KAYSERİ HABER ARŞİVİ
10.10.2016–16.10.2016
Baro’da yeni başkan Cavit Dursun
Kayseri Barosu’nda Olağan Genel Kurul yapıldı. Mevcut Başkan Fevzi Konaç’ın yeniden
aday olmadığı genel kurulda 4 aday yarıştı. Seçim sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre
492 oy alan Avukat Cavit Dursun ipi göğüslemeyi başardı. Diğer adaylardan Kubilay Hasan
Gürcan 280 oy, Ali Köse ise 271 oy aldı. Bağımsız aday Mücahit Harmancı ise ancak 1 oy
alabildi.
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Kayseri Barosu’nda başkanlık seçimi heyecanı yaşandı. İki gün süren genel kurulun ilk
gününde protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Baro Olağan Genel Kurulu yoklama ve Baro Başkanı Fevzi
Konaç'ın açılış konuşmasıyla başladı. Yeni dönemde aday olmayan Konaç, 4 yıllık başkanlık
dönemine hüzün ve zorluklar içerisinde veda ettiğini belirterek bu süreçte kendisiyle görev
yapan yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Kayseri Barosunun ülke genelinde itibar sahibi
bir baro olduğunu belirten Konaç, şunları kaydetti: "Hatalarımız, kusurlarımız, eksiklerimiz,
temsil görevi yaparken insani zaaflarımızdan kaynaklı belki sizleri üzmüş belki istemeden
yanlışlarımız olmuş olabilir. İktidar demek tercih demek. Tercihler de her zaman isabetli
olmayabilir. Bu görev sürem içerisinde aldığımız kararların yüzde 99'unda oy birliği ile
Kayseri Barosunu temsil etmeye gayret ettik. Altını çizmek istediğim bir mevzu da Türkiye
toplumunda Türk milleti içerisinde Kayseri Barosunun bir yeri, bir imajı var. Bunu
hassasiyetle ayakta tutmaya gayret ederken belki bilemediğimiz hatalarımız olmuş olabilir.
Sizlerden de milletimizden de özür dilemek boynumuzun borcudur." Genel kurulun ikinci
gününde ise başkanlık seçimleri yapıldı. Adliye içerisindeki Baro’da gerçekleştirilen seçimde
bin 247 üyeden yaklaşık bin 44 kişi oy kullandı. Akşam saat 17.00’den sonra açılan
sandıklarda adaylardan Kubilay Hasan Gürcan 280, Ali Köse 271, Cavit Dursun ise 492 oy
aldı. Bağımsız aday Mücahit Harmancı da 1 oy aldı. Bu sonuçların ardından Kayseri
Barosunun yeni başkanı Avukat Cavit Dursun oldu. Dursun’un listesi ise şöyle; BARO
BAŞKAN ADAYI Av. Cavit DURSUN Yönetim Kurulu Adayları Av. Yavuz Ersolak Av.
Oğuz Erinç Av. Betül Burçin İlter Av. Ertan Alev Av. Zahide Deniz Av. Semih Yarıkan Av.
Gizem Özcan Yönder Av. Doğanay İğde Av. Burcu Binici Av. Niyazi Ünalmış Disiplin
Kurulu Adayları Av. Gülser Soydan Av. Neslihan Sel Kırçıl Av. Murat Kaya Av. Emrah
Çakır Av. Sedat Onur Urfalıer Denetleme Kurulu Adayları Av. Nihal Başpınar Akıncı

Av. Vedat Hartoka Av. Ahmet Tuğfan Aydere T.B.B. Delege Adayları 1. Av. Bekir Özkan
Gülmez 2. Av. Burhan Özdemir 3. Av. Zeki Gümüş 4- Av. Ünal Keskin 5- Av. Ümit Yüksel
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19677.html
Erişim Tarihi: 13.10.2016

Mimar Sinan memleketinde anıldı
Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde başmimar
olarak görev yapan Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de anıldı.
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Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi ve Mimarlar Odası tarafından Mimarlar Haftası etkinlikleri kapsamında "Mimar
Sinan'ın İzinde Daha İyi Bir Dünya Tasarla" sloganıyla etkinlik düzenlendi.
Vali Süleyman Kamçı, Mimar Sinan'ın doğum yeri Ağırnas Mahallesi'ndeki
törende, sanatseverlerin, mimarın eserlerinin ihtişamı ve güzelliği karşısında hayran kaldığını
dile getirdi.
Mimar Sinan'ın yaptığı işlerle gönüllere taht kurduğunu vurgulayan Kamçı, onun
yapıtlarından halen birçok mimarın ilham aldığına işaret etti.
Özgün taş yapılar ve yer altı şehirleriyle ünlü Ağırnas'ın, Mimar Sinan'ın sanatının kaynağıyla
ilgili ipuçları verdiğini anlatan Kamçı, "Mimar Sinan'ın eserlerinin fikri altyapısını oluşturan
Ağırnas'ı gezdiğimizde gördüğümüz mimari ile bugün insanlara sunulan mimari arasında
önemli farklar olduğunu görüyoruz. Bu önemli farka dikkati çekmek için bu etkinliği
düzenliyoruz." dedi.
"Restorasyonlarla örnek oluyoruz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de şehirlerin kimliğini ortaya koyan en önemli
unsurların başında mimarinin geldiğini belirtti.
Bu bilinçle kentteki tüm tarihi eserleri korumak ve yaşatmak için büyük gayret gösterdiklerine
dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:
"Bir tarafta büyükşehir, bir tarafta da ilçe belediyelerimiz restorasyonda örnek oluyor.
Şehrimizin kimliği olan eserlerimizi gelecek yüzyıllara taşımanın çabasındayız. Kayseri
Kalesi bunlardan birisi, restorasyon çalışmalarına başladık. Kayseri Mahallesi yine geçmişi
geleceğe taşıma amacıyla yaptığımız en önemli projelerden biri. Tarihi eserlerimizi ayağa
kaldırırken çok hassas davranıyoruz. Restorasyon yaparken binaların kimliğine zarar
vermemek için büyük gayret gösteriyoruz. Bu gayretlerimizin de takdir edildiğini görmekten
mutluluk duyuyoruz. En son yaptığımız restorasyon çalışmalarından biri olan Müftü Evi
projemiz, Tarihi Kentler Birliğince ödüle layık görüldü. Ödüle layık görülürken de yaptığımız
restorasyon, teknik açıdan yüksek nitelikli bulundu."

Konuşmaların ardından Vali Kamçı ve beraberindekiler, Mimar Sinan'ın Ağırnas'ta doğduğu
evi ve mahalledeki tarihi yapıları gezdi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19678.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Devlet Bahçeli’yi anlamalarını diliyorum
Taş Medreseli Ülkücüler İl Temsilciliği'nin 5. toplantısına katılan MHP MYK üyesi Başbuğ
Pınarbaşı, "Genel Başkanımızın hayat felsefesi haline getirdiği demokrasinin yanında durma
iradesini diğer toplum kesimlerinin de anlamasını diliyorum" dedi.
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Tuana Restoran'da düzenlenen toplantıya MHP MYK üyeli Başbuğ Pınarbaşı, Taş Medreseli
Ülkücüler İl Temsilcisi Gazi Gülmez, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Aytaç Gezici ile Taş
Medreseli Ülkücüler üyeleri katıldı. Taş Medreseli Ülkücüler İl Temsilcisi Gazi Gülmez, "Bu
beşinci buluşmamız bize kısmet olduğu için Allah’a şükrediyoruz. Bu beşinci toplantımız 12.
Yıl 12 Eylül zindanlarında yatıp ruh sağlığını kaybeden taş medresenin gücü Ahmet Orhan
anısına düzenlemiş bulunuyoruz" dedi. MHP MYK Üyesi Başbuğ Pınarbaşı ise, "12 Eylül
darbesinden önce ve sonra hareketimize emeği geçmiş ağabeylerimizin ve 12 Eylül darbesiyle
son bulmuş ve memlekete huzur getireceğim iddasıyla bütün zulmünü ülkücü harekat üzerine
uygulanmış bir ihtilal rejimi mağduru ağabeylerim hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabi 80
darbesinden önce şehit edilmiş Bekir Çifter ağabeyimizin babası ona da katılımından dolayı
teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasına başladı. Pınarbaşı, "15 Temmuz sürecinde güzide
ülkemizin yaşadıklarına Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Genel Başkanımız 'neden bu tavrı
takındı?' diye merak edenlerin anlamasını veya onlara anlatmak için Kayseri’de Ahmet Orhan
ağabeyimizi anmak vesilesiyle bir araya geldiğimizi düşünüyorum ben. Belki basın vasıtasıyla
tüm ülkücülerin bildiği ve hayat felsefesi haline getirdiği demokrasinin yanında durma
iradesinin diğer toplum kesimlerinde anlamasını diliyorum. Genel Başkanımız 15 Temmuz
gecesi özel kalemi ve şoförü tarafından evinden alındığında merak ediyorlar. Ankara’nın
üzerinde F16 uçakları ve ses bombası vazifesi gören hareketlerle milletimiz korkutulmaya
çalışılırken Genel Başkanımızın ne yapacağını merak eden herkes gibi özel kalemi de merak
ediyor. Genel Başkanımız diyor ki 'başka bir yere değil demokrasinin beşiği MHP Genel
Merkezimize gidiyoruz. Çünkü yapılan bu hareketler Türk milletine Türk devletine karşı
yapılmış bir harekettir. İlk tepkiyi de tabi bizim vermemiz gerekir' diyerek genel merkeze
gidiyor ve kendi odasına çıkarak 'bütün ışıklarını yakın. Genel merkezin' diyor. 'Çünkü millet
bizim ne yapacağımı merak eder bizim ne yaptığımızı görsün ki onlar da kendi ne
yapacaklarına karar versin' diyor" ifadesinde bulundu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19679.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

STK temsilcileri Birlik Vakfı'nda buluştu
Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programda sivil toplum kuruluşları
temsilcileri bir araya geldi.
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Birlik Vakfı Kayseri Şubesinde düzenlenen programda vakıf yöneticileri ile çeşitli sivil
toplum kuruluşları temsilcileri bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri
Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Başkanı Ahmet Taş, “Kayseri’nin kültür kuruluşları
30 yıldır faaliyette olan bir kurum. Kardeşlik içinde yürüyen bir teşkilat. Hamd olsun darbe
dönemlerinde özellikle 28 Şubat’ta ayakta kalmıştı ve en son darbe 15 Temmuz 2016
darbesinde de ayakta kalmayı başardı. Meydanlarda tuttuğu milli irade nöbetleriyle,
darbecilere karşı mücadeleye verdiği destekle memleketini, vatanını sevdiğini dinini, imanını
korumak için elinden ne geliyorsa yapacağını ispatlamış oldu. Tüm gayretler için hepinize ben
ayrıca teşekkür ediyorum. Haziran’dan bugüne çok şey değişti ama en çok değişen şey de
elbette 15 Temmuz darbe kalkışmasıydı. Türkiye’nin önünü kesmeye yönelik bir kalkışmaydı
bu. Çok detaya girmek istemiyorum ama çok şükür kazasız belasız atlatıldı. Dikkatli
olmazsak, tedbirli olmazsak her an böyle bir darbenin gelip bizi yakalayacağı, bize zarar
verdiği gibi İslam dünyasına da Ortadoğu’ya da mazlum milletlere de çok büyük zararlar
vereceği, bunun niyetinde olduğu ortaya çıkmış oldu.” diye konuştu.
Daha sonra programda konuşan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, vakfın
tarihi hakkında bilgiler vererek, “Kayseri’de 1987 yılında kurulmuş Birlik Vakfının
Türkiye’de kuruluşu 1985. 1997’ye kadar büyüklerimiz o günün şartlarında vakfı devam
ettirmek için çaba göstermiş. 28 Şubat’ta diğer şubelerin kapandığı gibi Birlik Vakfının da
Kayseri Şubesi kapanmış. Aradan 19 sene geçmiş ve Birlik Vakfının Kayseri’de olması
gerektiğini artık bir yer alması hizmet etmesi gerektiğini anladığımız için bize de böyle bir
görev verdiler. Biz de bu görevden kaçmadık. İnşallah bu görevi sadece biz değil hep beraber
sürdürmek için bir mücadele vereceğiz.” dedi.
Vakıf açılışını TBMM Başkanı Kahraman yapacak
Birlik Vakfının açılışını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yapacağı müjdesini veren
Adıgüzel, “Birlik Vakfı Kayseri’de Milli Türk Talebe Birliği ve Genç Birlik olarak bu binanın
içerisinde hizmet etmeye başladı. Bu sadece Genç Birlik, Milli Türk Talebe Birliği ve Birlik
Vakfı’na hizmet değil, işte Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu. Sizin bu işin içerisinde
bulunduğunuz için sizlerin de yapacağınız bütün toplantılarınıza, bütün çalışmalarınıza burada
hepinize kapı açık. Her zaman buraya gelebilirsiniz, programlarınızı yapabilirsiniz. Burayı
şenlendirmek ve burayı hizmet amacı altında kullanmak sizin de artık bir çalışmanız olsun.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız özellikle ‘Bu binayı gelip ben açacağım’ dediği
için bu hafta Pazar günü Avustralya dönüşünde inşallah hafta içerisinde de bir dönüş tarihi
geliş tarihi belli edecekler. İnşallah bu ayın sonuna doğru bir açılışımız var. Bu açılışa inşallah
hep beraber iştirak etmenizi istiyoruz. İki aşamalı bir açılışımız olacak. Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanımızın Milli Türk Talebe Birliğinden ve Birlik Vakfı’na gelene kadar
yaşanmış darbelerle beraber bu hareketi sizlere inşallah anlatacak. O oturumun içerisinde o

platformun içerisinde sizler de olmanızı rica ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Projeler hakkında bilgiler de veren Vakıf Başkanı Mehmet Adıgüzel, “Çocuklarımıza
kırtasiye anlamında, yemek anlamında, bilgisayar ve okuma salonları burada, her türlü
ihtiyaçlarını kullanabileceği bir ortam sağladık. İnşallah siz de yavrularımızı buraya
yönlendirin. Burada bu imkanlardan faydalansınlar. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum
bundan sonra İnşallah biz Birlik Vakfı olarak Kayseri’de yavaş yavaş işlerimizi sürdürmeyi
kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Kayseri’de Allah nasip ederse önümüzdeki süreç içerisinde
yurt ve özel okul çalışmamız var. Projeler yavaş yavaş bitmeye başladı. Özel okula özellikle
çok talep var. Bu paralel cemaatin yaptığı çalışmaları artık sonlandırdığı için devletimizin ve
bizim bu konuda gençlerimize el atmamız gerekiyor.” diye konuştu.
Konuşmalardan sonra faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19680.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Taner Yıldız’dan FETÖ için matruşka
benzetmesi
FETÖ için matruşka benzetmesi yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, şu anda üçüncü ya da dördüncüsünün açıldığını söyledi.
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AK Parti Ar-Ge Başkanlığı’nca Samsun'da düzenlenen 17. Dönem Siyaset Akademisi Enerji
ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın verdiği ilk
dersle başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde "Büyük Güç Türkiye"
başlığıyla düzenlenen 17. Dönem Siyaset Akademisi’nin açılış törenine katılan eski Bakan
Yıldız, katılımcılara ilk dersi verdi.
Taner Yıldız’dan önce kısa bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, “Bu
Siyaset Akademisi aslında vatanını, milletini, bayrağını ve milli insanları yetiştirmeyi
amaçlayan akademilerden biridir. Daha çok çalışacağız, daha bilinçli olacağız, daha çok
üreteceğiz 2023’te dünyanın en büyük ekonomisinden biri olmayı başaracağız” dedi.
“İzlemek zihin açısından ucuz bir faaliyet”
Verilen görevin gereği ne olursa olsun o görevden dönülmemesi gerektiğini belirten AK Parti
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Siyaset Akademisi’nin en önemli konusu bizim
duruşumuz. Ne karşısında? Siyaset karşısında, maddiyat karşısında, makamlar karşısında,
gücün karşısındaki duruşumuz. Doğru yaptığımız kadar güçlenen yanlış yaptığımız kadar
zayıflayan bir ekip olacağız. O yüzden doğru yapacağız. Ne yazık ki okumuyoruz. Türkiye
rakamları şunu söylüyor: Günlük 6,5 saat televizyon izliyoruz, 3 saat internete giriyoruz, 1
dakika kitap okuyoruz. Arkadaşlar okumazsak olmuyor. İzlemek zihin açısından ucuz bir
faaliyet. Ama okumak; ufku, vizyonu açan bir faaliyet. Biz emredilmiş ‘oku’. Ama biz az

okuyoruz. Siyaset akademisinin en önemli cümlesi bize Kur’an-ı Kerim’de emredilen
‘Oku’nun uygulaması olacaktır” diye konuştu.
‘Bize 6 ayda bir ömür biçiyorlar’
Doğruya karşı borcu olanların sadece AK Parti’liler olmadığını vurgulayan Yıldız, “15
Temmuz’da bir kez daha gördük. Siyasi istikrarı korumaya borçlu olanlar; sanayiciler,
tüccarlar, akademisyenler, aydınlar, basın mensupları, iktidar, muhalefet hepsi. FETÖ bir
matruşka sistemdir. Bir adam şeklinde iç içe geçmiş maketin içinde 7 tane var. Şu anda belki
üçüncüsünü-dördüncüsünü çıkarıldılar. Şimdi her şey bitti AK Parti içindeki FETÖ’cüleri
ayıklama işine geldi! Tabi AK Parti kendi refleksleriyle beraber içine sızmış olan insanları
ayıklayabilecek durumdadır. Bununla alakalı bir sıkıntımız yok. Ama bunu AK Parti’yi
içinden çatırdatmaya çalışmak, AK Parti’ye 14 yıldan beri her 6 ayda bir ömür biçmenin
farklı bir maksadının olduğunu bilmemiz lazım” şeklinde konuştu.
17. Dönem Siyaset Akademisi'nin açılış törenine ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat
Köktaş, Ahmet Demircan, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve ilçe belediye başkanları katıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19681.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Ürküten manzara
Kayseri'de önceki gün sabah saatlerinde ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, Danışmentgazi Mahallesi Ayhan Songar Caddesi üzerinde önceki gün
sabah saatlerinde meydana gelen olayda vatandaşlar, boş arazide dağlık alanda bir şahsın
ağaca asılı halde olduğunu gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını
kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. 25 yaşlarında
olduğu tahmin edilen erkek şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, cenazesi yapılan
incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis, intihar eden şahsın kimliğini
belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19682.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Develi’de şüpheli ceset
Kayseri'nin Develi İlçesi'nde silahla öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu.

