletimizin vicdanlarına havale ediyorum.
“Ceza almadım beraat ettim”
Bu şehirde yıllarca ve alnının akıyla Kayseri Ticaret Odası Başkanı olarak görev yaptım.
Görev sürem boyunca, hükümetlerin yanlış ekonomi politikalarından, o günün cemaat
bugünün FETÖ’sü ile el ele verip adına da Ergenekon dedikleri kumpaslara, çözüm sürecine
kadar başta KTO üyeleri olmak üzere ülkem ve şehrimin menfaatleri, doğruları noktasında var
olan her şeyi cesurca ve özgürce ifade ettim. Tüm haksızlıklara karşı duruşumun bedelini de
şahsıma yönelik kurulan tezgâhlar ile hapis yatarak ödemiş bir kişiyim. Hakkımızda 1 yıl ceza
aldı diye iftira atıyor. Konuya vakıf değil. Kendisine aktarılan yalan yanlış şeyleri konuşuyor.
Bana atılan iki ayrı iftiradan beraat ettim. Devletimiz ve aziz Türk milletimizin arşivinde
kimin nerede ne söylediği, kimden ve neyden yana tavır alıp mücadele ettiği kayıt altındadır.”
“Gazetecilerle uğraşma”
Elitaş’ın kendisi hakkında haber yazan gazeteciler ile uğraştığını iddia eden Kilci, “Zaten
Kayseri’de FETÖ operasyonlarında çıkan haberleri cesurca yazan az sayıda gazeteciler var.
Bunlarla uğraşıyorlar. Bakın Ankara’da, Ak Parti’nin merkezinde ve ulusal gazetelerde adliye
ziyareti olayı sonrası Elitaş’a tepki gösteren gazeteci ve siyasiler oldu. “Çek elini savcıların
üzerinden Kayseri” diye uyarıda bulundu. Gücün yetiyorsa onlarla uğraş. Kayseri
basınındakileri rahat bırak” diye konuştu.
“Sahte iddianameler hazırlayanlar tutuklu”
Bugüne kadar kendisine atılan iftiralardan ve düzenlenen kumpaslardan alnının akıyla
sıyrıldığını vurgulayan Kilci, kendisi hakkında sahte iddianameler hazırlayarak kumpasın
parçası olan hâkim ve savcıların da FETÖ operasyonları kapsamında tutuklandığını ifade
ederek sözlerine son verdi. Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19075.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Talas’ta bin 150 aile salça kaynattı
Talas Belediyesi’nin Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiği salça kaynatma ve kışlık hazırlık
günlerinde bin 150 aile birlik beraberlik içinde salçasını kaynattı. 3 hafta süren uygulamada
300 ton domates salçaya dönüştü.
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Örnek bir projeye imza atan Talas Belediyesi toplu konut aralarında kışlık salça kaynatılması
ve çevreye verilen rahatsızlığın önüne geçilmesi amacıyla Türkiye’de ilk kez başlattığı
uygulamayla bin 150 ailenin yüzünü güldürdü. 48 ocak, ücretsiz yakacak, tuz, salça çekme
makinesi, yıkama yeri ve ihtiyaçların belediye tarafından karşılandığı salça kaynatma ve
kışlık ürünler hazırlama günlerine vatandaşların 24 saat boyunca yoğun ilgisi dikkatlerden

kaçmadı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından her görüşten vatandaşın ailece katıldığı
etkinlik birlik ve beraberliğin pekişmesine de vesile oldu. Halefhoca Caddesi ve Tavlusun
yolu üzerinde kurulan alanda vatandaşlar birlik beraberlik içinde kışlık hazırlıklarını yaptı.
Kapanış programına katılan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Karakullukçu, salça
kaynatan vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür ederken 24 saat özveriyle çalışan belediye
personelini tebrik etti. Gelecek yıl daha düzenli bir alanda daha iyi bir hizmetle kışlık ürünler
hazırlama günlerini gerçekleştireceklerini belirten Karakullukçu, kurulan alanda dışarıdan
malzeme getirenler hariç pazarcıların 300 ton domates satışı gerçekleştirdiğini söyledi.
Kurulan alanda ilk kez rahat bir şekilde salçalarını kaynattıklarını belirten vatandaşlar
aldıkları hizmetten çok memnun olduklarını söyleyerek Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu’na teşekkür etti. Program sonunda vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19076.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Milletvekili Tamer’den şehit evine taziye
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve il yönetim kurulu üyeleri Hakkari’nin Çukurca
ilçesinde PKK teröristleri ile girdikleri çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fahrettin
Livçalkan'ın Yenişehir Mahallesi’ndeki evinin önünde kurulan taziye çadırını ziyaret etti.
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Şehidin babası Mustafa Livçalkan ile bir süre sohbet eden Ak Parti Kayseri Milletvekili
İsmail Tamer, “Terörle mücadele, terör sona erene kadar devam edecek. Ülke olarak hem
içerde hem dışarıdaki hainlerle uğraşıyoruz. Bizler her zaman milletimizin yanındayız. Şehit
kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türk Milletinin başı sağ olsun.” dedi.
“Ağlayarak düşmanı sevindirmeyeceğiz”
Ziyaretlerinden dolayı Milletvekili İsmail Tamer’e teşekkür eden Mustafa Livçalkan da, “Bu
gün bizim için en şerefli bir gün. Evladımın şehadeti kutlu olsun. Bir oğlum daha var onu da
askere göndereceğim. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Gerekirse ben de
askere gitmeye hazırım. Bakın cenazemizde de söyledim. Kimse ağlamayacak. Düşmanı
sevindirmeyeceğiz. Vatan sağ olsun.” diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19077.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Fuzuli Caddesi yenileniyor
Kocasinan Belediyesi, Fuzuli Caddesi çevre düzenlemesi yapım işi ihalesini gerçekleştirdi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre düzenine ve yeşilin önemine
dikkat çekerek, ihalelerin sonuçlanmasıyla ‘Yeni Kocasinan’ı hazırlamak için çalışmaların
hızlanacağını belirtti.
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Daha modern ve daha yeşil bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde
çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İhale ile Fuzuli Caddesi’nde yenileme
çalışmalarımız olacak. Yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ve çevre
düzenlemesi gibi çalışmaları yaparak ‘Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturacağız.
İnşallah mahallemiz yeni yılda yenilenmiş bir vaziyette vatandaşın hizmetine girecek.” diye
konuştu. Fuzuli Caddesi çevre düzenlemesi yapım işi ile ilgili açık teklif usulüyle yapılan
ihale Kocasinan Belediyesi İhale Komisyonu tarafından toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Kocasinan Belediyesi İhale Komisyonu Başkanı Hasan Kılıç yönetiminde yapılan ihaleye 3
firma katıldı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19078.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Melikgazi’den eğitime destek
Melikgazi Belediye Başkanı Başkan Memduh Büyükkılıç, orta öğretim kurumlarından mezun
ve açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler için YGS ile LYS kurslarının açıldığını belirtti.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak her zaman
eğitimin öncüsü, yatırımcısı ve hizmetkârı olduklarını, gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerle
de bunu her zaman kanıtladıklarını bildirdi. 7 Eğitim Kurumu inşa ederek ilçe halkının
hizmetine sunduklarını hatırlatan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak 3 ayrı
semtinde açılacak olan kurs merkezleri için kayıtların devam ettiğini kaydetti ve YGS-LYS
kursları ile ilgili şu bilgileri verdi: “Eğitim, Melikgazi Belediyesi’nin vazgeçilmez yatırım ve

hizmet alanıdır. Geleceği planlayan bir belediye olarak eğitime ve eğitimcilere önem veriyor
ve yatırım yapıyoruz. Eğitimde okulların açılmasıyla hafta sonları tatilini fırsata dönüştürerek
3 ayrı merkezde Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ile Lisans Yerleştirme Sınavlarına yönelik
kurs açtık. Kurs yerleri Yıldırım Beyazıt Sosyal Tesisleri (Necip Fazıl Kısakürek), Tınaztepe
Sosyal Tesisleri ve İldem Sosyal Tesislerinde olmak üzere açılan kurslara öğrenci alınacaktır.
Bu kurslar ile öğrencilerimiz geleceğe daha iyi adımlarla sınavlara bilgi birikimi ile iştirak
edeceklerdir.” Büyükkılıç, YGS ve LYS kursları için Melikgazi İlçe Eğitim Müdürlüğü ile iş
birliği içerisinde olduklarını sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19079.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Bylock kullanan 33 polis tutuklandı
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 34 Bylock kullanıcısı
polisten 33’ü tutuklandı.
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FETÖ’nün 15 Temmuz tarihindeki darbe girişiminin ardından Kayseri İl Emniyet
Müdürlüğü’nce yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘Bylock’ programı kullandığı
tespit edilen polisler açığa alınmış ve daha sonra gözaltına alınmıştı. 33 POLİS
TUTUKLANDI Gözaltına alınan 34 polis, bugün adliyeye çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen
polislerden 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19080.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Yahyalı Kurban Pazarı hizmette
Yahyalı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarındaki çalışmalarını
tamamlayarak hizmete sundu.
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Kurban Pazarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,
vatandaşların temiz ve rahat bir şekilde kurban almaları ve Kurban ibadetlerini kolay bir
ortamda yapabilmeleri için, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Öztürk
“Belediye olarak, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarımız son hızıyla devam
ediyor. Gerek küçükbaş hayvan satış noktamız, gerekse büyükbaş hayvan satış noktamız
hazır. Ben bu çalışmaları yapan Fen İşleri, Temizlik ve Zabıta Müdürlerimize ve çalışanlarına
teşekkür ediyorum. Buranın geliş yollarını Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından asfaltlandı.
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz çevre temizliğini yaptı. Kurban Bayramına Kayseri tabiriyle
içli bayram derler. Sakatatlar konusunda Yahyalılı Hemşehrilerimin azami dikkat etmesini
istiyorum. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, bütün mahallerimizde sakatatları toplamak üzere
yaklaşık 800 kg poşet dağıtacak. Vatandaşlarımız sakatatlarını dağıttığımız poşetlerin içine
koyarlarsa, bir çevre faciası da yaşamamış oluruz. Bu önemli, bu dünyayı bir emanet olarak
görüyoruz. Kurban kesimi yapılacak yerler noktasında da Sağlık Bakanlığı, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ve Belediye olarak devamlı işin üzerinde olacağız. Yasaklanmış
bölgelerde, caddelerde kurban kesimine asla müsaade etmeyeceğiz. Buradan yaklaşan Kurban
Bayramı’nın Yahyalı’mıza, Kayseri’mize, Türkiye’mize ve İslam Alemine hayır, huzur ve
barış getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.” diye konuştu.
Kurban satış pazarının hemen yanında bulunan mezbahaneden de bahseden Başkan Öztürk
“Hayvan satış noktası ile mezbahanenin entegre tesis gibi yakın olması çok önemli. Bu da
hemşehrilerimiz için kolaylık sağlıyor. İnşallah hayırlı bir bayramı, ağız tadıyla geçirmiş
oluruz.” ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19081.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Sanayi üniversiteyle buluştu
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile Marmara Teknokent işbirliği ile düzenlenen “2. Ar-Ge
Sanayi Akademi Buluşması” Gaziantep’ten sonra Kayseri’de gerçekleştirildi.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve TÜBİTAK Marmara Teknokent işbirliği ile düzenlenen,
Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği Ar-Ge, Sanayi, Akademi (ASA) Buluşması dün
başladı.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Süleyman
Kamçı, KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TUBİTAK Marmara Teknokent
Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek ile çok sayıda sanayici, bürokrat ve iş adamı katıldı.
Programın açılış konuşmasını TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek yaparak, hedeflerinin 500 Ar-Ge merkezi olduğunu belirterek, “Ar-Ge'ye verilen
önem ve 2023 yılı hedefleri ortada. Bizim üstümüze düşen görev Ar-Ge, üniversite ve

sanayiyi bir araya getirmektir. İkincisini Kayseri'de düzenledik. Türkiye'nin güzide
sanayilerini burada buluşturuyoruz." diye konuştu.
Rekabetin yolu Ar-Ge’den geçiyor
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise "Türkiye'nin gelişmiş
ülkelerle rekabet edebilmesinin yolunun Ar-Ge'den geçtiğini dile getirerek, “İleri teknoloji
alanlarında firmalar bütçelerinin büyük bir bölümünü bu çalışmalara ayırmaktadırlar. Ar-Ge
faaliyetleri kaynak üretiminde birim faaliyetlerinin düşmesinde ve kalitenin artmasında
önemlidir. Üniversite sanayi işbirliği sürekli olarak geliştirilmeli" dedi.
15 Temmuz'daki darbe girişimine de değinen Başkan Nursaçan şunları söyledi:
"Hain FETÖ ve uzantıları bizi birbirimize düşüremeyecek. Zor günleri aşmamızdaki temel
unsurlardan birisi de ekonomik anlamda güçlü bir ülke olmaktır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl
bilgi çağıdır. Bilimsel çalışmalara üniversite sanayi işbirliğinde Ar-ge çalışmalarına büyük
önem veriliyor. Teknoloji dünyası her geçen gün değişen gelişen buluşlarıyla sürekli hareket
halindedir. " dedi.
"Teknoloji bölgelerini daha da büyütmeliyiz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik ise gerçekleştirdiği konuşmasında Ar-Ge için ayrılan
kaynağın artırılması gerektiğinin altını çizerek, Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği
vermeye hazır olduklarını söyledi.
Üzerinde çalıştıkları projelerle Kayseri'ye yeni sektörler kazandıracaklarını vurgulayan Çelik,
"Bir belediye başkanı olarak tüm katılımcılara açıkça belirtiyorum ki, Ar Ge ve inovasyon
için yerel yöneticiler olarak üzerimize düşen her konuda sonuna kadar destek vermeye hazırız.
Yeter ki proje getirin, bizler de bu projeleri hayata geçirelim. Niyet hayırsa akıbette hayır
olur. Buradaki tüm katılımcılar iyi niyetle şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya
çalışıyorlar. Gayret gösteren herkese kolaylık diliyorum" dedi.
Ar-Ge yatırımları pazar için önemli
Vali Süleyman Kamçı düzenlenen programda yaptığı konuşmada Ar-Ge yatırımlarının
firmaların rekabet gücünü artırarak karlarını ve pazar paylarını yükseltmeleri için büyük önem
arz ettiğine vurgu yaparak, "Bildiğiniz gibi teknoparklar bünyesinde yer alan firmalarımızın
teknoloji transfer etmeleri, iş birliği imkanlarından faydalanmaları, Ar-Ge çalışmalarında
ihtiyaç duydukları bilimsel desteği sağlamaları bakımından önemli işlevleri yerine
getirmektedir.” dedi.
Kayseri'de kurulan Erciyes Teknopark’ın 5 adet bina ve bir adet teknoloji transfer ofisi ile
sanayicilere hizmet ettiğini anımsatan Vali Kamçı, “Teknoparklarda faaliyette olan 194 ArGe firmamız 711 personeli ile başta Erciyes Üniversitesi olmak üzere üniversitelerimizin
teknolojik altyapı ve bilgi birikimlerini sanayicilerimizin hizmetine sunmaktadır. Ar-Ge
yatırımları firmaların rekabet gücünü artırarak karlarını ve pazar paylarını yükseltmeleri için
büyük önem arz etmektedir. Devletimiz de Ar-Ge ve inovasyon noktasında yatırım yapmak
isteyenlerin harcamalarının en az yüzde 40'ını finanse etmek üzere önemli destek
sağlamaktadır. 2008'de Ar-Ge faaliyetleri için 2.5 milyon ödenek iken 2016'da bu rakam 7.5
milyara ulaşmıştır. Bu buluşmanın faydalı sonuçlar getireceği inancındayım." diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek Ar-Ge firmalarının temsilcileri ve iş
adamalarıyla görüştü. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19082.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Bankaların 'FETÖ' fırsatçılığı
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı bankaların FETÖ/PDY operasyonunda
açığa alınan memurların maaşlarına sözde bloke konulduğunu iddia ederek, müşterileri zor
durumda bıraktıklarını, bu olayı da fırsata dönüştürme çabasında olduklarını söyledi.
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Dernek Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Genel Başkan Mahmut
Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, devletin FETÖ/PDYye karışma ihtimali ile
açığa aldığı memurların maaşlarının 3’te 2’sinin ödenmeye devam etmesine rağmen,
bankaların bütün memurların suçlu olduğu varsayımı ile hareket ederek, maaşların bloke
olduğunu söylediğini ve müşterileri mağdur ettiğini ifade etti.
Geçmişte de, bankaların çok kez, çeşitli olayları lehlerine çevirdiğini hatırlatan Mahmut
Şahin, “Şimdi de OHAL kapsamında açığa alınan memur maaşlarına bloke koyma yarışına
girdiler. Kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan kimse suçlu değildir muhabbetine girmiyorum.
Hukuka aykırı bir işlemden ve bunun önüne geçilmesinden bahsediyorum. Bir tane masum
için bile uğraşmaya değer olduğunu söylüyorum. Devletin alacağı falan değil kendi kârını
düşünen bankaların hukuksuz blokelerinden bahsediyorum. Çoluk çocuğun gözyaşı üzerinden
para satıp para kazanma hırsına şahit oluyoruz. Suçlu suçsuz ayrımı yapmadan tek derdi para
olan zihniyetin temsilcisi olanı bu millet unutmaz” diye konuştu.
Bankaların söz konusu uygulamayı durdurmaması halinde, Kurban Bayramı'ndan sonra suç
duyurusunda bulunacaklarını belirten Mahmut Şahin, böyle bir bloke durumu ile karşı karşıya
kalan vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
“Bankanıza yazılı olarak müracaatta bulunun ve blokenin sebebini sorun. Eğer bir mahkeme
kararı göstermezlerse önce savcılığa suç duyurusunda bulunun ardından ilamsız icra takibi
yapın. Bu takibe itiraz ederlerse de yüzde 20 fazlası ile paranızı geri alabilirsiniz.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19083.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Korkutan “tosun paşa”
Kayseri'deki kurban pazarında 17 bin TL fiyatı olan 1 ton 200 kiloluk Paşa'nın talibi çok alanı
yok.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kurulan kurban pazarındaki 1 ton 200 kiloluk kurbanlık
görenleri hayrete düşürüyor. Paşa ismini verdiği kurbanlığı kuru besi ile beslediklerini
söyleyen Bekir Demir, "Simental ırkı olan kurbanımız 2.5 yaşında. Şu ana kadar fiyatını soran
ve kurbanlığımıza talip olan çok oldu ama alan olmadı" dedi. Paşa'ya 17 bin TL istediklerini
söyleyen Bekir Demir, "Bizim kurbanlığımız bu pazarın kralı olduğu için böyle bir yazı astık.
Canlı ağırlığı şu anda 1 ton 200 kilo, kesildiğinde ise 600-650 kilo et çıkar diye tahmin
ediyoruz" diye konuştu.
Melikgazi ilçesindeki kurban pazarında vatandaşlar büyükbaş kurbanlıklara büyük ilgi
gösterirken, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 4 bin 500 TL'den başladığı öğrenildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19084.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

KTB kurbanlık fiyatlarını açıkladı
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü, küçükbaş kurbanlıkların canlı
kilo fiyatının 14-15 TL, büyükbaş hayvanların ise canlı kilosunun 15-17 TL arasında
olduğunu söyledi.
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Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü borsa binasında bir basın
toplantısı düzenleyerek, yaklaşan kurban bayramı ile ilgili bazı açıklamalarda bulunarak
fiyatlar ve kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
Yeteri kadar kurbanlık var
Kayseri'de bayram öncesi yeterli miktarda kurbanlık olduğunu ifade eden Başkan Ünlü,
“Kimse kurbanlık konusunda sıkıntı yaşamayacak. “ dedi.
Küpesi olmayan hayvanı almayın

Vatandaşların belediyelerin gösterdiği yerlerde kurulan kurban pazarlarından gönül
rahatlığıyla kurbanlarını alabileceklerini belirterek, “Halkımızdan küpesi olmayan hayvanları
almamaları konusunda dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Çünkü küpesiz hayvanların kayıtları
olmadığı için sağlık kontrolleri de tam yapılmamış demektir.” diye konuştu.
Büyükbaş 1000-1500, küçükbaş 700-900
Kurbanlık fiyatlarına değinen Ünlü şunları söyledi:
“Küçükbaş kurbanlıkların canlı kilo olarak fiyatı 14 -15 TL. Bu durumda bir koyun ortalama
700-900 TL arasında satılıyor. Büyükbaş hayvanlarda ise canlı kilo 15 — 17 TL arasında
değişiyor. Büyükbaş hayvanlarda hisse fiyatları kişinin maddi durumuna ve hissesine göre
değişkenlik gösterir. Büyükbaşlarda hisse fiyatları bu yıl ortalama 1000-1500 TL arasında.
Ancak kurbanlıkların ağırlığı fiyatların artıp eksilmesinde en büyük etken; bu unutulmamalı.
Kurbanlık fiyatlarını değerlendirecek olursak, geçen seneye göre bir artış var. Bunun nedeni
besinin az olması, dışarıdan ithal gelen hayvan sayısının yeterli olmaması. Üreticilerden et
fiyatlarının düşebileceği düşüncesiyle ahırına fazla sayıda hayvan almayanlar da var.
Dışarıdan gelecek hayvanlar Et ve Süt Kurumu üzerinden getirtiliyor. Ancak bu kurumun işini
yeteri kadar yaptığını söyleyemeyiz. Bunu tüccarlar yapsa iş daha kolay ve daha çabuk olur.
Ama bu sayılar beklenirken belirli bir kontenjan dâhilinde ülkemizin ihtiyacı olduğu kadar
getirtilmelidir. Gereğinden fazla hayvanın ithal olarak getirilmesi buradaki besicilerimizi de
mağdur eder. “ Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19085.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Adli bilimlerde yetişmiş gazetecilere ihtiyaç
var
Prof. Dr. Sevil Atasoy, Türkiye’de adli bilimler konusunda iyi yetişmiş gazetecilerin
gerekliliğine vurgu yaptı. Bu alanda yetişen bir gazetecinin haber yazarken her söyleneni
doğru kabul etmeyip, kuşkucu yaklaşarak doğru kişilere ulaşıp doğru bilgileri kamuoyuna
aktarabileceğini söyledi.
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Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Sevil Atasoy, Ülke TV’de katıldığı Artı Eksi programında Türkiye’de adli bilimlerde
yetişmiş gazetecilere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Konuyla ilgili Şaban Özdemir’in sorularını cevaplayan Prof. Dr. Sevil Atasoy bir adli
muhabirin ve köşe yazarının adli bilimler hakkında bilgi sahibi olması gerektiğine dikkat
çekti. Adli bilimler alanını bilen gazetecinin hem haberini hem de yazısını daha kaliteli hale
getirebileceğini belirten Atasoy, böylece hatalı, yanlış bilgi ve yazımların da önüne
geçilebileceğini kaydetti.

Atasoy canlı yayında şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bu alanda yetişen bir gazetecinin haberi ya da yazısını hazırlarken her söyleneni doğru kabul
etmeyip, kuşkucu yaklaşıp doğru kişilere ulaşarak doğru bilgileri kamuoyuna aktarabilmeli.
Aksi halde kamuoyunda kafa karışıklığı yaşanabilir. Bununla ilgili ülkemizde çok sayıda
örnek var. Özellikle de son 5 yılda. Bir gazeteci diyelim ki adliye muhabiri olduğunda
haberini yaparken çok daha sağlıklı verilerle çok daha bilinçli olarak haberini yapacak ve
hatasız olarak yapacak. Suçun nedenlerini, insanların neden suç işlediğini ve kimlerin suç
işleyebileceğini ve bunun nasıl önlenebileceğini teorisini de bilerek sahaya çıkacak. Cinayet
davalarından siyaset davalarına kadar eksik bilgi ve duyduklarını doğru farz etmeyecek.”
Ülkemizin genç kuşakları adil bilimlerle olan tanışıklığının büyük ölçüde filmler, diziler ve
polisiye romanlarla olduğunu ifade eden Prof.Dr. Atasoy, bu konuda çok dikkatli olunması
gerektiğini söyledi. Adli bilimlerin alanda uygulanmasının kesinlikle filmlerde, dizilerde
görüldüğü gibi olmadığını kaydeden Prof.Dr. Atasoy, adli bilimlerin emek isteyen ve büyük
ekiplerin işi olduğunu dile getirdi.
Suçun önlenmesi ve bu alanda daha bilinçli bir toplum oluşturmak için Üsküdar Üniversitesi
Bağımlılık ve Adli Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı’nı
hayata geçirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Sevil Atasoy ilgi duyan herkesin lisansüstü eğitime
katılabileceğini vurguladı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19086.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Sarızlılar Binboğa’ya çıktı
‘30 Ağustos Zafer Bayramı ve Demokrasi Yürüyüşü' etkinliğinde doğaseverler Binboğa
dağlarının zirvesine yürüdü.
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Sarız, İlçe Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ve arkadaşlarının organizasyonunda Binboğa
dağlarına zirve yürüyüşü gerçekleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Demokrasi Yürüyüşü
etkinliğine çok sayıda doğasever katıldı. Yürüyüş öncesinde Sarız Belediyesi önünde şehitlere
saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okuyan doğaseverler, törenin ardından yola çıktı.
Çağsak mevkiinde yürüyüşe başlayan doğaseverler, daha sonra Binboğa dağlarına ulaştı.
Binboğa yaylalarında verilen dinlenme ve yemek molasının ardından Kırkısrak yaylalarına
uzanan yürüyüş burada sona erdi. Yürüyüş hakkında bilgi veren Başkan Eroğlu,
“Şehitlerimizi anmak, büyük zaferimizi kutlamak ve her şeye rağmen ülke olarak ayakta
olduğumuzu göstermek için, bayrağımızı aldık ve yola koyulduk. Bu yıl birincisini
başlattığımız Binboğa dağlarına yürüyüşümüzü her yıl 30 Ağustos bayramını kutlama
etkinlikleri çerçevesinde devam ettireceğiz.