10 Ekim 2016 Pazartesi 10:00

Edinilen bilgiye göre Develi-Tomarza yolu Bakırdağı mevkinde jandarma ekipleri tarafından
yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Sağlık ekipleri, başından silahla vurulduğu
belirlenen şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından çalışma
başlatan jandarma cesedin A. C. B. (26) olduğunu tespit ederken, A. Ç. B.'nin cenazesi
yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma
A. Ç. B.'yi öldüren şahıs ya da şahısları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19683.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Yaşlı kadının bileziklerini gasp eden şahıs
yakalandı
Kayseri'de yaşlı kadının kolundaki bilezikleri zorla gasp ettiği iddia edilen bir kişi polis
tarafından yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 79
yaşındaki Y. E. ikametine girdiği sırada kendisini takip eden bir kişi kolundaki 2 adet altın
bileziği zorla çıkartarak gasp etti. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphelinin
kaçış güzergahında bulunan 25 ayrı güvenlik kamerası incelendi. Yaklaşık 45 saatlik
incelemelerin ardından eşkali belirlenen şüphelinin M. S. olduğu belirlendi. Yapılan
çalışmalar sonucu M. S., Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken, yaşlı kadının 2 adet
bileziği de elde edildi.M. S., olayın şüphelisi olarak işlemlerin tamamlanmasının ardından
adliyeye sevk edildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19684.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Büyükşehir’de yol zirvesi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'ye yapılacak yollarla ilgili Karayolları
Bölge Müdürü Şenol Altıok'la bir toplantı yaptı. Toplantıda, yapılan ve yapılacak olan
yollarla ilgili ayrıntılı şekilde görüş alışverişinde bulunuldu.
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Karayolları 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i
ziyaret etti. Ziyarette, Kayseri'de Karayolları ile birlikte yapılacak olan yollar harita ve
projeleriyle masaya yatırıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı.
Şehir ulaşımını rahatlatacak olan alternatif yolların incelendiği toplantıda öncelikle
Mimarsinan Köprülü Kavşağı'na bağlantı yolları eklenmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda ayrıca Başkan Mustafa Çelik'in kısa süre önce Vali Süleyman Kamçı ile
incelemelerde bulunduğu Derevenk Viyadüğü'nde gelinen son aşama ele alındı.
Harita ve projeler üzerinde yapılan incelemede Buğdaylı'dan Yamula Barajı'na giden yolla
ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19685.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Dev uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de düzenlenen ve 350 kilogram esrarın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda
gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına
yönelik operasyon düzenledi. İhbar üzerine Kayseri-Malatya Karayolu'nda "öncü" olduğu
tespit edilen otomobili durduran ekipler, V.Ç. ve C.Ü'yü gözaltına aldı. Daha sonra "artçı"
diye tabir edilen hafif ticari aracı durduran polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 350
kilogram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan M.Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin
ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli,

adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar V.Ç, C.Ü.
ve M.Ç. tutuklandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19686.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Enerji Bakanlığı'ndan Dev Adım!
Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğini sağlamak için önemli bir adım atıldı. Enerji Bakanlığı
yıl sonuna kadar yüzer LNG terminali gemilerinin devreye alınacağını açıkladı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin kısa vadede doğalgazda arz güvenliğini ve
kaynak çeşitliliğini sağlamak için düğmeye bastı. Bakan Berat Albayrak, yıl sonunda yüzer
LNG terminali diye de bilinen FSRU (floating storage and regasification) gemilerinin devreye
alınacağını açıkladı. Edinilen bilgilere göre, iki adet FSRU'yla özellikle kış aylarında mevcut
kaynaklardan herhangi birinde sıkıntı olması durumunda enerji kesintisi yaşanmayacak.
Yıllık 1 milyar ile 500 milyon metreküp kapasiteye sahip olabilen terminallerin doğalgaz arz
güvenliği için destek oluşturabileceği öngörülüyor.
Yılbaşından itibaren devrede
Bakan Berat Albayrak, Türkiye'nin özellikle doğalgaz konusunda önemli yatırımlara imza
attığını hatırlatarak, "Doğalgaz depolamanın yanı sıra, yüzer LNG terminali diye de
adlandırılan FSRU gemileri ve bölgesel yeni çeşitlendirilmiş boru hattı yatırımlarının,
Türkiye'nin gaz piyasasının arz yönünü daha da iyileştirme yönünde yılbaşından itibaren çok
önemli adımlar atmak için düğmeye bastık" diye konuştu. (haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19687.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Çiftçilerin sorunu 'Yeşil Masa'da çözüm
bulacak
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde hizmete açılan 'Yeşil Masa' uygulaması ile
çiftçilerin sorunlarına anında çözüm bulunacak.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hizmete konulan 'Yeşil Masa' uygulaması,
Kayseri'de de hayata geçirildi. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde kurulan
'Yeşil Masa' uygulaması, 3 personel ile hizmete başladı. Uygulama hakkında bilgi veren İl
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, "Yeşil Masa uygulamamıza başlamış
bulunmaktayız. Bakanlığımız tarafından tüm illerde uygulamaya konulan yeşil masa
uygulamasında Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak hizmet vermeye
başladık. Yeşil masa uygulaması ile gerek web adresimiz gerekse telefon numaralarımız ile
arkadaşlarımızın da yerleşim yerinde görüleceği gibi dışarıdan gelen vatandaşımızın her türlü
dilek, temenni, şikayet ve işlemlerinin yürütülmesi için yeşil masa uygulaması başlamış
bulunmaktadır. Özellikle il müdürlüğümüzü tanımayan veya dışarıdan ilk defa gelen
arkadaşlarımız için çok verimli olduğunu görmekteyiz." ifadelerini kullandı.
"Çiftçilerimizin sorunları hızlı şekilde çözülecek"
Kayacan, "Vatandaşlarımızın hem sorunları çözülmekte hem de gerek olduğu takdirde
şikayetlerini dinlemekteyiz. Bununla ilgili olarak 3 tane personelimizi burada görevlendirdik.
Arkadaşlarımızın bilgisayarları ve sistemleri hazır durumdadır. Yapılan her iş ve işlemler
burada kayıt altına alınmaktadır. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda da buradaki
işlemlerimiz günlük olarak sistem üzerinden bakanlığımıza ulaştırılmaktadır. Aynı şekilde bu
birimimiz Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığına iletilen şikayetleri de değerlendirerek ilgili
şube müdürü, müdür yardımcısına ulaştırılarak gerekli sorunların çözülmesi için çalışmaları
yürütmekteler. Yine aynı şekilde burada alınan sıkıntılar ilçe müdürlüklerimize iletilmektedir.
Kısaca vatandaşımızı her türlü iş ve işlemleri yeşil masa tarafından yürütülerek zaman
kaybetmeden işlemlerin çözülmesini sağlamaktayız." diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19688.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

İtalya’nın iplik tercihi Kayseri’den
Kayseri’de faaliyet gösteren Başyazıcıoğlu Tekstil AŞ, 14 yıl önce 4 makine ile başladığı
iplik üretiminde, İtalya markaları tarafından tercih edilen 3 firmadan biri haline geldi.
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Başyazıoğlu Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu, 2002 yılında kurulan
ve 4 makine ile üretime başladıkları firmalarının; bugün BAMEN markası ile başta İtalya
olmak üzere, Avrupa ülkelerinde, en çok tercih edilen ilk 3 iplik tedarikçisinden biri haline
geldiğini söyledi.
Üretiminin yüzde 35’ini ihraç ediyor
Hedeflerinin, iplik üretiminde dünya markaları ile yarışır hale gelmek olduğunu belirten
Murat Başyazıcıoğlu, “Başyazıcıoğlu Tekstil, standart konvansiyonel pamuk ipliği üretimi
üzerine kurulan bir tesis. 2002 yılında 4 makine ile başladığı yolda, şu anda yıllık yaklaşık 12
bin ton civarında iplik üretmektedir. 2009’da yaptığı yeni yatırımlarla kompakt iplik üretimi
ve bobin boyama üretimiyle birlikte kapasitesini arttırmıştır. Şu an gelinen noktada 100
milyonun üzerinde ciro yapmaktadır ve üretiminin yüzde 35’ini ihraç etmektedir. Aynı
zamanda son 5 senedir yaptığı ar-ge çalışmaları ile de standart pamuk ipliği üretiminden daha
katma değerli üretimlere yönelmiştir ve iplikte markalaşma yolunda hızlıca ilerlemektedir”
dedi.
İtalyanların tercih ettiği 3 firma arasında
İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine iplik ihracatı yaptıklarını kaydeden Murat
Başyazıcıoğlu, penye, penye kaşmir ve penye yün ipliği gibi ürünlerde dünya markalarına
tedarikçi durumuna geldiklerini söyledi. BAMEN olarak, daha fazla sayıda uluslararası
markaya iplik tedarikçisi olmayı hedeflediklerinin altını çizen Murat Başyazıcıoğlu, “Bundan
iki yıl önce yaptığımız araştırmada, İtalya’da tercih edilen on firma arasındaydık. İtalya başta
olmak üzere, Almanya ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde tercih edilen ilk 3 firma
arasındayız. İtalya’yı ayakta tutan markalar var. Onların yaptığı ürünleri biz yapmaya
başladık. Önceden Türk kumaşçılarımız hep İtalya’ya bağlı kalmışlar. Bağlı kalınan bu pahalı
ürünleri; özellikle İtalya’nın tecrübeli olduğu yün ve kaşmir karışımı ürünleri rahatlıkla
yapabilir hale geldik. Hatta daha iyisini yaptığımızı söyleyebilirim. O yüzden de İtalya başta
olmak üzere Avrupa pazarında tercih sebebi oluyoruz.” diye konuştu.
Türkiye’de ilk kez nanoteknolojik soya ipliği üretildi
Son yıllarda pamuk iplikçiliği üretimi, düşük işçi ve enerji maliyetlerinden dolayı Uzak Doğu
ve Afrika ülkelerine kaydığı için, katma değerli iplikler üretmeye başladıklarını belirten
Murat Başyazıcıoğlu, Türkiye’de ilk kez, soya ipliği üretimini gerçekleştiren firma
olduklarına
dikkat
çekti.
Murat
Başyazıcıoğlu,
sözlerini
şöyle
sürdürdü:
“Dünyada sıcaklık arttığı ve moda sektöründe koleksiyonlar artık neredeyse her hafta
yenilendiği için daha ince numara ipliklere yönelmek durumunda kaldık. Kışın sıcak, yazık
serin tutan ürünlerle ilgili ar-ge çalışmaları yaptık ve Türkiye’de ilk kez soya ipliğini biz
ürettik. Bunun faydası mikrop tutmaması, örneğin çoraplarda kullanıldığında koku yaymayan

antibakteriyel özelliği. Tabi piyasası çok küçük henüz. Bununla birlikte insan tenine daha
yakın, yine kışın sıcak, yazın serin tutan ürünler üretebiliyoruz.”
Üniversite sanayi işbirliği için öneriler
Ar-ge çalışmalarını Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) işbirliği ile sürdürdüklerini
belirten Murat Başyazıcıoğlu, sanayicilere üniversite-sanayi işbirliği ile ilgili şu önerilerde
bulundu:
“Üniversitelerimizde çok ciddi bir know-how var. Sanayicilerimizin de iş tecrübeleri var.
Bunlar birleşince hakikaten güzel bir sinerji ortaya çıkıyor. Firmamızda bu kapsamda ETTO
ile birlikte, boyahane üzerinden bir TÜBİTAK projesi yürütüyoruz. Somut faydalarını da
gördük. Bunun yanı sıra devlet teşviklerinden daha fazla yararlanma konusunda üniversitesanayi işbirliği ufkumuzu açtı. Türkiye’de işçilik ve enerji maliyetleri yükseldiği gibi tekstil
sektörü de Uzak Doğu ve Afrika ülkelerine kaymaktadır. Ancak Türkiye’de tekstil halen daha
lokomotif sektördür. Türkiye’nin dünyada bu konuda önemli bir know-how’ı var. Ancak
sanayicilerimizin ayakta kalabilmeleri için daha fazla ar-ge’ye ve üniversite-sanayi
işbirliklerine önem vermeleri gerekiyor.”
Hedef: dünyada iplik üretiminde ilk 3’te yer almak
Yıl sonunda uluslararası alanda markalaşmayı sağlayacak Turquality desteğini de alacaklarını
kaydeden Murat Başyazıcıoğlu, “Bamen markası Avrupa’da ve Amerika’da tescillendi,
Çin’de de tescillemek üzereyiz. Bamen olarak, marka değerimizi yükseltmek ve dünyada
kumaş tedarikçilerinin aklına gelen ilk 3 firma arasında olma en büyük hedefimizdir"
ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19689.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Şeker’in seferberliğine çiftçilerden tam
destek
Kayseri Şeker tarafından 2016-2017 yılının pancarda şeker oranını artırma yılı ilan
edilmesinden sonra yapılan çalışmalara üreticilerden tam destek geldi.

10 Ekim 2016 Pazartesi 10:09

Üreticiler, kampanya kapsamında tohum, toprak analizi, ilaçlama, sulama ve söküm
konularında gereken hassasiyeti gösterdi.
“Allah Şeker Fabrikasını iftiradan korusun”
Konuyla ilgili düşüncelerini aktaran çiftçilerden Akçatepe Köyünden Halit Yılmaz, “Pancar
bizim gerçekten ekmeğimiz. Çünkü başka bir şeyden kazanamıyoruz. Kayyumdan önce
çiftçilerin ekimi bırakmasının nedeni önceki yönetimdir. Önceki dönemlerde para
alamıyorduk. Bütün çiftçi Şeker Fabrikasına borçluydu. Çiftçilerin hakkının verilmemesi,
fiyat konusu, kotamızın başka fabrikalara verilerek fabrikamızın arsasına kadar peşkeş
çekilmesi gibi konulardan dolayı pancar ekimini bırakmışlardı. Şimdi birçok çiftçimiz

Hüseyin Bey'in, Başkanımızın yanına gidelim biz pancar ekmek istiyoruz diye bilhassa bana
geliyorlar. 30 dönüm kadar pancarım var yeni yeni sökülüyor, polarım yükseliyor, verimimiz
iyi çok şükür” diye konuştu.
“Kayseri Şeker büyüyor”
Barsama Mahallesinden Çiftçi Halil Taşkın ise, “1974’ten beri pancar ekimi ile uğraşıyorum.
Şekerde polar oranını yükseltmek için öncelikle tohum seçimine dikkat ederiz. Bu sene erken
söküm yapmamıza rağmen pancarlardaki polar oranı 17 civarında. Dekar başına 8-9 ton verim
alıyoruz. 93 bin ton pancarı maus yardımı ile 40 dakikada yüklettim. Bu da Hüseyin Akay’ın
teknolojiye verdiği değeri gösteriyor. Dekar başına 9 ton pancar alınca 2 bin TL para eder.
Ayçiçeğinden 200 kg alırsın bin TL eder, buğdaydan 700 kg alırsın 560 TL eder. Pancarın
getirisi diğer ürünlere göre daha fazla olduğu için pancara olan rağbet arttı. Sarımsaklı
ovasından 250 bin ton pancar çıkardı. Şimdi kota verilirse aynı pancar yine üretilir. Kayseri
Şeker ailesi her geçen gün samimi bir şekilde büyüyor. Halkla çiftçisiyle içi içe, el ele bundan
daha güzeli olmaz.” dedi.
“Başkanımız sağ olsun”
8 yıldan bu yana şeker pancarı üreten Develi İlçesi Eşelik Mahallesi Pancar ekicisi ve Muhtar
Halil İbrahim Fırat da şunları söyledi:
“Önceden pancar kotamız azdı. Ama şu anda yönetimin iyi oluşundan dolayı pancara aşırı bir
talep var. Başkanımız gübre ve ilaç konusunda bizimle birebir ilgilendi. Hangisinin bize
faydalı olacağını tek tek araştırmasını yaptırdı. Önceleri tek tip gübre atarken şimdi
fabrikamız sadece pancar çiftçisi için özel üretimler yaptırıyor. Önceleri dekar başına 4 - 5
alırken şimdi 8-9-10’a kadar verim alıyoruz. Bu bölgenin poları çok iyi 19-20-21 e kadar
polar değerlerimiz oluyor.
“Fabrikanın üstünde oyun oynamasınlar”
Develi İlçesi Köseler pancar çiftçisi ve Muhtar Ramazan Denizli ise, “Pancar ekimi çiftçilere
kazandıran en iyi ürün olduğu için, bir de kuru tarımda buğday arpa başa baş geldiği için bu
yörenin tek alternatifi, çiftçinin geçim kaynağı pancardır. Arazimiz düzde olsa dağın tepesi de
olsa mecburen pancar ekiyoruz. Bu köyde yaşayanlar için bir geçim kaynağı, başka şansımız
yok. Şu an için bu fabrika 9-10 bin çiftçinin geçim kaynağı. Bu fabrikanın üstüne oynanan
oyunları bıraksınlar. Bu çiftçinin ekmeği ile kimse oynamasın. Burada doğru ve dürüst bir
yönetim varsa bu fabrikayı kurtlara kaptırmasınlar. Herkes işine baksın. Allah da doğru
insanın yardımcısı olur. Biz de her zaman doğruların arkasındayız.” ifadelerini kullandı.
“Teknolojik makineler kullanmaya başladık”
Yozgat Boğazlıyan Çiftçisi Zafer Aygüner de, “Pancar ve buğday ekiyorum. 6 sıralı söküm
makinamız Sıra bağımsız komple otomatik bir makine. Pancarın daha hızlı sökülüp fabrikaya
teslim edilebilmesi için bu işe girdik. Fabrika ile beraber uyum içerisinde çalışmaktayız.
Vatandaşların 15-20 gün süren söküm ve nakliye işlerini biz minimum 1-2 güne indiriyoruz.
Bu şekilde tarım sektörüne hizmet ediyoruz.” şeklinde konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19690.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Başkan Çolakbayrakdar, hanımların sosyal
hayatını zenginleştirecek
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hanımlara özel en son teknolojiyle
donatılmış ‘Kadın Gelişim Merkezi’ni ilçe sakinlerinin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.
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Kocasinan’ı geleceğe taşıyacak dev projeleri bir bir hayata geçiren Başkan Çolakbayrakdar,
bölgede hanımların sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek
için birbirinden önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor.
Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan Yakut Mahallesi’ndeki ‘Kadın Gelişim Merkezi’ni
yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, tesisisin son kontrollerini gerçekleştirdi. Sosyal
tesisin odalarını tek tek inceleyen Başkan Çolakbayrakdar’a, Başkan Yardımcısı Ali Bulu’ da
eşlik etti.
İnceleme sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, tesisin son teknolojiyle
donatıldığını vurgulayarak, “Otomatik sensörlü duşakabinler, akıllı tahtadan oluşan derslikler,
fanlı ısıtmalı yüzme havuzu, fitness salonu, çocuk bakımı odası ve birçok sosyal faaliyet
bölümleri ile birlikte farklı, yeni ve fonksiyonel bir ‘Kadın Gelişim Merkezi’ni hanımların
hizmetine sunacağız. Hanımlarımızın sosyal hayatın içerisinde daha aktif olmalarını sağlarken
bir yandan da beceri kursları ile kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz.” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Tesisin son rötuşlarını yapıp önümüzdeki günlerde
vatandaşımızın hizmetine açacağız. Bunun yanında yapılması gereken planlarımızı
hazırlıyoruz. ‘Burası, Kocasinan Akademi’nin eğitim faaliyetlerini yürütebileceği dersliklerin
de içerisinde yer aldığı çok geniş kapsamlı bir sosyal tesis olacak. Kocasinan Belediyesi’nin
bu mana da ilk sosyal tesisi olacak. Sosyal tesisimiz, diğer mahallelerimize de hizmet
verecek. Bu ve benzeri sosyal merkezlerimizin sayısını artıracağız”.
Kocasinan Belediyesi olarak her zaman hanımların yanında olduklarını vurgulayan Başkan
Çolakbayrakdar, “Tesisimiz, şimdiden Kocasinan ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun” diyerek
sözlerini noktaladı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19691.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kayseri LÖSEV’de ilk gönüllü toplantısı
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri Şubesi bu yılın ilk gönüllü toplantısını düzenledi
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Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllülerin tanışma toplantısı Vakıf binasında
gerçekleştirildi. Gönüllülerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren
LÖSEV Kayseri Sorumlusu Arzu Çokeken, bundan sonraki süreçte çok sayıda faaliyette bir
arada olmayı arzu ettiklerini söyledi. Arzu Çokeken’in LÖSEV faaliyetleri ile ilgili bilgi
vermesinin ardından, öğrenciler üniversitede yapılabilecek faaliyetlerle ilgili görüş
alışverişinde bulundu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19692.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Şiddet Uygulamak Acizlik
Şiddet uygulamanın güç değil acizlik olduğu vurgulandı. Uzman Klinik Psikolog Mehtap
Karakaya Yörük ile Uzman Eğitim Danışmanı ve Yaşam Koçu Seyit Çeliker ülkemizde ve
Kayseri’de giderek arttan şiddeti doğuran nedenleri irdelediler.
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10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü vesilesiyle bir açıklamada bulunan Kayseri Yula Akademi
Danışmanlık Merkezi’nin kurucuları Uzman Klinik Psikolog Mehtap Karakaya Yörük ile
Uzman Eğitim Danışmanı ve Yaşam Koçu Seyit Çeliker “Maalesef Dünyanın, ülkemizin ve
şehrimizin ruh sağlığı giderek daha da bozuluyor. Saldırganlık ve şiddet yaygınlaşıyor.”
dediler. Patlama tehlikesi Bastırılan her duygunun çıkışının şiddetli olduğunu, bu durumun
basınç uygulanınca hızla fırlayan şişe kapağına benzediğini söyleyen Yörük ve Çeliker
“duyguların sürekli bastırılması saldırganlık ve şiddete yol açıyor. Hayatın her alanında evde,
trafikte, sokakta şiddet uygulayan insanlar tabiri caizse aramızda serseri mayın gibi
dolaşıyorlar” şeklinde konuştular. Bastırılmış duyguların şehirleri “Ne yazık ki günümüzde
şiddetin bir güç ve kendini ispatlama göstergesi olduğuna inanan çok sayıda insan mevcut.
Oysa şiddet güç değil acizliktir.” diyen Yörük ve Çeliker açıklamalarını şöyle sürdürdüler;

“Saldırganlık ve şiddetin temel sebebi bastırılan duygulardır. Taciz, tecavüz ve çocuk
istismarlarının giderek arttığı ülkemizde birçok şehrimiz maalesef ‘bastırılmış duyguların
kentleri’ durumundadır. Oysa ruhsal anlamda huzurlu olmayan bir kentin yüz tane AVM’si
olsa neye yarar?” Saldırganlık eğiliminin en riskli ve en korkutucu ayağının cinsel
saldırganlık olduğunun altını çizen Kayserili uzmanlar, açıklamalarını “şiddet sadece kaba
kuvvet uygulamak değildir. Saldırganlık psikolojisi cinsel şiddeti de artırır.” diyerek
tamamladılar. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19693.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Şarkıcı Merve Özbey, Kayseri’de mantı açtı
‘Yaş Hikayesi’ şarkısı ile tanınan Merve Özbey, Kayseri’de bir AVM açılışında mantı açtı.
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Başbakan Binali Yıldırım’ın 1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından sarf ettiği “Vurur yüze
ifadesi yeniden tek başına iktidarız bir tanesi” sözlerinden sonra daha çok tanınan Şarkıcı
Merve Özbey, yeni açılan bir AVM’nin lansmanı için geldiği Kayseri’de mantı açtı. Basın
mensupları ile bir araya gelen genç Şarkıcı, önce hamur açtı, sonra mantı katladı. Merve
Özbey, daha sonra AVM açılışı için yapılacak olan konsere katılmak için basın mensuplarının
yanından ayrıldı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19694.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Talasemi ve Lösemililer Derneği Vali
Kamçı’yı ziyaret etti
Talasemi ve Lösemililer Derneği Yönetim Kurulu ile dernek üyeleri Kayseri Valisi Süleyman
Kamçı’yı ziyaret etti.
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Ziyarete Talasemi ve Lösemililer Derneği Genel Başkanı Faruk Başdemir ile Başkan
Yardımcısı Seda Bayer, Komite Temsilcisi Doktor Derya Sarıalp, Genel Sekreter Esra Yıldız,
talasemi hastası Bahar Başdemir ve lösemi hastası Gizem Kavuncu katıldı.
Başkan Faruk Başdemir, Vali Kamçı’ya talasemi ve lösemi hastalarının sorunları hakkında
bilgi verdi. Sokaklarda talasemi ve lösemi hastalarının kullanılarak, bağış toplanması
hakkında tedbir alınması ile dernek olarak yapacakları seminer ve konferans gibi etkinlikler
için de destek beklediklerini kaydeden Başkan Faruk Başdemir, dernek faaliyetleri ile ilgili de
bilgi verdi. Başkan Faruk Başdemir, sohbet sonrasında Vali Kamçı’ya hat ile bezeli tabak
hediyeyi takdim etti. Ziyaret karşılıklı temennilerin ardından sonra erdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19695.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu: 2
Gözaltı
Küçük Mustafa Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde 66 HL 043 plaka sayılı araç içinde
S.L. ve Ö.M. isimli şahısların yakalandığı öğrenildi.
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Yakalanan şahıslardan Ö.M.’nin yapılan üst aramasında 0.15 gram gelen metamfetamin
maddesi ele geçirildiği bildirildi.
Araç içinde yapılan aramalarda ise naylon poşet içerisinde 35 gram esrar ele geçirildiği
kaydedildi. Zanlı Ö.M.’nin ikametinde yapılan aramalarda da 78 gram esrar maddesi ele
geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.M. ve S.L.’nin hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan
işlem yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19696.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

YÜK TRENi OTOMOBiLE ÇARPTI
Kayseri’de yaşları 17 ile 7 arasında değişen 3 kardeşin otomobil macerası feci bitti.
Hemzemin geçitte yük treninin çarptığı araçtaki kardeşlerden birinin kolu koparken, 2 kardeşi
de ağır yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Ö.Y.’nin kullandığı 38 H 2436 plakalı otomobile,
Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’ndeki hemzemin geçitten geçerken Sivas’tan
Ankara'ya giden yük treni çarptı. Yaklaşık 35 metre sürüklenen otomobil paramparça oldu.
Yük treni ise kaza yerinden yaklaşık 500 metre ileride durabildi. Otomobili kullandığı
öğrenilen Ö.Y.’nin kolu koparken, kardeşleri M.Y. (13) ve İ.Y. (7) de ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ve 112 ekipleri ile polis ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında
yaralı M.Y. ile kardeşi İ.Y. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kolu kopan Ö.Y. ise Erciyes
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Hastanesi'ne
kaldırılarak
tedavi
altına
alındı.
Yetkililer, makinistin gözaltına alındığını, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19697.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Baro’da yeni başkan Cavit Dursun
Kayseri Barosu’nda Olağan Genel Kurul yapıldı. Mevcut Başkan Fevzi Konaç’ın yeniden
aday olmadığı genel kurulda 4 aday yarıştı. Seçim sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre
492 oy alan Avukat Cavit Dursun ipi göğüslemeyi başardı. Diğer adaylardan Kubilay Hasan
Gürcan 280 oy, Ali Köse ise 271 oy aldı. Bağımsız aday Mücahit Harmancı ise ancak 1 oy
alabildi.
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Kayseri Barosu’nda başkanlık seçimi heyecanı yaşandı. İki gün süren genel kurulun ilk
gününde protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Baro Olağan Genel Kurulu yoklama ve Baro Başkanı Fevzi
Konaç'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Yeni dönemde aday olmayan Konaç, 4 yıllık başkanlık dönemine hüzün ve zorluklar
içerisinde veda ettiğini belirterek bu süreçte kendisiyle görev yapan yönetim kurulu üyelerine
teşekkür etti.
Kayseri Barosunun ülke genelinde itibar sahibi bir baro olduğunu belirten Konaç, şunları
kaydetti:
"Hatalarımız, kusurlarımız, eksiklerimiz, temsil görevi yaparken insani zaaflarımızdan
kaynaklı belki sizleri üzmüş belki istemeden yanlışlarımız olmuş olabilir. İktidar demek tercih
demek. Tercihler de her zaman isabetli olmayabilir. Bu görev sürem içerisinde aldığımız
kararların yüzde 99'unda oy birliği ile Kayseri Barosunu temsil etmeye gayret ettik. Altını
çizmek istediğim bir mevzu da Türkiye toplumunda Türk milleti içerisinde Kayseri
Barosunun bir yeri, bir imajı var. Bunu hassasiyetle ayakta tutmaya gayret ederken belki
bilemediğimiz hatalarımız olmuş olabilir. Sizlerden de milletimizden de özür dilemek
boynumuzun borcudur."
Genel kurulun ikinci gününde ise başkanlık seçimleri yapıldı. Adliye içerisindeki Baro’da
gerçekleştirilen seçimde bin 247 üyeden yaklaşık bin 44 kişi oy kullandı. Akşam saat
17.00’den sonra açılan sandıklarda başkan adayları Cavit Dursun, Kubilay Hasan Gürcan, Ali
Köse ve Mücahit Harmancı'nın listeleri yarıştı.
Cavit Dursun 492, Kubilay Hasan Gürcan 280, Ali Köse 271, Mücahit Harmancı 5 oy aldı.
Dursun'un yönetim kurulunda Yavuz Ersolak, Oğuz Erinç, Betül Burçin İlter, Ertan Alev,
Zahide Deniz, Semih Yarıkan, Gizem Özcan Yönder, Doğanay İğde, Niyazi Ünalmış ve
Burcu Binici yer aldı.
Mevcut Baro Başkanı Fevzi Konaç, genel kurulda aday olmamıştı. Haber: Ramazan
KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19698.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

YENİ HAMLE DÖNEMİMİZE
BAŞLIYORUZ
Yeni hamle dönemimiz sürüyor. Haber Merkezimiz Haber ve Yazı İşleri Müdürümüz
Bünyamin Gültekin'in yönetiminde deneyimli muhabirler Ramazan Karakuş ve Ahmet Bolat
ile birlikte kaliteli ve gündem belirleyen haberlere imza atıyor. Ses getiren röportajlara da
imza atan profesyonel ekibimiz Kayseri'nin nabzını tutarak doğru ve ilkeli yayın çerçevesinde
okuyucularımıza bilgiler aktarıyor.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19699.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