Binboğa dağlarımızı uluslararası arenada tanıtacağız ve dağ turizmine kazandıracağız.” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19087.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Doğal gıdalar taklit ürünlere savaş açtı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı halk sağlığını tehdit eden şirketler ile taklit ve tağşiş
yapıldığı kesinleşen gıda ürünlerini açıkladı. Aralarında et, süt ürünleri, bal, zeytinyağı ve
takviye gıda ürünlerinin yer aldığı 355 parti ürün üreticileri ile birlikte tüketicilerin bilgisine
sunuldu. Gıda sahtekârlarının ana besin kaynakları üzerinde yaptığı hileler, sertifikalı doğal ve
organik ürünlerin önemini bir kez daha gözler önüne koydu.
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Ağustos ayı itibariyle yapılan 558 bin 492 denetim sonucu kusurlu bulunan gıda sahtekârları,
halk sağlığını tehdit eden ürünleri ile birlikte bakanlık tarafından açıklandı. Süt ürünlerinde
bitkisel yağlar, jelatin ve nişastaya, zeytinyağlarında mumsu maddelere ve yüksek asitli pirina
yağına, balda ürünün kalitesini önemli ölçüde etkileyen yetersiz düzeyde prolin miktarına ve
diastaz sayısına rastlandı. Denetimlerde ortaya çıkan sonuçlara göre en çok taklit ve tağşişin
yapıldığı besin grubu ise et ürünleri oldu. Listede, birçok katkı maddesine rastlanan et
ürünlerinin yanı sıra sildenafil, tadalafil, sibutramin gibi etken ilaç maddeleri içeren takviye
gıdalar ve buğday nişastası hücreleri katılan çeşitli baharatlar da yer aldı.
Fiyatlar düşmeli, halk bilinçlendirilmeli
Bakanlık tarafından sertifikalandırılan organik besinlerle ilgili en büyük handikap ise
fiyatlarının normal besinlere kıyasla fazla olması. Hatırlanacağı üzere Ekolojik Tarım
Organizasyonu Derneği de (ETO) Türkiye'de doğal ve organik ürün tüketim miktarının 1
Euro'nun altında olduğunu açıklamıştı. Tüketicilerin bu konuda bilgi sahibi olması ve sağlıklı
ürünleri tanıyabilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen
Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura'16, 3-6 Kasım tarihleri arasında
kapılarını ziyaretçilere açacak. Fuarda bitkisel ürün ve gıdalar, organik (ekolojik) ürünler,
içecekler, doğal tedaviler, bitkisel ilaçlar, bitkisel kozmetik ve güzellik ürünleri yer alacak.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19088.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Erdoğan'dan FETÖ Operasyonları
Yorumu: At İzi İt İzine Karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ operasyonlarıyla ilgili "At izi, it izine karışmış vaziyette.
'Ben bir şey atayım da nasılsa tutar' diyenler var. Bazıları böyle yapıyor" dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için gittiği Çin'den yurda dönüşünde
uçakta beraberinde götürdüğü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, FETÖ
operasyonlarıyla ilgili, "FETÖ ile mücadele çerçevesinde ihraç edilenleri kriptoların seçtiği,
asıl kriptoların ise halen görevde durduğu, yanlış insanların gönderildiği söyleniyor..."
sorusuna çok çarpıcı bir yanıt verdi.
İşte Erdoğan'ın o sözleri:
"AT İZİ İT İZİNE KARIŞMIŞ VAZİYETTE"
"Bunu söyleyenler kendilerine göre doğru da söyleyebilirler. Ama şu var ki at izi, it izine
karışmış vaziyette. "Ben bir şey atayım da nasılsa tutar" diyenler var. Bazıları böyle yapıyor.
Özellikle yazılı ve görsel medya dünyasında bu çok var. Bazen fırsat bulduğumda TV'leri
izliyorum. Öyle yorumlar yapıyorlar ki suçladıkları o insanın bu işle hiç alakası yok. Ama o
insana o yaftayı yapıştırıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bu tür yanlışlıklardan uzak durmak
lazım." haberler.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19089.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8
gözaltı
Kayseri'de Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda
uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan
çalışmada, M.S., S.Y., M.K., H.B., S.K., Ç.A., E.Ş. ve O.F. isimli şahısların yakalandığı
öğrenildi. Zanlıların üst aramaları ve evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 20 parça
halinde toplam 14 gram metamfetamin maddesi, 10 parça halinde satışa hazır toplam 8 gram
Bonzai maddesi, toplam 175 gram esrar maddesi, uyuşturucu tartımında kullanılan 2 adet
hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi.
Yapılan soruşturma sonrasında, şahıslardan M.S., S.Y., M.K., H.B., S.K. ve Ç.A. doktor
kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19090.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Melikgazi Belediyesinden ‘Alo kurbanım
kaçtı’ telefon hattı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Kurban
Bayram öncesi genel temizlik, piyasa denetim gibi tedbirlerin alındığı ayrıca bu bayrama özel
kurban satış ile kesim yerlerinde gerekli tüm çalışmaların yerine getirildiğini söyledi.
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Serkent Kurban Satış yerinde veteriner hekim bulundurarak kurbanlıkların sağlıklı olup
olmadığı, yaşı, hamileliği ve kaçak hayvan olup olmadığının kontrol edildiğini hatırlatan
Başkan Memduh Büyükkılıç, kurban kesim yerlerinde de veteriner hekim bulunduracaklarını,
kurban kesim yerlerin sürekli olarak ilaçlanacağını ve kireçleneceğini kaydetti.
Herhangi bir sebep ile kurbanlıklarını kaçıran veya yakalanması için talep de bulunanlar için
‘Alo kurbanım kaçtı telefon hattı’ tahsis edildiğini ve Bunun için 2 ayrı ekip oluşturulduğunu
ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklama da bulundu:
“Şehrimizde Serkent semtinde tartı aleti bulunan, esnaf için WC, ve duş kabinleri olan 500
esnaf kapasiteli kurban satış yeri tahsis ettik. Yine şehrimizde 19 ayrı noktasında kurban
kesim yerleri oluşturduk. Bu kesim yerlerinde tüm genel temizlik, sağlık ve güvenlik
tedbirlerini aldık. Ancak Kurbanlıklarını kaçıranlar için de 2 ayrı ekip kurarak bu yönde
olabilecek talepleri de yerine getirebileceğiz. Kurbanlıklarını kaçıranlar 252 13 00 veya 252
18 90 nolu telefonu ararlar ise ekiplerimiz gelerek ilaçlı iğne fırlatan tabancalar ile kurbanlığı
etkisiz hale getirerek sahibine teslim edecektir. Böylece kazalara ve yaralanmaların önüne
geçilmiş olacaktır. Daha da önemlisi kurbanlığa eziyet edilmeden dini vecibelerini yerine
getirebilecektir. “
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19091.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

SAĞLIKLI BiR BAYRAM GEÇiRMEK
iSTEYENLER BUNLARA DiKKAT ETSiN
Kurban Bayramı'nda fazla et ve tatlı tüketimi vücutta fazla şeker ile yağın depolanmasına yol
açarak hastalıklara davetiye çıkarıyor. Yüksek tansiyon, kalp ve mide hastalıkları ile diyabet
gibi sağlık problemi olanların bayram boyunca beslenmelerine özellikle dikkat etmeleri
gerekiyor.
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Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Hülya Tulgar, Kurban
Bayramı’nda sağlıklı beslenmenin önemi hakkında bilgi verdi.
Kurban etini yemeden buzdolabında en az 1 gün bekletin
Kurban Bayramı’nda ilk olarak etin sağlıklı koşullarda hazırlanıp tüketilmesine dikkat
edilmelidir. Kurbanlık hayvanların kesimlerinin mutlaka uygun ve steril ortamlarda yapılması
gerekir. Kesimler yapıldıktan sonra, hayvanın uygun yerlerinden kesilecek etlerin yağlı
kısımları ayrılmalıdır. Kesilen kurban eti mutlaka buzdolabında 1 gün bekletilmelidir. Çünkü
bekleyen et, suyunu bırakacak ve daha iyi pişecektir. Etler kıyma, kuşbaşı, pirzola, biftek ve
bonfile şeklinde ayrılmalı, günlük pişirilecek miktarlara bölünmeli ve buzdolabı poşetlerine
konulup derin dondurucuda saklanmalıdır. Etler kesinlikle uygun saklama koşullarında
korunmalıdır.
Dondurduğunuz eti suda çözdürmeyin
Kurban etleri buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise daha uzun
süreyle saklanabilir. Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözülmesiyle bazı
mikroorganizmaların üremesi kaçınılmazdır. Sağlık açısından tehlikeli olan bu işlem
sonucunda et hemen pişirilmeli ve kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır. Derin dondurucuda
saklanan etin, buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözülmesi sağlanmalıdır. Etin
çabuk çözülmesi amacıyla uygulanan ateşe tutma, su içinde bekletme gibi yöntemler, insan
sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getirmektedir.
Günde 2 öğün et yemek özellikle kronik hastalığı olanlar için zararlı
Kurban Bayramı’nda günlük beslenmede en çok tüketilen besin grupları arasında kırmızı et
yer alır. Kırmızı et tüketiminin sağlıklı beslenmede önemli bir yeri bulunmaktadır. Ancak
tüketiminde aşırıya kaçmak sağlığı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle et tüketimi kişinin
sağlık durumuna ve yaşına göre sınırlandırılmalıdır. Doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin
yüksek olması nedeniyle kronik hastalığı olanların, günlük iki öğün yüksek miktarda kırmızı
et tüketmesi sakıncalıdır. Günlük et tüketimi konusunda dikkatli olunmalıdır. Sıklık açısından
haftada 2 kez et tüketmek ise en sağlıklısıdır.
Şeker oranı düşük tatlılar tercih edin
Açma börekler, baklava, mantı ve şekerlemeler bayramın vazgeçilmezleri arasındadır. Kilo
sorunu ve herhangi bir kronik hastalığı olmayanlar günde 1 porsiyon tatlı tüketebilir. Ancak
tatlı tüketiminde az şekerle hazırlanan sütlü ve meyve tatlıları tercih edilmeli ve şerbetli
tatlılardan uzak durulmalıdır. Günde 8-10 su bardak su içilmeli, bayram ziyaretlerinde

kafeinli, asitli ve yüksek miktarda şekerli içecekler daha az içilmelidir. Günde 1-2 fincandan
fazla kahve içilmemeli, asitli içeceklerin yerine su ve ayran tüketilmelidir.
Mide rahatsızlığınız varsa ete baharat eklemeyin
Gastrit, reflü gibi sindirim sistemi problemi olanlar, yağlı ve baharatlı yemeklerden uzak
durmalıdır. Kronik hastalığı olanlar ise bayramda normal beslenme düzenlerinin dışına
çıkmamalıdır. Bu gruptakilerin sakatat ve etin yağlı kısımlarını tüketmesi önerilmemektedir.
Diyabetik diyeti olanların da özellikle tatlı yememesi gerekir. Kalp, şeker, böbrek ve tansiyon
hastalarının diyetleri tedavilerinin en önemli kısmını oluşturur. Bu nedenle beslenme
konusunda bayram boyunca diyetisyenlerinden öneri almaları gerekir.
Sağlıklı bir Kurban Bayramı için öneriler…
1. Peynir, zeytin, domates salatalık, yeşillik ve yumurtadan oluşan hafif bir kahvaltı ile güne
başlanabilir.
2. Az ve sık öğünlerle beslenilmelidir. Ara öğünlerde ceviz, fındık gibi atıştırmalıklar ya da
yoğurt tercih edilebilir.
3. Kurban bayramında sıkça yapılan et yemeklerinde pişirme yöntemi olarak; haşlama ızgara
ve fırınlama gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır. Çok yüksek ısıda,
uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli kanserojen maddelerin oluşumuna neden
olabileceği için tercih edilmemelidir. Etlerin tek başına değil de sebzelerle birlikte pişirilmesi
veya tüketilmesi besin çeşitliliğinin sağlanması açısından sağlıklı bir yöntemdir.
4. Tek yönlü beslenmekten kaçınılmalı, tüm besin grupları bir gün içerisinde alınmalıdır.
5. Bayram ziyaretlerine tok gidilmeli, fazla gelecek ikramlara hayır denilebilmelidir.
6. Su içimi artırılmalıdır. Tatil dönemi hareketsiz geçebileceği için her zamankinden daha çok
su içilmelidir.
7. İkramlarda hamur tatlıları tercih edilmemeli, dondurma ya da sütlü ve meyveli tatlılar
tüketilmelidir.
8. Yanlış seçilen veya fazla tüketilen her lokmanın sağlığı olumsuz etkileyeceği
unutulmamalı, yine de fazla tüketildiği düşünülüyorsa akşam yemeğinde sadece salata ve
yoğurt yenmelidir.
9. Fiziksel aktiviteler mutlaka artırılmalıdır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19092.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Hiçyılmaz “FETÖ” iddialarına cevap verdi
Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, FETÖ’cü bir derneğin
desteğiyle başkan seçildikleri iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Ülkemizin başına
bela olan Fetullahçı terör örgütünün tamamının bertaraf edilmesi için devletimiz tarafından
yapılan çalışmaların her zaman yanındayız. Önemli olan devletimizin payidar, milletimizin
bahtiyar olmasıdır" dedi.
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FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 17 gün sonra çıkarıldığı nöbetçi
mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
yaşanan süreçle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Hiçyılmaz, FETÖ'nün yaptığı tahribatın ve 15
Temmuz darbe girişiminden sonra ülkenin içinden geçtiği zor sürecin herkesi derinden
yaraladığını belirterek şunları söyledi: Kayseri’de Meydan’a davet eden ilk kurumuz "Kayseri
Ticaret Odası olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın emrinde olduğumuzu göstermiş ve bu
sürecin atlatılması için elden gelen her şey yapılmıştır. 15 Temmuz akşamında darbe
girişimini duyar duymaz üyelerine bayraklarını alıp meydana gitmeleri konusunda mesaj
gönderen Kayseri'deki ilk kurumuz. Çünkü biz vatanını bayrağını seven, devletine milletine
bağlı, milli iradeye ve demokrasiye inanmış; 15 Temmuz günü vatanını kurtarmak için, asker
kıyafeti giymiş teröristlerin tankına, topuna kendisini siper ederek, vatan sevgisinin ne
olduğunu tüm dünyaya gösteren asil Türk milletinin birer üyeleriyiz." Hiçyılmaz, göreve
geldikten sonra odayla ilişkisi kesilen bir kişinin, FETÖ aleyhine yazılar yazdığı için
çıkarıldığı iftirasını attığını ileri sürerek, "Bize iftira atan bu şahıs, yüce Türk adaleti önünde
bunun hesabını mutlaka verecektir" dedi. Temizlik ihalesini FETÖ yanlısı şirkete verdikleri,
göreve FETÖ bünyesinde faaliyet gösteren GESİAD'ın üyelerinin desteğiyle seçildiği
iftiralarının atıldığını belirten Hiçyılmaz, Ak Parti'nin Kayseri'de kurucularından olduğunu
anlattı. Hiçyılmaz, şunları söyledi: "Basın yayın organlarında çıkan beyanatlarımız
incelendiğinde Cumhurbaşkanımız hakkında ne kadar olumlu görüşlerimizin olduğu
görülecektir. Bütün bunlara rağmen; bizim Sayın Cumhurbaşkanımıza 15 Temmuz'a kadar
hakaretlerimizin olduğunu ve bu süreç sonrası Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na
'Başkomutanımızın Emrindeyiz' pankartı astırdığımız yönündeki iddiada bulunanların
insanlıktan nasibini almamış, kıskançlıktan gözü dünmüş, şeref, onur, haysiyet yoksunu
zavallı yaratıklar olduğunu ifade etmek istiyorum." Hiçyılmaz, kendisi hakkındaki iddiaların
istifaya zorlanması ile alakalı olduğunu iddia ederek, "Bundan sonra üyelerimize, şehrimize
ve ülkemize hizmet etmek için daha çok çalışacağız. Ülkemizin başına bela olan FETÖ'nün
tamamının bertaraf edilmesi için devletimiz tarafından yapılan çalışmaların her zaman
yanındayız. Önemli olan devletimizin payidar, milletimizin bahtiyar olmasıdır" diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19093.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Halk rahatsız oldu belediye değiştirdi
Akkışla İlçesi’nde bulunan ve eski Valilerden Orhan Düzgün’ün ismini taşıyan Mahallenin
adı ilçe halkından gelen talepler üzerine Belediye Meclisi’nin aldığı kararla değiştirildi.
Mahallenin ismi Yeni Gömürgen oldu.
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Akkışla’da daha önce bir mahalleye verilen Orhan Düzgün ismi Akkışla Belediye Meclisi’nin
kararıyla değiştirildi. Eski valilerden olan, adı FETÖ/PDY ile anılan ve soruşturma
kapsamında görevinden men edilen Orhan Düzgün’ün ismi ilçe halkını rahatsız etti.
Halk, belediyeye müracaat ederek söz konusu mahallenin isminin değiştirilmesini talep etti.
Mahallenin talebini değerlendiren belediye meclisi ise eylül ayı toplantısında bu konuyu 1.
sıraya alarak, Vali Orhan Düzgün Mahallesi’nin isminin Yeni Gömürgen Mahallesi olarak
değiştirilmesine oy birliği ile karar verdi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19094.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Boydak’ta ‘kayyum’ farkı
Bakan Bülent Tüfenkci, Boydak Holding'e kayyum atandıktan sonra satışların yüzde 25
arttığını belirtti.

07 Eylül 2016 Çarşamba 17:59

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Ankara Atlı Spor Kulübü Sosyal Tesislerinde bir
grup gazeteciyle bir araya geldi.
Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, 15 Temmuz'daki darbe
girişiminin ardından halkın demokrasiye sahip çıktığını söyledi.
Kayyum'dan sonra siparişler arttı
İş dünyasında FETÖ mensuplarıyla mücadeleye hız kesmeden devam edeceklerini belirten
Tüfenkci, "Dünyanın neresinde olursa olsun, teröre finansman sağlıyorsa ona müsaade
edilmez. Kayyuma devredildikten sonra kayyum heyetiyle görüştüm Boydak'larla ilgili.
'Sayın Bakanım bize devredildikten sonra siparişlerimiz yüzde 25 arttı. Bayilerimizle toplantı
yaptık, siparişleri veriyorlar' dedi. Yurt dışı bunu kabul etmekte zorlanır, ama elde veriler var,
adam satıyor" diye konuştu. (ensonhaber.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19095.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

ORAN Sekreteri Taşçı istifa etti
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Kamil Taşçı, görevinden istifa etti.
Taşçı, geçtiğimiz aylarda yaptığı basın açıklamasında Kayseri bürokrasisinin ‘her şeye hayır’
dediğini söyleyerek eleştirilerde bulunmuştu. ORAN’ın geçtiğimiz dönemlerde iyi
yönetilmediğini de iddia eden Taşçı, yaptığı bu açıklamalardan dolayı hakkında karalama
kampanyalarının yürütülebileceğini ileri sürmüştü. Bu açıklamaların Taşçı’yı istifaya götüren
süreç olduğu düşünülüyor.
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Her şey basın açıklaması ile başladı
Geçtiğimiz aylarda yapılan basın açıklamasında Kayseri’nin aslında taşra olmadığını ama
karşılaştığı reflekslerin taşralı olduğu eleştirisinde bulunan Taşçı, “Kurumda geçmişte
mobbing uygulanmış, 32 uzman kurumdan adeta kaçarak gitmiş. Kaynaklar doğru ve yerinde
kullanılmamış.” ifadelerini kullanmıştı. Taşçı yaptığı bu açıklamanın ardından kendisi ile
ilgili iftira ve karalama kampanyaları başlatılabileceğini dile getirmişti.
Taşçı hibelerin soruşturulmasını istedi
Kamil Taşçı görevde bulunduğu süreç içerisinde ajansın geçmişte yüklü miktarda hibe
kullandırdığı projelerle ilgili söz konusu kurumlarda denetleme yapacağını bir yazıyla ilgili
kurumlara bildirmişti. Taşçı’nın bu tavrı bazı çevreleri rahatsız etmişti. 15 Temmuz darbe
girişiminden kısa bir süre sonra müfettiş olarak görevlendirildiği belirtilen kişilerin ORAN’a
gidip soruşturmaya ilişkin dosyayı istediği de iddia edilmişti.
İstifanın sebebi siyasi baskı mı?
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Taşçı’nın gerçekleştirilen siyasi baskılar sebebiyle istifa ettiği
düşünülüyor. İstifanın ardından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğini
Vekaleten Ahmet Emin Kilci yürütmeye başladı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19096.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Çelik Sümer’deki çalışmaları inceledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yeni Adliye ve çevresinde yapılacak olan yol ve
kaldırım çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, Kurban Bayramı sonrası
bölgede geniş çaplı bir çalışma başlatacaklarını belirtti.
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Büyükşehir belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili
yerinde incelemeler yapmaya devam ediyor. Sümer'de incelemeler yapan Başkan Çelik,
Kurban Bayramı sonrası bölgede bir dizi çalışma yapacaklarını söyledi. Yeni Adliye ve
çevresinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili daha önce Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet
Komisyonu Başkanı ile de bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Çelik, "Bölgede
yapacağımız çalışmalarla ilgili talepleri aldık. Sümer'de yeni Adliye binamızın yanı sıra
inşaatı devam eden Kayseri Vergi Dairesi ve Bölge Adliye Mahkemesi de bulunuyor. Kamu
kurumlarımızın yanı sıra Sümer'deki okullarımızın bulunduğu kompleksi de içine alan
bölgenin tamamıyla ilgili bir çalışma planladık. Yapacağımız çalışma ile bu bölgemiz çok
daha şık bir görünüme sahip olacak. Ayrıca bölgedeki trafik akışında yaşanan yoğunluğu
ortadan kaldıracağız ve otopark sorununu da çözeceğiz. Tüm bu çalışmalar Kurban Bayramı
sonrası hızlı bir şekilde başlayacağız." dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19097.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

ORAN yönetimi Sivas'ta toplandı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Sivas'ta yapıldı.
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Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan
Sivas Valisi Davut Gül, kendisinin göreve başladıktan sonra Sivas’taki ilk ORAN
toplantısının gerçekleştirildiğini söyledi. Toplantıda 2016 yılının doğrudan deste verilecek
projelerin ve ajansın iş ve işlemlerinin görüşüleceğini belirten Gül, şunları kaydetti: "ORAN
kurulduğu günden beri Sivas, Kayseri ve Yozgat’ta gerek özel sektöre gerekse kamu kurum
ve kuruluşlarına yol gösteren, kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olan,

yatırımcıların yaptığı yatırımları destekleyerek verdiği desteklerle onların önlerini açmayı
amaçlayan bir kurum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada her üç ilde de gerek özel
sektörün, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik, araştırma, teknoloji gerektiren
önemli projelerine imkanlar ölçüsünde destek verecektir." Vali Davut Gül'ün konuşmasının
ardından ORAN eylül ayı yönetim kurulu toplantısı basına kapalı devam etti. Toplantıya
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı
Sedat Özata ve Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz katıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19098.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kuruköprü-Gürpınar yolu tamamlandı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yukarı mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde
inceledi. Kuruköprü-Gürpınar yolunun tamamlandığını belirten Başkan Palancıoğlu,
Büyükşehir Belediyesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
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Talas Belediyesi kırsal alanda bulunan mahallelerine kesintisiz hizmet veriyor. Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu gerçekleştirilen hizmetleri sürekli takip ederek saha gezisiyle
incelemelerde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bayar
Özsoy ve belediye yetkilileri ile birlikte Kuruköprü - Gürpınar Mahallesi arasındaki yol
yapım çalışmasını inceleyen Başkan Palancıoğlu, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte 1.5
kilometrelik yolumuzun asfaltını tamamladık. Bu yolumuz vatandaşların çok sık kullandığı
ulaşım aksı. Uzun süredir bu yolun iyileştirilmesiyle ilgili vatandaşlardan talep geliyordu. Biz
buradaki alt yapı çalışmalarına daha önceden başlamıştık. Büyükşehir belediyemizle birlikte
1.5 kilometrelik Kuruköprü - Gürpınar bağlantı yolunun düzenlemesi, alt yapısı ve sıcak
asfaltını yapmış olduk. Kırsal alanda bulunan mahallelerimizin bağlantı yolları son derece
önemli. Bizde Büyükşehir Belediyemizle birlikte bütün yolları el birliğiyle elden geçiriyoruz.
Daha önce Kepez ve Cebir arasındaki yolu asfaltlamıştık. Başakpınar - Malatya yolu
bağlantısını tamamlamıştık. Şimdi de buradaki yolumuzu tamamladık. Gürpınar ve
Kuruköprü mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyesine
vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19099.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