'Makarr-ı ulema' şehri Kayseri
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Fatih Altun Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ’ı ziyaret ederek, belediye-üniversite işbirliği ve ortak
projeleri değerlendirerek Mühendislik Fakültesi olarak ortak proje çalışması hakkında bilgi
verdi.
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Başkan Memduh Büyükkılıç’a Deprem Araştırma Merkezi, Davud El-Kayseri Tasavvuf
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi kurumları Kayseri’ye kazandırmalarından
dolayı bilim adına, öğrenciler adına ve eğitim adına teşekkür eden Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, “Melikgazi Belediyesinin eğitime verdiği
önemi biliyoruz. Fakültemize yapmış olduğu deprem araştırma merkezi ile iç Anadolu
bölgesinde bir merkez konuma geldik. İnşaat Mühendislerimiz için uygulamalı ders veren
nadir üniversiteyiz. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca Tarihi eserleri onarıp eğitime ve
kültür hizmetine sunması çok önemli bunlar bir belediye için örnek olacak çalışmalardır”
dedi.
Melikgazi Belediyesi’nin bilimin öncüsü, bilimin merkezi ve her zaman önünü açan
hizmetkârı olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Toplum dinamiklerini,
gelişmeleri ve gelişmişliği ile çağdaş yenilikleri üniversiteler sayesinde gerçekleştirmektedir.
Üniversitelerin aktif olması, öğrenci yoğunluğu olması o toplumun geleceğinin güvende
olduğunun en büyük kanıtıdır. Kayseri yüzyıllardır bilimin ve araştırmanın merkezi olmuştur.
Nitekim Kayseri 'Makarr-ı ulema' şehri olarak bilinmektedir. Son yıllar da üniversite sayısının
artması bunu haklı çıkarmaktadır. Belediye olarak Çağırağası Konağını Restore ederek
Erciyes Üniversitesinin hizmetine sunduk. Mühendislik Fakültesine Deprem Araştırma
Merkezi inşa ederek onların hizmetine sunduk. Melikgazi bilimin öncüsü bilim insanın
destekleyicisidir” diye konuştu.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Bilim ve Araştırma Merkezi üniversitelerin her türlü ortak
proje, etkinlik, çalışma ve oluşumlara açık olduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19700.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Melikgazi Belediyesi’nden namaz sonrası
aşure ikramı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Muharrem ayı dolayısı ile vatandaşlara
aşure ikramında bulundu.
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Hunat Cami’nde öğle namazını kıldıktan sonra kurulan platformlarda vatandaşlara aşure
ikram edildi. Her yıl yapılan etkinlikle ilgili konuşan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
“Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah bir daha göstermesin, bu son
olsun diye dua ediyorum. Malumunuz aşure ayı, bizim önemli örf ve adetlerimizden. Tüm
Allah dostlarının kazalardan, belalardan kurtulduğu bir ay olarak terakki edilir. İnşallah bu ay
son olur, kazaların ve belaların önlenmesine vesile olur diye dua ve temennide bulunuyoruz.”
İfadelerini kullandı.Vatandaşlar ise, aşure alabilmek için uzu kuyruklar oluşturdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19702.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

VAZGEÇİLMEYEN KÜLTÜR “ÜÇ-BEŞ”
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de kadınlar, gündelik yaşamları ile düğün, bayram gibi
özel günlerde, yüzyıllardır "üç-beş" adı verilen yöresel kıyafeti giymeye devam ediyor.
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Köydeki kadınların hep aynı renkte giydiği "üç-beş" adlı yöresel giysi, görenlerin dikkatini
çekiyor. Üç-beşin bir parçası olan festeki altın ve gümüş paralar, giyen kişinin maddi
durumunu da simgeliyor. Maddi durumu iyi olan kadınların fesinin üzerinde 2 sıra altın ve
gümüş para bulunurken, diğerleri ise ekonomik gücüne göre altın takıyor.
Yeniköy Muhtarı Zekeriya Tepetam, köy kurulalı 300 yıl olduğunu ve kadınların o tarihten
beri "üç-beş" adı verilen yöresel kıyafeti giydiğini söyledi.

Festeki altın ve gümüş paralarla kıyafetin 5 bin liraya kadar değer bulduğunu belirten
Tepetam, "Fes üzerinde bir veya iki sıra altın bulunuyor, geri kalanı ise gümüş paradan
yapılıyor. Fesin üzerindeki altın sayısı ailenin maddi durumuna göre değişir." dedi.
Köyde yaşayan kadınların sürekli, gurbettekilerin de köye geldiğinde üç-beş giydiğini anlatan
Tepetam, "Köyümüz dışından gelen kadınlar da merak edip bu elbiseyi giyiyor. Kimse garip
karşılamıyor. Kıyafetleri köyümüzden Emine Erdoğan ile oğlum Doğan Tepetam dikiyor."
diye konuştu.
Tepetam, köy var olduğu sürece kıyafet geleneğini yaşatmayı arzuladıklarını ifade etti.
"Köy var oldukça kıyafet geleneği yaşatılacak"
Köy sakinlerinden Emine Karagöz (66) ise başta Yeniköy olmak üzere yöredeki bazı köylerde
bu yöresel kıyafetin giyildiğini söyledi.
Yöresel kıyafetin atalarından kalan bir gelenek olduğunu belirten Karagöz, "Öz adetimiz
budur, bunlarla dolaşırız, bunları giyeriz." ifadelerini kullandı.
Kendini bildi bileli üç-beş giydiğini dile getiren Karagöz, kıyafetin fes, üst ve alt örtü, entari,
gömlek ve kuşaktan oluştuğunu bildirdi.
Karagöz, "Bu kıyafet geleneğimiz atalarımızdan kalmış. Geleneğimizin, göreneğimizin
devam etmesini istiyoruz. Bazen şehre gidip gelenler kıyafetini değiştiriyor ama biz
köydekiler değiştirmeyiz. Onlar bazen düğün ve bayramda giyiyor. Bizler günlük, dağda, işte
hep böyle gezeriz. Kıyafetimiz kışın sıcak, yazın serin tutuyor. " diye konuştu.
Emine Karagöz, dara düştüklerinde fes üzerinde bulunan altınları bozdurduklarını kaydetti.
Köy sakinlerinden 90 yaşındaki Fatma Karagöz de çocukluğundan beri yöresel kıyafet
giydiğini ifade etti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19703.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Dijital oyunlarda İslam'a büyük hakaret!
Dinimizi hedef almak için hiçbir fırsatı kaçırmayan alçaklar şimdi de bu girişimlerini
bilgisayar oyunları üzerinden gerçekleştiriliyor. Kimisi Kabe'nin kapısı şeytan kulesine giriş
sembolü olarak kullanıyor, kimisi ise Kur’an-ı Kerim’e ağır derecede saygısızlık yapıyor.
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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İslamİşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik ve Spor
Bakanları 3. Konferansı kapsamında hazırlanan "Oyunlarda İslamofobi" kitapçığıyla ilgili
değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Kılıç, dünyada İslamofobinin yayılmaya çalışıldığını dile getirerek, "Aynı zamanda
bilgisayar oyunlarının içerisinde dijital dünyada bizim yaptığımız araştırmalar sonucunda
İslamofobik birtakım unsurların oyunların içerisine yerleştirilmiş olduğunu görüyoruz.
Dinimizce kutsal olarak görülen, birçok simgenin maalesef olumsuz anlamda bazı oyunlarda
kullanıldığını tespit ettik. Bununla ilgili zaten çalışmalar yapıyoruz. Bunu özellikle dile
getirmemizin nedeni İslam dünyasının ve İslam dünyasında sorumluluk almış kişilerin bunun
farkında olarak tedbirlerini almaları, çocukları ve gençleri bu algı operasyonuna karşı
korumaları." diye konuştu.
İNGİLİZCE OLARAK DA BASILDI
Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan "Oyunlarda İslamofobi" kitapçığında, her gün
milyonlarca kişi tarafından oynanan dijital oyunlardaki İslam karşıtı ses, görsel ve karakterle
vurgu yapılırken, söz konusu oyunların en popüler olanları hakkında bilgiler verildi.

Konferans kapsamında davetlilerin de ilgisine sunulan kitapçık Türkçe ve İngilizce olarak
basıldı.
Kitapçıkta İslamofobik içerikleri tespit edilen bazı oyunlar ise şöyle sıralandı:
"GUITAR HERO-3: Konser havasındaki oyun, oyunculara sahnede müzik aleti çaldırma
üzerine kurulu. Milyonlarca kullanıcı tarafından talep gören bu oyun sahnede karakteri
coşkulu sıçrayışlarla Arapça 'ALLAH' ibaresinin üzerinde dans ettirmektedir.
DEVIL MAY CRY 3/DANTE’S AWAKENING: Dünyaca ünlü Third Person'ın 3. nesli
oyununda da; Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin kapısı şeytan kulesine girişin sembolü
olarak kullanılıyor.
RESIDENT EVIL: Milyonlarca kullanıcısı olan oyunda Hz. Muhammed'in mezarının kapısı,
düşmanların ordular halinde geldiği kötülüğün kaos ortamının kaynağı olarak lanse ediliyor.
Mescid-i Nebevi'nin kapısının üzerinde İlluminati sembolü yerleştirilirken, oyunun
kütüphanede geçen kısmında ise tüm kitaplar raflardayken sadece Kur'an-ı Kerim yerde
gösteriliyor.
CALL OF DUTY: Seri bazlı düşünüldüğünde, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyun serisi
haline gelen Call Of Duty'de harabe bir evin tuvaletinde, kirli bir klozetin tam üstünde hadis-i
şerif ile bezeli olan bir çerçeve asılı olduğu tespit edildi. Oyun firmasına giden şikayetler
üzerine kaldırılan görsel yerine siyah renk bir çerçeve konuldu.
HITMAN: DNA'sı ile oynanmış bir asker oyun senaryosuna göre düşmanları öldürmeye ve
görevleri yerine getirmeye uğraşır. Türkiye'de de yılın en iyiler arasında yer alan oyunda,
İslam'ı aşağılayan görseller kullanıldı.
COUNTER STRIKE: Dünyaca ünlü asker terörist çatışmasına dayalı keskin nişancı oyunu
Counter Strike'da teröristler yaralanırken ya da ölürken 'Allahu Ekber' ve 'La ilahe illallah'
çığlıkları atıyordu. İslam dünyasının yoğun tepkisi üzerine oyun kurucular tarafından oyuna
güncelleme getirilerek ses efektleri oyundan çıkarıldı.
SERIOUS SAM: Dünyayı canavarlardan koruma üzerine kurulu oyunda yaratıklar, Hz.
Ali'nin kabrinden türemektedir. Bu sebeple ağır silahlarla Hz. Ali'nin kabrine saldırı içeren bir
oyundur.
CLIVE BARKERS UNDYING: Oyunda ilerleyen bölümlerin birinde ana karakter şeytanın
saldırısına uğramaktadır. Şeytan, sabit konumda bu saldırıları gerçekleştirirken ayetlerden
birinin üzerinde durmaktadır.
ZACK & WIKI: Oyunda kötülük sembolü düşmanlar ölürken 'Allahu Ekber' sesi çıkarıyor.
AYO DANCE: Oyunda Dj 5.000.000 puan kazandığında Kuran-ı Kerim'in üzerinde şarkı
söyleyip dans ediyor.
MUSLIM MASSACRE: Oyun çarşaflı kadınlar ve sakallı adamları öldürme üzerine
kuruludur. Oyun sonunda Hz. Muhammed'in öldürülmesi isteniyor.
BOMB GAZZE: Gazze'yi bombalayıp, çarşaflı kadınları ve cübbeli erkekleri öldürme üzerine
kurulu bir oyundur.
MINARETT ATTACK: Oyunda dağların hemen önünde kiliseleriyle sakin bir İsviçre şehri
vardır. Ancak 'başlat' komutunu verir vermez yerden şehri işgal edecek biçimde minareler
yükselmektedir. Oyuncu ne kadar minare ya da müezzin vurursa o kadar puan almaktadır.
Vurulamayan müezzinler, oyunu kaybetmiş olmanın bir getirisi olarak durmadan ezan
okumaktadırlar.
PACMAN: Dünyaca ünlü Pacman'in bir versiyonu Müslüman, çarşaflı kadınları toplayarak
ilerleme oyunudur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19704.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Başbakan Yıldırım: Onlar Kayserili
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19705.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Üniversitelilere “Cami ve Kitap” anlatıldı
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Erciyes Erkek Yurdu Üniversite Öğrencilerine “01-07 Ekim Camiler Haftası” münasebetiyle
“Cami ve Kitap” konulu konferans verildi.

11 Ekim 2016 Salı 08:18

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Erciyes Erkek Yurdu Üniversite Öğrencilerine “01-07 Ekim Camiler Haftası” münasebetiyle
“Cami ve Kitap” konulu konferans verildi
Konferansa, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, KYK Bölge Müdürü Sakin Terzi, İl
Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Sahfet Issı, Yurt Müdürü Cengiz Meran, yurt
yetkilileri, İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen din görevlileri ve çok sayıda öğrenci
katıldı.
Program Anayurt Merkez Camii Müezzin Kayyımı Bünyamin Fındıkçı’nın Kur’an tilaveti ile
başladı. Konferansta konuşan İl Müftüsü Güven, “ Peygamber Efendimiz (S.A.V.) gençliğe
çok önem vermiştir. Gençleri vali ve ordu komutanı olarak görevlendirdi. Çünkü geleceği inşa
edecek olan gençlerdir. Efendimiz yolda olmasına rağmen ilk yaptığı şey bir cami olmuştur.
Efendimiz Medine’ye vardığında ilk olarak şu üç şeyi yapmıştır; Birincisi mescid inşasına
başlayarak Mescid-i Nebevi’yi yapmıştır. İkincisi Medineli Ensar ile Mekkeli Muhaciri
kardeş yapmıştır. Üçüncüsü ise Müslümanlar için bir Pazar kurmuştur. Müslümanlar nereye
gittiyse önce oraya bir cami yapmışlardır. Avrupa’ya giden Müslümanlar kendilerine ev
almadan önce cami yapmışlardır. Şimdi Avrupa’da 3000’in üzerinde cami vardır. Bir yerin
Müslümanlığının göstergesi camilerdir. Camiler medeniyetimizin kurucu unsurudur.
Müslümanlar yeni bir yerleşim yeri kurduklarında merkezini cami yapmışlardır. Camiler aynı
zamanda kitap okuma ve sohbet yeridir. Cami ve kitap merkezli bir gençlik olmalıdır. Ancak
bu şekilde huzur ve barış getirecek bir medeniyetin temeli atılmış olur” dedi.
Daha sonra İl Müftüsü Güven, üniversite öğrencilerinin sorularını cevaplandırdı. Konferans
sonrasında
katılımcılara
“Gençlerle
Söyleşi”
isimli
kitap
hediye
edildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19706.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Büyükşehir Meclisinde camız yoğurdu
tartışması
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuşan MHP Özvatan Meclis Üyesi Mustafa Akpınar,
camız yoğurdunda tehlike olduğunu anlattı. Akpınar, “kanalizasyon sularından beslenen
camızlardan elde edilen yoğurtlar kent merkezinde satılıyor. Dolayısıyla bu yoğurtlarla
hastalık bulaşabilir.” dedi.
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Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında toplandı.
Ekim ayı meclis toplantısının başında ortak bir bildiriyle Hakkari-Şemdinli'de meydana gelen
hain saldırı kınandı. Meclis gündemine geçildi. Büyükşehir Belediyesi Meclisi ağırlıklı imara
ilişkin olmak üzere toplam 73 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.
Akpınar’dan soru önergesi
MHP Özvatan ilçesi Meclis Üyesi Mustafa Akpınar, gündem maddelerinin görüşülmesinden
sonra meclise 3 soru önergesi verdi. Meclis Başkanı Savruk tarafından okunan soru
önergesinde, Kocasinan İlçesi sınırlarındaki Güneşli, Kızık ve Hasanarpa mahallelerinde
çözülmeyen altyapı sorunları yüzünden kanalizasyon sularının çevreye hastalık yaydığını
meclise taşıyan Akpınar çözüm için belediyeden destek istedi. Konu ile açıklama yapacak
kurum yetkilisinin toplantıda olmaması nedeniyle açıklama yapılmayan soru önergesi
meclisin bir sonraki oturumuna ertelendi.
Meclis üyelerine soğuk duş
Bunun üzerine meclisi bilgilendirmek ve konu hakkında bilgilendirmek üzere söz alan
Mustafa Akpınar, anlattıklarıyla üyeleri düşünceye soktu. Kanalizasyon sularının önlem
alınmaması durumunda çevreye ve canlılara sağlık sorunları çıkaracağını belirten Akpınar,
merkeze uzak olan mahalledeki sorunun kent merkezinde yaşayanları tehdit edebileceğini
anlattı. Konuşmasına “Camız yoğurdu yiyor musunuz?” sorusuyla başlayan Mustafa Akpınar,
“Hepiniz Camız Yoğurdu yiyorsunuzdur. Kanalizasyon suları bahsi geçen mahallelerde
çevreye yayılıyor. Bu bölgede Büyükbaş hayvan olarak Camız yetiştiriliyor. Bu hayvanlar bu
sulardan içiyor ve kırsaldaki otlarla besleniyor. Camızlardan elde edilen yoğurtlar kent
merkezinde Kayserinin yerlilerine satılıyor. Dolayısıyla bu yoğurtlarla size ve ailelerinize
hastalık bulaşabilir. Bu konuya bu şekilde bakarsanız iyi olur” dedi. Akpınar’ın konuşması
meclis salonunda soğuk duş etkisi yarattı.
Ulaşım A.Ş.’den brifing
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Büyükşehir bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerine ilişkin
sunum yapılması uygulaması başlatıldı. Bu ayki mecliste Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü
Feyzullah Gündoğdu, raylı sistem tarihçesi, ulaşımla ilgili çalışmalar, şirketin organizasyon
yapısı, faaliyet alanları ve aldıkları ödüller gibi konularda meclis üyelerini bilgilendirdi.
Haber ve foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19707.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Tuzcuoğlu İller Bankası Başkan Vekilliğine
getirildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri eski Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu,
İller Bankası Başkan vekilliğine getirildi. Tuzcuoğlu daha önce de Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanmıştı.
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Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Refik Tuzcuoğlu, İller
Bankası Başkan vekilliğine getirildi. Tuzcuoğlu, yerel yönetimlere sağladığı kredi ve hibelerle
şehirlerin kalkınmasında önemli bir yeri olan İller Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı görevlerini üstlenecek.
Tuzcuoğlu kimdir?
1967 yılında Konya’da doğdu. Konya İmam Hatip Lisesi’ni tamamladıktan sonra İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim hayatını sürdürdü. Üniversiteye başladığı
yıl aktif olarak gazetecilik ve yazarlığa da başladı. Basın alanında yürüttüğü faaliyetlerin
ardından aile şirketlerini yönetmek üzere Konya’ya döndü. Konya’da da ticaret, STK’larda
eğitim ve kültür-sanat hizmetleri gibi alanlarda çalışmalarını sürdürdü. Konya Sanayi
Odası’nda danışmanlık yaptı. Genel yayın yönetmeni olarak Lonca Dergisi’ni yayın hayatına
kazandırdı. ‘Erdemliler Hareketine’ Konya’dan destek veren kadroların içinde yer alarak AK
Parti’nin Konya’da kuruluş sürecine katkılarda bulundu. 2004-2009 döneminde Meram
Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde başkan
danışmanı, genel koordinatörlük, KASKİ yönetim kurulu üyeliği gibi görevler üstlendi. Evli
ve 3 çocuk babası olan Tuzcuoğlu, İngilizci ve Arapça bilmektedir. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19708.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

ERÜ Bahreyn basınında
Bahreyn Krallığı Yüksek Sağlığı Şurası Başkanı Emir Şeyh Muhammed Bin Abdullah Al
Khalifa ve beraberindeki heyetin Erciyes Üniversitesi’ndeki ziyaretleri ve imzalanan iyi niyet
ve işbirliği protokolü, Bahreyn basınında geniş yer buldu.
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Bahreyn’deki gazeteler, Emir Şeyh Muhammed Bin Abdullah Al Khalifa’nın açıklamalarına
ve imzalanan protokolün içeriğine yer verirken; sağlık sektöründe gerçekleştirilen bu
protokolün gerek King Hamad Üniversitesi, gerekse Erciyes Üniversitesi’ne önemli katkı
sağlayacağına değindi. 29 Eylül 2016 tarihinde Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünde, Erciyes
Üniversitesi ile Bahreyn Kign Hamad Üniversitesi arasında iyi niyet ve işbirliğini içeren
protokole Bahreyh Krallığı Yüksek Sağlık Şurası Başkanı Emir Şeyh Muhammed Bin
Abdullah Al Khalifa ile Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven imza
koymuştu. İmzalanan eğitim ve işbirliği protokolü çerçevesinde, Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastaneleri, Bahreyn de kurulacak Hematoloji-Onkoloji Hastanesi’nin personeline
eğitim verecek. Protokol kapsamında Bahreyn’den ilk grupta önümüzdeki Kasım ayında 12
doktor ve 20 hemşire Erciyes Üniversitesi’ne gelerek hematoloji-onkoloji alanında 6 ay
eğitim alacaklar. Bu personeller buradaki eğitimlerinin ardından ülkelerine döndüklerinde
kurulacak Hematoloji-Onkoloji Hastanesi’nde görev yapacak.
Ayrıca imzalanan protokol kapsamında Bahreyn Krallığından, Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanelerine kemik iliği ve diğer branşlarda tedavi için hastalar gelecek.
Bahreyn Krallığı ile sağlık alanındaki bu işbirliğinin önümüzdeki yıllarda artarak devam
etmesi hedefleniyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19710.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Gönüllü Kuruluşlardan teröre kınama
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları 9 Ekim’de PKK, DAEŞ ve PYD terör örgütleri tarafından
yapılan saldırıları kınadı.
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Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları adına yazılı basın açıklaması yapan Mazlumder Kayseri
Şube Başkanı Ahmet Taş, söz konusu örgütlerin, Ortadoğu’da söz sahibi olmak için ABD,
AB ve Rusya gibi emperyalist ülkelerle birlikte hareket ettiğini söyledi. 40 yıldan bu yana
Türkiye’de kan döken PKK terör örgütünün, şehirlerde eylem yapma imkanı kalmayınca,
şehir dışında saldırılar yaparak sivil vatandaşları ve güvenlik güçlerini katletmeye devam
ettiğini belirten Ahmet Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“9 Ekim Pazar günü Hakkari ili Şemdinli ilçesi girişinde PKK militanlarının 5 ton patlayıcı
yüklü araçla güvenlik güçlerinin kontrol noktasına yaptığı saldırıda bombanın patlatılması
sonucu 10 güvenlik gücü ve 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 27 insanımızda farklı şekilde
yaralandı, analar ağladı, babaların yüreğine ateş düştü, çocuklar yetim, eşler dul kaldı.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu olarak! Saldırıda hayatını kaybeden
şehitlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm milletimize
başsağlığı diliyoruz. Acıların devam etmemesi için güvenlik güçlerimizi, istihbarat
birimlerimizi daha dikkatli ve tedbirli olmaya, milletimizi korku ve paniğe meydan vermeden
sağduyulu olmaya davet ediyoruz.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19711.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Bünyan’da seri hizmet
Bünyan Belediyesi’nin alt yapı projeleri hızla devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında
Bünyan, bir yılda tüm alt yapısını yenileyen ve doğalgaza kullanımına başlayan ilçe olarak
tarihi bir rekora imza atacak.
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Doğalgazdan içme suyuna, atık su kanallarından yeni su depolarına, elektrik hatlarının yer
altına alınmasından yağmur tahliye kanallarının yapılmasına kadar birçok alt yapı
çalışmasının aynı anda koordineli bir şekilde yürütüldüğü Bünyan’da yer altından çıkan eski
içme suyu boruları değişimin ne kadar yerinde ve zamanında yapıldığını gözler önüne serdi.
Vatandaşın asbestli borulardan kurtularak daha temiz ve sağlıklı su tüketeceğini belirten
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, kaya zemine rağmen Camikebir Mahallesinde
çalışmaların hızla ilerlediğini söyledi. Çalışmaların verdiği rahatsızlığın farkında olduklarını
dile getiren Gülcüoğlu, çalışmalar tamamlandığında, kentte ve ülkede, en kısa sürede
doğalgaz hattını tamamlayan ilçe olacaklarını ifade etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19712.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kardeşlerin otomobil macerası kaza ile
sonuçlandı
Kayseri’de yaşları 17 ile 7 arasında değişen 3 kardeşin otomobil macerası feci bitti.
Hemzemin geçitte yük treninin çarptığı araçtaki kardeşlerden birinin kolu koparken, 2 kardeşi
de ağır yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Ö.Y.’nin kullandığı 38 H 2436 plakalı otomobile,
Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’ndeki hemzemin geçitten geçerken Sivas’tan
Ankara'ya giden yük treni çarptı. Yaklaşık 35 metre sürüklenen otomobil paramparça oldu.
Yük treni ise kaza yerinden yaklaşık 500 metre ileride durabildi. Otomobili kullandığı
öğrenilen Ö.Y.’nin kolu koparken, kardeşleri M.Y. (13) ve İ.Y. (7) de ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ve 112 ekipleri ile polis ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında
yaralı M.Y. ile kardeşi İ.Y. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kolu kopan Ö.Y. ise Erciyes
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Hastanesi'ne
kaldırılarak
tedavi
altına
alındı.
Yetkililer, makinistin gözaltına alındığını, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19713.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Çolakbayrakdar Fevzi Çakmak’taki
çalışmaları inceledi
Kocasinan Belediyesi’nde asfalt çalışmaları sonbaharda da tüm hızıyla devam ediyor.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde alt yapısı
tamamlanan Murat Caddesini ve Eski Sanayi’de devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.
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Başkan Çolakbayrakdar’a incelemeler sırasında Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve birim
müdürleri de eşlik etti. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar,
Kocasinan Belediyesi olarak asfalt çalışmalarını hızla sürdürdüklerini vurgulayarak,
“Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Kocasinan’ın birçok yerinde yol,
kaldırım, çevre düzenlemesi ve asfaltlama çalışmalarına gece-gündüz demeden devam ediyor.
Ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırmak için yol ve kaldırım yapımına önem
veriyoruz. Yıpranan yolları alt yapısıyla birlikte değiştirip yepyeni bir hale
getiriyoruz.Eskimiş kaldırımları da daha modern bazalt taşlarla değiştiriyoruz. Yaptığımız
yatırımlar neticesinde ilçemiz hızlı bir şekilde büyüyor gelişiyor.Çalışmalar tamamlandığında
bölgemiz, daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşmuş olacaktır”
ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile
çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayarak ‘Yeni Kocasinan’ı
hızlı bir şekilde oluşturacağız” diye noktaladı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19714.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kayseri’nin hayalleri konuşulacak
Seramik firması VitrA tarafından organize edilen ve kentlerin ihtiyaç, beklenti ve hayallerine
odaklanan tartışma dizisi “VitrA ile Kentin Hayalleri” panel serisi İzmir, Ankara ve
Adana’dan sonra Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ev sahipliğinde
gerçekleştirilecek.
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AGÜ Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda yarın yapılacak panelde “Kayseri'nin
Hayali; Sanayi Geçmişini Kültür ve Eğitimle Kente Kazandırmak” konusu ele alınacak.
Panelde, günümüzde Sümer Kampüsü olan, Erken Cumhuriyet Dönemi'nin en önemli
miraslarından Sümerbank Bez Fabrikası’ndan yola çıkarak işlevsiz kalan endüstri yapılarının
dönüştürülmesi ve kent yaşamına kazandırılması konuşulacak.
Moderatörlüğünü sanatçı Yekta Kopan’ın yapacağı panelin konuşmacıları ise AGÜ Mimarlık
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Arzu Erdem ile Mimarlar Emre Arolat ve Kayseri Firması
olan İkon Proje Mimarlarından Gamze Özbal olacak. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19715.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Küçük Mustafa’da uyuşturucu operasyonu
Küçük Mustafa Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde 66 HL 043 plaka sayılı araç içinde
S.L. ve Ö.M. isimli şahısların yakalandığı öğrenildi
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Yakalanan şahıslardan Ö.M.’nin yapılan üst aramasında 0.15 gram gelen metamfetamin
maddesi ele geçirildiği bildirildi.
Araç içinde yapılan aramalarda ise naylon poşet içerisinde 35 gram esrar ele geçirildiği
kaydedildi. Zanlı Ö.M.’nin ikametinde yapılan aramalarda da 78 gram esrar maddesi ele
geçirildi. Gözaltına alınan Ö.M. ve S.L.’nin hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak
suçundan işlem yapıldığı kaydedildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19716.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Enerji talebi 2030 yılına kadar azalacak
Dünya Enerji Konseyi'nin yayınladığı "Büyük Dönüşüm" raporuna göre, kişi başına enerji
talebi 2030 yılına kadar azalacak.

11 Ekim 2016 Salı 08:49

Dünya Enerji Konseyi'nin Accenture Strategy ile Paul Scherrer Enstitüsü'nün iş birliğiyle
hazırladığı "Büyük Dönüşüm" raporunda, 2030 yılına kadar kişi başına enerji talebinin
düşeceğine dikkat çekildi.
Enerji talebinin 1970'ten sonra iki katına çıkacağına dair geleneksel öngörülerle çelişen bu
tespite göre, teknolojik inovasyon, ülke politikaları ve büyüme beklentilerinin azalması,
gelecek 10 yıl içerisinde enerji sektöründe önemli değişikliklere yol açacak.
"Doğalgazın istikrarlı yükselişi devam edecek"
Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dünya Enerji Konseyi Senaryolar Başkanı Ged
Davis, enerji endüstrisi için önemli sonuçları olacak bir dönüşüm sürecinden geçtiklerini
belirtti.
Davis, eskiden petrol üretiminin zirveye ulaşmasından söz edilirken, uzmanların yeni
trendlere bakarak talebin zirve yapmasından bahsettiğini vurguladı.

Araştırmalarında, enerji sektörü için liderler tarafından ve yönetim katlarında dikkatle
incelenmesi gereken 7 temel etkiye işaret eden Davis, rapora göre ayrıca enerji tüketiminde de
değişlik yaşanacağını ve 2060 itibarıyla elektrik talebinin bugünkünün iki katı olacağını
kaydetti.
Şu anda küresel elektrik üretiminde yaklaşık yüzde 4 kullanılan güneş ve rüzgar enerjisinin,
en fazla büyümenin kaydedileceği alanlar olduğunu aktaran Davis, şöyle devam etti:
"2060 yılında güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 20 ile yüzde 39
arasında seyredecek. Bir başka senaryoya göre ise birincil enerji kaynakları arasında fosil
yakıt kullanım oranı yüzde 50'ye kadar inebilir. Bu da kömür, petrol ve doğalgaz için farklı
sonuçlar doğurabilir. Bununla birlikte her üç senaryoda da önümüzdeki 30 ile 40 yıl arasında
karbon bütçesinin aşılacağı belirtiliyor. Petrol ise taşımacılıkta önemli bir rol oynamayı
sürdürecek ve her üç senaryoya göre de enerji kaynaklarının yüzde 60'ından fazlasını
oluşturacak. Diğer yandan doğalgazın istikrarlı yükselişi devam edecek."
"Altında yatan sebepler, itici güçler enerji sektörünü değiştirecek" diyen Davis, sadece atıl
enerji varlıklarının değil, atıl enerji kaynaklarının ve bunun ülkeler üzerinde yaptığı etkilerin
de sorun teşkil ettiği bir dünya ile karşı karşıya olunduğunu kaydetti.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19717.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Elektriğe de indirim geliyor
Enerji sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre doğalgazdaki yüzde 10'luk indirim
elektrik fiyatlarına da yüzde 3-4'lük bir düşüş olarak yansıyabilir.
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Yaklaşık 40 milyon abone elektrik fiyatlarındaki düşüşü beklerken, vatandaşın yüzü gülecek.
Enerji sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre doğalgazdaki yüzde 10'luk indirim
elektrik fiyatlarına da yüzde 3-4'lük bir düşüş olarak yansıyabilir.
İlk indirim toptana
Ancak dağıtım şirketleri yılbaşından itibaren geçerli olması beklenen indirimin yüzde 5'i
bulabileceğine dikkat çekiyor. Enerji yönetimine yakın kaynaklar elektrik fiyatlarında ne
zaman bir indirim olabileceğine yönelik olarak yaptıkları değerlendirmede doğalgazdan
kaynaklı olarak indirimin ilk etkisinin toptan elektrik tüketenler ile serbest tüketicilere
yansıyabileceğini dile getiriyor. Yetkililer nihai tüketiciye olası bir indirimin ise 2017 yılının
başını bulacağını ifade etti. Sektör yetkilileri, tüketicinin kullandığı nihai elektrik fiyatının
içerisinde enerjinin bedelinin yüzde 50 civarında olduğunu ifade ederek enerji bedelinin
içinde de doğalgazın maliyetinin yüzde 30-40'lar civarında olduğunu söyledi.
Elektrikte 5 yıllık maliyet belli
Elektrik sektöründe maliyetin 5 yıl boyunca belli olduğunu, yapılacak yatırımların
belirlendiğini anlatan uzmanlar, bunun dışında vergi yükü olduğunu sadece enerji maliyetinde

bir oyun alanı olduğunu söyledi. Uzmanlar, kamuoyuna yapılan açıklamalarda psikolojik bir
etkinin de söz konusu olduğunu bu nedenle yüzde 5'lik indirimin gündeme gelebileceğini
tahmin ettiklerini ifade ediyor. (haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19718.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, ağustosta bir önceki aya
göre yüzde 9,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 2,2 artış gösterdi.
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TÜİK'in verilerine göre Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki
aya göre yüzde 9,4 arttı. Beklenti aylık yüzde 4.5, yıllık yüzde 0.7 artıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ağustos ayı 'Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı.
Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Ağustos
ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,1, imalat
sanayi sektörü endeksi yüzde 10,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 arttı.
Yıllık bazda yüzde 2.2
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Ağustos ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,3, imalat
sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi yüzde 5,3 arttı.
Dayanıklı tüketim malı imalatı arttı
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıklı
tüketim malı imalatında gerçekleşti. Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2016 yılı
Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 32,6 ile dayanıklı tüketim malı
imalatında gerçekleşti.
Mobilya ve elektrik teçhizatı arttı
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en
yüksek artış yüzde 38,9 ile diğer imalatlarda gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 29,0 ile mobilya
imalatı ve yüzde 25,0 ile elektrikli teçhizat imalatı takip etti.