CHP’li arık engelli Sevilay’ı sevindirdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, iki yıldır felçli olan 26
yaşındaki Sevilay Dikme’ye akülü araba hediye etti. Rahatsızlığı nedeniyle yatalak yaşayan
Dikme’yi mutlu eden Çetin Arık, “Umut ederim kendisine verdiğimiz akülü araç hayata
tutunmasına yardımcı olur” dedi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) tatile girmesinin ardından seçim bölgesindeki
çalışmalarına hız veren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocasinan İlçesi’ne bağlı
mahallelere yaptığı ziyaretin ardından il yöneticileriyle birlikte Yeşilhisar ve Yahyalı
ilçelerinde de vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Yeşilhisar ilçesini ziyaret eden Arık,
Yeşilhisar İlçe Örgütü’nü ziyaretinin ardından esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Arık, daha
sonra Yeşilhisar’ın Büget, Kovalı, Kuşçu, Ovaçiftlik ve Musahacılı mahallelerini ziyaret
ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi. Başta altyapı olmak üzere Çetin Arık’a sorunları
ileten vatandaşlar, milletvekilinden sorunlarını TBMM’de gündeme taşımasından dolayı
duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşların sorunlarını gidermek için çalıştıklarını
dile getiren Arık, “Sorunları biliyoruz ve takipçisiyiz. Ancak muhalefet olarak çözüm
noktasında çaresiz kaldığımız zamanlar oluyor. Ama yılmıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz.
Görüyoruz ki yasalarla köyden mahalleye dönüştürülen tüm yerleşim yerlerinde alt yapı
sorunları hat safhada. Bütün şehir yasasını savunurken, “Alparslan Mahallesi’nde ne varsa bu
mahallelerde de onlar olacak” diyenler, seçimlerin ardından bir daha bu mahallelere
uğramamış. Görülen o ki bir dahaki seçime kadar da uğramayacaklar. Sonra gelip yeni
yalanlarla halkı kandırmaya çalışacaklar. Onlar aldanmaya da aldatmaya da alışık ama
halkımız bu kez aldanmayacak. Bu ilgisizliğin, bu sahipsizliğin hesabını iktidar sahiplerinden
soracaktır” dedi.
Felçli hastaya umut oldu
Arık Yeşilhisar’daki temaslarının ardından Yahyalı’ya geçti. Burada ilk olarak ilçe örgütüyle
bir araya gelen Arık, daha sonra iki yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç olan, annesi
ve babası olmadığı için ablası Halime Ataman tarafından bakılan 26 yaşındaki Sevilay
Dikme’yi ziyaret etti. Arık, yürüyemeyen Dikme’ye bir de sürpriz yaparak akülü bir araba
hediye etti. Aldığı hediye karşısında mutluluğu gözlerinden okunan Sevilay Dikme,
milletvekili Arık’a defalarca teşekkür ederken, Arık ise “2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık
sonucu felç olan Sevilay Dikme kardeşimizin yüzündeki tebessüme katkımız olduysa ne
mutlu bize... Umut ederim kendisine verdiğimiz akülü araç hayata tutunmasına yardımcı olur”
diye konuştu.
Arık Yahyalı ziyaretinde Sazak ve Karaköy Mahallelerini de ziyaret ederek, vatandaşlarla bir
araya geldi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19100.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Gaspçıyı boynundaki yara izi ele verdi
Kayseri'de bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, hakim
karşısına çıktı. Görüntülü sistem kullanılarak görülen davada mağdur, telefonunu gasp eden
kişiyi boynundaki kesik izinden tanıdı. Mahkeme, boynunda iz olan şüpheliyi yağma
suçundan 6 yıla mahkûm etti.
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık S.P. Sesli ve Görüntülü
Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye bağlandı. Duruşmanın görüldüğü salonunda ise cep
telefonu gasp edilen H.A. ve avukatlar hazır bulundu.
Görüntülü savunmasında suçu kabul etmediğini belirten sanık S.P., "Bu şahsı ilk kez
görüyorum. Kimsenin cep telefonunu zorla almadım. İtham edildiğim olay Talas ilçesinde
gerçekleşiyor. Mağdur ifadesinde cep telefonunun Kiçikapı Mahallesinde gasp edildiğini
anlatıyor. Telefonunu aldığım kişi bu kişi değil" dedi.
Hâkimin dinlediği Şikayetçi H.A. ise olay ve gaspçı hakkında detaylı bilgi verdi. Telefonunu
zorla alan kişinin boyu vücut özelliklerini anlatan H.A., "Şahsı tam olarak çıkaramadım. O
zamanlar sakallıydı. Boynunda kesik izi vardı. Zararım giderilmedi ama şikâyetçi değilim"
diye konuştu.
Bunun üzerine mahkemeye tutuklu olduğu ceza evinden katılan şüphelinin boynunda kesik izi
olup olmadığı soruldu. Boynunda kesik izi görülen S.P., "Bu şahsı hayatımda ilk kez
görüyorum" cevabını verse de cezadan kurtulamadı.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık S.P.'nin boynundaki kesik izinden yola
çıkarak suçunu sabit gördü. Hâkim gasp şüphelisine 'Başkasını bir malı teslimi veya malın
alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma' suçundan 6 yıl hapse mahkum
edip, tutukluluk halinin devamına karar verdi. İha
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19101.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Alt yapısız yerlere yatırım hebadır
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda
yaptığı açıklamasında, "Alt yapı çalışmaları tamamlanmamış mahallelere yatırım yapmak
kaynakları heba etmek demektir" dedi.
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Basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, Develi ilçesine yapılan çalışmalar hakkında
bilgiler veren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Alt yapısı tamamlanmış
mahallelerimizdeki asfalt ve parke çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Fakat alt
yapı çalışmaları tamamlanmamış olan mahallelere yatırım yapmak kaynakları heba etmek
demektir. Alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerimize gerekli bütün yatırımlar
yapılmaktadır ve yapılmaya da devam edecektir” diye konuştu.
Meydan 2. Etap, Kasaplar Sitesi, Seyrani Kampüsü, Kentsel Dönüşüm gibi diğer yatırımlarla
ilgili olarak bilgiler veren Başkan Cabbar, "Eğer Büyükşehir'e bağlı olmasaydık yapılan
yatırımların ancak bir tanesini yapabilirdik" diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19102.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Zor günlerden birlikte sıyrılabiliriz
Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal, Türkiye’nin 15 Temmuz’dan bu yana
geçtiği zor günlerden milli birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirerek sıyrılabileceğini
söyledi.
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Gündeme dair yazılı açıklamada bulunan İsmet Özbakkal, açıklamasında şu ifadelere yer
verdi:
“Ağalar beyler, Türk milletinin ülkemizin bu zor günleri aşması için size ihtiyacı var. Bir el
atın, toplumun her kesimi ülkesine sahip çıksın. Bize bizden fayda gelir. Bizi bölemezler.
Bizi Bizans oyunlarıyla yani kardeşi kardeşe düşürmeye çalışıyorlar.
Vatanın bütünlüğü için ölmek var dönmek yoktur.

Fırat Kalkanı Harekatı, özellikle Ortadoğu-Suriye-Irak bağlamında uluslararası politikada
Türkiye’ye pozisyon güncelleme imkanı verecektir.
Türkiye, devlet olmanın icabını yerine getirmek üzere meşru müdafaa hakkını kullanarak
Suriye-Cerablus'a müdahale ediyor.
Milletin paralarıyla alınmış silahı millete doğrultanları affetmeyeceğiz.
Yaşama aşkından vazgeçip yaşatmaya kendilerini adayan, vatan toprağının hamuruna karışan
şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ne yazık ki ülkenin bütün imkanlarından ve imtiyazlarından
yararlanmış olan kişiler tarafından yeniden bir düzen kurulma tehditleriyle karşı karşıya
kaldık.
Türkiye Cumhuriyetinin kıymeti herkes tarafından bilinmelidir. Demokrasimizin en uzun
günü' diye tabir edebileceğimiz 15 Temmuz'dan bugüne yaklaşık 2 ay geçti. Bu zaman dilimi
içinde geçmişimizden getirdiğimiz fikrimiz, inancımız ve vazgeçmediğimiz davamızın gereği
olarak, bugün de darbelerin insanlığın, adaletin idamı olduğunu açık yüreklilikle ifade ettik.
İçinde bulunduğumuz bu dönemde ayrılıkların bir kenara bırakılması gerektiğidir. Bir devlet
ve vatan meselesi olarak gördüğümüz bu noktada, seçilmiş hükumetimizin ve
Cumhurbaşkanımızın yanında, Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini tahkim etmek
mecburiyetindeyiz.
Milletimizin çektiği sıkıntıların çok olduğu bu vakitte Rabbimiz askerde vatani görevini
yapmakta olan, polislik mesleğini yerine getirerek vatanın birliğini ve bütünlüğünü koruyan
tüm Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19103.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Çolakbayrakdar’dan Kurban denetimi
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin Oymaağaç
Mahallesi’ndeki kurban kesim ve satış yerini ziyaret etti. Modern ve son teknolojiye sahip
kurban kesim yerinde sistemin işleyişini denetleyen Başkan Çolakbayrakdar, deneme
kesimini de izledi.
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Başkan Çolakbayrakdar’aincelemeler sırasında Başkan Yardımcısı Mustafa Çapan ve ilgili
birim müdürleri eşlik etti. İnceleme sonrası konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, ilçe
sakinlerinin Kurban Bayramını daha sağlıklı, daha rahat, daha nezih, daha temiz ve daha
huzurlu geçirmesini sağlamak adına tüm hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.
Kurban satışlarının 2 Eylül itibariyle başladığını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “İlçe
sınırlarımızda kurban satıcıları ile alıcılarınıbir araya getirecek ortam için her türlü
tedbirlerimizi aldık. Gerek şehir içinden gerek ise şehir dışından gelip kurban satışı yapmak
isteyenler, Kocasinan Belediyemizin hazırlamış olduğu Oymağaç Mahallesi ve Karpuzatan’da
hazırlanan alanlarda satış hizmetini yerine getirebiliyorlar. Bununla birlikte Oymaağaç

Mahallesi’ndeki kesim yerimizde şu ana kadar 200’e yakın vatandaşımız kurban kesimi için
randevularını almış durumda. Vatandaşlarımızın, kurbanlarını hijyenikkoşullarda
kestirebilmesi için kesim alanlarının daha düzenli ve daha temiz olmasına da özen
gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımız aldıkları kurbanlıkları için gelip buradan randevu
alabiliyorlar. Bizde vatandaşlarımıza evrak veriyoruz. Evrak da kesilen kurbanın küpe
numarası, hangi çadırdan alındığı, satan besicinin iletişim adresi, hissedarların iletişim
bilgileri ve isimleri yer alıyor. Kurban Bayramı’nda herhangi bir karmaşaya mahal
vermeksizin çok sistemli çok rahat bir şekilde vatandaşlarımız kurban ibadetlerini yerine
getirebilecekler.” ifadelerini kullandı.
Oymaağaç Mahallesi’deki kesim yerine ilk defa gelecekler için yer tarifinde de bulunan
Başkan Çolakbayrakdar, “Kurban kesim yerimiz, Kuzey Çevre yolu güzergahından Zafer
Caddesi’nin birleşiminde ulaşılan noktadır. Bir başka ifadeyle orta yol olarak adlandırdığımız
sonradan ismi Bekir Yıldız Bulvarı olarak değişen yerdir.” diye konuştu.
“Kurban Bayramı’nda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına hazırlıklarımızı kurban kesimi
denemesiyle sonlandırdık.” diyen Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Şimdiden bütün
vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzur içerisinde bir
bayram geçirmesini temenni ediyorum.” diyerek noktaladı.
Yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19104.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Melikgazi'de çifte bayram
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı öncesi belediyenin tüm
çalışanların maaşlarını tam ve zamanında verileceğini ayrıca işçi statüsünde çalışanların
devlet ikramiyelerinin 3. kısmının da ödeneceğini söyledi
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Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam
ve zamanın da ödediklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, 9 günlük bayram süresince
çalışanların maaşlarının 9 Eylül 2016 günü hesaplarına yatırılacağını kaydetti.
Kayseri nüfusunun yarısına hizmet verdiklerini, şehrin ekonomik ve üretim tesislerin yer
aldığı, alış veriş merkezlerin odağı durumundaki Melikgazi ilçesinin her geçen gün planlı bir
şekilde geliştiğini ve büyüdüğü ifade eden Büyükkılıç, “Örnek ve referans belediye
çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen gün büyüyen ve
gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için
çalışıyoruz. Bu bayram da vardiya usulü görev yapacak tüm ekip çalışanlarına teşekkür
ediyor. Bayramlarını kutluyorum“ dedi.

Büyükkılıç, bu bayramda da belediye işçilerin çifte bayram yapacaklarını sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19105.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Yahyalı çalışıyor
Yahyalı Belediyesi, ilçe yollarında başlattığı düzenleme ve yenileme çalışmaları kapsamında
asfaltlama çalışmalarına başladı.
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İlçedeki bozulmuş, yeni açılan ve stabilize olan yollarda devam eden çalışmalar ilçe merkez
mahallelerinde devam ediyor.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Esat Öztürk, 268 bin TL ihale bedeli ile 50
bin m² yolun asfaltlanacağını, ilçede stabilize ve bozuk yol kalmaması için çalıştıklarını
belirtti. Öztürk, “Yahyalı Belediyesi olarak 50 bin m² yolumuzun satı kaplaması için
ekiplerimizle birlikte buradayız. İlçemizdeki Çiğilli, Gazibeyli, 75. Yıl ve Fetullah
Mahallerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Hemşehrilerimize bir ibadet aşkıyla hizmet
etmeyi seviyoruz. Yol demek medeniyet demek, yol demek güzellik demek. Yahyalı
güzelliklere, hizmete değer bir ilçe. Allah’ın ilçemize verdiği sayısız güzellikler var. Biz
belediye çalışanları olarak bu güzelliklere belediye elinin değmesi açısından buradayız.
Yolların asfalta hazırlanması, ziftlenmesi ve satı kaplamasını yapan arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. Arkadaşlarımız ellerinden gelen tüm gayretleri sarf ederek çalışıyorlar.” şeklinde
konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19106.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Bıçakçılarda bayram hareketliliği
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bıçakçı esnafında hareketlilik yaşanmaya başladı.
Cami-i Kebir yanındaki esnafların bayram öncesi işleri açıldı.
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Kurban bayramına sayılı günler kala bıçakçılar çarşısındaki bütün dükkanlardan çark sesleri
yükselmeye başladı. Çarşı-pazardaki telaş, bıçakçı esnafının işlerinde de hareketlilik
yaşanmasını sağladı. Bıçak satışı ve bileme işi esnafın yüzünü güldürürken, yeni bıçaklar
kalite düzeyine göre 15 ile 40 TL arasında satışa sunuluyor. Vatandaşlar, daha çok evlerinde
bulunan bıçaklarını biletmeyi tercih ederken, bileme işi ise 2 TL’den yapılıyor. Uzun
yıllardan beri bıçak bileme işi ile uğraşan Mustafa Ekinci, işlerinin özellikle bayramlarda
yoğun olduğunu ifade ederek, her kesimden vatandaşın ya bıçak almaya ya da bilemeye
geldiğini söyledi. Yıl boyunca kasaplar ve lokantalara çalıştıklarını aktaran Ekinci, “Kurban
Bayramı’nın gelişi ile birlikte yoğunluk yaşamaktayız. İnsanlarımız yavaş yavaş bıçaklarını
getirmeye başladılar” dedi. Muzaffer Yılmaz isimli esnaf ise, her Kurban Bayramı öncesinde
bu yoğunluğu yaşadıklarını belirterek, memnuniyetini dile getirdi. Yılmaz, vatandaşın daha
çok evdeki bıçakları bilemeye getirdiğini vurgulayarak, bıçak satın alanların da sayısının fazla
olduğunu kaydetti. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19107.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Balıkseverlere müjde
Balıkçıların heyecanla bekledikleri 1 Eylül'de avlanma yasağının sona ermesi ile birlikte
sezonun ilk balıkları tezgahlardaki yerini aldı.
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Balık severler ve satıcıların sabırsızlıkla beklediği av yasağı geçtiğimiz günlerde sona erdi.
Yasağın sona ermesiyle birlikte tezgahlarda taze balıklar yerini alırken, damak zevkine
düşkünler soluğu balık dükkanlarında almaya başladı.

Sivas Caddesi’nde 25 yıldır balıkçılık yapan Osman Kurt, "Her geçen gün balık fazlalaşırsa
fiyatlar da düşer. Balığın taban fiyatı yoktur. Bol olduğu zaman ucuz olur. Az çıktığı zaman
da fiyatlar yüksek olur. Yıllardır böyle devam ediyor. Şuanda sezonun ilk balığı palamuttur.
Palamut, Kasım ayına kadar devam eder. Palamuttan sonra ise Şubat ayına kadar çinekop,
istavrit ve hamsi çıkar" dedi.
Balık alırken dikkat edilmesi gerekenler
Balık alırken dikkat edilmesi gerekenleri de dile getiren Kurt, "İlk önce hijyenik ortamda
standartlara uygun dükkandan balık alınması tercih edilmesi gerekmektedir. Dükkanda satılan
balıklar ilgili birimlerce kontrol edilmektedir. Standartlara ve boylarına uygun olmayan
balıklar satılmamaktadır ve imha edilmektedir. Balığın tazeliğini anlamak için balığın
öncelikle salyangozları kırmızı rengi, denizden çıkmış gibi parlak ve diri olması lazım. Sağlık
açısından vatandaşlarımız haftada 2 kez balık tüketmeleri gerekmektedir" şeklinde konuştu.
Tezgahları süsleyen sezonun ilk balıklarının fiyatları ise şu şekilde: Palamudun tanesi 8 TL,
hamsi 7,50 TL, istavrit 8,50 TL, çinekop 10 TL, Barbun 19 TL. İlerleyen günlerde ise tekir,
mezgit, lüfer, mırlan, kalkan, Karadeniz somonu, Norveç somonu tezgahlara inecek. HaberFoto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19108.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kayseri’de 337 bin 262 araç var
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre
Kayseri' de Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 337 bin 262, bir önceki ay 335 bin 950,
geçen yılın aynı ayında ise 319 bin 777 olarak gerçekleşti.
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Temmuz ayı sonu itibarıyla Kayseri' de trafiğe kayıtlı toplam 337 262 adet taşıtın yüzde 62,4'
ünü otomobil, yüzde 1,8' ini minibüs, yüzde 1,4' ünü otobüs, yüzde 16,7' sini kamyonet, yüzde
4,8' ini kamyon, yüzde 4,7' sini motosiklet, yüzde 0,2' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 8,1' ini
ise traktör oluşturmaktadır. Kayseri' de Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki
aya göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,5 oranında artmıştır. Ülke
genelinde ise Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 643 bin 246 adet
taşıtın yüzde 53,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde
8,4'ünü traktör, yüzde 4'ünü kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde
0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 90 bin
749 taşıt içinde otomobil yüzde 60,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,3 ile
kamyonet, yüzde 15,2 ile motosiklet, yüzde 4,4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,9'unu
ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19109.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Lezzetli sucuğun püf noktaları
32 yıldır baharat satışı yapan Ali Eldek Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte sucuk
yapmayı düşünenlere lezzetli sucuğun püf noktalarını anlattı. Eldek, "Kaliteden kaçmayın,
yapacağınız sucuğun malzemesini özenle seçin" dedi.
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Lezzetli sucuğun püf noktaları 0 0 Baharat fiyatlarının geçtiğimiz yılki fiyatlarla aynı
olduğunu ifade eden Ali Eldek, 10 kiloluk bir sucuk için hazırlanan malzemenin fiyatının 18
TL ile 22 TL arasında değiştiğini söyledi. Sucuk yapmayı düşünen vatandaşların kaliteli
baharat tercih etmesi gerektiğinin altını çizen Ali Eldek, "2 TL, 4 TL ile mal pahalı olmaz.
Yapılacak olan sucuğun malzemesi özenle seçilmeli. Geçtiğimiz yıl ile fiyatlarımız aynı,
herhangi bir zam yok" dedi. Soyulmuş sarımsak fiyatlarında da herhangi bir artış olmadığını
açıklayan Ali Eldek, "Bu yıl mahsul az gibi görünüyordu ama fiyatlarda herhangi bir artış
yok. Bağırsakların fiyatları da çeşidine göre değişiyor. 45-50 kalibre dediğimiz genişlikte
olanlar var. Bunların metresi 50 kuruş ile 80 kuruş arasında değişiyor. Ancak en ideali 60
kuruşluk olan bağırsağımızdır" dedi. Sucuk yapacak olanlara tavsiyelerde bulunan Ali Eldek,
" 10 kiloluk bir sucuk için etin yüzde 20'sinin yağlı olması gerekmekte. Çünkü sucuk kendi
yağında pişebilmeli. Orta acılı bir sucuk için 500 gram Nazilli'nin toz biberi, 200 gram
Kahramanmaraş'ın acı biberi, 100 gram kimyon, 100 gram baharat, 200 gram tuz, 20 metre
bağırsak, 700 ile 1 Kilo arasında da sarımsak kullanılmalı. Sucuğun malzemesi kadar
pişirilme yöntemi de önemlidir. Sucuğu kesinlikle güneş gören bir yere asmayacağız. Serin ve
gölge olan bir yerde 4 ile 8 gün arasında bekletmeliyiz" dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19110.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Acemi kasap kalmasın!
Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda acemi kasapların sebebiyet verdiği olumsuz
görüntüleri en aza indirmek için kurs açtı. Kurbanlıkların ibadete uygun, bilinçli ve hijyenik
kesilmesi amacıyla KAYMEK tarafından açılan kursta teorik ve uygulamalı bilgiler veriliyor.
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Mesleki ve hobi kurslarıyla bir marka haline gelen KAYMEK, Kurban Bayramı öncesi de
toplumun ihtiyaç duyduğu kurban kesimi konusunda kurs açtı. Akşamları yapılan kursta önce
kurbanlık kesimine ilişkin teorik bilgiler veriliyor, ardından da uygulamaya geçiliyor. Günde
üç saat olmak üzere toplam 40 saat sürecek olan kurs, Kurban Bayramında kurbanlıkların
bilinçli ve hijyenik kesilmesini amaçlıyor.
KAYMEK İhtisas Merkezi'nde yapılan kursta kursiyerlere önce kurban kesimi uygulamalı
olarak anlatıldı, ardından da yüzme ve parçalama işlemleri hakkında bilgi verildi. Kursa
katılan kursiyerler teorik ve uygulamalı olarak aldıkları eğitimle kurban kesimi konusunda
daha pratik olduklarını belirtti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19111.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Obezite kansere davetiye çıkarıyor
Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Deneme, obezitenin, kanser
başta olmak üzere, kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkardığını söyledi.

08 Eylül 2016 Perşembe 10:01

Vücuttaki yağ oranının kas ve diğer bileşenlere oranla artması ve hakim hale gelmesiyle
oluşan duruma ‘obezite’ denildiğini ifade eden Op. Dr. Mehmet Ali Deneme, “Obezite sadece
klinik bir hastalık olmaktan ziyade yandaş hastalıklara zemin hazırladığı için de bizim için
önemli. Özellikle bağırsak, meme, pankreas, mide kanseri gibi kanserler, bunun yanında
hipertansiyon, hiperklosterolomi, kalp damar hastalıkları ve diyabete yatkınlık açısından da
obezite klinik olarak önem arz etmekte.” dedi.
Erişkin bir bireyde vücut kitle indeksinin erkeklerde yüzde 20, kadınlarda ise yüzde 15
civarında olması gerektiğini belirten Op. Dr. Mehmet Ali Deneme, bu oranın artması ile
obezitenin ortaya çıktığını söyledi. Op. Dr. Mehmet Ali Deneme, obezite hesaplamasının nasıl
yapılacağına dair şunları söyledi.
“Vücudumuzun ağırlığını ölçüyoruz daha sonra boyumuzu metre cinsinden ölçüyoruz. Vücut
ağırlığımızı boyumuzun metre cinsinden karesine böldüğümüz zaman belli bir rakam elde
ediyoruz ve bunun bu skala içerisindeki yerine bakarak obez olup olmadığımızı anlıyoruz.
Mesela diyelim ki 70 kiloyuz ve boyumuzda 1.80 civarında 70’i 1.8’in karesine böldüğümüz
zaman elde ettiğimiz rakam vücut kitle endeksi. Bu rakamlarda eğer 18,5 ve altındaysa
kendimizi zayıf olarak nitelendiriyoruz. 18,5 ila 25 arasındaysa normal kilo olarak
değerlendiriyoruz. Bu oran 25 ila 30 arasındaysa hafif şişman, 30 üzerindeyse obez olarak
değerlendiriyoruz. Obezinde yine sınırları var 40’ın üzerine çıktıysa artık morbid obez
dediğimiz, hastalık derecesine gelmiş şişmanlık anlamına geliyor.”
Yanlış ve düzensiz beslenme obezite nedeni
Obezitenin günümüzdeki en önemli nedeninin yanlış ve düzensiz beslenme olduğuna dikkat
çeken Op. Dr. Mehmet Ali Deneme, “Bilinçsiz abur cubur tarzı ya da fastfood tarzı gıdalarla
beslenme, hareketsiz ya da sedanter hayat obezitenin önemli nedenlerinden. Bunu engellemek

için küçük yürüyüşler, asansör yerine merdiven tercih etmek, her yere arabayla değil de bazı
yerlere yürüyerek gidebilmek, vaktimiz oluyorsa sosyal imkanlarımız varsa gün içerisinde
spor yapmaya çalışmak obezitenin önüne geçmemizde yeterli olacak.” diye konuştu.
Eklem rahatsızlıklarına da yol açıyor
Obezlerde özgüven kaybının da görüldüğünü kaydeden Op. Dr. Mehmet Ali Deneme, ayrıca
eklem rahatsızlıklarına da davetiye çıkaran hastalığın tedavisi ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Obezite de birinci aşamada tavsiye ettiğimiz spor ve diyetle bunun önüne geçebilmek. Eğer
bu cerrahi olarak da obezitenin önüne geçme şansımız var artık. Günümüzde son derece
popüler ameliyatlarla obezitenin önüne geçebiliyoruz. Bu ameliyatlardan en sık yapılanı en
çok tercih edileni tüp mide ameliyatı. Mide hacmini küçülterek kişinin hem az beslenmesine
yol açabiliyoruz hem de midenin üst tarafından salgılanan ve iştahı kontrol edenghrelin ve
leptin hormonlarının vücuttaki seviyelerini azaltabiliyoruz. Obezite cerrahisinde bypass
operasyonları, gastrik bypasslar, tüp midenin dışında balon mideye yerleştirilmesi, mideye
bant konulması gibi işlemlerde var ama kalıcı sonuçlar açısından gastrik bypass ve tüp mide
daha etkili yöntemler. Bu ameliyatları olduktan sonra da hastaların beslenme düzenini
ayarlayarak bir diyetisyen kontrolünde süratli bir şekilde kilo vermelerini sağlamak
mümkün.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19112.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Okul ve dernek yöneticisi 35 kişi adliyeye
çıkarıldı
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 35 okul ve dernek
yöneticisi adliyeye çıkarıldı.
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Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 35 okul ve dernek
yöneticisi adliyeye çıkarıldı.
15 Temmuz’daki FETÖ terör örgütü tarafından yapılan darbe girişiminin ardından Kayseri İl
Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan
kapatılan okul ve dernek yöneticisi 35 kişi işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık
kontrolüne getirildi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen
şahıslar, adliyeye çıkarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19113.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