En yüksek azalış
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en
yüksek azalış yüzde 6,4 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında
gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 3,1 ile içeceklerin imalatı ve yüzde 2,2 ile motorlu kara taşıtı,
treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19719.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Tarım sektörü 2017'de Rusya'dan umutlu
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Rusya ile yaşanan
krizin sona ermesine ilişkin, "Asıl bunun neticelerini önümüzdeki yıl göreceğiz. Önümüzdeki
yıl Rusya'nın bizden geniş çaplı ithalat yapacağını umut ediyorum. Üretici kesimi ve sektör
olarak buna hazırız." dedi.
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Bayraktar, Rusya krizinin tarım sektörüne 370 milyon dolarlık zarar verdiğini, bu zararın
önemli bir kısmının etkisinin üreticinin üzerinde olduğunu söyledi.
Üreticinin malını satamayarak mağdur olduğunu vurgulayan Bayraktar, uygulanan
ambargonun Rusya ekonomisi ve insanı ile Türk ekonomisi ve insanına zarar verdiğini,
ambargonun kalktığının ifade edilmesinin piyasaya bir miktar rahatlama getirdiğini belirtti.
Bayraktar, henüz ihracat aşamasına geçilmediğine işaret ederek "Bazı ürünlerde hasat bitti. O
ürünleri de ihracat şansımız kalmadı. Asıl bunun neticelerini önümüzdeki yıl göreceğiz.
Önümüzdeki yıl Rusya'nın bizden geniş çaplı ithalat yapacağını umut ediyorum. Üretici
kesimi ve sektör olarak buna hazırız. Bunun yansımaları önümüzdeki yıl görülecektir.
Fevkalade bir yansıma olacağı kanaatindeyim." diye konuştu.
Tarım sektöründeki maliyetlere ve arazi toplulaştırma çalışmalarına da değinen Bayraktar,
küçük işletmelere ne kadar destek verilirse verilsin maliyetler yüksek olduğunda ekonomik bir
üretimin mümkün olamayacağını savundu.
Kırşehir'de işletme büyüklüğünün Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna vurgu yapan
Bayraktar, yeterli sulama yapılamaması nedeniyle nadasa bırakılan tarım alanının fazla
olduğuna dikkati çekti.
"Hedefimiz 150 milyar dolarlık tarımsal hasıla"
Bayraktar, maliyetlerin azaltılmasında toprakların parçalanmasının önlenmesinin ve arazi
toplulaştırmalarının çok büyük önem kazandığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bununla ilgili Toprak Kullanım Kanunu çıkarıldı. Biz de destek verdik. Yaklaşık 5 milyon
hektar arazi toplulaştırıldı. 11 milyon hektar arazinin daha toplulaştırılması gerekiyor. Bu
manada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı bu çalışmalara destek veriyoruz.
Verimliliğin yakalanması ve dünya tarım ticaretinde yerimizi alabilmemiz açısından önemli.
Sulama yatırımları çok önemlidir. Sulanan toprakta bire beş verim alırsınız. Bu yatırımları
bitirmediğimiz takdirde bazı ürünlerde ithalatçı olmamız kaçınılmaz. Verimliliği yakalayarak

dünya tarım ticaretinde layık olduğumuz yere ulaşmamız lazım. Hedefimiz 150 milyar
dolarlık tarımsal hasıla. Sulama yatırımlarını bitirmezsek buna ulaşmamız mümkün değil."
Bu yıl Kurban Bayramı'nın kurbanlıklar açısından rahat geçirildiğini dile getiren Bayraktar,
her yıl et ithal etmek isteyen lobilere karşı mücadele verildiğini bildirdi.
Bayraktar, ithalatla hayvancılığın geliştirilebilme şansının olmadığını savunarak şöyle devam
etti:
"Bu lobiler her yıl Kurban Bayramı öncesinde Türkiye’ye et getirmeye çalışıyorlar. Bazen
karkas bazen de canlı hayvan olarak bunun Türkiye’ye gelmesini istiyorlar. Bununla ilgili
büyük önemli çalışmalar da yapıyorlar. Bu senaryoyu biz 2008 yılında gördük. Süt
hayvancılığı krize girince besiye materyal bulamadık, ithalatçı olduk çünkü talebi
karşılayacak bir arzı sağlayamadık. Bununla besi hayvancılığı da çöktü. İthalattan ne üretici
istifade etti ne tüketici istifade etti. Aracılar, ithalatçılar yararlandı. Böyle bir senaryonun
yaşanmaması için üretimin artırılması gerektiğini ifade ettik. Üretimin artırılması noktasında
hükümetimiz de belli destekler veriyor. Bu destekler de hedefine ulaşıyor. Son açıklamalarda
yıllık 1 milyon 200 bin tonlara yaklaştığını görüyoruz. Hedefimiz ise 1,5 milyon tona
ulaşmak."
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19721.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Ağız kokularının nedeni düzenli
fırçalamama
Özel Dünyam Hastanesi Diş Hekimi Zahide Genç, ağız kokularının, düzenli fırçalanmayan
dişlerde biriken diş taşlarından dolayı oluştuğunu söyledi.
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Diş Hekimi Zahide Genç, sadece sağlık değil sosyal bir problem olan ağız kokularının temel
kaynağının, bakteri plağı adı verilen diş taşları ya da tartarlar olduğunu ifade etti. Zahide
Genç, “Bunlar genelde yemek artıklarının ağızda uzun süre kalması sonucunda, tükürükle
birleşerek oluşan sert ve temizlenmesi zor yapılardır. Bunlar temizlenemediği için de zaman
içerisinde önce diş etinden iltihaba ve iltihaba bağlı olarak da ağızda kokuya neden olur.”
dedi.
Bazı hastalıkların habercisi olabilir
Diş taşlarının ya da bakteri plağının oluşmaması için yemek artıklarının dişte bırakılmaması
ve yemeklerden sonra dişlerin uygun biçimde fırçalanması gerektiğini kaydeden Zahide Genç,
bazı hastalıkların da ağız kokusuna neden olabileceğine dikkat çekti. Diş Hekimi Zahide
Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Örneğin şeker hastalığı ya da kanser tedavisi alınması, çok yoğun sigara kullanan kişilerde
de görülebilir. Böyle bir sistemik rahatsızlığın üzerine bir de diş tartar oluşunca tablo daha da
ağırlaşıyor. Mutlaka düzenli fırçalamanın yanında uzman hekime de görünmek gerekiyor.

Eğer yoğun bir ağız kokusu var ise, uzman hekimin yapacağı işlemlerden sonra hasta yine
ağız bakımına dikkat etmelidir.”
Ağız çalkalama suları kesin çözüm değil
Diş Hekimi Zahide Genç, son olarak ağız çalkalama sularını hakkında bilgi verdi. Bunların
yalnızca temizliğe destek sağlayacağının altını çizen Diş Hekimi Zahide Genç,
“Temizlenmeyen bir yüzeyde uygulanacak bir ağız çalkalama suyunun faydası olmayacaktır.
Temiz bölgede tabi ki kullanılabilir. Bunların içinde bazı antiseptik ilaçlar olduğu için faydası
olacaktır. Ancak, bunların temizleyici değil de destekleyici olduğunu bilmekte yarar var.”
ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19722.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kadınlar giysiye, erkekler elektroniğe para
harcıyor
Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de internetten alışveriş eğilimi son yıllarda oldukça
artarken, internetten alışveriş yapan her 100 kadından 72’sinin yılda en az bir kez giyim
eşyası, her 100 erkekten 55’inin ise yılda en az bir kez elektronik ürünleri satın aldığını
belirlendi.
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E-ticaret sitelerinden ürün satın alan kadınların yüzde 38’i yılda en az bir kez otel-seyahat
harcaması yaparken, erkeklerinde yüzde 53’ü aynı harcama için online alışveriş sitelerini
tercih ediyor. Kadınlarda üçüncü sırada ev eşyası gelirken, kadınların yüzde 25’inin e- ticaret
sitelerinden ev eşyası satın aldığı tespit edildi. Erkeklerin ise yüzde 52’sinin giyim eşyası
almak için bu siteleri kullandığı belirlendi.
Medya Takip Ajansı Interpress’in üç bine yakın ulusal bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi
kapsayan incelemesine göre, yılbaşından bu yana yazılı basına e- ticaret sektörü hakkında 11
bin 821 haber yansırken, online alışverişle ilgili ise yazılı basında 6 bin 162 haber çıktığı
tespit esildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19723.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

'Güçlendirilmiş hastane' sayısı artacak
Sağlık Bakanı Akdağ, "Nüfusu 750 binin altında olan kentlerde bir ana hastaneyi
güçlendiriyoruz. Bu hastaneyi Sağlık Bakanlığı yönetiyor. Artık Sağlık Bakanlığının
hastanesi, üniversite hastanesi diye bir ayrım kalmıyor." dedi.
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Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yaptığı açıklamada, özellikle nüfusu çok büyük olmayan
şehirlerde, tıp fakültelerinde hastane ve eğitim hizmetlerinin buluşturulması için mutlaka
Sağlık Bakanlığıyla iş birliği gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Nüfusu 200, 300 ve 500 bin olan kentlerde tıp fakülteleri kurulduğunu dile getiren Akdağ,
Sağlık Bakanlığı olarak 750 bin nüfusun altındaki şehirlerde tıp fakültesi hastanesi
kurulmasını, verilecek eğitim açısından yeterli bulmadıklarını ifade etti.
Bu fakültelerin bir şekilde kurulduğunu ve bunları yaşatmak için bir an önce kuvvetlendirmek
gerektiğini belirten Akdağ, "Bunun da yolu şu anda 19 şehirde yaptığımız gibi, geri kalan
şehirlerde de aynı yöntemi uygulamak. Şehirde bir ana hastaneyi güçlendiriyoruz. Bu
hastaneyi Sağlık Bakanlığı yönetiyor. Küçük ve orta ölçekli şehirde, artık Sağlık Bakanlığının
hastanesi, üniversite hastanesi diye bir ayrım kalmıyor." diye konuştu.
Bu şekilde Sağlık Bakanlığının hastaneyi yöneteceğini, üniversitenin de eğitim tarafına
bakacağını anlatan Akdağ, şunları kaydetti:
"Bunu Rize'de, Ordu'da, Sakarya'da, Kırşehir'de, Muğla'da ve Erzincan'da, hatta İstanbul'da
bile yaptık ancak o çok özel bir örnekti. Tıp fakültelerini bir an önce kalkındırmanın hizmet,
eğitim ve araştırma kapasitesini genişletmenin bir yolu var, o da şehirde güçlendirilmiş bir tek
hastane yönetimi oluşturmak. Hükümetimize ve Kalkınma Bakanlığına bu husustaki tavsiyem
bu olacak. Sonuç itibarıyla böyle bir yapının, bütün ülkede hizmet kalitesinin artması için çok
daha doğru olduğuna inanıyoruz. Nüfusu daha büyük olan şehirlerde ve büyük şehirlerde,
büyük üniversite hastanelerimiz var zaten, onlar hizmetlerini kendileri yürütüyor. Benim
bahsettiğim küçük ve orta ölçekli şehirler ve oralarda yeni kurulan tıp fakülteleridir."
AA
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'Uyku terörü sırasında çocuğunuzu
uyandırmayın'
GAÜN Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökçen, genellikle 2
ile 10 yaşları arasındakilerde görülen "uyku terörü" sırasında çocukların uyandırılmaması
gerektiğini bildirdi.
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.
Dr. Cem Gökçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların gece yarısı ağlayarak,
bağırarak uyanmaları ve ebeveynlerine herhangi tepki vermemeleri gibi belirtilerle ortaya
çıkan durumun "gece terörü" veya "uyku terörü" olarak adlandırıldığını söyledi.
Uyku terörünün 2-10 yaşları arasındaki çocuklarda yüzde 40 oranında görülebilen bir durum
olduğunu anlatan Gökçen, ergenlik çağında ise uyku terörünün giderek azaldığını bildirdi.
Bunun, derin uyku evresinde ortaya çıkan bir uyku bozukluğu olduğuna işaret eden Gökçen,
"Bu durum gecenin ilk 1/3'ünde görülüyor. Yani çocuk uyuyor, uyuduktan 1,5-2 saat sonra
uyanıyor, korkmuş ürkmüş halde. Anne baba seslendiğinde tepki vermiyor, çevresindekilerle
iletişim kurmuyor. Terlemesi oluyor, bağırması, huysuzluğu olabiliyor. Aileler o hali görünce
çok korkuyor. Çocuk yaklaşık 10-15 dakika sonra kendiliğinden sakinleşip tekrar uykuya
dalıyor." dedi.
Yaşı büyük çocukların sabah kalktığı zaman gece yaşananları hatırlamadığına dikkati çeken
Gökçen, "Anne babalar, bu durumla karşılaştıklarında tedirgin oluyorlar, korkuyorlar. Bu
durum, anne ve babalar için geceleri adeta kabusa çevirebiliyor. Aileler çocuklarını,
doktordan önce hocalara da götürülebiliyor." diye konuştu.
"Uyku terörü çok sık değilse ve sıklığı giderek azalıyorsa, bozukluğun gidişini izliyoruz. Çok
sık görülürse medikal tedaviye başlıyoruz." ifadelerini kullanan Gökçen, şunları kaydetti:
"Araştırmalar, bu durumun nörogelişimsel gecikmelerden kaynaklanabildiğini gösteriyor.
Uyku terörü sırasında aileler çocuklarını uyandırmaya çalışmamalı. Daha çok çocuğu
korumaya çalışmalılar. Çünkü bu çocuklarda uyurgezerlik de sık görüldüğü için kendilerine
istemeden düşme, çarpma gibi zararlar verebiliyorlar. O an çocuğu tutmaya, bastırmaya
çalışmasınlar, sadece çevreden korumaya çalışsınlar. Zaten bu durum 10-15 dakikada
kendiliğinden sonlanıyor."
Bu durumun psikiyatrik bir sorun olmadığını dile getiren Gökçen, uyku terörünün yaş
büyüdüğünde kendiliğinden azalarak geçtiğini ancak çok sık yaşanması durumunda doktora
başvurulmasında fayda bulunduğunu belirtti.
Ergenlik çağında veya ani ortaya çıkan uyku terörlerinin ise ciddi bir hastalığa bağlı
olabileceğini bildiren Gökçen, bu durumda geç kalınmadan çocuk nöroloji uzmanına
başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19725.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kayserili iki hanım yazar Kitap Fuarı’nda
Eylül Fuarcılık tarafından organize edilen, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle
düzenlenecek olan “3. Kayseri Kitap Fuarı” Cuma günü açılıyor. Kayserili yazarlar Fatma
Çetin Kabadayı ve Emine Pişiren 2016 Kayseri kitap fuarına katılarak Maşuk Yayınlarından
çıkan yeni eserlerini okurları ile buluşturacak.
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14 Ekim 2016’da Eylül Fuar Organizasyon tarafından Dünya Ticaret Merkezinde açılacak
fuara birçok yayınevi katılacak. Fuara yeni eserleri ile katılacak olan yazar Fatma Çetin
Kabadayı “Ihlamur Kokulu Aşk” eserini, Yazar Emine Pişiren ise “Lanetli Aşk” isimli eserini
imzalayacak.
Yeni çıkan eserlerinin ilk imzasını kendi memleketleri olan Kayseri’de yapmanın heyecanını
yaşayan yazarlar 15 ve 16 Ekim 20016 tarihinde Maşuk Kitap Yayınları standında okurları ile
buluşacak.
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde kitap dostlarını ağırlayacak olan 3’üncü Kayseri Kitap
Fuarı 14 - 23 Ekim tarihleri arasında 10:00 - 20:30 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.
Yetkililer önceki fuarlarda olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılım bekliyor.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19726.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