MEB'de PKK İhracı! 11 Bin 500 Öğretmen
Açığa Alındı
Milli Eğitim Bakanlığınca, bölücü terör örgütü ve uzantılarına destek verici nitelikte
faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 11 bin 500 öğretmen açığa alındı.
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Bölücü terör örgütü ve uzantılarına destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen
11 bin 500 öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındı.
11 BİN 500 ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI
Milli Eğitim Bakanlığınca, bölücü terör örgütü ve uzantılarına destek verici nitelikte
faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 11 bin 500 öğretmen açığa alındı.
SAYININ 14 BİNE ULAŞMASI BEKLENİYOR
Valiliklerin koordinesinde yürütülen soruşturma sonuçları ile birlikte açığa alınan öğretmen
sayısının 14 bine ulaşmasının beklendiği bildirildi.
kaynak: haberler.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19114.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kayseri'de bayram tatili süresince alınacak
tedbirler açıklandı
Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada "10 Eylül 2016 Cumartesi günü başlayacak
olan Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde alışveriş
yapmaları ve seyahat etmeleri amacıyla, ilimiz şehir içi yollarda Bayram öncesi ve Bayram
tatili süresince gerekli tedbirler alınacaktır" ifadesinde bulunuldu.
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Yapılan açıklamada alınacak olan tedbirlerle ilgili olarak şu bilgiler verildi:
"Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak,
Alışveriş Merkezlerinin bulunduğu bölgelerde
Kurban Bayramı nedeniyle 10/11 Eylül günlerinde alış-veriş yapmak isteyen
vatandaşlarımızın oluşturacağı yoğun yaya ve araç trafiği dikkate alınarak, özellikle 27 Mayıs
Bölgesi, Millet Caddesi, Camiikebir Bölgesi, Şekerciler Çarşısı, Sivas Caddesi, İnönü
Bulvarı, İstasyon Caddesi ve Sahabiye Mahallesi, ile alış-veriş merkezlerinin önünde ve
civarında gerekli trafik tedbirleri alınacaktır.
Şehiriçi yollarda
Kurban Bayramı nedeniyle Cumartesi gününden itibaren bayram tatili süresince şehiriçi
yollarımızda yapılacak olan trafik kontrollerinde; alkol, aşırı hız, emniyet kemeri, hatalı
sollama, yakın takip ve şerit ihlali gibi trafik kazalarının oluşumunda büyük rol oynayan kural
dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecektir.
Yapılacak emniyet kemeri uygulamasında; eğitim amaçlı el ilanları ile çeşitli materyaller
dağıtılacaktır. Ayrıca, yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı tespit edilen araç
sürücülerinin uyarılmaları ve dinlenmeleri sağlanacaktır.
Mezarlık Ziyaretleri için güzergahta
11 Eylül 2016 Pazar (Arife) günü mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımızın Asri
Mezarlık güzergahında oluşturacağı yoğun bir araç ve yaya trafiği nedeniyle, Asri Mezarlık
güzergahındaki ana kavşaklarda ve Asri Mezarlık giriş kapılarında gerekli trafik tedbirleri
alınacaktır.
Öncelikle, Amele Pazarı Kavşağı, Düvenönü Kavşağı, Yoğunburç Kavşağı, Miralay
Nazımbey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı Kavşağı, Kartal Bulvarı ve Miralay Nazımbey
Bulvarı Kavşağı, Fırat Caddesi ile Miralay Nazımbey Bulvarı Kavşağı, Asri Mezarlık
1.,2.,3.,4.,5., kapılarında gerekli trafik tedbirleri alınacaktır.
Ekiplerimiz sabit ve seyir halinde güzergahta bulunarak, ana güzergahlarda trafik yoğunluğu
ve meydana gelebilecek muhtemel trafik kazalarının önlenmesi yönünde gerekli tedbirleri
alacaktır.
Herhangi bir aşırı yoğunluk beklenmemekle birlikte Bayramın 1.günü sabahı yine Asri
Mezarlık güzergahında trafik tedbirleri alınacaktır.
Şehitlik ziyaretleri için güzergahta
11 Eylül 2016 Pazar (arife) günü Şehitlik ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımızın şehitlik
bölgesine güvenli giriş çıkışlarını sağlamak üzere şehitlik kapılarında gerekli trafik tedbirleri
alınacaktır.
Kurban Satış ve Kesim Yerlerinde
Oymaağaç, Karpuzatan, Talas ve Serkent’teki kurban satış ve kesim merkezlerine yakın
cadde, bulvar ve kavşaklara birer trafik ekibi görevlendirilerek oluşabilecek trafik
sıkışıklıklarının önüne geçilecektir.
Otobüs Terminalinde
Şehirlerarası Otobüs terminaline giriş çıkış yapan otobüslerin takoğrafları, şoförünün alkol
durumu, taşımacılık yetki belgesi, zorunlu mali mesuliyet ve Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk
Sigortaları, şoförlerin sürücü belgeleri, aracın fenni muayene durumu ve araçlarda
bulundurulması zorunlu malzeme ve gereçlerin bulunup bulunmadığı, aşınmış lastik kullanılıp
kullanılmadığı, dış ışık donanımlarının faal olup olmadığı kontrol edilecektir. Eksikliği
bulunanların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.
Alınan Kurban Bayramı tedbiri nedeniyle vatandaşlarımızın Bayram tatili süresince ve
bayramda trafikle ilgili sorun yaşamaması için dikkat edilmesi gereken hususlar:
01- Vatandaşlarımızın arife gününde alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgelere park sorunu
yaşamamaları için özel otolarıyla gitmemeleri,

02- Vatandaşlarımızın araçlarını taşıt yolunu tıkayacak, yaya ve araç geçişlerini engelleyecek,
kaldırımları işgal edecek şekilde gelişi güzel park etmemeleri,
03- Şehir içinde ve şehirlerarası yollarda toplu taşıma araçlarından faydalanmaları,
04- Sürücü ve yolcuların araçların ön ve arka koltuklarında emniyet kemeri takmaları,
05- Alkol, aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip, şerit ihlali, kavşaklarda geçiş önceliğine
uymama, kırmızı ışık ihlali ve uykusuz, yorgun dalgın araç kullanmanın kazaların başlıca
sebebi olduğunu unutmamaları ve kurallara riayet etmeleri,
06- Araçların far ve ışık donanımlarının faal bulundurmaları, sisli ve yağışlı günlerde gündüz
de farlarını yakmaları,
07- Yağışlı günlerde yoldaki su birikintileri veya yağış dolayısıyla oluşabilecek çöküntüleri
dikkate alarak araçların hızını azaltmaları,
08- Araç kullanırken yayaların üzerine su sıçratmamak için özen göstermeleri,
09- Yetişkinlerin araçlarını sürücü belgesi olmayan şahıslara ve en önemlisi küçüklere
kesinlikle vermemeleri,
10- Mezarlık ziyareti için Asri mezarlık güzergahında ve giriş kapılarında alınan trafik
tedbirlerine
uymaları,
yolu
tıkayacak
şekilde
araçlarını
park
etmemeleri,
11-Yayaların gelişi güzel yerlerde karşıdan karşıya geçmemeleri, trafik ışıklarının olduğu
yerlerden,
yaya
geçitlerinden
ve
yaya
alt
geçitlerinden
faydalanmaları,
12-Trafiği kullanan sürücü, yolcu ve yayaların sabır, saygı ve dikkat çerçevesinde hareket
ederek trafik kurallarını ciddiye almaları,
13Cep
telefonuyla
seyir
halinde
iken
görüşme
yapmamalarını,
14- Mevsim şartları da dikkate alınarak araçlarında çekme halatı, takoz, zincir gibi gereçlerini
kullanılır durumda bulundurmalarını,
Önemle duyurur, kazasız bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
VATANDAŞLARIMIZIN KARŞILAŞTIKLARI OLAYLAR İLE İLGİLİ OLARAK
BAŞVURACAKLARI TELEFON NUMARALARI
-POLİS İMDAT 155
-İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SANTRAL 3381402
-ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3362780
-MELİKGAZİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 3201156
-KOCASİNAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 3300420
-HACILAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 4423939
-İNCESU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 6913153
-TALAS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 4312210
-TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2453638
-BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3113445
-MELİKGAZİ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ 3362755
-YILDIRIM BEYAZIT POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ 2245117
-ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ 3214099
-REŞAT VURAL POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ 2226999
-YENİŞEHİR POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ 3382336
-ARGINCIK POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ 2404707"
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19115.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Boydak Holding'e bağlı 41 şirket satılacak
Fetullahçı Terör Örgütü'yle mücadele kapsamında çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında el konulan ilk şirket Boydak Holding oldu. Kararname şirketlere kayyum
atanması yerine el konulan şirketlerin doğrudan TMSF'ye devredilip satılmasına olanak
sağlıyor.

09 Eylül 2016 Cuma 09:13

7.5 milyar liralık cirosu olan Boydak Grubu, en büyük 500 sanayi şirketinin 7'sini de
bünyesinde barındırıyor. FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle holdinge el konuldu, grup
bünyesindeki 41 şirketin tamamı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçmiş oldu. Grubun
kamuoyunda en bilinen şirketleri İstikbal, Mondi ve Bellona yurtiçi ve dışında 2 bin 500
bayiyle çalışıyordu. Boydak Holding'e 18 Ağustos'ta 5 kişilik kayyum atandı. Ancak son
yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kayyum uygulaması kaldırıldı ve bu kapsamda
fona devredilen ilk şirket de Boydak Holding oldu. TMSF ilk etapta şirketlerin mali yapısını
inceleyecek. Kurtarılamayacak durumdaki şirketler hızla tasfiye edilecek. Bu şirketlerden
Fetullahçı terör örgütüne para aktarımından sorumlu olanlar tespit edilecek. Eğer şirketler
satılabilir durumdaysa satış süreci başlatılacak. En kısa sürede satılacak Hangi şirketin hangi
yöntemle satılacağı her birinin özel durumuna bağlı olacak. TMSF şirketleri uzun süre elinde
tutmadan mümkün olan en kısa sürede satacak. (Sabah)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19117.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Adana tren yolcularına saat darbesi
Kayseri-Adana arasında sefer yapan Erciyes Ekspresi’nin hareket saati değişti. Trenin daha
önce 07.30 olan Kayseri hareket saati 05.10 olarak değiştirildi. Bu durum yolcuların büyük
tepkisine yol açtı.

09 Eylül 2016 Cuma 09:16

Kayseri-Adana tren hattında çalışan 21302 sefer sayılı Erciyes Ekspresi’nin Kayseri’den
hareket saati yapılan yenileme çalışmaları nedeniyle öne alındı. Hat üzerinde elektrikli
sisteme geçmek için yapılan çalışmalar nedeniyle haftanın her günü sefer yapan trenin daha
önce 07.30 olan Kayseri hareket saati 05.10 olarak değiştirildi. Tren hattının güzergâh
boyunca uğradığı 24 istasyonda kademeli olarak bu değişiklikten etkilenecek.
TCDD 2. Bölge Müdürlüğü geçen ay başlayan çalışmalar nedeniyle Kayseri-Adana tren
seferlerinin erken saate alındığını bildirdi. Hat üzerindeki çalışmaların bir yıl süreceğini
belirten yetkililer yenileme bitene kadar yeni saat uygulamasının devam edeceğini
vurguladılar. Yetkililer ayrıca Adana’dan dönüş saatinde değişiklik olmadığını söylediler.
Buna göre; haftanın her günü Kayseri’den giden tren eski saati 17.30’da Kayseri’ye dönmeye
devam edecek. Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19118.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

60 öğretmen 35 yönetici hakim karşısında
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma
kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce açığa alınıp ardından gözaltına alınan 96
öğretmenden 60'ı adliyeye sevk edildi. Örgüte yakın olan ve kapatılan bazı kurumların
yöneticilerine ilişkin, Kayseri merkezli 6 ildeki operasyonda ise gözaltına alınan 91 kişiden,
35'i adliyeye sevk edildi.

09 Eylül 2016 Cuma 09:17

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen
soruşturma çerçevesinde "anayasayı ihlal", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye
teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Milli Eğitim Bakanlığınca açığa
alınan ve örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla yakalanan 96
öğretmenden 60'ının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Soruşturma
kapsamında 147 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartılmış, 400 polisin katıldığı
operasyonda 96 kişi gözaltına alınmıştı. 35 yönetici hakim karşısında Diğer yandan
Kayseri'de, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında milli güvenliğe tehdit
oluşturduğu gerekçesiyle daha önce kayyum atanan 9 şirket bünyesinde faaliyet gösteren 25
ilk, orta ve lise seviyesinde özel okul ile 18 öğrenci yurdu yöneticilerinden gözaltına alınan 91
kişiden, 35'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hakkında
gözaltı kararı verilen 91 şüphelinin yakalanması için Kayseri merkezli Ankara, İzmir,
Adıyaman, Konya ve Yozgat'ta 300 polisin katılımıyla operasyon düzenlenmişti. AA İHA:
Öğretmen fotoğrafları
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19119.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Yazarımız Yakışıklı Akit’in Ankara
temsilcisi
Gazetemiz Yazarı, Yeni Akit Gazetesi Kayseri Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Yeni Akit’in
Ankara Temsilciliği’ne atandı.

09 Eylül 2016 Cuma 09:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ziyaretine eşlik eden Yeni Akit
Gazetesi Ankara Temsilcisi Hasan Karakaya 58 yaşında Medine'de kaldığı otelde kalp krizi
sonucu hayatını kaybetmişti. Karakaya’nın vefatının ardından gazetenin Ankara temsilciliğine
Serdar Arseven getirilmişti. Arseven, geçtiğimiz hafta Cuma günü köşe yazısında veda
ettiğini açıkladı. Arseven’den boşalan yere gazetemizin de yazarı olan Hacı Yakışıklı getirildi.
Kayseri Gündem Ailesi olarak yazarımıza yeni görevinde başarılar dileriz. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19120.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

İncesu tarihine sahip çıkıyor
İncesu Belediyesi tarafından, uzun yıllar ayakta kalan tarihi eserlerin restorasyon
çalışmalarının devam ettiği bildirdi.

09 Eylül 2016 Cuma 09:24

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "İncesu ilçesinin köklü bir geçmişi ve bu
geçmişle birlikte atalarımızdan kalan tarihi Kervansaray, Ham, Hamam, Küllüye ve Caminin
yıkılıp harabeye dönüşmemesi yıllarca sağlam bir yapı olarak korunarak kuşaktan kuşağa
taşınması için 2007 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak restorasyon
çalışmaları tamamlanmıştı. Ancak Karamustafa Paşa Külliyesi içerisinde yer alan Arasta
kısmının şahısların özel mülkiyeti olması sebebi ile restorasyonu yapılamamıştı" dedi. İncesu
Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, ata yadigarına sahip çıkmak için yıllarca uğraştıklarını ve
buradaki sorunu çözerek 2015 yılında İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından da
ihalesi yapılarak restorasyon çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Başkan Karayol, "İncesu Belediyesi olarak ilçemizde bulunan Karamustafa Paşa Külliyesinin
içerisinde yer alan Arasta kısmının restorasyon çalışmalarına 2016 yılında 2. etabına
tekrardan başlamış bulunuyoruz. Daha önce Belediyemizin girişimleriyle Karamustafa Paşa
Külliyesinin Kervansaray, Camii, Han, Hamam ve Medrese kısmının Restorasyon çalışmaları
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2007 yılında tamamlanmıştı. Arasta kısmının
mülkiyetinin şahıslarda olması nedeniyle yıllarca bu konunun çözülmesi için gayret gösterdik
ve neticede de 2015 yılında Arastanın bir kısmını 2016 yılında da Arastanın diğer kısmının
Restorasyon çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu yıl yapacağımız çalışmalar yaklaşık 2
aylık bir zaman diliminde yüklenici firma tarafından tamamlanarak inşallah Ata yadigârı bu
yeri orijinal haliyle İncesu halkının hizmetine sunmuş olacağız. Halkımızın şimdiden güle
güle kullanmasını temenni ediyorum." diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19121.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Develi’de parke çalışması
Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, doğalgaz çalışmalarından zarar
görmüş cadde ve sokaklardaki bakım onarım çalışmalarına hız verdi.

09 Eylül 2016 Cuma 09:25

Sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra parke çalışmalarını da hızla devam ettiren Develi
Belediyesi, son olarak M. Asım Köksal Mahallesinde desenli parke çalışmalarını sürdürüyor.
Nevruzlu Sokakta çalışmaların tamamlanmasının ardından diğer cadde ve sokaklarda da
benzer çalışmaların yürütüleceğini belirten ekipler, alt yapısı tamamlanmış diğer mahallelerin
de yol sorunlarının en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19122.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Valilikten bayram tedbirleri
Kayseri Valiliği tarafından, bayram tatili süresince alınacak olan tedbirler açıklandı.

09 Eylül 2016 Cuma 09:26

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada "10 Eylül 2016 Cumartesi günü başlayacak
olan Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde alışveriş
yapmaları ve seyahat etmeleri amacıyla, ilimiz şehir içi yollarda Bayram öncesi ve Bayram
tatili süresince gerekli tedbirler alınacaktır" ifadesinde bulunuldu.
Yapılan açıklamada alınacak olan tedbirlerle ilgili olarak şu bilgiler verildi:
"Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak, Alışveriş Merkezlerinin bulunduğu
bölgelerde Kurban Bayramı nedeniyle 10/11 Eylül günlerinde alış-veriş yapmak isteyen
vatandaşlarımızın oluşturacağı yoğun yaya ve araç trafiği dikkate alınarak, özellikle 27 Mayıs
Bölgesi, Millet Caddesi, Camiikebir Bölgesi, Şekerciler Çarşısı, Sivas Caddesi, İnönü
Bulvarı, İstasyon Caddesi ve Sahabiye Mahallesi, ile alış-veriş merkezlerinin önünde ve
civarında gerekli trafik tedbirleri alınacaktır.
Şehiriçi yollar
Kurban Bayramı nedeniyle Cumartesi gününden itibaren bayram tatili süresince şehiriçi
yollarımızda yapılacak olan trafik kontrollerinde; alkol, aşırı hız, emniyet kemeri, hatalı
sollama, yakın takip ve şerit ihlali gibi trafik kazalarının oluşumunda büyük rol oynayan kural
dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecektir.
Yapılacak emniyet kemeri uygulamasında; eğitim amaçlı el ilanları ile çeşitli materyaller
dağıtılacaktır. Ayrıca, yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı tespit edilen araç
sürücülerinin uyarılmaları ve dinlenmeleri sağlanacaktır.
Mezarlık Ziyaretleri
11 Eylül 2016 Pazar (Arife) günü mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımızın Asri
Mezarlık güzergahında oluşturacağı yoğun bir araç ve yaya trafiği nedeniyle, Asri Mezarlık
güzergahındaki ana kavşaklarda ve Asri Mezarlık giriş kapılarında gerekli trafik tedbirleri
alınacaktır.
Öncelikle, Amele Pazarı Kavşağı, Düvenönü Kavşağı, Yoğunburç Kavşağı, Miralay
Nazımbey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı Kavşağı, Kartal Bulvarı ve Miralay Nazımbey
Bulvarı Kavşağı, Fırat Caddesi ile Miralay Nazımbey Bulvarı Kavşağı, Asri Mezarlık
1.,2.,3.,4.,5., kapılarında gerekli trafik tedbirleri alınacaktır.
Ekiplerimiz sabit ve seyir halinde güzergahta bulunarak, ana güzergahlarda trafik yoğunluğu
ve meydana gelebilecek muhtemel trafik kazalarının önlenmesi yönünde gerekli tedbirleri
alacaktır.
Herhangi bir aşırı yoğunluk beklenmemekle birlikte Bayramın 1.günü sabahı yine Asri
Mezarlık güzergahında trafik tedbirleri alınacaktır.
Şehitlik ziyaretleri
11 Eylül 2016 Pazar (arife) günü Şehitlik ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımızın şehitlik
bölgesine güvenli giriş çıkışlarını sağlamak üzere şehitlik kapılarında gerekli trafik tedbirleri
alınacaktır.

Kurban satış ve kesim yerleri
Oymaağaç, Karpuzatan, Talas ve Serkent’teki kurban satış ve kesim merkezlerine yakın
cadde, bulvar ve kavşaklara birer trafik ekibi görevlendirilerek oluşabilecek trafik
sıkışıklıklarının önüne geçilecektir.
Otobüs Terminali
Şehirlerarası Otobüs terminaline giriş çıkış yapan otobüslerin takoğrafları, şoförünün alkol
durumu, taşımacılık yetki belgesi, zorunlu mali mesuliyet ve Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk
Sigortaları, şoförlerin sürücü belgeleri, aracın fenni muayene durumu ve araçlarda
bulundurulması zorunlu malzeme ve gereçlerin bulunup bulunmadığı, aşınmış lastik kullanılıp
kullanılmadığı, dış ışık donanımlarının faal olup olmadığı kontrol edilecektir. Eksikliği
bulunanların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.
Alınan Kurban Bayramı tedbiri nedeniyle vatandaşlarımızın Bayram tatili süresince ve
bayramda trafikle ilgili sorun yaşamaması için dikkat edilmesi gereken hususlar:
01- Vatandaşlarımızın arife gününde alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgelere park sorunu
yaşamamaları için özel otolarıyla gitmemeleri,
02- Vatandaşlarımızın araçlarını taşıt yolunu tıkayacak, yaya ve araç geçişlerini engelleyecek,
kaldırımları işgal edecek şekilde gelişi güzel park etmemeleri,
03- Şehir içinde ve şehirlerarası yollarda toplu taşıma araçlarından faydalanmaları,
04- Sürücü ve yolcuların araçların ön ve arka koltuklarında emniyet kemeri takmaları,
05- Alkol, aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip, şerit ihlali, kavşaklarda geçiş önceliğine
uymama, kırmızı ışık ihlali ve uykusuz, yorgun dalgın araç kullanmanın kazaların başlıca
sebebi olduğunu unutmamaları ve kurallara riayet etmeleri,
06- Araçların far ve ışık donanımlarının faal bulundurmaları, sisli ve yağışlı günlerde gündüz
de farlarını yakmaları,
07- Yağışlı günlerde yoldaki su birikintileri veya yağış dolayısıyla oluşabilecek çöküntüleri
dikkate alarak araçların hızını azaltmaları,
08- Araç kullanırken yayaların üzerine su sıçratmamak için özen göstermeleri,
09- Yetişkinlerin araçlarını sürücü belgesi olmayan şahıslara ve en önemlisi küçüklere
kesinlikle vermemeleri,
10- Mezarlık ziyareti için Asri mezarlık güzergahında ve giriş kapılarında alınan trafik
tedbirlerine uymaları, yolu tıkayacak şekilde araçlarını park etmemeleri,
11-Yayaların gelişi güzel yerlerde karşıdan karşıya geçmemeleri, trafik ışıklarının olduğu
yerlerden, yaya geçitlerinden ve yaya alt geçitlerinden faydalanmaları,
12-Trafiği kullanan sürücü, yolcu ve yayaların sabır, saygı ve dikkat çerçevesinde hareket
ederek trafik kurallarını ciddiye almaları,
13- Cep telefonuyla seyir halinde iken görüşme yapmamalarını,
14- Mevsim şartları da dikkate alınarak araçlarında çekme halatı, takoz, zincir gibi gereçlerini
kullanılır durumda bulundurmalarını,
Önemle duyurur, kazasız bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
Vatandaşların karşılaştıkları olaylar ile ilgili olarak başvuracakları telefon numaraları:
-Polis İmdat 155
-İl Emniyet Müdürlüğü Santral 3381402
-Asayiş Şube Müdürlüğü 3362780
-Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü 3201156
-Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü 3300420
-Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 4423939
-İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü 6913153
-Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü 4312210

-Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 2453638
-Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 3113445
-Melikgazi Polis Merkezi Amirliği 3362755
-Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği 2245117
-Organize Sanayi Bölgesi Polis Merkezi Amirliği 3214099
-Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği 2226999
-Yenişehir Polis Merkezi Amirliği 3382336
-Argıncık Polis Merkezi Amirliği 2404707"
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19123.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Medeniyetin Burçları’ndan ‘15 Temmuz’
araştırması
Medeniyetin Burçları Derneği’nin koordinatörlüğünde “15 Temmuz Darbe Girişimi ve
Kayseri Demokrasi Nöbetlerindeki Toplumsal Algı” ile ilgili saha araştırması gerçekleştirildi.
Projenin yürütücülüğünü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Fatih Ertugay’ın yaptı.
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Medeniyetin Burçları Derneği koordinatörlüğünde yürütülen bir saha araştırması çok önemli
sonuçları ortaya koydu. Konu ile ilgili bilgiler veren Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Dursun, niçin böyle bir araştırmaya destek verdikleri ile ilgili
çıklamalarda bulundu. Ali Dursun şunları kaydetti:
“Dernek olarak çeşitli sivil toplum projelerini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Ertugay hocamızın
yürütücülüğünü yaptığı 15 Temmuz’la ilgili bir saha araştırması yapmayı planladık ve
hocamızın yürütücülüğünde bu çalışmayı gerçekleştirdik. Çalışma sonucunda çok çarpıcı
tespitler ortaya çıktı. Toplumumuzun yaşamış olduğu 15 Temmuz Darbesi sonrasında ortaya
çıkan halk tepkisinin ana dinamiklerinin ortaya konması ve bu konuda yapılan araştırmaların
önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra bu çalışmayı kitaplaştırarak
amuoyunun faydalanmasına sunmayı amaçlıyoruz.”
Projenin yürütücülüğünü yapan, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Fatih Ertugay ise bu saha araştırmasının
içeriği ile ilgili bilgiler verdi. Fatih Ertugay açıklamalarında şunları kaydetti:
“Medeniyetin Burçları Derneği koordinatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz 15 Temmuz Darbe
Girişimi ve buna yönelik halk tepkisinin analizini içeren alan araştırması sonuçları çarpıcı
sonuçlar içeriyor. İstanbul, Ankara, Sakarya, Adana, Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Şanlıurfa ve
Hakkâri illerinde yarı-yapılandırılmış mülakat yöntemi ile temel metodolojik çerçevesi nitel

araştırma tekniklerinden ‘vaka analizi/durum araştırması’ üzerine kurulu çalışmada 150 kişi
ile görüşmeler gerçekleştirildi. Coğrafi olarak kuzey batıdan güney doğuya doğru bir hat
izlenen çalışmada demografik olarak toplumsal dokuya uygun bir örneklem elde edilmeye
çalışıldı. Görüşmeler darbe teşebbüsü akabinde halkın meydanlara çıktığı sürecin ikinci
haftasının başından meydan nöbetlerinin bittiği güne kadar aralıklarla gerçekleştirildi.
Çalışmanın sonuçları ayrıntılı olarak bir kitap halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu kitapta
söz konusu darbe teşebbüsü ve buna karşı halkın gösterdiği tepki ve duruşun ayrıntılı bir
analizini içerecektir. Bu çerçevede yalnızca sahada yapılan yarı-yapılandırılmış mülakat
verilerinden değil, aynı zamanda 15 Temmuz gecesine ve sonrasındaki meydan nöbetlerine
anlam veren bütün yazılı ve görsel malzemeden ve bu bağlamda üretilen söylemsel içerikten
de yararlanılmaktadır. Dolayısıyla ortaya sadece belirli bir alan araştırmasının verileri değil,
geniş bir bağlamda yürütülen bir tahlilin sonuçları konmuş olacaktır. Bu noktada çalışmanın
temel amacı hem darbe teşebbüsü gecesi hem de sonraki gecelerde meydanlara çıkan halkın
davranış kodlarını, onları harekete geçiren etkileri ve motivasyonları, duygu ve düşüncelerini
ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşmak olduğu kadar, Türk siyasal kültürüne ilişkin
yeni sayılabilecek hatta bir boyutuyla bir kırılma olarak kabul edilebilecek bu durumun
anlamlandırılması, anlam matrislerinin ortaya çıkarılması; söz konusu tepki ve duruşun temel
referans çerçevesini ortaya çıkarmak olarak belirlenmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü diğer
illerin yanı sıra Kayseri ili özelinde yapılan yarı-yapılandırılmış mülakatlarda diğer yerlerdeki
verilerle örtüşen bulgular elde edildiği gibi bazı özgünlükler de söz konusudur. Çalışmada, bu
süreçte yapılan benzer çalışmalara paralel şekilde bazı temaların daha belirgin olarak
vurgulandığı gözlemlenmiştir. Vatan, millet, din, devlet, ülke ve milli irade gibi kavramlar
bunlardan en dikkat çekicileri ve en çok ifade edilenleridir. İnsanlar özellikle sayılan bu
değerlerin tehdit ve tehlike altında olduğunu düşündükleri için meydanlara çıktıklarını
belirtmişlerdir. Hatta ciddi oranda bir görüşmeci sayısı da, o gece meydanlara belki bir daha
geri dönemeyeceklerini bilerek çıktıklarını ifade etmişlerdir. Nitekim o gece yaşananlar, bu
ifadeleri bilfiil doğrulamıştır. Bunun yanı sıra gerek darbenin doğrudan faili olarak görülen
yapıya gerekse de dolaylı olarak ilişkilendirilen ulusal ve uluslararası yapılara yönelik derin
bir öfke kendisini göstermektedir. Öte yandan Kayseri bağlamında iki noktanın altını çizmek
gerekir. Kayseri’de yapılan görüşmelerde dikkate değer en önemli hususlardan birisi
çoğunluğun “demokrasi nöbeti” adlandırması yerine “milli irade nöbeti” ya da “vatan nöbeti”
vb. ifadeleri kullanmayı tercih etmeleridir. Bunun nedenini de, söz konusu durumun yani
meydanlarda tutulan nöbetin demokrasi kavramından daha öte ve daha derin anlamlara
karşılık geldiğini, bu nedenle demokrasi nöbeti ifadesinin bu anlamı karşılamakta yetersiz
kaldığını düşünmelerinden ileri geldiğini açıklamışlardır. İkinci olarak da, ilk gece
meydanlara çıkanların büyük bir bölümünün, daha darbe teşebbüsünün ilk saatlerinde
meydanlara indiğidir. Bu da, bu teşebbüse karşı başlangıç itibariyle bireysel
değerlendirmelerle hareket ettiklerini ve darbeye ilişkin olarak apriori bir motivasyonun
varlığını göstermektedir. Ancak var olan tedirginlik ve tereddütlerinin de Cumhurbaşkanı’nın
açıklamalarıyla bütünüyle ortadan kalktığını ifade etmişlerdir. Çalışmada, yarı-yapılandırılmış
mülakatlara katılanların kim olduklarını, kimliklerini belirtecek, kişisel mahremiyetlerini
açığa çıkaracak herhangi bir soru sorulmamıştır. Eğitim, cinsiyet, meslek ve medeni hâl gibi
demografik özellikleri belirten çalışmanın bulgularının yorumlanması açısından önemli olan
bir takım sorular ise katılımcılar tarafından cevaplanmıştır.

Son olarak bu ve benzeri çalışmaların, Türkiye siyaseti ve toplumu için en önemli
kazanımlarından birisinin; toplumsal bir öğrenme sürecinin açığa çıktığı bir vasatı ve bunun
temel dinamiklerini ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu kazanımların kalıcı olmasını
sağladığını; ister ulusal ister uluslararası güç odaklarının topluma ve siyasete siyaset dışı
yollarla müdahale yollarının engellenmesi, imkân ve kapasitelerinin azaltılması noktasında
katkı sunduğunu söyleyebiliriz.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19124.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Çelik ve alüminyum kalaycılığı bitirdi
Develi ilçesinde sezonluk olarak kalaycılık yapan Ferdi Tokgöz, çelik ve alüminyum
malzemelerinin üretilmesiyle birlikte mesleğinin zora girdiğini söyledi.
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Dedelerinden kalan kalaycılık mesleğini yapmaya çalıştığını söyleyen Ferdi Tokgöz, “Yaz ve
kış bu mesleği yapmaya çalışıyoruz. Çelik ve alüminyum ev eşyalarının üretiminin artması
bizim işlerimizi de zora soktu" dedi.
Kalaycılık mesleği ile bir nevi geri dönüşüm yaptıklarının altını çizen Ferdi Tokgöz, "Bakır
eşyaların hurda olarak kullanılmasına da karşıyım. Çünkü bakır eşyalar bizim ekmek kapımız.
Biz kalaycılık yaparak bu bakır eşyaların yeniden kullanılmasını sağlıyoruz. Bakır eşyalar en
çok Kayseri, Aksaray ve Nevşehir illerinde kullanılıyor. Her altı ayda bir bu bakır eşyalar
kalaylanıyor" diye konuştu.
KALAYCILIK NEDİR?
Kalaycılık bakır gereç üretiminin zorunlu kıldığı, onun ayrılmaz bir parçası olan başka bir
zanaattır. Bakır araç ve gereçlerin korunması için, onların belirli aralıklarla kalaylanması
gerekir. Kalay, sürekli kullanım ve ısıtma nedeniyle ortaya çıkan bakır korozyonu ya da
bakırın saklanan yiyeceklerle etkileşime geçmesi sonucunda meydana gelebilecek
zehirlenmelere karşı, açığa çıkacak bakır oksiti ve bakır sülfatı gibi bakır tuzlarını bloke
ederek korunma sağlayan madenî bir malzemedir. O nedenle nerede bakırcılık gelişmişse,
aynı zamanda orada kalaycılık da gelişmiştir. Kalay işi, bakırdan yapılmış bir gerecin
yüzeyine, ak kurşun olarak adlandırılan, parlak kül rengindeki gümüşe benzeyen bir maden
olan kalayın eritilerek dökülmesi biçiminde uygulanan bir tür kaplamacılıktır. Çinko,
alüminyum, çelik ve plastik mutfak ve hamam gereçlerinin yaygınlaşmasıyla bakırcılığın
gerilemesine koşut olarak, kalaycılık da gerilemiş ve yok olmaya yüz tutmuştur.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19125.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Akaryakıta ÖTV zammı!
Akaryakıttan alınan ÖTV'de artışa gidildi. Benzin ve motorinin litresine 20 kuruşun üzerinde
zam geldi. Akaryakıta uzun zamandır bu oranda bir zam yapılmamıştı.

09 Eylül 2016 Cuma 09:32

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin önceki gün benzinin litre fiyatında ortalama 5 kuruş,
motorinin litre fiyatında 6 kuruşluk indirim yapmasının ardından dün araç sahiplerine kötü
haber geldi. Akaryakıttan alınan ÖTV'de artışa gidildi. ÖTV artışı pompaya 20 kuruşun
üzerinde zam olarak yansıdı.
Resmi Gazete'de yayımlandı
Akaryakıt ürünlerini içeren özel tüketim vergisi (ÖTV) benzin, motorin, ev kullanımı hariç
LPG ile madeni yağlar ve solventlerde vergi oranları 20 kuruş artırıldığı Resmi Gazete'nin
bugünkü sayısında açıklandı.
İşte fiyatlar
Karara göre; ÖTV tutarları litre başına 95 oktan benzin için 2,1765 TL'den 2,3765 TL'ye,
kurşunsuz benzin için 2,2985 TL'den 2,4985 TL'ye, motorin çeşitleri için 1,5945 TL'den
1,7945 TL ile 1,5245 TL'den 1,7245 TL'ye yükseltildi. Ayrıca LPG'ye uygulanan ÖTV tutarı
da kilogram başına 1,5780 TL'den 1,7780 TL'ye çıkarıldı.
Değişiklik kapsamında; benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama
ürünlerinin ÖTV tutarlarında yapılan düzenlemeler de yer aldı. (haber7.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19126.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Konut hesabına 15 bin liraya kadar destek
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Konut Hesabı ve Devlet Katkısı"
tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada proje kapsamında mevduat hesabı açarak 3 yıl
düzenli ödeme yapanlara ödeme miktarının en fazla yüzde 20’si ve yine 15 bin liraya kadar
bakanlıklarınca destek sağlanacağını bildirdi.
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Açılan konut hesabı sayısı bini aştı
Bakan Kaya, "Konut Hesabı ve Devlet Katkısı” projesiyle vatandaşları tasarruf yapmaya,
geleceklerini planlamaya teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Her yıl yaklaşık olarak
603 bin çiftimiz yuva kurmakta, evlenmektedir. Bu rakam göz önüne alındığında Konut
Hesabı ve Devlet Katkısı Projesi’nin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır."
değerlendirmesinde bulundu.
Uygulamaya yönelik yönetmeliğin 26 Ağustos'ta yürürlüğe girdiğini aktaran Kaya, şunları
kaydetti:
"Bakanlığımız, bankalarda Konut Hesabı ve Devlet Katkısı projesi kapsamında mevduat
hesabı açarak en az üç yıl düzenli ödeme yapanlara, ödeme miktarının en fazla yüzde 20’si ve
yine en fazla 15 bin liraya kadar destek sağlayacaktır. Vatandaşlarımız aylık ya da üç aylık
periyodlarla hesaplarına para yatırabilecek. Yatırılan miktar için alt sınır 250 lira olacak, üst
sınır ise 2 bin 500 lirayı geçemeyecektir.
Kimler "konut hesabı" uygulamasına başvurabilir?
26 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve başvuruları alınmaya başlayan "Konut Hesabı ve Devlet
Katkısı" uygulamasından yararlanabilmek için 7 Nisan 2016 tarihi itibarıyla, tamamı kendi
adına kayıtlı konut sahibi olmamak, konut edinimine kadar en az 3 yıl ödeme yapmış olmak,
konut edinim tarihini müteakip 6 ay içerisinde gerekli belgelerle hesabın bulunduğu bankaya
başvurmak gerekiyor.
Aileler, 18 yaşından küçük çocukları adına da hesap açtırabiliyor. Konut hesabına bir defaya
mahsus olmak şartıyla en fazla 30 bin lira olacak şekilde üst sınırı aşan bir rakam
yatırılabiliyor.
Konut hesabına sağlanacak devlet katkısı, yapılan düzenli ödeme sürelerine göre şu şekilde
hesaplanıyor:
"Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay olanlar için konut hesabındaki birikim
tutarının yüzde 15'i. Ancak, ödenecek tutar 13 bin lirayı geçemiyor. Düzenli ödeme süresi,
48-59 ay olanlar için birikim tutarının yüzde 15'i kadar ödeme yapılıyor. Buradaki tutar da 14
bin lirayı geçemiyor. Düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar içinse konut hesabındaki
birikim tutarının yüzde 20'si kadar devlet katkısı veriliyor. Bu ödeme süresinde ödenecek
tutar da maksimum 15 bin lira."
1 milyon anneye "doğum yardımı" desteği
Bakanlık olarak, aile kurumunu güçlendirmek, evliliği teşvik etmek, çocuk sahibi olan anne,
babaların yanında olmak amacıyla "doğum yardımı" uygulamasının başlatıldığını hatırlatan
Kaya, "Bu uygulama kapsamında, 15 Mayıs 2015 tarihinden günümüze kadar 1 milyon 327
bin 129 anneye, 576 milyon 138 bin 491 lira ödeme yaptık." dedi.
Bakan Kaya, doğum yardımı uygulamasının "kardeşi" olarak tanımladığı "çeyiz hesabı"
uygulamasına yönelik de şu bilgileri paylaştı:
"Bu projeyle yuva kurmak, evlenmek isteyen gençlerimizin, vatandaşlarımızın destekçisi
olmak istedik. Bankalarımız şu anda çeyiz hesabına yönelik kampanyalar yürütüyor. Bu
çerçevede bugüne kadar açılmış hesap sayısı 13 bin civarında. Bu hesaplarda biriken miktar
da yaklaşık 6,5 milyonu geçmiş durumda. İnşallah orta vadede çok daha büyük rakamlara
ulaşacağız. Böylece gençlerimizin hem birikim yapmalarına hem de evlerini kurmalarına hep
birlikte destek oluyoruz. Devlet olarak katkı yapmış oluyoruz." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19127.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Traktör sayısında Manisa ve Konya
çekişmesi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında
Manisa ve Konya çekişmesi yaşandığını bildirerek, "Son bir yılda traktör sayısı Konya'da 3
bin 341, Manisa'da 2 bin 945 adet arttı.
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Bayraktar, yaptığı açıklamada, Temmuz ayı itibarıyla traktör sayısında, İzmir'in 60 bin 439
adetle üçüncü, Balıkesir'in 59 bin 983 adetle dördüncü, Bursa'nın 59 bin 712 adetle beşinci,
Ankara'nın 51 bin 213 adetle altıncı, Adana'nın 49 bin 553 adetle yedinci, Samsun'un 48 bin
956 adetle sekizinci, Denizli'nin 47 bin 192 adetle dokuzuncu, Antalya'nın 44 bin 483 adetle
onuncu olduğunu belirtti. Kayseri ise 27 bin 260 adetle yirmi yedinci sırada yer aldı.
Traktör sayısı Afyonkarahisar'da 40 bini geçti
Bu illeri traktör sayısında 42 bin 597 ile Aydın, 40 bin 43 ile Afyonkarahisar'da, 39 bin 334
ile Tokat'ta, 37 bin 880 ile Çorum, 35 bin 857 ile Sakarya, 35 bin 59 ile Şanlıurfa, 32 bin 732
ile Mersin, 32 bin 54 ile Kütahya, 31 bin 562 ile Çanakkale, 30 bin 806 ile Yozgat, 30 bin 445
ile Edirne, 30 bin 348 ile Gaziantep'in takip ettiği bilgisini veren Bayraktar, şunları kaydetti:
"Sivas'ta 29 bin 997, Muğla'da 29 bin 584, Tekirdağ'da 28 bin 927, Kastamonu'da 27 bin 845,
Kayseri'de 27 bin 260, İstanbul'da 22 bin 863, Diyarbakır'da 22 bin 221, Malatya'da 22 bin 64,
Eskişehir'de 21 bin 708, Hatay'da 21 bin 63, Isparta'da 20 bin 813, Burdur'da 20 bin 691,
Nevşehir'de 20 bin 391, Bolu'da 20 bin 131, Kırklareli'nde 19 bin 717, Kahramanmaraş'ta 19
bin 452, Amasya'da 19 bin 155, Kars'ta 18 bin 396, Aksaray'da 17 bin 924, Erzurum'da 17 bin
886, Uşak'ta 17 bin 789, Niğde'de 16 bin 427, Osmaniye'de 15 bin 837, Kocaeli'nde 15 bin
722, Adıyaman'da 15 bin 229, Çankırı'da 12 bin 876, Muş'ta 11 bin 203, Kırşehir'de 10 bin
919, Karaman'da 10 bin 841, Düzce'de 10 bin 766, Bilecik'te 10 bin 245, Mardin'de 10 bin
157 traktör bulunuyor.
Traktör sayısı, Ardahan'da 9 bin 834, Elazığ'da 9 bin 448, Zonguldak'ta 9 bin 277,
Kırıkkale'de 8 bin 740, Van'da 8 bin 711, Sinop'ta 8 bin 476, Ağrı'da 8 bin 57, Erzincan'da 6
bin 698, Kilis'te 5 bin 554, Batman'da 5 bin 402, Karabük'te 5 bin 399, Bartın'da 5 bin 188,
Iğdır'da 4 bin 234, Bitlis'te 3 bin 503, Gümüşhane'de 3 bin 464, Giresun'da 3 bin 20,
Bayburt'ta 2 bin 909, Yalova'da 2 bin 644, Siirt'te 2 bin 625, Şırnak'ta 2 bin 530, Ordu'da 2
bin 293, Tunceli'de 1499, Artvin'de 1272, Bingöl'de 1109'da kalıyor.
Traktör sayısındaki yıllık ve aylık artışlar
Traktör sayısının Temmuz ayında 3 bin 913, son bir yılda 69 bin 937 adet artarak 1 milyon
733 bin 851'e yükseldiğini belirten Bayraktar, traktör sayısındaki artışla ilgili şu bilgileri
verdi:
"Son bir yılda traktör sayısı Konya'da 3 bin 341, Manisa'da 2 bin 945, İzmir'de 2 bin 513,
Bursa'da 2 bin 323, Gaziantep'te 2 bin 258, Aydın'da 2 bin 174, Ankara'da 2 bin 56, Denizli'de
2 bin 6, Sakarya'da 1798, Balıkesir'de 1714, Adana'da 1672, Afyonkarahisar'da 1557,
Antalya'da 1502 adet arttı.

Traktör sayısı Temmuz ayında ise Konya'da 182, İzmir'de 129, Ankara ve Sivas'ta 121,
Manisa'da 106, Bursa'da 105, Gaziantep'te 102, Aydın ve Sakarya'da 100 adet artış gösterdi.
Temmuz ayında traktör sayısı Bingöl'de 1 adet gerilerken, Artvin'de 9, Ordu'da 8, Hakkari'de
7, Bilecik ve Bayburt'ta 6, Tunceli'de 4, Trabzon ve Rize'de sadece 2 adet arttı."
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19128.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Cerablus bayramda elektriğe kavuşacak
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'a elektrik akışı
bayramda yeniden başlayacak.
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Cerablus’un terör nedeniyle yaşanan olumsuz tablodan kurtulmasıyla başta elektrik olmak
üzere halkın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verildi. Bu
kapsamda, görevli elektrik dağıtım şirketi Türkiye'den Cerablus'a elektrik tedarikine yönelik
proje için düğmeye bastı. Şirket yetkililerinden edinilen bilgiye, Gaziantep’in Karkamış
İlçesi’nden, Cerablus’a götürülecek elektrik için yaklaşık 3 kilometrelik yer altı hattı
çalışması yapılıyor. Karkamış Dağıtım Merkezi’nden yüksek gerilim hattıyla alınacak 31,5
kilovoltluk enerji, indirici güç trafolarıyla 20 kilovolt seviyesine düşürülecek. Daha sonra bu
enerji yaklaşık 3 kilometre yer altı yüksek gerilim (YG) kablosuyla Cerablus'a verilecek. Söz
konusu yer altı hattının yaklaşık 2 kilometrelik kısmı Cerablus sınırları içinde tesis edilecek.
Suriye'yle 4 yıl sonra yeniden Cerablus'a verilecek elektrikle birlikte 4 yıl aradan sonra
Türkiye, Suriye'ye yeniden elektrik göndermeye başlamış olacak. Türkiye, 2012'nin Ekim
ayına kadar Suriye'ye 15 ay boyunca özel sektör eliyle 2,3 milyar kilovatsaat elektrik
göndermişti. Bu elektrik akışını 2012'nin Ekim ayında Suriye tek taraflı olarak durdurma
kararı almıştı. Türkiye'nin tüm komşu ülkelerle elektrik sistemi bağlantısı bulunuyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19129.html
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Hizmet İş’ten Ulu ailesine destek
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi’nce, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
İdaresi’nde teknik eleman olarak çalışırken talihsiz bir kaza sonucu vefat eden Salih Ulu’nun
ailesine 30 bin Türk Lirası yardım yapıldı.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş
Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hizmet-İş Sendikası Genel Merkezi tarafından
sosyal bir proje kapsamında tüm üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyerek şu
şekilde devam etti, “KASKİ Genel Müdürlüğünde teknik personelimiz Salih Ulu geçirdiği
trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti. Bizler de girişimlerimiz sonucunda ferdi kaza
sigortası yaptırdığımız kuruma talebimizi bildirerek onların istemiş olduğu evrakları temin
ettik. Bugün sonuçlandı ve temin edilen 30 bin Türk Lirası ailesine teslim edildi.” dedi.
Tüm üyelerinin 4 yıldır ferdi kaza sigortası kapsamında olduğunu söyleyen Çelik, “Kayseri
Şubesi olarak ferdi kaza sigortasından 4 yıl boyunca temin edilerek verilen paraların toplamı
250 bin Türk Lirasına ulaştı. Bu tür kazalar inşallah bir daha yaşanmaz. Gencecik hayat dolu
arkadaşlarımız maalesef hayatlarının baharlarında aramızdan ayrıldılar. Tabi ki takdiri ilahi
ama bu olaylar bizleri gerçekten derinden etkiliyor ve çok üzüyor. Dualarımız bu tür kazaların
bir daha yaşanmamasıdır.” diye konuştu.
Çelik, “Yaşamını kaybeden üyelerimizin ailelerini bizler birer emanet olarak görüyoruz. Her
türlü dert ve sıkıntılarında yanlarında olup ihtiyaçlarını gidermek bizim boynumuzun
borcudur. Vermiş olduğumuz bu paralar ailelerin acılarını azaltmayacaktır. Fakat geri de
bırakmış olduğu ve bize emanet olarak gördüğümüz ailesinin ve yakınlarının az da olsa bir
ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden üyelerimize tekrardan Allah’tan rahmet
yakınlarına da başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Kayseri İl futbol hakemliği de yapan Salih Ulu, Rize’de maç yönetmeye giderken geçirdiği
trafik kazası sonrası Gümüşhane’de ağır yaralanmış bir hafta yoğun bakımda yaşam savaşı
vermiş 3 Nisan’da hayatını kaybetmişti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19130.html
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Kurban kesilirken çocuklara izlettirmeyin!
Çocukların soyut düşünce yeteneklerinin 12 yaş itibarı ile geliştiğini belirten uzmanlar, bu
yaştan küçük çocukların kurban kesimini izlemesinin travma etkisi yapacağına dikkat çekiyor.
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Toplumu bir araya getiren bayramların güzel yönlerinin çocuklara anlatılabileceğini belirten
uzmanlar, Özellikle Kurban Bayramı'nda çok somut şekilde yaşadığımız paylaşma ve
yardımlaşma kavramlarını anlatmamız gerektiğine vurgu yaptılar.
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Psikolog Duygu Barlas, soyut
düşünce yeteneğinin 12 yaştan itibaren geliştiğine dikkat çekerek küçük yaştaki çocukların
kurban kesiminden etkilenebileceklerini söyledi. Barlas Kurban Bayramının zor günleri
geride bırakmak için fırsat olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bayramda yeni kıyafetler, topladıkları harçlıklar, sevdikleriyle beraber bir araya geldikleri
bayram sofraları çocukların büyüdüklerinde de hep hatırladıkları güzel hatıralardır. Ancak
Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Özellikle ülkemizin son
dönemini göz önüne alırsak hepimiz için travma olarak adlandırılabilecek olaylar yaşandı. Bu
olaylar yetişkinler kadar çocuklarımızı da etkiledi. Kurban Bayramı atlattığımız bu zor günleri
geride bırakmamız için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Kurban Bayramı'nı mutluluk ve
huzur içinde geçirmek, sevdiklerimizle bir araya gelerek duygusal paylaşımlarda
bulunmalıyız.
“
Uzman Psikolog Duygu Barlas dikkat edilmesi gerekenleri konu başlıkları halinde sıraladı:
Kurban Bayramı çocuğa nasıl anlatılmalı?
Çocuğa Kurban Bayramı'nın açıklanması konusu çok önemlidir. Çocukların 12 yaş itibari ile
soyut düşünce yetenekleri gelişmeye başlar. Yani 12 yaş öncesinde bir çocuk birçok şeyi anlık
olarak ve somut nesneler üzerinden kavrar, çok az şekilde soyut düşünce yeteneği gelişmiştir.
Her ne kadar Kurban Bayramı'nın hikâyesinin sonu biz yetişkinlere göre anlamlı bitse de 12
yaş altında olan bir çocuğa soyut konular olan ölüm ve kurban edilme anlam dışı ve bazen de
korkutucu gelebilir.
Bu yüzden bu yaş çocuklarına bayramın genel olarak nasıl bir anlam taşıdığı anlatılmalıdır.
İnsanlar arası yardımlaşmaya imkân tanıyan Kurban Bayramı'nın başta et dağıtma olmak
üzere paylaşma ve birçok yardımın birlikte yapılmasına olanak sağlayan, birliği ve beraberliği
güçlendiren yönlerinden bahsedilmeli. Böylece bayramın sosyal ve kültürel sonuçlarının
aktarılması sağlanacak bu da çocuğun bayramı anlamasına katkı sağlayacaktır. 12 yaş ve üzeri
çocuklara ise çocuğun duygusal olgunluğu ve soyut konuları kavrama becerisi göz önüne
alınarak aktarım yapılmalıdır.
Çocuk nasıl etkileniyor?
Çocuk için soyut düşünce zayıf olduğundan anlatılan hikâyeyi somut olarak algılayabilir ve
bu durum çocuğa korkunç gelebilir, kafası karışabilir ve korkusunu kontrol etmekte
zorlanabilir. Kontrol edilemeyen korkular ile çocukların uyku düzeni bozulabilir, iştahlarında
dengesizlik olabilir, korku içerikli rüyalar ve kaygı bozuklukları oluşabilir. Bir taraftan
çocuklara hayvan sevgisini ve onlara zarar vermemelerini aşılarken bir yandan da çocuğun bir

kesime tanık olması çocuklarda ciddi bir çelişkiye yol açabilir. Özellikle yaygın bir gelenek
olan, kurban edilen hayvanın kanının çocuğun alnına sürülmesi, en az çocuğun bu kesime
tanık olması kadar travmatize edici etkiyi gösterebilir.
Çocuğun evinde evcil bir hayvan var ise onun da kurban edilip edilmeyeceğine ilişkin
korkular geliştirebilir. Yine bu korkusunu kontrol edemez ise kaygı, uyku bozuklukları gibi
sorunlar ortaya çıkabilir.
Çocukların travma yaşamaması için nelere dikkat edilmeli?
Duygu Barlas, bayram gibi güzellikleri beraberinde getiren bir olayın çocuklarda travmaya
sebebiyet vermemesi için önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek aşağıdaki
tavsiyelerde bulundu:
Öncelikle yaşa uygun bir açıklama yapılmalıdır
Kurban kesimi uygun yerde ve şartlarda yapılmalıdır. Çocuklar bu kesime şahit olmamalıdır.
Eğer çocuk ısrar ile kurban edilecek hayvanın acı çekip çekmediğini sorar ise ona kısaca
hangi koşullarda işlemin yapılacağı aktarılabilir. Kurban Bayramı'nda sağlıksız kesim
koşulları ve kaçan kurbanlar sık olarak haberlere konu olmaktadır. Çocuklarınızı mümkün
oldukça bu tür haberlerden uzak tutunuz. Çocuklar ile kurban kesimi, akan kan veya buna
benzer konularda konuşmaktan kaçının. Bunun yerine bayramın diğer güzellikleri üzerinde
yoğunlaşın ve çocuğunuza bunları aktarın. Gelenek, kültür diyerek çocuğu kurban kesimini
izlemeye zorlamayın. Geleneğimizin ve kültürümüzün sadece kesimden değil, birçok sosyal
faktörden de oluştuğunu unutmayın. Kesim hakkında veya kurban edilme hakkında yapılan
şakalardan uzak durunuz, bunların çocuğunuzun yanında yapılmasına engel olmaya özen
gösterin.
Çocuğun kesime şahit olması durumunda ne yapılmalı?
Duygu Barlas, alınan önlemlere rağmen çocuğun kurban kesimini görmesi halinde yapılması
gerekenleri de şöyle sıraladı:
"İlk olarak çocuğunuza açıklama yapmadan onu dinleyin; kesimi nerede, kiminle ve nasıl
gördü bunu anlamaya çalışın. Çocuğunuz size anlattıktan sonra onu anladığınızı belirtin. Onu
eleştirmeyin, yargılamayın veya onunla dalga geçmeyin. Çocuğunuzun korkusunu,
üzüntüsünü ya da kaygısını ifade etmesini sağlayın. Çocuğun olay ile ilgili düşüncelerini de
ifade etmesini sağlayın ve eğer zorlayıcı duyguya sebebiyet verecek düşünce var ise lütfen
onunla ilgili de konuşun. Eğer olaydan sonra çocuğun kaygısında yatışma olmuyor,
uykusunda ve iştahında halen dengesizlik varsa bir profesyonelden yardım almak gerekebilir."
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19131.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Melikgazi’de ödemeler tamamlandı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı öncesi belediyede işçi
statüsünde çalışanların devlet ikramiyelerinin tam ve zamanında ödendiğini söyledi.
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Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam
ve zamanında ödediklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi
olarak Kayseri nüfusunun yarısına hizmet sunduklarını ve Kayserililerin her sabah temiz bir
çevrede güne başladıklarını kaydetti. Kayseri şehrin ekonomik ve üretim tesislerin yer aldığı,
alış veriş merkezlerin odağı, tarihi mekanların yoğun olduğu Melikgazi ilçesinin her geçen
gün planlı bir şekilde geliştiğini ve büyüdüğünü ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
“Örnek ve referans belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.
Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli
hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu bayram da vardiya usulü görev yapacak tüm ekip
çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bayramlarını kutluyorum. 6772 Sayılı Kanuna istinaden
yılda 4 kez ödenen devlet ikramiyesinin 3. ödemesi bayram öncesi hesaplarına yatırıldı.
Belediyemizde toplam 211 işçi statüsünde çalışanımıza toplam 140.876 lira ödeme yapılarak
bayram alış verişlerine katkı sağlandı.“ dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, bu bayramda da
belediye işçilerin çifte bayram yaptıklarını bundan dolayı da mutlu olduklarını sözlerine
ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19132.html
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"Bir Hayal Bir Oyun" Yarışması'nın
kazananı "Karton Şehir"
Zorlu Holding tarafından çocukların hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla başlatılan "Bir
Hayal Bir Oyun" Yarışması'nın kazananları belli oldu. 1.seçilen eser "Karton Şehir" hikayesi,
26 Mart'ta sahnelenecek.
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"Hayallerine Hayat Ver" marka sloganı ile toplumun tüm kesimlerine yönelik farklı projeler
geliştiren Zorlu Holding, çocukların gizli kalmış yeteneklerini fark etmelerini sağlayarak,
onları cesaretlendirmek amacıyla yaz tatilinde başlattığı "Bir Hayal Bir Oyun" adlı hikaye
yarışmasınının kazananlarını açıkladı. Türkiye'nin dört bir yanından 3. ve 4. sınıf öğrencisi
tam 326 çocuğun yolculuk temalı hikayelerini ilettiği "Bir Hayal Bir Oyun" yarışmasında,
Gökhan Kızıklı, "Karton Şehir" isimli hikayesiyle birinci olarak 10 bin TL'lik ödülün sahibi
oldu. "Rüyalar Alemine Yolculuk" adlı hikayesiyle ikinci olan Nehir Zoe Güller, 5 bin TL;
"Barış Çiçeği" isimli hikayesi ile üçüncü olan İnci Naz Yalçın ise 3 bin TL'lik para ödülünü
kazandı.
Dereceye giren on eserin sahibine eğitim
Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncüye verilen para ödülünün yanı sıra, dereceye giren ilk 10
kişi "Yaratıcı Yazarlık Eğitimi"ne katılarak hikâye yazımı konusunda temel becerilerini
geliştirme şansı da yakalıyor. Çocuklar, alacakları "Yaratıcı Yazarlık Eğitimi ile bir hikâyenin
unsurları, karakterlerin yaratılması, olay örgüsünün yapılandırılması, yaratıcı yaklaşımlar
konusunda bilgi edinirken, metin yazımında hayal kurmanın ve içgörünün önemi konusunda
da bir farkındalık yakalamış olacak. Hikayelerini gönderen çocuklardan en beğenilen 30'unun
eseri ise oluşturulacak öylü kitabında yer alacak ve çocuklar hayallerini kitap sayfalarında
okuma şansını yakalayacak.
"Karton Şehir" Zorlu PSM sahnesinde
Yarışmada birinci seçilen "Karton Şehir" isimli hikayeden yola çıkılarak hazırlanacak tiyatro
oyunu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel olarak Aydın Üniversitesi ve Mimar Sinan
Üniversitesi öğrencilerinden oluşan amatör bir tiyatro ekibi tarafından sahnelenecek. 26 Mart
2017 tarihinde, Zorlu PSM'de izleyici ile buluşacak Karton Şehir oyunu ile, hayallerdeki
kahramanlar tiyatro ile hayat bulmuş olacak. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19133.html
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Tamer’in “kayyum “intikamı
Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu üyeleri, kendisini tekrar başkan seçmedikleri İsmail
Tamer yüzünden yönetimlerinin kayyuma geçtiğini belirttiler.
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Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu (KASİDEF) tarafından düzenlenen basın toplantısında
konuşan Mehmet Birel, federasyona kayyum atanmasında eski başkanlardan milletvekili
İsmail Tamer’in payı olduğunu iddia ederek, yaşanan durumun FETÖ’cü şirketlere atanan
kayyumlarla aynı kapsamda olmadığını söyledi. Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu
üyeleri tarafından, federasyona kayyum atanması ile ilgili bir basın toplantısı düzenlendi.
Yönetim Kurulu adına konuşan Mehmet Birel, yaklaşık iki hafta önce kayyum ataması
yapıldığını dile getirerek, “Eski başkan bunu kamuoyuna ve mahkemeye taşıyarak bizleri,
federasyon tüzel kişiliğini ve dolayısı ile Sivaslı camiasını savunma noktasında bizleri mecbur

bıraktı, gerçekten çok üzgünüz. Çünkü davacı eski başkan İsmail Tamer, davalı Kayseri
Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanlığı. Şu durumu özellikle belirtmek isteriz ki
federasyona atanan kayyum malum süreçte yaşanan FETÖ’cü şirketlere atanan kayyumlarla
aynı kapsamda değil.” dedi. İsmail Tamer intikam alıyor Yaşanan durumu eski başkan İsmail
Tamer’in kendisini tekrar başkan seçmeyen federasyondan ve Sivaslı’dan intikam alması
olarak yorumlayan Mehmet Birel; “Kendi dönemine ait bazı kararlardaki ‘Geldiğimde
imzalarım’ diyerek ihmal ettiği eksik imzaları çıkarları doğrultusunda sonradan kullanma
meselesidir. Bu şikayetlerle hukuka başvurmuş hukuk da bizleri geçici olarak görevden
uzaklaştırmıştır.” diye konuştu. Yanlış bir şey yapmadık Hukuka aykırı hiçbir şey
yapmadıklarını belirten Mehmet Birel, bazı iddialarda bulunarak şunları söyledi: “İsmail
Tamer, genel kurula hazırlık aşamasında bizzat görevlendirdiği Mehmet Birel, Şükrü Özpolat,
Mehmet Sarıkaya, Cafer Kuruçay, Sait Güneş ve Bünyamin Doğan’dan oluşan komisyon
üyeleri karar defterinden kayıtlı dernek ve delegelerden oluşan hazirun listesi, yönetim kurulu
asil ve yedek listesi, denetim ve disiplin kurulu listeleri hazırlanıp genel kurula sunulmuş.
İsmail Tamer ve genel kurula katılan yaklaşık 100 üyenin, izleyici ve basının önünde genel
kurul gerçekleşmiş ve sonuçlanmış. Genel kurul sonunda da divandan söz isteyenlerden biri
de İsmail Tamer olmuş ve yapılan çalışma ve listeler nedeniyle komisyona, birlik içerisinde
yapılan genel kurul nedeniyle delegelere teşekkür etmiştir. Video, basın, resimler, imzalı
evraklar ve de katılımcıların şahitliği delildir. Bu komisyonda yer alan imza atan bazı
arkadaşlar delikanlıca çıkıp imzaladıklarına sahip çıkmamışlardır. Oyuna alet olmuşlardır.
Ayrıca usulsüz kararları genel kurul öncesi kendiler almaya çalışmış bizim tepkimiz üzerine
başarılı olamamışlardır. Bu kararların numaraları 41 ve 42’dir. Başkan önderliğinde bazı
kişiler hile yapmaya çalışmışlardır. Sizin de bir itirazınız olsa genel kurul öncesi yapardınız.
O günden bu güne yaşanan süreçte kendisine soruyoruz. Bu durum apaçık hukuku ve
kamuoyunu yanıltmak değil de nedir?” Sivaslıları yok saymak istiyor AK Parti Milletvekili de
olan İsmail Tamer’in, Sivaslıları yok saymaya çalıştığını öne süren Birel, Tamer’e seslenerek;
“Artık Kayseri kamuoyuna karşı ben Sivaslının temsilcisiyim yalanını kullanamayacaksınız.
Demokrasi meydanındaki sahneyi bile bize yasaklatmak istediniz mi? Vekilliğinizi kullanarak
bizi orda milletimizin onuruna ortak olmaktan alıkoymadınız mı? Unutmayın, sizi biz seçtik.
Efendi olmak için değil, hizmet için. Bu milletin büyük hayalleri var. Çekilin milletin
önünden millet karşısında hiçbir değeriniz yok. Millet karşısında haddinizi bilin. Sizin gibi
millete efendi olacağını zannedenler varsa şimdiden çekilsinler ayak altından. Buna en başta
AK Parti izin vermez. Hodri meydan. İstediğiniz TV’de gelin karşılıklı tartışalım, herkes
görsün. Kim haklı, kim haksız ortaya koyalım” diyerek meydan okudu. Haber-Foto: Ramazan
KARAKUŞ
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Yazarımız Yakışıklı Akit’in Ankara
temsilcisi oldu
Gazetemiz Yazarı, Yeni Akit Gazetesi Kayseri Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Yeni Akit’in
Ankara Temsilciliği’ne atandı.
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Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Serdar Arseven, geçtiğimiz hafta Cuma günü köşe
yazısında veda ettiğini açıkladı. Arseven’den boşalan yere gazetemizin de yazarı olan Hacı
Yakışıklı getirildi. Kayseri Gündem Ailesi olarak yazarımıza yeni görevinde başarılar dileriz.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19136.html
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FETÖ/PDY operasyonunda 67 öğretmen
adliyeye çıkarıldı
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması
kapsamında 'Bylock' kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 67 öğretmen adliyeye
çıkarıldı.
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Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz'daki FETÖ terör örgütünün düzenlediği darbe girişiminin
ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında.
örgütün iletişim programı 'Bylock' kullandığı belirlenen 147 öğretmen hakkında gözaltı kararı
alınmıştı.

'Bylock' kullanan ve 'Anayasal ihlal', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürmeye teşebbüs'
ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından gözaltına alınan 2'si bayan 67 öğretmen,
işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki adli tabiplikte
sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19137.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

“Kurbanlarınızı sucuk yapıp stoklamayın”
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kurban Bayramı öncesinde yaptığı basın açıklamasında
Kayserili hemşerilerini, kurban etlerini sucuk yapıp stoklamamaları konusunda uyardı.

09 Eylül 2016 Cuma 14:38

İl Müftülüğü binasında yapılan basın açıklamasında, Müftü Doç. Dr. Şahin Güven, tüm
Müslüman aleminin yaklaşan Kurban Bayramını kutladı. Kur’an-ı Kerim’de kurban kesme
işleminin kulluk davranışı olarak görüldüğünü söyleyen Müftü Güven, kurban etlerinin, dini
vecibelere uygun biçimde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerektiğini ifade etti.
“SUCUKLAR DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLEBİLİR”
Sucuk ve pastırması ile ünlü Kayseri’de, kurban etlerinin çoğunlukla sucuk yapılıp
stoklandığına tanık olduklarına dikkat çeken Müftü Güven, “Genelde Kayserimizde kurban
etlerinden sucuk yapılarak stoklama yapılıyor. Kayserimize de şu anda 2 bin Doğu
Türkistanlı, 60 bin Suriyeli mülteci kardeşimiz var iken, evlerimizdeki kesmiş olduğumuz
kurbanları sucuk yaparak stoklamanın, Müslüman ahlakı olarak, daha uygun olanının kurban
etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğunu düşünüyorum. Kesmiş olduğumuz
kurbanlarımızı tabi ki ailemizle birlikte huzur içinde bir arada yiyeceğiz, tabi ki gelen
akrabalarımıza ikram edeceğiz. Ancak bununla birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız önem
arz ediyor. Vatandaşlarımız ila ki sucuk yapacaklarsa, yaptıkları sucuktan da ihtiyaç
sahiplerine verebilirler.” diye konuştu.
SADECE ÜÇTE BİRİ EV HALKINA…
Müftü Güven, Hz. Peygamber’in, kurban etlerinin paylaştırılması ile ilgili öneri ve
uygulamalarına dair şu bilgileri verdi:
“Bu hususta Peygamber Efendimizin iki uygulaması var. Birincisi kesline kurbanın üçe
ayrılması. Üçte birinin ev halkına, üçte birinin evimize gelen akrabalarımıza, komşularımıza
ikram edilmesi, diğer üçte birinin de ihtiyaç sahiplerine iletilmesi. Ancak Hicret’in ikinci
yılında Medine’ye konargöçer aileler geliyor. Bu nedenle Peygamber Efendimiz de, kurban
etlerinin 3 günden fazla evde bulundurulmamasını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını
önermiştir.”
BÜYÜKBAŞ HAYVAN 2 YAŞINDA…
Kurban kesimine dair ALO Fetva Hattı’ndan en fazla kurban yaşına dair bilgilendirme
istendiğini belirten Müftü Güven, büyük başta yaş sınırının 2, küçük başta ise en az 6 ay
olması gerektiğini hatırlattı. Müftü Güven, “Eskiden insanlarımız hayvancılıkla uğraştığı için

dişlerine bakıp hayvanın yaşını bilebiliyorlardı. Şimdi de, kurban kesim yerlerindeki, hem
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün hem de bizim yetkililerimize sorarak,
hayvanların yaşından emin olabilirler. Ayrıca küçük baş hayvanda da 1 yaşını doldurması
gerekir. Ama Peygamberimizin izni ile eğer bir kuzu 6 aylık olmuşsa ve annesinin boynuna
yanaşmışsa o da kesilebilir.” dedi.
DÜNYADA 250 BİN HİSSE KURBAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK
Müftü Güven, ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile yürütülmekte olan ve ‘Kurbanlarımız
Kardeşlik İçin’ teması ile başlatılan ‘Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu’
kapsamında Türkiye’de 253, dünyada 130 ülkedeki 530 noktada, 250 bin hisse kurbanın
kesilerek dağıtılmasının hedeflendiği bilgisini verdi. Müftü Güven, organizasyona bağışta
bulunmak isteyenlerin, 11 Eylül günü saat 17.00’a kadar, internet üzerinden bağış yapmak
isteyenlerin de aynı gün gece saat 24.00’a kadar il ve ilçe müftülüklerine müracaatta
bulunabileceklerini kaydetti.
BAYRAM NAMAZI SAAT 06.56’DA…
Müftü Güven, son olarak Kayseri’de bayram namazının saat 06.56’da kılınacağını, Hunat
Camii’nde kendisinin, Camii Kebir’de Uzman Vaiz Abdil Karakuş’un, Organize Sanayi
Camii’nde de Cezaevi Vaizi Mehmet Öztürk’ün vaaz vereceğini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19138.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

RENKLİ TEBEŞİR’DE SANATA DAİR
HER ŞEY VAR
Kendi alanında Kayseri’nin ilk derneği olan Renkli Tebeşir Kültür Ve Sanat Derneği, yeni
sezonu yeni hedeflerle açıyor.

09 Eylül 2016 Cuma 15:01

Yaz sezonunu hazırlık ve eğitim çalışmaları ile geçiren Renkli Tebeşir 2016-2017 sanat
sezonuna hem organizasyon hem de eğitim kursları ile hazırlanıyor.
Ekim ayı başından itibaren Türkiye’nin önde gelen tiyatro gruplarını yine Kayserili
sanatseverler ile buluşturacak olan Renkli tebeşir Kültür Ve Sanat Derneği Başkanı İbrahim
Altuntaş, kurumsal çalışmaların yanı sıra dernek içinde Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile
açılan, Milli Eğitim onaylı sertifikalı birçok kurs bulunduğunu, bu kursların yeni dönemde de
devam edeceğini belirtti.
Yeni dönem yeni kurslar
Uygulamalı tiyatro, diksiyon, drama, solfej, fotoğraf, resim ve işaret dili alanlarında bugüne
kadar açılan kurslardan çok sayıda kişinin yararlandığını ve kurslara ilginin büyük olduğunu
ifade eden Altuntaş, “Her yaşa hitap eden kurslarımızda Kayseri’nin kendi alanında uzman
eğitmen kadrosu ile çalışıyoruz. Misyonumuz gereği sanata dair ne varsa katkı koymak ve

içinde olmak istiyoruz. Profesyonel anlayış ve amatör ruh ile sürdürdüğümüz tiyatro
çalışmaları ile hem çocuklara hem büyüklere hitap ediyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri
içinde yer alıyoruz. Bu sezon Kayseri dışında da faaliyetlerde bulunmak için görüşmeler
yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana ilkelerimizden ve yaptığımız işten taviz vermedik. Bu da
bize aranan bir kurum özelliği kazandırdı. Türkiye’nin önde gelen tiyatro oyunları ve
oyuncuları ile bu sezon da Kayserili sanatseverlere hizmete devam edeceğiz. Yerel de resmi
ve özel kurumlarla kurumsal işbirliği içinde sanata katkı koymayı sürdüreceğiz” dedi.
Emin adımlarla yola devam
Dernek merkezinde her gün farklı branşlarda kursların aralıksız devam ettiğini belirten
Altuntaş, “Yetiştirdiğimiz çok sayıda arkadaşımız artık eğitmen olarak farklı kurumlarda
görev alıyor. Kendini yetiştiren ve bu işi meslek olarak seçen arkadaşlarımız var. Bunlar sanat
adına, Kayseri adına güzel gelişmeler. Renkli Tebeşir Kültür Ve Sanat Derneği artık Kayseri
sınırlarını zorluyor. Başka şehirlerden teklifler alıyoruz. Umarım bu sezon hem Kayseri için
hem de sanat için güzel geçer. Güzel geçmesi için ilkelerimizden taviz vermeden yolumuza
devam edeceğiz “ şeklinde konuştu.
Yeni dönem çalışmalarını Kurban Bayramı sonrası hızlandıracak olan Renkli Tebeşir Kültür
Ve Sanat Derneği Kayserili sanatseverler için yeni sürprizler hazırlamaya devam ediyor.
Haber : Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19139.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Doğu’nun Kayıp Kitapları
Gazeteci-Yazar Ahmet Dinç’in Litera Yayınları’ndan çıkan ‘Doğu’nun Kayıp Kitapları’ adlı
eseri, ‘Stuart Kelly gibi Batılı “kitap yazarlarının” Doğu’ya ve kitaba önyargılı yaklaşımlarına
ciddi eleştiri getiren hem bir reddiye, hem de sahasında ilk olma niteliği taşıyan bir kaynak
kitap.