GÜLBAHAR HAKKINDA BELGE VE
BİLGİ YAĞIYOR
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasemin Gülbahar’ın kötü yönetimiyle ilgili
yaptığımız haberden sonra kurumdan çıkartılanlardan ve kurum personelinden bilgi ve belge
yağmaya başladı.
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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasemin Gülbahar’ın kötü yönetimiyle ilgili
yaptığımız haberden sonra kurumdan çıkartılanlardan ve kurum personelinden bilgi ve belge
yağmaya başladı. Gülbahar ise avukatı aracılığıyla yazılı açıklama gönderdi. Açıklamada
kardeşinin müdürlükte çalıştığını doğrulayan Gülbahar, kendisine yöneltilen iddialara cevap
verdi. Gazetemize açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de, “Eğer
yapılan haksız bir iş varsa hangi kurum olursa olsun onun karşısında yer alacağız.” dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasemin Gülbahar’ın avukatı aracılığıyla
gönderdiği açıklamada, “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun
Hükmünde Kararnamenin 4. Maddenin birinci fıkrasında zikredilen terör örgütlerine veya
milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve ya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu
değerlendirilen personellerin görevlerine son verilmiştir.” denilerek görevine son verilen
personellerin yerine ivedi olarak iş ve işlemlerin aksamadan devam etmesi için geçici olarak
yine aynı şirket olan Zen İç Dış Ticaret Pazarlama Ltd. Şti. üzerinden istihdam sağlandığı
belirtildi.
Kardeşinin işe girdiğini doğruladı
Alınan personellerde Bakanlığın belirlediği standartlar gereği bakıcı anne ve bakıcı babalarda
en az 300 saatlik bakım personeli sertifikası veya lise ya da üniversitede ilgili alanda eğitim
görmüş olması, engelli ve yaşlı bakım personeli için en az 400 saatlik sertifika ve güvenlik
personeli için ise güvenlik sertifikasının dikkate alındığı belirtilen açıklamada bahsi geçen
şartları taşımayanların görevlere gelemediği bilgisine yer verildi.
Açıklama şöyle devam etti:
“Ayrıca il müdürümüzün kardeşinin işe alınmasıyla ilgili olarak da 18/08/2016 tarihli sözlü
sınav ve komisyon kararıyla alım yapılmıştır. Anılan kişi iki yabancı dile sahip, ileri derecede
bilgisayar bilgisi sertifika ile kanıtlanmış, 4 yıllık fakülte mezunu, 7 yıllık iş tecrübesi olan
kişidir.
Gazetede ve webde yayınlanan haberde ayrıca İl Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız için
"ASOSYAL" ifadesi kullanılarak da Bakanlığımız ve il Müdürlüğümüze hakaret edilmiştir.
Ayrıca aynı yazıda Zen Güvenlik sahibi Zekeriya Karaca işten alımlarla birlikte ihalelerin
iptal edildiği gerekçesini sunmuş olup bu bilgi tamamen asılsızdır. Bahsi geçen ihale iptal
edilmeden devam etmiş ve yeni personellerin girişi aynı şirket üzerinden devam etmiştir.
Kayseri Gündem isimli web sitesinde ve gazetede yayınlanan söz konusu haber asılsız ve
mesnetsizdir. Bu nedenle yapılan haberin yukarıda belirtildiği gibi düzeltilmesi gerekmekte
olup Bakanlığımız ve Müdürlüğümüzle ilgili yalan, iftira ve suç teşkil eden bu ve benzeri
haberlerin yayınlanmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.”
Açıklamada kardeşinin Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne alındığını söyleyerek haberimizi
doğrulayan Gülbahar, gerekçe olarak kardeşinin ne kadar yetenekli olduğunu söyleyerek
adeta ‘kılıf’ uydurdu. Kardeşinin bu yeteneklerini başka bir kurumda değerlendirmesi ve
kuruma böyle bir şaibe getirilmemesi daha doğru bir adım olmaz mıydı?
İşten çıkarılanlar gazetemize konuştu
Öte yandan FETÖ/PDY örgütüne üye oldukları gerekçesiyle işten atılan taşeron işçiler
gazetemize konuştu. İsmini vermek istemeyen işçiler, terör örgütü muamelesi gördükleri için
ne işsizlik maaşı alabildiklerini ne de herhangi bir işe girmelerinin mümkün olduğunu
söylediler. FETÖ ile ilgili isnat edilen suçlara cevap veren işçilerden biri, “Ben öksüzüm, ne
annem ne de babam var. Şu an işsizim ve terör örgütü üyesi olmakla suçlandığım için iş
bulamıyorum. Bank Asya’da bireysel emekliliğim vardı. O da devlet yüzde 25 katkı sağladığı
için başvurmuştum.” İşçilerden bir diğeri ise, “Eşim hamile 1 ay sonra doğum yapacak.
İşimizden olduk. Eşime çocuğuma nasıl bakacağım. Şu anda hiç kimse bizi kabul etmez.
Çünkü SGK’daki işten çıkarılış nedeni olarak 36 kodu ile FETÖ/PDY kapsamına giren
suçlardan dolayı atıldık.” ifadelerini kullandı.

Belki de ülkedeki birçok insanın bulaştığı basit gerekçelerle bu insanların işine son veren Aile
ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yasemin Gülbahar’a soruyoruz:
Bank Asya’da hesabı olan bir işçiyi FETÖ üyesi olma gerekçesiyle görevden uzaklaştırdınız.
O zaman Bank Asya’da hesabı olan ve çocuklarını FETÖ’nün eğitim kurumlarından Kayseri
Kılıçarslan’da okuttuğunu bildiğiniz personelden sorumlu memuru en yakınınızda neden
bulunduruyor ve her işinizi ona yaptırıyorsunuz?
Personel işlerinden sorumlu bu memurun FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle ihraç edilen başka
bir memurun referansı ile 2 kardeşini işe aldığı doğru mudur?
Cumhuriyet Savcılığı tarafından iftira atma suçu kesin bulunup yargılanma süreci devam eden
ayrıca Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nden iftira suçundan Kayseri’ye sürülen
memurdan aldığınız bilgilere göre hareket ettiğiniz doğru mu? Bu memur hakkında yürütülen
soruşturma kapsamında kınama ve maaş kesim cezası uygulanmış ve yeri değiştirilmiş midir?
Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nde çalıştığınız dönemde maaş kesim ya da
kınama cezası alan ve FETÖ ile bağlantısı olduğu düşünülen birine müdürlük görevi verdiniz
mi?
Mevzuat gereği ücretsiz kreş hizmetinden direkt faydalanması uygun görülen şehit ailesi
çocuklarının onaylarını çizerek kabul etmediğiniz, bununla kalmayıp şehit eşi hakkında
güvenlik soruşturması başlattığınız doğru mudur?
FETÖ/PDY ile bağlantıları kesinleşen ve memuriyetten ihraç edilen isimlerle 2011 ya da
2012 yılında Gürcistan’a giden bir ismi il müdür yardımcısı yaptınız mı?
Kurum içerisinde hizmetleri yürütmekte olan yaklaşık 40 personelin iki hafta içerisinde yerini
değiştirerek sosyal hizmetlerin devamlılık ve süreklilik ilkesi hiçe sayılmış mıdır? Böylelikle
kurum hizmet veremez hale getirilerek FETÖ’nün istediği ortam oluşturulmaya çalışılmakta
mıdır?
Kurumda memurlara hakaret edilerek mobbing uygulandığı ve bununla baş edemeyen
personelin koridorlarda birbirlerine prozac isimli antidepresan psikiyatrik ilacını ikram ettiği
doğru mudur?
Eşiniz Abdullah Gülbahar’ın sürekli il müdürlüğüne geldiği ve adeta kurumu beraber
yönettiğiniz iddiaları ile ilgili neler söyleyeceksiniz?
FETÖ’nün darbe girişimine karşı 07.08.2016’da yapılan Yenikapı mitingi için valilikten gelen
mitinge katılım sağlanması hususundaki resmi evrakı personele tebliğ etmeyerek evrakı imha
ettiniz mi?
AK Parti İl Başkanı Özden: Haksızlıkların karşısındayız
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ilgili iddiaları yönelttiğimiz Ak Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden ise, “Biz kurumlarımızın içişlerine müdahil olmuyoruz. Ama biz iyi işler
yapanların yanında, kötü işler yapanların ise karşısında yer alıyoruz. Eğer yapılan haksız bir
uygulama varsa hangi kurum olursa olsun onun karşısında yer alacağız.” dedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19727.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

HES Kablo, TMSF'ye devredildi
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması
kapsamında, HES Kablo şirketi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.
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Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında HES Kablo, Kayseri 2. Ağır
Ceza Mahkemesi kararı ile TMSF'ye devredildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19728.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kayseri'de 9 milyon yıllık fosil bulundu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Çekül Vakfı'nın desteğiyle Kayseri'deki mağaraları ve yer
altı şehirlerini fotoğraflayarak envanterini çıkaran Obruk Mağara Araştırma Grubu,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.
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Ziyarette, Başkan Çelik'e araştırmalar sırasında bulunan dokuz milyon yıllık zürafa fosili
gösterildi.
Çekül Vakfı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kayseri'nin yer altı yapılarının
envanterini çıkardıklarını ifade eden Ali Murat Yamaç, çalışmalara şehir merkezinin
yakınlarında başladıklarını ve iki yıldır çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yamaç, yer altı
şehirleri ve mağaraların envanterini çıkarırken sürpriz bir fosille karşılaştıklarını belirtti ve
araştırmalar sırasında bulunan 9 milyon yıllık zürafa fosilini Başkan Mustafa Çelik'e verdi.
Fosilin bulunduğu alanda gergedan, mamut gibi pek çok hayvanın fosilinin bulunduğu da
belirtildi.
Ziyarette ayrıca Mağara Araştırma Grubu tarafından Başkan Mustafa Çelik'e Kayseri'deki yer
altı şehirleri ile ilgili harita üzerinde bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19730.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

MUSTAFA BOYDAK KAYSO’DAN
İSTİFA ETTİ
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Kayseri Sanayi
Odası’ndaki Yönetim Kurulu Başkanlığından ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden, Mimarsinan
OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığından ve üyeliğinden istifa etti.
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Konu hakkında açıklama yapan Başkan Mustafa Boydak, “Hukukçularımızdan aldığımız
bilgiye göre HES Kablo’nun da yönetimi TMSF’ye devredilmiş durumdadır. Dolayısı ile
önümüzdeki dönem Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmem mümkün
görünmüyor” dedi.
12 yıldır gerek Kayseri sanayisine gerekse Türkiye sanayisine ellerinden gelen hizmeti
vermeye gayret ettiklerinin altını çizen Başkan Boydak, bu süreçte üç yıl TOBB Yönetim
Kurulu üyeliği ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttüğünü söyledi. Göreve
başladıklarında Mimarsinan OSB’nin kuruluşunun yapıldığını hatırlatan Başkan Boydak, “O
günden bu güne kadar burada Müteşebbis Heyet Başkanlığını yürüttüm. Burada da elimizden
gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdik. Bu gelişmeler çerçevesinde Kayseri Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden, Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Mimarsinan
OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığından ve üyeliğinden istifamı arz etmek istiyorum” dedi.
Bu güne kadar görev yaptığı herkese teşekkür eden Başkan Boydak, “Bu güne kadar birlikte
görev yaptığımız Yönetim Kurulunda ki arkadaşlarıma, Disiplin Kurulu Üyelerimize, Meclis
Üyelerimize ve Meslek Komitesi Üyelerimize teşekkür ediyorum. Elbette ki hemşehrilerimize
ve sanayicilerimize büyük bir teşekkür borcumuz var. Onların büyük destekleri ile bu
görevleri yerine getirmeye gayret ettik. Acı tatlı günlerimiz oldu, beraber çalıştığımız birçok
basın mensubu arkadaşımız oldu herhangi bir hakkım yok ama varsa da benden yana helal
olsun. Bende tüm hemşehrilerimizden, sanayicilerimizden, özellikle basın mensubu
arkadaşlarımızdan tüm haklarını helal etmelerini rica ediyorum” diye konuştu.
Başkan Boydak konuşmasını şöyle sürdürdü; “Önümüzde zorlu bir süreç var. Elbette ki
devletle küslük olamaz. Biz elimizden geldiğince hukuki haklarımızı savunacağız.
İnanıyorum ki kısa bir süre içerisinde yanlış anlaşılmalar düzelecektir. Hukukun üstünlüğüne
her zaman ki gibi güvenimiz sonsuz. Adaletimize ve yargımıza güveniyoruz. Burada en
önemlisi devletimizin bekası. Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. İç dış düşmanlar durmuyor.
Allah ülkemizi, vatanımızı ve milletimizi korusun. İnanıyorum ki bu zor günler geçtikten
sonra Türkiye çok daha iyi günlere gelecektir”
TOBB camiasında da başta Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere Yönetim Kurulu
Üyelerine ve tüm komite üyelerine teşekkür eden Başkan Boydak, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfekci’ye, ilgili tüm Bakanlara ve devlet büyüklerine teşekkür ederek, Odalar Birliği
camiası ile vedalaştığını açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19732.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

DEVELiLi ALiM AHMET iSLAMOĞLU
VEFAT ETTi
Kayseri'nin önemli alimlerinden Ahmet İslamoğlu hocaefendi, tedavi gördüğü hastanede vefat
etti. Akabe Kültür Ve Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa İslamoğlu'nun babası da olan Ahmet
İslamoğlu, birçok talebe yetiştirdi. Önemli telif eserler veren Ahmet İslamoğlu, bir süredir
tedavi görüyordu. Merhumun cenaze namazı yarın öğle namazından sonra Develi'de
kılınacak.
11 Ekim 2016 Salı 13:53
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19733.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

"Haddini bil"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi hakkında, "Irak'tan senin bağırman çağırman
bizim için hiç de önemli değil, biz bildiğimizi okuyacağız, bunu böyle bilesin." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Avrasya İslam Şurası'nda yaptığı konuşmada, "Bu toplantının asıl
önemi, Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından yapılıyor olmasıdır.
Ülkemizdeki darbe klasik bir darbe girişimi olsaydı, bu şuranın gündeminde yer almazdı. 15
Temmuz'u farklı ve bu heyet açısından önemli kılan husus; darbe girişiminde bulunanların
kendilerini dini bir cemaat, liderlerini de sözüm ona mehdi olarak görüyor olmalarıdır.
Darbecileri motive eden, yıllar boyunca kendilerini gizlemek için adeta çift kişilikli bir hayat
sürmeye iten, sonuçta kendi milletine ve ülkesine silah doğrultacak, kan akıtacak şekilde
gözlerini karartan sebepleri çok iyi tahlil etmeliyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,9. Avrasya İslam Şurası'nda konuştu.
"Gerçek yüzü görülemeyen bir fitne hareketi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, FETÖ terör örgütü hakkında, "Bu tehdit
sadece Türkiye'ye mahsus bir tehdit değildir. İslam coğrafyasını kana ve ateşe bulayan El
Kaide gibi DEAŞ gibi bu tür örgütlerin de kendilerince çok ulvi gayelere hizmet ettiğini
düşünen kişilerden oluştuğunu unutmamalıyız. Fetullahçı Terör Örgütü, kısaca FETÖ olarak
adlandırdığımız yapı, hem itikadi sapkınlığıyla hem de eğitim ve ticaret odaklı yöntemleriyle
Müslümanlar ve tüm dünya için DEAŞ kadar önemli bir tehdittir." diye konuştu.
Erdoğan, "Avrasya coğrafyası, FETÖ'nün ülkemiz dışındaki ilk açılım alanı ve en yoğun
faaliyet gösterdiği bölgedir. Doğu Avrupa ve Orta Asya'da uzun bir fetret döneminin ardından
elde edilen özgürlük ortamı, bu örgüt tarafından alabildiğince istismar edilmiştir. Bölgedeki
Müslümanların hizmete, ihyaya, irşada en çok ihtiyaç duydukları bir dönemde öne çıkan bu
örgüt, maalesef sadece kendi hegemonyasını kurmak için çalışmıştır. Bu şura vesilesiyle