09 Eylül 2016 Cuma 15:18

Doğu medeniyeti yok sayılıyor Kayseri’yi ziyareti sırasında görüştüğümüz Gazeteci-Yazar
Ahmet Dinç ile, Litera Yayınları’ndan çıkıp geçtiğimiz Mart ayında okuyucusu ile buluşan
‘Doğu’nun Kayıp Kitapları’ üzerine konuştuk. 5 yıllık titiz bir araştırmanın ürünü olan eserin
ortaya çıkış serüvenini anlatan Dinç şunları söyledi: “Batılılar kitap tarihi ve kütüphaneler ile
ilgili gerçekleştirdiği çalışmalarda kendilerini merkeze alıyor, Doğu’yu ve Doğu’da kitap
olgusunu yok sayıyor. Batılılar ve o kitapları okuyanlar, kitap denen şey sanki Batı’da
başlamış, oradan dünyaya yayılmış gibi bir izlenime kapılıyordu. İngiliz yazar Stuart
Kelly’nin ‘Kayıp Kitaplar Kitabı’ diye bir kitabı Türkiye’de yayınlanmıştı. Bu kitabı alıp
okudum. Kitaplar ve kayıplar sanki sadece Batı’da var diye asılsız bir iddiayı dayatıyor.
Doğu’da kitap yok ki kayıp olsun anlayışı vardı. Doğu’dan sadece Konfüçyüs’den bir kayıp
kitap alınmıştı. Koskoca kitapta Doğu’dan ve milyonlarca kayıp kitaplarından hiç
bahsedilmemi,ş hatta yokmuş muamelesi gösterilmiş. Kendi kendime buna bir itiraz

geliştirmemiz gerektiğini düşündüm.” Bunun üzerine, Doğu’nun kayıp kitaplarını araştırmaya
başladığını kaydeden Dinç, yazı ve kitap kavramının Doğu’da başladığını söyledi. “Doğu'nun
kaybolan kitapları bile, Batı'da 250 yıl öncesine kadar yazılmış tüm kitaplardan daha fazladır”
diyen Dinç; “Durum bu iken bunun tam tersini göstermeye çalışıyorlar. Kendi kurdukları
eğreti medeniyetten daha görkemli bir geçmişe sahip Doğu’yu her anlamda yok saymak
işlerine geliyor” şeklinde konuştu. Devlet bir çalışma yapmalı Eserinde Doğu’da kaybolmuş
10 bin civarında kitabı ele aldığını belirten Dinç, Doğu’da bugün kayıp olan kitap sayısının
milyonlarla ifade edildiğini belirtti. Bireysel olarak böyle bir çalışma içerisine girdiğini ve
binlerce kaynak taradığını söyleyen Dinç, Doğu’nun kayıp kitaplarının tam anlamıyla ortaya
çıkarılması için devletler arası işbirliğiyle bir çalışma yapılması gerektiğini anlattı. Doğu’da
kaybolan kitaplar ve türleri ile ilgili de bilgi veren Dinç; “Özellikle İslam medeniyetinin dini
metinleri hadis, fıkıh gibi alanlardaki kayıp kitap sayısı diğerlerine göre çok daha fazla. Bu
sayı milyonlarla ifade ediliyor. Ayrıca Çin’de, İran sahasında ve Hindistan’da da çok kayıp
kitap var. Bunun nedeni zamanın yıpratmalarına, savaşlara maruz kalmaları.” ifadelerini
kullandı. Doğu’nun kitapları neden kayboldu? Kaybolan kitapların nedenleri üzerine de
açıklamalarda bulunan Dinç sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğu’da kitapların kaybolmasının
birçok nedeni var. Bunlardan biri özellikle Moğol istilasıdır. Moğollar Bağdat’taki
kütüphanelerdeki 3 milyondan fazla kitabı tamamen yok etmiştir. Başka bir neden, dönemin
çok önemli insanları; padişah, hükümdar, vezir, zenginler v.b. isimler devrin âlimine
kendilerine özel kitap ısmarlıyordu. Dünyada tek nüsha olsun o da kendilerinde bulunsun
istiyorlardı, bununla övünürlerdi. Bunun karşılığında da yazara iyi bir bahşiş veriliyor ve çok
seçkin bir kitap yazılıyordu. Kitabın dünyada başka bir nüshası olmazdı. Dönemin
padişahlarının, hükümdarlarının ve zenginlerinin kütüphanelerinde bulunan bu tek nüsha
kitaplar herhangi bir işgal, yangın v.b. durumlarda tamamen yok oluyor. Bu tür kaybettiğimiz
kitaplar çoğunlukta… İskender, Aristo’nun emriyle Doğu’nun kitaplarını yok etti Doğu’nun
kitaplarının kaybolma sebeplerinden biri de savaşlardır. Mesela ben farklı bir kültürün
temsilcisiyim ve başka bir kültüre sahip olanlarla savaşıyorum ve orayı tamamen yok
ediyorum. Kültürünü de yok ediyorum ki orası tamamen hafızasını kaybetsin ve bana ram
olsun. Bunun en önemli örneğini Aristo’nun öğrencisi İskender’in Doğu’yu işgalinde
buluyoruz. Aristo, öğrencisi İskender’e sefere çıkmadan önce çok sıkı bir şekilde Doğu’da
gittiği her yerin kütüphanelerini yok etmesini tembihlemiştir. Oysa dünyadaki Aristo imajı şu
anda çok farklı. İskender, hocasının tavsiyesini gittiği her ülkede sonuna kadar uygulamıştır.
İskender, özellikle İran coğrafyasını işgal ettiğinde Pers kültürüne ait yazılı ne varsa yok
etmiştir. Zerdüştlüğün kutsal metinleri Avestalar 12 bin öküz derisi üzerine altın varakla
yazılmış metinler bütünüydü. İskender, ordusundan Avesta’nın tamamının yok edilmesini
istiyor. Bugün Avesta’dan bölük pürçük geriye kalan küçük bir bölümü var. Bunun gibi
binlerce örnek var. Bunun en yakın örneği Bosna’da yaşanmıştır. Bosna’da sadece insan
soykırımı yapılmamıştır. Kültür soykırımı da yapılmıştır. Bosna’nın en büyük kütüphanelerini
(buralarda çok nadide eserler vardı) yok etmişlerdir. Aynı şey 1917’de komünist Ruslar
tarafından da hem kendi ülkelerinde hem işgal ettikleri yerlerde gerçekleştirilmiştir.
Rusya’nın tüm kültürel birikimini yok etmişlerdir. Yine Mao döneminde Çin’de yüzbinlerce
kitap yok edilmiştir.” Kadınların kayıp kitapları Yakın tarihimize de ışık tutan bu eserinde
Dinç, Cumhuriyet döneminde bazı kitapların da yok edildiğini anlatarak; “Kazım
Karabekir’in yazdıklarının tamamını alıp yakıyorlar. Karabekir daha sonra aklında kalanları
kaleme alıyor. Bugün piyasada olan İstiklal Harbimizin Esasları, sadece geriye kalandır ”
dedi. Dinç, tamamen yok edilmiş kütüphaneler üzerine de çalıştığını belirterek, eserde yer
alan bazı ilginç bölümler hakkında ise şunları paylaştı: “Eserimde kadınların kayıp kitaplarını
inceledim. Biz Leyla ve Mecnun’u uydurulmuş bir hikâye olarak bilirdik. Halbuki bu efsane
değil, yaşanmış gerçek bir olay. Leyla ve sevgilisi Kays, Hz. Osman zamanında doğmuş.
Kitapta ikisi hakkında geniş bilgi var ve ikisinin de kayıp kitabı var. Batı’da İskenderiye

kütüphanesini Hz. Ömer’in yok ettiği yönünde bir yalanı yaydılar. Oysa bu kütüphaneleri
kendileri ve bağnaz Hıristiyanlar yok etti. Ben bunu zengin kaynaklardan araştırarak,
savaşlarda ve Romalı Hıristiyan fanatikler tarafından yok edildiğini kanıtladım.” Haber:
Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19140.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Türk Yıldızları'nın yeni komutanı Özatay
oldu
Türk Yıldızları'nın yeni komutanı Özatay oldu

09 Eylül 2016 Cuma 16:00

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde görev yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk
Yıldızları filo komutanlığına, filoda 4 numara gösteri pilotu görevini yürüten Binbaşı Esra
Özatay atandı. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde süpersonik uçaklarla gösteri yapan timin
internet sitesinde yer alan açıklamada, Türk Yıldızları ailesinde son bir yılı Filo Komutanlığı
olmak üzere üç yıl görev yapan Yarbay Şenol Çetin'in, görevini 4 numara gösteri pilotu
olarak görev yapan Binbaşı Esra Özatay'a devrettiği belirtildi. Açıklamada, "Eski Türk
Yıldızları Filo Komutanı Yarbay Şenol Çetin'e görev yerinde başarılar, ailesine mutluluklar
dileriz. Binbaşı Esra Özatay'a ise Filo Komutanlığının hayırlı olmasını ve Türk Yıldızları ile
daha nice başarılar temenni ederiz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19141.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

“KASİDEF’e kayyum sahtekarlıktan
atandı”
AK Parti Kayseri Milletvekili ve Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu kurucu üyelerinden
İsmail Tamer, önceki gün bazı KASİDEF üyeleri tarafından gündeme getirilen iddiaların
gerçeği yansıtmadığını belirterek sert konuştu.

10 Eylül 2016 Cumartesi 01:18

Tamer, “Ortada bir sahtekarlık vardı. Onu gördük. Gerekli mercilere başvurduk. Kayyum
atandı. Süreç bu şekilde gelişti. Hepsi bu. Benimle bir ilgisi yok ” şeklinde konuştu.
Önceki gün Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu üyeleri tarafından bir basın toplantısı
düzenlenmiş ve üyeler adına konuşan Mehmet Birel, federasyona kayyum atanmasında eski
başkanlardan İsmail Tamer’in payı olduğunu iddia etmişti.
Kayseri Gündem gazetesi olarak görüşlerini aldığımız İsmail Tamer zehir zemberek
açıklamalarda bulundu.
Hatayı fark ettik mahkemeye verdik
“Karar defterinde aldıkları kararların hepsi sahte. Ortada bir hata vardı. O hatayı fark ettik.
Mahkemeye verdik. Onlarda inceledi ve kayyum atadı. Olayın benimle ilgisi yok. Onlar
yaptıkları yanlışların bedelini ödüyorlar” diyen Tamer şunları söyledi:
“Orada bir sahtekarlık, üç kağıt var. Onları Dernekler Masasına bildirdim. Dernekler masası
da rapor işlemiş. Mahkemede doğru bulmuş. Yani bilinçli bir şekilde sahtekarlık yapmışlar.
Bunun üzerine de kayyum atanmış. Bundan doğal ne var? Mahkeme şu an devam ediyor.
Onlarla daha hesaplaşacağız. Şu an bir kayyum var zaten görev başında. Ben bir şeye
karışmıyorum. Benim adımı veriyorlar ama benimle bir ilgisi yok. Ben oranın başkanıyım
zaten. Ben devam ediyorum. Bırakmaya niyetim yok.” Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19142.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Cemaatte dev avize korkusu
Camilere ibadet için giden cemaat, bir süre önce yaşanan dev avize kazasının ardından
tedirgin olmaya başladı.

10 Eylül 2016 Cumartesi 01:27

İki hafta önce Kayseri Zümrüt Mahallesi’ndeki Ahmet-Ayşe İnci Camisi'nde Cuma namazı
kılındığı sırada yaşanan ve 11 kişinin yaralanmasına sebep olan avize kazasının ardından,
camileri aydınlatan devasa avizelerin temizlik ve bakımları ile sağlamlık testlerinin yapılıp
yapılmadığı gündeme geldi. Binlerce kişinin ibadet ettiği camilerde tavandan sarkan
metrelerce uzunluğundaki çelik halatlara bağlı şekilde asılı duran dev avizeler, yaşanan
kazanın ardından cemaati tedirgin etmeye başladı. Avizeler kontrol ediliyor Diyanet Sen
Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu, Kayseri’deki camilerde belirli aralıklarla avizelerin
bakımının yapıldığını belirterek, korkulacak bir durum olmadığını söyledi. Kaşıkçıoğlu,
geçtiğimiz günlerde yaşanan kazanın avizeyi takan firmanın bağlantı kollarında yaptığı
hatadan kaynaklandığını, dolayısıyla zincirin kopmadığını, yerinden çıktığını dile getirdi.
Estetiğin bozulmaması lazım Başkan Kaşıkçıoğlu avizelerin camilerin büyüklüğüne göre
yapıldığını belirterek, “Cami içerisindeki estetiğin korunması için avizeler mahya şeklinde
yapılıyor. Çok fazla bir enerji harcamıyor. Zaten perşembeden perşembeye yakılıyor.
Aydınlatma olarak 5 kanal var. Bunlardan sadece birisi yakılıyor. Senede bir kere bakımı
yapılıyor. Bunu da ya cami görevlileri yapıyor, ya da dernek varsa onlar yaptırıyor. Avizeyi
tutan zincirlerin 3-5 yılda bir değişmesi lazım. Çünkü sıcaktan zarar görüyorlar. Kentimizde
ise genel anlamda korkulacak bir durum yok.” diye konuştu. Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19143.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Yöneticilerden 23'ü tutuklandı
Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde kapatılan okul, yurt ve dernek
yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 35 kişiden 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
12 öğretmen adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde,
kapatılan okul, yurt ve dernek yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi yakalanarak
gözaltına alınmıştı. Gözaltında bulunan 35 kişi alınan ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk
edilmişti.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alınan 35 kişiden 23'ü çıkarıldıkları mahkeme
tarafından tutuklanırken, 12 kişi hakkında ise adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı verildi.
‘By Lock’cu öğretmenler adliyede
Diğer yandan 'By Lock' kullanan ve 'Anayasal ihlal', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni
düşürmeye teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından gözaltına alınan 2'si
bayan 67 öğretmen, işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ndeki adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Kayseri'de
Hatırlanacağı üzere İl Emniyet Müdürlüğü tarafından örgütün iletişim programı 'By Lock'
kullandığı belirlenen 147 öğretmen hakkında gözaltı kararı alınmıştı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19144.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Ersin Çimen demokrasi şehitleri için klip
çekti
Kayserili görme engelli sanatçı Ersin Çimen, demokrasi şehitlerini anmak için düzenlediği
klip üzerine “Anne Babam dönmedi mi?” parçasını okudu. Yaklaşan Kurban Bayramı
nedeniyle klip yaptığını söyleyen Çimen, düzenlemeyi bayramı babasız geçiren bütün şehit
çocuklarına hediye ettiğini söyledi.
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Darbe girişimi akşamı vatan için şehit olan yüzlerce kişi Kayserili Görme Engelli Sanatçı
Ersin Çimen’in düzenlediği klip ile bir kez daha anıldı. Sanatçının 2015 yılında çıkardığı
“Gönlümün Bam Teli” kasetinden “Anne Babam Dönmedi mi?” parçası darbe gecesi vatan
mücadelesi yaparken şehit olan yüzlerce kişinin fotoğrafları ve görüntülerinden derlenen klip
üzerine okundu. “Anne Babam gelmedi mi? Bu kaçıncı bayram günü/ Anne Babam dönmedi
mi?” şeklinde başlayan parçanın özellikle bayramı babasız geçiren bütün şehit çocuklarına
ithaf ettiğini belirten Ersin Çimen, ”Demokrasi şehitlerimizin kahramanlıklarını anmak ve
hatırlatmak istedik” dedi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19145.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

CHP 93 yaşında
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, partilerinin kuruluşunun 93. yıl dönümünü kutladı.
Keskin, CHP'nin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 9 Eylül 1923’te "Halk
Fırkası" adıyla kurulduğunu söyledi.
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CHP Kayseri il başkanlığı partilerinin kuruluşunun 93. Yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet
Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Partinin, 1924 yılında Cumhuriyet Halk
Fırkası, 1935 yılında ise Cumhuriyet Halk Partisi adını aldığını ifade eden Keskin, "CHP,
kurucusu ve ilk genel başkanı Atatürk’ün önderliğinde ulusal bağımsızlığı kazanan,
cumhuriyeti kuran, saltanatı kaldıran, hilafete son veren ve ulusal birliği sağlayan partidir.
Hukuk ve eğitim gibi toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla çağdaş Türkiye
Cumhuriyetini biçimlendirmiştir. Ulusal sanayinin ve ekonominin gelişmesine öncülük
etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında tek parti konumunun tüm olanaklarına karşın, çok
partili rejime geçişi sağlayarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde de öncü misyonunu
sürdürmüştür. 1950'li yıllarda üstlendiği muhalefet göreviyle demokratik bir rejimde
muhalefetin kurumsallaşmasına da öncülük etmiştir. Bu kapsamda parlamenter demokratik
rejimin kurumsallaşmasına dönük değişimleri gerçekleştirme ve temel hak ve özgürlükleri
geliştirme mücadelesi vermiştir. “dedi.
Keskin, CHP'nin 1960'lı yıllarda Türkiye'nin yaşadığı modernleşme sürecinin yansımaları
olarak ortaya çıkan göç, kentleşme, sanayileşme gibi dinamikler çerçevesinde toplumsal
sınıfların olgunlaşmasıyla birlikte sola açılarak kendisini siyaset yelpazesinde "ortanın
solunda" konumlandırdığına dikkati çekerek, 1970'li yıllarda ise ideolojisini "demokratik
sol" kavramıyla tanımlayan CHP'nin, sosyal reformları hedeflediğini anlattı.
CHP'nin sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini de benimsediğini belirten Keskin, "15
Temmuz darbe teşebbüsü sonrası görüldü ki, devletin tüm kurumları 15 yıldır iktidarda olan
AKP eliyle liyakatsiz insanların eline terk edilmiştir. Kurumlar görev ve sorumluluklarını
yerine getiremez olmuştur. Bu durumdan çıkışın yolu bellidir. Demokrasi, hukukun
üstünlüğü, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin sağlanmasıdır. Çıkarılan kanun
hükmünde kararnamelerle, cadı avı yapılmamalıdır. Yeni mağduriyetler yaratılmamalı,
hukuka uygun hareket edilmelidir. Devleti kuran parti olarak CHP, ülkenin çimentosudur."
açıklamasını yaptı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19146.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

KASKİ bayrama hazır!
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce yaklaşan Kurban Bayramı tatili nedeniyle bir takım tedbirlerin
alındığı belirtildi.
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KASKİ Genel Müdürlüğü, 9 günlük bayram tatili süresince 42 adet otomatik ödeme noktası
(akıllı vezne) ile 24 saat hizmet verecek. Aboneler, su faturalarını herhangi bir gecikme
yaşamadan bu noktalardan kolaylıkla ödeyebilecekler. Ayrıca bayram bitiminde idari tatil
olan 16 Eylül cuma günü de KASKİ, Elektrik Şirketi ve Cumhuriyet Meydanı yer altı
çarşısında bulunan vezneler sabah 08.00’dan 17.00’a kadar su faturası tahsilatı yapacak.
Vatandaşların kanalizasyon konusunda sorunsuz bir tatil geçirmeleri için bayram boyunca
kepçeler ve kanal açma araçları sabah 08.00’dan 24.00’a kadar hizmet verecek. İçme suyu
adına oluşabilecek rutin arızalar nöbetçi ekipler tarafından giderilecek.
Alınan önlemlere karşın olası bir su veya kanalizasyon arızası durumunda abonelerin, 185 Alo
KASKİ veya 432 0 432 numaralı telefona haber vermeleri halinde sorunları en kısa sürede
giderilecektir. Arıza ekipleri Kayseri merkez ve 16 ilçede bayram boyunca çalışmalarını
sürdürecek.
Bu vesile ile tüm vatandaşların Kurban Bayramını tebrik eden KASKİ Genel Müdürlüğü,
Kayseri halkının huzurlu ve rahat bir bayram geçirmesi için çalışmalarını aralıksız
sürdürmeye devam edecek. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19147.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

İşçilerden ödüllük davranış!
Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan işçiler, görevleri esnasında çöp
konteynırını boşaltırken bir el çantası buldu. İşçiler içinde değerli eşyaların olduğu çantayı
Yenişehir Polis Karakolu’na teslim etti. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu örnek
davranışlarından dolayı işçileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
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İçinde önemli evrakların yanı sıra, kredi kartları, nüfus cüzdanı, kol saati gibi değerli
eşyaların olduğu çantayı, Yenişehir Polis Karakoluna teslim eden işçiler, çantayı sahibine
ulaştırılmasını sağladı. Başkan Çolakbayrakdar, çanta sahibinin Kocasinan Belediyesine
gönderdiği teşekkür mesajıyla konuyu öğrendi.
Başkan Çolakbayrakdar, onurlu bir davranış sergileyen işçilere teşekkür ederek, “Görevlerini
yerine getirirken çöp konteynırında el çantasını bulan arkadaşlarımız hiç tereddüt etmeden
yetkililere bu çantayı teslim etmiştir. Aslında olması gereken bu gibi davranışlar, günümüzde
çok fazla olumsuzluklar duyulup ön plana çıktığı için özellikle örnek teşkil etmektedir.” diye
konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, “İşçilerimiz ecdattan öğrendikleri doğru davranışları yerine
getirdi. Bundan dolayı yöneticiliğini yaptığım bu kurumda böyle çalışanlarımızın olması
gurur vericidir. Bu güzellikleri takdir edip, ödüllendirmek gerekiyor. Çünkü iyiliklerin devam
ettiğini göstermek adına ödüllendirmek en güzel yöntemdir. Bundan dolayı dürüstlükleri ile
hem kendilerine hem belediyemize yakışır şekilde hareket eden arkadaşlarımız Mehmet
Sevgin, Uğur Erişkan ve Uğur Kafa’ya teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Onurlu bir davranış sergileyen çalışanlarımızın herkese
örnek olmasını temenni ediyorum.” diyerek noktaladı.
Ziyarette konuşan temizlik görevlileri ise, hiç düşünmeden çantayı yetkililere teslim etiklerini
belirterek, çantanın sahibine teslim edildikten sonra çok mutlu olduklarını ifade etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19148.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Vali Kamçı’dan Bayram mesajı
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
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Vali Süleyman Kamçı, "Tüm İslam aleminde ve cennet yurdumuzda olduğu gibi güzel
şehrimiz Kayseri’de de birlik ve beraberliğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi karşılıklı sevgi ve
saygı duygularıyla pekiştiren bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmış bulunuyoruz" ifadesinde
bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü: "Milletimizin mayası olan yardımlaşma ve
dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin yaşandığı bayramlar yoksulun, yetimin,
düşkünün korunup kollandığı, kırgınlıkların yerini sevgi ve barışın aldığı, kin ve nefretin
bertaraf edildiği ve dini vecibelerimizin yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığımız istisnai
günlerdir. Son zamanlarda ülkemizde, çevre ülkelerde ve dünyanın dört bir yanında yaşanan
terör olaylarının, akan kan ve gözyaşının durması için yüreklerimizde beslediğimiz umutların
bu mübarek günler hatırına gerçeğe dönüşmesi en büyük dua ve temennimizdir. Bayram
yakınlıktır, yakınlaşmadır. İdrak etmekte olduğumuz Kurban Bayramı’nın bütün insanlığın
kalplerinin birbirine yakınlaşmasına vesile olması yegane ümidimizdir. Bu duygu ve
düşüncelerle siz değerli halkımızın, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban

Bayramı’nı kutluyor, bayramın herkese sağlık, huzur, sevgi ve esenlik getirmesini niyaz
ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19149.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kayseri’de hava trafiği arttı
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Ağustos Ayı Havalimanı
İstatistiklerine göre; Ağustos ayında Kayseri Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 172 bin 250,
dış hat yolcu trafiği 43 bin 679, toplamda ise 215 bin 929 oldu.

10 Eylül 2016 Cumartesi 10:51

2016 yılı Ağustos ayında Kayseri Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla bin 282 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 318 olmak
üzere toplam uçak trafiği bin 600’e ulaştı.
2016 yılı Ağustos ayında Kayseri Havalimanı kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise
toplamda 2 bin 903 ton olarak gerçekleşti.
2016 Yılı Ağustos Sonu gerçekleşmelerine göre;
Kayseri Havalimanı’ndan; bir önceki yılın ilk 8 ayına göre yüzde 3 artışla 1 milyon 353 bin
729 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 3 artışla 10 bin 479’a, kargo,
posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise 13 bin 850 tona ulaştı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19150.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Nursaçan’dan Bayram mesajı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kurban Bayramı
nedeniyle bir mesaj yayımladı.
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Mesajında, "Kardeşlik duygularının had safhaya ulaştığı, küskünlerin barıştığı, sevgi ve
merhametin her anlamda kalplere yerleştiği, komşu, akraba ve dostların ziyaret edildiği,
öksüz, yetim ve ihtiyaç sahiplerinin sevindirildiği gün olan Kurban Bayramı’na bizleri
ulaştırdığı için Yüce Allah’a hamd olsun" ifadesinde bulunan Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan, mesajını şu şekilde sürdürdü: "Bayramlar, kardeşlik, birlik,
beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Yetimlerin,
öksüzlerin, gariplerin, güçsüzlerin, darda kalmışların güldüğü, komşuluk ve akrabalık
ilişkilerinin sıklaştığı bayramlarda millet bağımız sağlamlaşır, kenetlenir. Elbette milletimizin
arasına nifak sokulmaya, kardeşliğimize çomak sokulmaya çalışıldığı zamanlar da oldu. Ama
hamdolsun ki aziz milletimiz, her türlü badireyi, her türlü zorluğu aşmayı başardı. Bu duygu
ve düşüncelerle, terör ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı kahramanca mücadele eden
ve milli iradeye sahip çıkan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ederken; Kurban
Bayramı’nın Tüm İslam Alemi’ne, ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlar getirmesini
Cenab-ı Mevla’dan niyaz ederken sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi
temenni ederim." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19151.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kayserigaz’da bayram mesaisi
Kesintisiz ve güvenli doğalgaz sağlamak için çalışmalarına hız veren Kayserigaz, Kurban
Bayramı sebebiyle mesaiye başladı.
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Abonelik başvurularının artması ve doğalgazın kullanıma açılmasını bekleyen abonelerin
yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mağdur olmamaları için Kayserigaz İç Tesisat Birimi mesai
saatleri sonrasında ve hafta sonu da çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.
Kayserigaz İç Tesisat Sorumlusu Mehmet Onur Aydın, mevsimsel olarak artan doğalgaz
abonelikleri sebebiyle, abonelerin doğalgazsız kalmamaları için İç Tesisat Birimi olarak
çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını, Kurban Bayramı öncesinde doğalgazlarının açılması için
kontrol ve onay süreci tamamlama işlemlerinin mesai saati sonrasında da devam ettiğini ve
bayram öncesinde hafta sonu da çalışmaya devam edecekleri belirtti. Müşteri memnuniyeti
kavramının kendileri için oldukça önemli olduğunu vurgulayan İç Tesisat Birim Sorumlusu
Mehmet Onur Aydın, "Bir tek abonemizin bile sorun yaşamasını istemeyiz, bu hassasiyetle
ekibimle birlikte güvenli ve kesintisiz gaz arzının sağlanması için gerekli aksiyonları alarak
bayram öncesinde hafta sonu mesai yaparak abonelerimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.
Kurumsal haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19152.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
Kurban Bayramı‘na sayılı günler kala Talas Anayurt bölgesinde KASKİ Tesisleri yanında
kurulan Kurban Pazarı’nda satıcılar vatandaşları bekliyor.
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Kurban bayramına çok kısa bir süre kala kurban pazarlarındaki yoğunluk ta artmaya başladı.
Kentin çeşitli bölgelerinde kurulan pazarlarda alıcılar bütçelerine uygun kurbanlık alabilmek
için kıyasıya pazarlık ederken, satıcılar ise mallarını zararına vermemek için direniyor.
Talas’ta Anayurt bölgesi ile Tavlusun yol ayrımında kurulan kurban pazarında satıcı ile alıcı
arasındaki bu pazarlıklar bazen saatlerce sürerken ortaya renkli görüntüler çıkıyor.
”Alıcı için pahalı, üretici için ucuz”
Kurban pazarına Tomarza’dan gelen Zülfikar Şahin "Geçen yıla göre fiyatlar hemen hemen
aynı. Bugün ve yarın işlerin hareketleneceğini düşünüyorum. Vatandaşlar fiyatı beğenmiyor.
Alıcı için fiyat pahalı, bizim için ise ucuz. Küçükbaş hayvan fiyatlarımız 500-900 TL arasında
değişiyor. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanlarım var.” diye konuştu.
“Fiyat sorup gidiyorlar”
Vatandaşın fiyat sorup döndüğünü aktaran Galip Şimşek de, “Fiyatlarda geçen yıla göre artış
yok. Son güne doğru hareketlilik olacağını düşünüyorum. Kurban pazarının yerini bilmeyen
çok vatandaşımız var.
Arife gününden umutluyuz
Kayseri’nin Tomarza ilçesinden gelen Adem Karcıoğlu, "Yaklaşık 1 hafta önce pazara
hayvanlarımı getirdim. Şu an için hareketlilik yok. Büyükbaş hayvanlarımızın fiyatı 4 bin 500
ile 12 bin TL, Küçükbaş fiyatlarımız ise 500 TL ile 900 TL arasında değişiyor. Bugün ve
yarın (arife) günü inşallah beklediğimiz olacak. Umutluyuz.” diye konuştu.
Pazarın gözdesi “Paşa”
Pazarın gözdesi ise 1 ton ağırlığındaki “Paşa” lakaplı tosun. Adem Karcıoğlu’na ait olan
ihtişamıyla göz kamaştıran “Paşa” 14 bin liraya alıcısını bekliyor.
Satıcıların su ve tuvalet isyanı
Bölgede kurulan hayvan pazarında satıcıların hemen hemen hepsi kendilerine uygun
koşulların oluşturulmadığından yakınarak, “Tuvaletler hijyenik değil. Kapısı tutmuyor.
Hayvanlarımız çeşmelerdeki sulardan içmiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Zor durumdayız.
11 ay hayvanlara bakıyoruz. Bize 1 hafta kalabileceğimiz bir yer oluşturulmuyor” diye dert
yandılar.Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19153.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Saatleri artık geri almayacağız!
Uzun süredir gündemde olan yaz saatinin kalıcı olması uygulamaya geçti. Böylelikle sadece
kamunun kullandığı 08.00-17.00 mesai saatleri için yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlanacak.
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Gün ışığından daha fazla yararlanmak için yaz saati uygulamasının yıl boyunca
sürdürülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 7 ay boyunca kullanılan
yaz saati uygulaması yıl boyunca geçerli olacak. Ayrıca 14 Mart 2016 tarihli Bakanlar Kurulu
kararında yer alan "30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması"
ibaresi de yürürlükten kaldırıldı. Bu kararla artık saatlerin geri alınma uygulaması rafa
kalkmış oldu.
Enerjide büyük tasarruf
amunun kullandığı 08.00-17.00 mesai saatleri için yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlanacak.
Tasarruf özel sektörün kullandığı 08.30-17.30 ya da 09.00-18.00 saatleri arası mesailer de
dikkate alındığında 2.5 milyar liraya çıkabilecek. Ancak Avrupa ülkeleri ile saat farkı
açılacak. Sabahları karanlıkta kalkılacak, akşamları ise karanlığa kalınmayacak.
Gün ışından en fazla yararlanılacak mesai saati
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaz saati uygulamasına yönelik bir süre önce gün
ışığından en fazla yararlanılacak mesai saatlerine yönelik bir çalışma yaptı. Çalışmada, tüm
yıl boyunca yaz saati uygulamasının gerek aydınlatma amaçlı elektrik tüketimi açısından
tasarruf sağladığı, gerekse aydınlıkta kalma süreleri açısından daha olumlu olduğu tespit
edildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Yaz Saati Uygulaması Etki Analiz Sonuç Raporunda gün
ışığından en fazla yararlanılan mesai saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi. Yaz saati
uygulaması sabit kaldığında, bu saatler için Türkiye toplam elektrik tüketiminde yüzde 1,32
yani 2,3 TWh tasarruf sağlayabilecek. Bu tasarrufun tüketici maliyeti karşılığı ise 977 milyon
lira olarak hesaplandı. Değişik mesai saatlerine göre ise tasarruf miktarı artabiliyor. Saat
08.30-17.30 arasında 2.6 milyar lira, 09.00-18.00 arasında ise 2.4 milyar lira arasında tasarruf
sağlanabileceği hesaplandı. Yaz saatinin tüm yıla yayılması halinde mesai saatlerinin 08.0017.00 için karanlıkta kalma süresinin toplam 266 bin 155 dakika azaldığı belirlendi.
(finanshaber.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19154.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Şeker'den çiftçilere avans
Kayseri Şeker; Sivas, Kayseri, Yozgat ve Nevşehir illerinde sözleşmeli pancar ekimi yapan
çiftçilere 9 Milyon TL Kurban Bayramı avansı dağıttı.
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Kayseri Şeker ile 2016-2017 kampanya döneminde sözleşmeli pancar ekimi yapan 9 bin 571
çiftçisi ile yapmış olduğu sözleşme üzerinden ton başına 4 TL olmak üzere 7-8 Eylül
günlerinde toplamda 9 Milyon TL’nin Kurban Bayram avansı olarak çiftçilerin hesabına
aktarıldığı belirtildi.
Kayseri Şeker yetkilileri, tüm çiftçilerin ve İslam aleminin Kurban Bayramının huzurla
geçmesi temennisinde bulundu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19155.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

ERÜ hastanelerinde bayram düzenlemesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri hasta ziyaret saatlerinde Kurban Bayramı
münasebetiyle değişikliğe gidildi.
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Buna göre Kurban Bayramının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri, 12-15 Eylül 2016
tarihlerinde hasta yakınları hastalarını 10.00-15.00 saatleri arasında ziyaret edebilecekler.
Çocuk Klinikleri ve Yoğun Bakım Ünitelerinde hasta ziyaret saatlerinde herhangi bir
değişikliğe gidilmedi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, yaptığı
açıklamada, bayram münasebetiyle gerek klinikler ve gerek acil serviste gerekli bütün
tedbirleri aldıklarını belirtti.

Başhekim Doğru, “Başta hastanelerimizden sağlık hizmeti alan hastalar olmak üzere,
personelimiz ve tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutlar ve hayırlara vesile olmasını
dilerim” ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19156.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

İntiharın anahtar kelimeleri
İntiharın bir "yardım çığlığı" olduğuna dikkat çeken uzmanlar, kişinin öncesinde birçok
davranış ve konuşması ile de intihar edeceğini belli ettiğini söylüyor. 'Kendime zarar
vermekten korkuyorum', 'Yaşamak anlamsız geliyor', 'İntihar dışında başka çare kalmadı'
cümleleri ise intihara ilişkin anahtar kelimeler.
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Dünyada her 3 saniyede bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Bu girişimlere yüzde 80
doğrudan bir ruhsal hastalık neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl Dünya
İntiharı Önleme Günü olarak anılan 10 Eylül'de intihar davranışı ve intiharı önleme
konularında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL
Hastanesi'nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Mahir Yeşildal, intiharların yaklaşık yüzde 80'inin
doğrudan bir ruhsal hastalıkla ilişkili olduğunun kanıtlandığını söyledi. Majör depresyon,
bipolar affektif bozukluk ve psikotik bozukluklarda intihar oranının yüksek olduğuna dikkat
çeken Dr. Mahir Yeşildal, şu değerlendirmelerde bulundu: İntiharlara büyük oranla ruhsal
hastalıklar götürüyor! "İntihar, kişinin istemli şekilde kendisinin ölümüne yol açma eylemi
olarak tanımlanabilir. Sıklıkla çaresizlik hissinin sonucu olarak ortaya çıkar ve maalesef
modern çağın insanı çözümlerin tükendiğini hissettiğinde intiharı çözüm gibi görebiliyor.
Maddi sorunlar ve kişiler arası çatışmalar intihara sebebiyet veren stres etmenlerinin başında
gelir. İntiharların yaklaşık yüzde 80'inin doğrudan bir ruhsal hastalıkla ilişkili olduğu
kanıtlanmıştır. Majör depresyon, bipolar affektif bozukluk, psikotik bozukluklarda intihar
oranı yüksektir. Eş zamanlı olarak alkol ve madde kullanımının olması olasılığı arttırır. Majör
depresyonda intihar oranı yüzde 9-15 arasındadır. Bipolar affektif ve psikotik bozukluk da bu
orana yakındır. Depresyon nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların yüzde 15'i daha sonra
intihar nedeniyle yaşamını yitirmektedir." Erkekler silah, kadınlar kimyasal madde kullanıyor
Dünya üzerinde her yıl 1 milyon kişinin intihar yoluyla hayatını kaybettiğini belirten Dr.
Yeşildal, "Her üç saniyede bir intihar girişimi olmakta, her 40 saniyede intihar nedeniyle bir
kişi ölmektedir. Ülkemizde son 10 yılda yaklaşık 29 bin kişi, yalnız 2013 yılında ise 3 bin 189
kişi intihar sonucu hayatını yitirmiştir. Bu rakamın yüzde 27'sini kadınlar, yüzde 73'ünü ise
erkekler oluşturmaktadır. Tamamlanmış intiharlar erkeklerde kadınlardan 3-4 kat fazla iken
intihar girişimlerinde bu oran tersine dönmektedir. İntihar aracı olarak erkekler ateşli silahları,
kadınlar da kimyasal maddeleri daha çok kullanmaktadırlar. Genç erişkin ve ergenlerde
intihar ölüm nedenleri arasında önemli bir yere sahiptir. Kaza ve cinayetlerden sonra üçüncü
sıradaki ölüm nedenidir" diye konuştu. İpuçları göz ardı edilmemeli İntihara yönelecek kişinin

öncesinde mutlaka bir ipucu verdiğini, bunların mutlaka dikkate alınıp doğru
değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Mahir Yeşildal, şunları söyledi: "Öncelikle bilmek
gerekir ki intihar bir yardım çığlığıdır. Birey öncesinde bir çok davranışı ve konuşması ile
bunu belli eder; 'Kendime zarar vermekten korkuyorum', 'Yaşamak anlamsız geliyor', 'İntihar
dışında başka çare kalmadı' gibi. Bu gibi ipuçlarının göz ardı edilmemesi gerekir. İntiharın
çözüm yolu olduğu bilince hakim olmuştur. Ancak harekete geçilemediği durumlar da
olabilmektedir. İntiharla ilgili halk arasındaki en yaygın yanlış inançlardan biri, hayatına son
verme tehdidinde bulunanların bu eyleme girişmeyecekleridir. Tüm psikiyatrik araştırmalar
bunun tersini göstermekte olup, intihar edenlerin yüzde 40'ından fazlasının bu niyetini açıkça
ifade ettğini, yüzde 30'dan fazlasının da intihardan birkaç ay önce ölüm ve ölmekten söz
ettiğini ortaya koymaktadır." Bu belirtiler dikkate alınmalı İntiharın kesin olarak önceden
tahmininin her zaman mümkün olmadığını belirten Yeşildal, ancak bazı belirtilerin özellikle
ciddiye alınarak kişinin psikiyatrist tarafından değerlendirilmesinin sağlanması gerektiğini
söyledi. Dr. Mahir Yeşildal, bu belirtileri de şöyle sıraladı: "Birey sürekli ölümden
bahsediyor, düşünceleri bununla meşgulse. Bireyde klinik düzeyde depresyon mevcutsa.
Ölümle sonuçlanması muhtemel şekilde riskli davranışlar sergiliyorsa: Hayati ilaçlarını
almayı reddetme, hızlı araba kullanma gibi. Önceden ilgilendiği etkinliklerden uzak durmaya
başlamışsa. Çaresiz, yalnız ve suçlu hissettiğini ifade ediyorsa. Birey son dönemlerde ileri
düzeyde keyifsiz, isteksiz, kaygılı olduğu halde aniden neşeli ve sakin bir yapıya büründüyse
ve kişi intihar isteğini açıkça belirtiyorsa ciddiye alınmalı ve psikiyatrik destek alması
sağlanmalıdır." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19157.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Okul öncesinde çocuklara göz muayenesi
yaptırın
Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Altan Göktaş, periyodik göz
muayenesi yaptırmayan velileri uyararak, okulların açılmasına sayılı günler kala çocuklarını
mutlaka bir göz doktoruna götürmeleri gerektiğini vurguladı.
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Göz yapısı, doğumdan itibaren görsel ve yapısal olarak hızlı bir değişime uğruyor. Bu
değişim, özellikle ilkokul hayatına başlanan yıllarda gerçekleşiyor. Bu nedenle ortaya
çıkabilecek göz sorunlarının erken teşhis edilmesi, normal bir görme gelişimi için oldukça
önemli.
Okul öncesi dönemde yapılan göz muayenesinin hem çocuklarda okul başarısını artırdığını
hem de göz tembelliği yaratabilecek göz hastalıklarının erken teşhis ve tedavisini sağladığını

ifade eden Doç. Dr. Altan Göktaş, gözün gelişimi ile ilgili şu bilgileri verdi:
"Bebeklik çağında birinci ayda ışık refleksi, ikinci ayda göz kırpma refleksi, üçüncü ayda obje
takibi, dördüncü ayda renkli görme, altıncı ayda da üç boyutlu görme ve derinlik hissi
gelişiyor. 3 yaşında göz gelişiminin yüzde 95'i tamamlanıyor. Doğumdan itibaren periyodik
yapılan göz muayeneleri, doğuştan ya da gözün gelişim sürecinde ortaya çıkabilecek
sorunların erken teşhisinde ve tedavisinde çok önemli avantajlar sağlıyor"
Göz tembelliğine dikkat!
Ana sınıfına ya da ilk okula başlayacak çocukların da okul öncesi göz muayenesinden
geçmesi çok önemli. Bu muayenelerde, bazı görme sorunlarının yanı sıra, gelişimi sırasında
belirti vermeyen göz tembelliği sorunu da saptanabiliyor. Göz tembelliği oldukça sık
rastlanan bir görme bozukluğu. Ne kadar erken teşhis edilirse, tedavideki başarı oranı da o
derece artıyor. Göz tembelliğinin önlenmesi için ilk 10 yaş çok önemli. Eğer kritik olan bu
eşik aşılırsa yani tedaviye 10 yaşından sonra başlanırsa, tembellik kalıcı bir sorun haline
gelebiliyor. Göz tembelliği ve buna neden olan durumlar ailesel geçiş gösterebildiği için
tembellik tespit edilen çocukların kardeşlerinin de mutlaka göz muayenesinden geçirilmesi
gerekiyor.
Bir veya her iki gözde görme azlığı olarak bilinen göz tembelliğine şaşılık, göz bozukluğu ve
kornea lens gibi gözün saydam tabakalarının doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan
bozukluklarının neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Altan Göktaş, "Bu hastalıklar görme
merkezinde net bir görüntü oluşmasını engelliyor ve erken tedavi edilmezse kalıcı tembelliğe
yol açıyor. Yani; göz tembelliği tedavisine ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi sonuç
alınıyor" dedi.
Tedavi, nedenine göre belirleniyor
Göz tembelliğinde tedavi nedene yönelik oluyor. Doç. Dr. Altan Göktaş, nedeni şaşılık olan
göz tembelliğinin tedavi yöntemini şu sözlerle anlattı:
Şaşılıktan kaynaklanıyorsa; içe veya dışa kayma şeklinde, zaman zaman ortaya çıkan veya
devamlı olabilen şaşılık sorununda, gözlük, kapama tedavileri ve cerrahi tedaviler başarıyla
uygulanıyor. Bu tedavilerden hangisinin tercih edileceği şaşılığın tipine göre tam bir göz
muayenesinden sonra değişebiliyor.
Göz bozukluğu varsa; göz bozukluğu olan kişilerde kusurun derecesine uygun bir gözlük
düzeltmesi ve kapama tedavisi uygulanıyor.
Hipermetropi varsa; kırma kusurları arasında tembellik yapma riski en yüksek olan grup olan
hipermetropi, içe kayma şeklinde şaşılığa da neden olabiliyor. Özellikle 3'ün üzerinde
hipermetropisi olan ve gözler arasında 1'in üzerinde fark olan çocuklarda tembellik riski
oldukça yükseliyor. Bu grupta olan çocuklarda erken gözlük kullanımı ve kapama tedavisine
erken başlamak gerekiyor.
Nadir hastalıklar da belirti veriyor!
Nadiren görülen birtakım göz hastalıklarının da çocukluk çağında tespit edilmesi önem
taşıyor. Bazı belirtilerin önemli göz hastalıkları için uyarıcı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Altan
Göktaş, "Örneğin, gözde sulanma gözyaşı kanal tıkanıklığı veya glokom, gözde fark edilen
beyaz yansımalar ise katarakt, göz arkası hastalıkları veya kitle oluşumlarının belirtisi olabilir.
Anne-babalar bu tür durumlarda da dikkatli olmalı ve çocuklarını mutlaka göz muayenesinden
geçirmelidir" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19158.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Uzmanından bayramda beslenme önerileri
Kayseri Acıbadem Hastanesi Diyetisyeni Esra Kula, kurban bayramında doğru beslenme ile
ilgili önerilerde bulundu.
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Kurban etinin kesildikten sonra en az 34 saat beklenilip tüketilmesi gerektiğini belirten
Diyetisyen Esra Kula, “34 saat sonra ölüm katılığı dediğimiz o sertleşme dönemi başlar.
Dolayısıyla saklamak için 12 saat yeniden pişirip tüketmek için de bir 24 saat kadar
bekletmekte fayda var. Böylece daha yumuşak ve lezzetli bir et elde edebiliriz.” dedi.
Kalp, damar ve diyabet hastaları daha dikkatli olmalı
Kurban bayramında kilo almamak için doğru porsiyon kontrolünün önemli olduğuna değinen
Diyetisyen Esra Kula, kalp damar hastalığı olan bireylerin mutlaka yağsız, sebze eşliğinde ve
miktar kontrollü et tüketmesi gerektiğini ifade etti. Diyabet hastalarının da bu dönemde
beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Diyetisyen Esra Kula, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Özellikle ikramlık tatlılar, sarmalar, dolmalar karbonhidrat yani şeker içeriği yüksek gıdaları
çok dikkatli yaklaşmalı ve mutlaka miktar sınırlaması koymalılar. Diğer grup çocuklar,
çocukların özellikle şeker çikolata tüketimi noktasında ebeveynleri tarafından iyi kontrol
edilmeleri gerekir çünkü yoğun şeker, tatlı, çikolata tüketimine bağlı olarak ishal veya çeşitli
alerjiler gelişebilir.”
Diyette olanlar ikramdan birini tercih etmeli
Zayıflama diyetinde olanların da miktar kontrolüne dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen
Diyetisyen Esra Kula, “Günlük bir iki dilim baklava sıkıntı çıkarmaz. Ancak hem baklava
hem börek hem sarma hem dolma hepsi beraber tüketildiğinde zayıflama diyeti sekteye uğrar
tabi ki. O yüzden ikramlardan birini tercih ederek ve yine içecek olarak gazlı şekerli içecekler
veya meyve suları yerine ayran, soda, sade su, sade kahve gibi içecekleri tercih etmelerinde
fayda var.” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19159.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Tansel Baybara’dan peştamal koleksiyonu
Tansel Baybara/Tasarım Hikayecisi bu yaz için tasarladığı peştamal koleksiyonu 16-20 Eylül
arasında, ev tekstilden dekorasyona, mutfak ürünlerinden sanat eserlerine pek çok ürünü aynı
çatı altında buluşturan Pera Bulvarı’nda satışa çıkıyor.
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Tasarımın kalbinde el işçiliği, fikri haklara saygı ve geleneklerin kuşaklara aktarılması
olduğuna inan Tansel Baybara/Tasarım Hikayecisi’nin peştamal koleksiyonunda kara
tezgahlarda dokunan desenli ve çizgili peştamallar yer alıyor. Hamam ritüelinden çıkan
peştamal; banyo, sauna, havuz, plaj ve spor salonlarında da rahatlıkla kullanılabiliyor. Kaliteli
yerli pamuk ipler kullanılarak küçük kara tezgahlarda elde dokunmuştur. Hafif ve su emicidir,
hızlıca kurur. Uzun yıllar boyunca dergi ve yayıncılık sektöründe sanat yönetmeni olarak
çalışan Tansel Baybara, 2013 yılında kurduğu Tasarım Hikayecisi markasıyla takı, aksesuar
ve dekor gibi geniş yelpazede özgün ürün üretmeye devam ediyor. Tansel Baybara hakkında;
Yolculuğuna görsel sanatlar ile başlayan Tansel Baybara, uzun yıllar boyunca dergi ve
yayıncılık sektöründe sanat yönetmeni olarak çalıştı. Tasarladığı kitaplar, şekillendirdiği
dergiler, hazırladığı sayfalarla gazetelerde yer aldı. Tasarım ile iletişim kurmaya olan tutkusu
sinemadan aksesuara, müzik albümlerinden sergi prodüksiyonlarına çok çeşitli alana yayıldı.
Yaratıcılığa olan bağlılığını disiplinler arası bir ajans haline getirerek kreatif direktör olan
Tasarım Hikayecisi markasını kurdu. Eylülde yayımlanacak kitabının yanı sıra sosyal
sorumluluk projelerine Tasarım Hikayecisi, Diplomatic Heritage gibi markalarıyla destek
vermektedir. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19160.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

"Bilge Çocuk" çıktı!
"Bilge çocukların dergisi" sloganıyla yayın hayatına başlayan Bilge Çocuk dergisinin özel
tanıtım sayısı çıktı. Bilge Çocuk 7-12 yaş, Bilge Minik 4-6 yaş arasındaki çocuklara bilimi
sevdirmek, el becerilerini geliştirmek, soru sorma ve araştırma yapma isteği uyandıracak bir
örnek çocuk yayını olma ilkesiyle yola çıkıyor.
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Osman Turhan'ın yayın yönetmenliğinde hazırlanan Bilge Çocuk, yeni sayılarda genişleyecek
güçlü ve zengin bir yazar/çizer kadrosuna sahip. Ramazan Türkmen, Salih Zengin, Mevlana
İdris, Bestami Yazgan, Sevgi İçigen, Özlem Isıyel, Esma Genç ve Murat Tanhu gibi çocuk
edebiyatına ve çizgisine emek verenler Bilge Çocuk sayfalarında okurla buluşuyorlar.
Kapak konusu: En sevgili öğretmen
Bilge Çocuk, "Ben sadece öğretmen olarak gönderildim." diyen dünyanın en sevilen
öğretmeni Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuk dostları ile yaşadığı olayları tanıtım sayısında
kapağına taşıyor.
Okul koşuşturmalarının başladığı şu günlerde, okulda başarılı olmak için 5 alışkanlık ele
alınıyor. Öğrenme kalitesini artıracak hap gibi taktikler ve ipuçları yer alıyor. Hayvanlar
âleminden süper hızı ile Usain Bolt'u sollayan çöl çekirgesi, bitkiler âleminden zekâyı açan
ceviz, başlarından geçen olaylarla hem güldüren hem düşündüren sınıfın afacanları, zekâmıza
kas yaptıracak sorular, evde yapılabilecek icatlar ve ilginç çalışmalar çocukları eğlenceli bir
yolculuğa çıkartmak için bekliyor.
Ayrıca Kurtuluş Savaşı kahramanı Şahin Beyin'in 11 yaşındaki kahraman oğlu Hayri'nin çizgi
hikâyesi ve 15 Temmuz'da darbe yapmak isteyenlere "Dur!" diyen Adviyye Gül İsmailoğlu
ile yapılan çocuklarımızın dünden bugüne kahramanlığını ve vatan sevgisini adeta ispat eden
röportaj yer alıyor.
Dergide okurları yazmaya ve çizmeye davet eden pek çok çağrı var. Dergide yer almak
isteyen okurlar çalışmalarını iletişim@dahicocuk.com adresine gönderebiliyorlar. Bilge
Çocuk Dergisi hakkında daha çok bilgi edinmek ve abone olmak isteyenler
bilgecocukdergi.com adresini ziyaret edebiliyorlar. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19161.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki,
Kayseri'de
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki (sağ 2), Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde
düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

11 Eylül 2016 Pazar 12:47

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dış güçler birçok Müslüman ülkede oyun
oynadı ve tutturdu. Türkiye'de de oynadıkları oyun tutmayınca çıldırdılar. Hamdolsun
Türkiye'de oynadıkları oyunda başarılı olamadılar. Cenab-ı Hak bu ülkenin altında yatanını da
seviyor, üstünde yaşayanı da." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen
bayramlaşma programına katılan Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, ülkenin 1
Kasım seçimlerinden bu yana büyük badireler atlattığını belirtti.

Türkiye'nin birden çok terör örgütü ile aynı anda mücadele ettiğine ve dış güçlerin yıllardır
Türkiye üzerinde oyunlar oynadığına dikkati çeken Özhaseki, bölücü terör örgütünün terörü
azdırarak, çukurlar kazarak, öz yönetim ilan etme çabasında bulunduğunu kaydetti.
Bakan Özhaseki, şöyle devam devam etti:
"Bu büyük bir felaket. Kolay bir iş değil. Sonra Türkiye'nin güneyinde bir oldu bittiye
getirerek DAİŞ dediğimiz grup, bir koridor oluşturmaya kalktı. Aslında aşağıda PYD koridor
oluşturuyor, DAİŞ de onların yolunu açıyor. 15 Temmuz'da da FETÖ grubu çıkıyor ihtilal
yaparak Türkiye'de en son oyunu oynuyorlar. Bunlar üçüz adeta. Al birini vur öbürüne. Hiç
farkı yok bunların. Hepsi nihayetinde aynı amaca hizmet ediyorlar. Dış güçler birçok
Müslüman ülkede oyun oynadı ve tutturdu. Türkiye'de de oynadıkları oyun tutmayınca
çıldırdılar. Hamdolsun Türkiye'de oynadıkları oyunda başarılı olamadılar. Cenab-ı Hak bu
ülkenin altında yatanını da seviyor, üstünde yaşayanı da. Üstünde yaşayanlara da öyle bir
azim veriyor ki herkesin gözünden gönlünden korku gidiyor, tankların önüne gelip yatıyor,
silahın karşısına dikilebiliyor."
Fırat Kalkanı Harekatı'na da değinen Özhaseki, şunları söyledi:"Suriye tarafında yol alıyoruz.
Güvenliğimizi sağlıyoruz. Oranın yerli halkı evlerine yerleşmeye başladı. Bu güçleri başka bir
telaş sardı. Bu ülkede herhangi bir kötülüğün olması başka ülkelerde olacak kötülüklere
benzemez. Bu ülkenin hali hazırdaki konumu adeta tespihin imamesi gibidir. Bu ülkenin
başındaki Recep Tayyip Erdoğan tespihin imamesi gibidir. Eğer ona bir şey olursa eğer bu
ülkeye bir şey olursa hem bu ülke dağılır hem de gönül coğrafyamız dağılır. Bizim
bulunduğumuz dünyada garibanlara kol kanat gerecek başka bir ülke yok."
Bakan Özhaseki, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği
Kayseri Şubesi, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi, Emniyet Müdürlüğü ve Ali Rıza
Özderici-Mustafa Koyuncu Huzurevi'nde düzenlenen bayramlaşma törenlerine de katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19170.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