FETÖ'nün gerçek yüzünün Avrasya coğrafyasının her köşesinde çok daha hızlı bir şekilde ifşa
edileceğine inanıyorum. Sizlerden, bu gayreti, bu desteği özellikle bekliyoruz, bekliyorum."
dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra ağustos ayı başında
toplanan ülkemizin önde gelen alimlerini, dini adamlarını ve eğitimcilerini bir araya getiren
Olağanüstü Din Şurasında bu konuda önemli tespitler yapılmıştır. Her şeyden önce FETÖ'nün
bir cemaat veya dini grup olmadığı üzerinde görüş birliğine varılmıştır. Bu örgüt; dini istismar
eden, amaçları için her türlü yöntemi meşru gören, şaibeli kaynakları olan, ümmeti ve tevhidi
parçalamak için çalışan, gizli yapısı sebebiyle gerçek yüzü görülemeyen bir fitne hareketidir."
diye konuştu.
"Öldüren 'Allahuekber' diyerek öldürüyor, ölen de 'Allahuekber' diyerek son nefesini veriyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyası sadece terörizm saldırısı altında acı çekmekle
kalmıyor. Aynı zamanda terörizm bahane edilerek, hem bölünmeye çalışılıyor hem de ağır
ithamların hedefi oluyor. Özellikle Ortadoğu'da, Kuzey Afrika'da, Güney Asya'da yaşanan
terör eylemlerinde ölenlere bakıyorsunuz Müslüman, öldürülenlere bakıyorsunuz Müslüman,
öldüren 'Allahuekber' diyerek öldürüyor, ölen de 'Allahuekber' diyerek son nefesini veriyor.
Burada çok büyük bir sorun var. Bu durum, terör bahanesiyle İslam coğrafyasını
müdahalelere açık hale getiriyor." dedi.
"Benim Sünnilik diye bir dinim yoktur"
Erdoğan: "Mezhepçilik fitnesi, İslam dünyasına müdahalelere kapı açan bir diğer önemli
gerekçeyi oluşturuyor. Bugün Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, geçmişte Lübnan'da, hatta bir
dönem Türkiye'de aynı oyun oynandı, oynanıyor. Her fırsatta ifade ettim, burada bir kez daha
tekrarlıyorum. Benim, yanlış anlamalar vesaire olabilir ama söyleyeceğim, benim Sünnilik
diye bir dinim yoktur, benim Şiilik diye bir dinim de yoktur, benim dinim, din-i mübin olan
İslam'dır." diye konuştu.
"Bir yerlerden izin almaya ihtiyacımız yoktur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı ülkeler, binlerce kilometre uzaktan gelip Afganistan'da ve
daha pek çok yerde, kendine tehdit oluşturduğu iddiasıyla operasyon yapacak, Türkiye yanı
başında 911 kilometre Suriye sınırı, 350 kilometre Irak sınırı, buradaki tehlikeye müdahale
edemeyecek. Biz bu çarpıklığı asla kabul etmiyoruz." dedi.
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"DEAŞ terör örgütüne karşı yürütülen operasyona öyle veya böyle bir şekilde dünyanın dört
bir yanından tam 63 ülke müdahil olmuş durumda. Koalisyon diyorlar ya... Bu koalisyonun
içinde 63 ülke var. Suriye'de aynı şekilde benzer bir durum var. Diğer ülkelerde de manzara
farklı değil. Bizim Türkiye olarak hem ülkemize yönelik terör tehdidinin kaynaklarını
barındırması hem de bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuz gereği meseleye müdahil
olmamızı istemeyenler diğer ülkelere ses çıkarmıyor. Halbuki eğer Irak ve Suriye'nin başı
dertteyse sorunun çözümü için her türlü çabayı göstermek, tedbiri almak en çok Türkiye'nin
sorumluluğudur. Bu, her şeyden önce kardeşliğin, komşuluğun bir gereğidir. Bunun için de
bir yerlerden izin almaya ihtiyacımız yoktur, almayı da düşünmüyoruz. Bunun da böyle
bilinmesini özellikle ifade ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Irak'ta, yakında da Musul'da yapılacak operasyonlara aynı
anlayışla, nasıl Cerablus'ta katıldıysak, nasıl Rai'de katıldıysak, evet şimdi yine söylüyorum.
Şahsıma hakaretler ediyor, sen benim zaten muhatabım değilsin, seviyemde değilsin,
kıratımda değilsin, kalitemde değilsin, Irak'tan senin bağırman çağırman bizim için hiç de
önemli değil, biz bildiğimizi okuyacağız, bunu böyle bilesin. Kim bu? Irak'ın Başbakanı.
Önce haddini bil... Şu anda kendileri Başika üssünü kurmamız için Sayın Davutoğlu
döneminde bizlere talepleri var, bunların hepsinin canlı kayıtları var ve bugün yarın bunların
hepsi televizyonlarda yayınlanacak. Buna rağmen Başika üssüne girilmiştir, şimdi diyor ki;
'Buradan çekilin.' Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu sizlerden talimat alacak kadar kalitesini

kaybetmiş değildir. Gereği neyse bunu biz gerektiği şekilde bugüne kadar nasıl yaptıysak
yapmaya devam edeceğiz." dedi.
"Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur"
Erdoğan, "Türkiye'nin, kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, egemenliğinde gözü
yoktur. Bin yıldır beraber, kardeşçe yaşadığımız bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de
ortaktır. Bizim kendi topraklarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgedeki Müslümanların
esenliğini istemek dışında bir gayemiz söz konusu değildir." diye konuştu.
"Irak'a ırak kalamayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'taki bütün bu gelişmeler karşısında biz Irak'a ırak kalamayız.
Seyirci kalamayız. Oradaki kardeşlerimizin çağrısına sağır kalamayız. Hemen her gün
vatandaşlarını PKK ve DEAŞ terörüne kurban veren bir ülke olarak buradaki gelişmeleri çok
yakından takip ediyoruz. Suriye ve Irak yönetimlerinin ülkemize yönelik insaf sınırlarını aşan
itham ve ifadelerinin hiçbir makul tarafı bulunmuyor. Irak ve Suriye'de terörle mücadele için
bulunduklarını söyleyen ülkelerin çoğunun derdinin buralardaki insanlar olmadığını
geçtiğimiz 6 yılda yitirilen yüz binlerce can, tahrip edilen koskoca bir tarihle acı bir şekilde
hep birlikte gördük. Bu tablo karşısında azıcık vicdanı olan, mensubu bulunduğu dine
hürmeti, topraklarındaki mazlumlara saygısı olan kimse Türkiye'ye destek olur, Türkiye'nin
önünü açar." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19734.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

YENİ HAMLE DÖNEMİMİZ BAŞLIYOR
Deneyimli gazeteciler Rıfat Yörük ve Bünyamin Gültekin'in hazırladığı 'Köşe Başı' 17 Ekim
Pazartesi gününden itibaren Kayseri'nin nabzını tutmaya başlıyor. Mizah, dil yaremiz, siyasi
kulisler, Ankara rüzgarı v.b. içeriklerle süslü olacak.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19735.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kayseri'de trafik kazası: 8 yaralı
Otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

11 Ekim 2016 Salı 16:08

Kayseri'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Ahmet Yılmaz'ın kullandığı 38 GT 769 plakalı hafif ticari araç, merkez Kocasinan ilçesi Sivas
Caddesi Gesi kavşağında Osman Açıkgöz idaresindeki 38 AS 816 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Otomobile sıkışan Açıkgöz, itfaiye
ekiplerince çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Açıkgöz'ün hayati tehlikesi bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19736.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

6 damarı tıkalı hasta sağlığına kavuştu
Özel Dünyam Hastanesinde tedavi gören 58 yaşındaki Kiraz Yaka, altı damarı da tıkalı
olmasına rağmen sağlığına kavuştu.

12 Ekim 2016 Çarşamba 09:32

Altı ay önce başlayan şiddetli şikayetler nedeniyle, Özel Dünyam Hastanesi’ne gelen 58
yaşındaki Kiraz Yaka’nın yapılan muayenesinde “gelenve altı” damarının tıkalı olduğu açığa
çıktı. Hasta Kalp Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan Mercan’ın yaptığı tedavi ile sağlığına
kavuştu.
Hastaya ilk geldiğinde yapılan tetkiklerde anstabl anjina pektoris tanısı koyduklarını ve acil
anjiyoya aldıklarını belirten Op. Dr. Hasan Mercan, “Anjiyo sonucunda hastamızın 6
damarının tıkalı olduğunu gördük. Bunun üzerine koroner by-pass ameliyatı yaptık. Ve
hastamız şu anda çok sağlıklı.” dedi.
Söz konusu yaş grubunda yüksek tansiyon, stres, şeker ve kolesterol gibi nedenlerle damar
tıkanıklığının görülebildiğine dikkat çeken Op. Dr. Hasan Mercan, özellikle ailesinde damar
tıkanıklığı hikayesi olanların uzmana görünmeleri gerektiğini vurguladı. Sağlığına kavuşan
Kiraz Yaka’nın, aynı zamanda akrabası olan Ahmet Yaka’nın geçen yıl aynı nedenden dolayı
ameliyat olduğunu kaydeden Op. Dr. Hasan Mercan, “Ailesinde kalp damar sertliği olan 20
yaş üzerindeki herkesin mutlaka bir uzmana kontrole gitmesinde fayda var. Yine aile hikayesi

mevcut olup da 40 yaşını geçmiş olanların da her yıl düzenli olarak kardiyak check-up
yaptırmalarını öneriyoruz.” ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19737.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kamu, üniversite ve sanayi işbirliği
Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında İl
KÜSİ Planlama ve Geliştirme Geliştirme Kurulu, 2016 yılı ilk toplantısını Erciyes
Üniversitesi'nde (ERÜ) gerçekleştirdi.
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ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük binası senato salonunda gerçekleştirilen
toplantıya, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal
Apalak, kurula üye kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.
Burada bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Güney, Türkiye'yi ileri teknoloji üssü haline
getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Güney, şunları kaydetti:
"Bu yılki ilk toplantımızı Erciyes Üniversitesinde gerçekleştiriyoruz. Burada kamu-üniversitesanayi işbirliğini en üst düzeyde uygulayarak, Türkiye'yi ileri teknoloji üssü haline getirmek
bu kurulun başlıca amacıdır. Kurulumuz tarafından belirlediğimiz vizyon ise ülkemizde
kamu-üniversite-sanayi işbirliğinde paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal inovasyon
ekosisteminde işbirliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri yüksek,
yenilikçi ürünler üretebilen ileri teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya
kavuşturmaktır."
ERÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve
KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Mustafa Türkmen, "KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planının
Hedefleri" konulu sunum yaptı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19738.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Bünyan gilaburusuna yoğun talep
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, şifa özelliği ile bilinen ‘gilaburu’ meyvesinin
hasadının başladığını söyledi. Gülcüoğlu, gilaburunun şehir dışından yoğun talep gördüğünü
kaydetti.
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Yaptıkları tanıtımlarla ‘Gilaburunun daha da tanınır hale geldiğini dile getiren Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu meyvenin özellikle şehir dışından yoğun talep gördüğünü
ifade etti.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, ’’Gilaburu’ Mart ve Nisan aylarında çiçek
açmaya başlar, Eylül ve Ekim aylarında ise ilk meyvelerini verir. Önce sert olan ‘gilaburu’
meyvesi, daha sonra sonbaharda yumuşak ve sulu bir meyveye dönüşür. Herkesin bildiği gibi
gilaburu başta Böbrek taşlarının düşürülmesi olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde
alternatif bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalara
göre ‘gilaburu’ kalp hastalıkları, doğum sonrası sancılar ve kanser hastalıklarının tedavisine
yardımcı oluyor. İlçemizin önemli değerlerinden olan ‘gilaburu’ toplanmaya başlandı.
Salamura yapılarak acı tadını atmak üzere muhafaza edilecek. Salamurada bekleyen
‘gilaburu’ yaklaşık 1 ay sonra direk tüketebileceği gibi suyunu içmek suretiyle tüketebilecek
kıvama gelecektir.” şeklinde konuştu.
Başkan Gülcüoğlu Kayserinin birçok bölgesinde kısmen yetişse de her derde deva olan
‘Gilaburuyu tatmak üzere herkesi ‘Gilaburunun anavatanı niteliğinde olan Bünyan’a
beklediklerini sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19739.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Gün birliğimize sahip çıkma günüdür
Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı Berat Deniz, birlik ve beraberlik çağrısında
bulundu. Kampüs alanı içinde basın açıklaması yapan Deniz, “Gün büyük düşünme,
istiklalimize sahip çıkma, küçük hesap yapanları, dağılmamızı gözleyenleri mağlup etme
günüdür.” dedi.
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Deniz yaptığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi;
“15 Temmuz darbe girişimi ile ivme kazanan kanlı süreç hain terör örgütünün utanma
bilmeden yaptığı eylemlerle devam ediyor. Türk Milletinin sabrı her geçen gün biraz daha
tüketilmektedir. Bu saldırılar bize göstermektedir ki Türkiye bölücü, yıkıcı, ayırıcı, aynı
zamanda silah ve şiddete sırtını yaslamış her türlü terör ve cinayet örgütünün hedefindedir.
Kime neye hizmet ettiği belli olmayan vatan düşmanları sağda solda kol gezmekte yeni
düzenleyecekleri hain saldırılar için planlar kurmaktadır. 15 Temmuz’ da devletimizin can
damarı Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yer alan birtakım hainler tarafından doğrultulan
silahlar bugün bir başka hain terör örgütü tarafından aziz milletimize çevrilmiştir.
Erciyes Üniversitesi Öğrencileri olarak 15 Temmuz darbe teşebbüsünü düzenleyen terör
örgütlerinin karşısındayız. Bizim için vatana silah doğrultan ve bunların yandaşları vatan
hainidir. Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak içinde bulunduğumuz durumu iyi
okuyarak, bu terör örgütlerine hizmet eden, öğretim hayatına musallat olmuş teröristler
ayıklanması görüşündeyiz. Bu ayıklanma ‘’Vatanını milletini seven 15 Temmuz gecesi ve
bugün burada olduğu gibi duyarlı Türk Gençlerinin yanlarına gitmeyin gibi tehditler eden
hoca görünümlü terör sevicileri de kapsamalıdır. Ülkemizi üçüncü Dünya ülkeleri arasında
görmek isteyen, geri kalmamızı dört gözle bekleyen ihanet çeteleri hayal kırıklığına
uğrayacaklardır. Çünkü bizler daha çok çalışarak, bilimsel anlamda tüm dünyaya entegre
olmuş ve onlarla yarış halinde olan bir öğrenci vizyonu geliştirmeyi ülkü edindik. Bu ülkü
için yılmadan yorulmadan çalışacağız… Ülkemizin daha iyi bir geleceği için alacağımız
sorumluluğun ve görevlerin bilincindeyiz. Gün birlik günüdür. Gün kardeşliğimizi gösterme
günüdür. Gün büyük düşünme, istiklalimize sahip çıkma, küçük hesap yapanları, dağılmamızı
gözleyenleri mağlup etme günüdür”Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19740.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Hobi Bahçeleri’nde neler oluyor?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralama usulü ile hizmete açılan Hobi Bahçeleri
Büyükşehir Belediye meclisinde tartışma konusu oldu. MHP Kocasinan ilçe Meclis üyesi
Hayri Solak belediyenin Ekim ayı toplantısına soru önergesi olarak getirdiği konuda Hobi
Bahçelerinde uygunsuz işler yapıldığı ve kiralayanlar tarafından haksız kazanç elde edildiği
şeklinde iddialarda bulundu.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 5 ayrı bölgesinde yaptırılan Hobi bahçeleri
bir kez daha gündeme getirilerek tartışma konusu oldu. Yapıldığı günden beri kiralama
koşulları, kiralayanlar, kullanma koşulları ve denetimleriyle hep gündemde olan bahçeler bu
kez MHP Kocasinan ilçesi Meclis Üyesi Hayri Solak tarafından Büyükşehir Belediyesi Ekim
ayı toplantısında soru önergesi olarak soruldu. Solak’ın gündem maddelerinin

görüşülmesinden sonra okunan soru önergesinde belediyeden işleyişi ile ilgili bilgi istedi.
Soru Önergesi
Solak soru önergesinde, “Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hobi Bahçeleri, kimler
tarafından kiralanıp kimler tarafından kullanılıyor? Bu bahçelerdeki denetimler kimler
tarafından yapılıyor?“ dedi. Soru önergesini okuyan meclis başkanvekili Mehmet Savruk,
cevaplaması için Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanı
Halit Taşyapan’ a söz verdi. Taşyapan’ın açıklaması Solak tarafından tatmin edici bulunmadı.
Hobi Bahçesi açıklaması
Meclis toplantısında hazır bulunan Halit Taşyapan, belediyemiz tarafından yaptırılan Hobi
Bahçeleri’nin bizim tarafımızdan bakım ve onarımları yapılıyor. Bu alanları kiralamak için,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde ikamet ediyor olmak, emekli
olmak veya 50 yaş ve üzerinde olmak, yeni yapılacak Hobi Bahçelerinde ve tahsis dönemleri
sonunda ihtiyaç duyulduğunda yukarıdaki iki madde başkanlık oluru ile değiştirilebilir. Bu
şartlarda başvuran ve uygun olanlar kiralamıştır. Ancak, kiralayanların kendisi veya başka
yakınları tarafından kullanıp kullanılmadığı bizim tarafımızdan denetlenmiyor. Kullananlara
kimlik kontrolü yapmıyoruz. Resmi olarak başkasına devir etmek istendiğinde kurum olarak
devreye giriyoruz. Onunda şartları var” dedi.
“Uygunsuz işler oluyor”
Hobi Bahçelerinde uygunsuz ahlaki işler yapıldığını belirten Solak, “Hobi Bahçeleri, organik
meyve sebze yetiştirmek ve doğal ortam için çok güzel bir hizmet. Ancak, bu hizmet bazı
kiracılar tarafından amacına uygun kullanılmıyor. Bazı bölgelerde bize gelen şikâyetlere göre;
ahlak dışı işler için kullanıldığı, kiraladıkları bahçeleri başkalarına yeniden kiralayarak haksız
kazanç sağlıyorlar. Bu işlerle geçimi yürüten insanlar var. Bu gibi durumların önüne
geçilmesi için soru önergesi verdik. Ama sağlıklı bir sonuç ve duyarlılık göremedik”
iddiasında bulundu.
Başkanvekili Mehmet Savruk, iddia edilen konularda daha hassas çalışma yapılmasını istedi.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19741.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler
Müslüman Kadınlar Zirvesinde
TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Merve Sarıoğlu ve beraberindeki heyet,
‘Müslüman Kadın-Pamuk gibi Yumuşak, Demir gibi Güçlü’ teması kapsamında Müslüman
Kadınlar Zirvesi ve Fuarı’na katıldı.
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Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 23-25 Eylül 2016 tarihinde düzenlenen zirveye,
TOBB Kayseri KGK’yı temsilen Başkan Merve Sarıoğlu, Başkan Yardımcısı Tuğbahan İlgü

ve
İcra
Kurulu
Üyesi
Sibel
Yıldırım
tarafından
katılım
sağlandı.
Ana teması ‘Müslüman Kadın - Pamuk gibi Yumuşak, Demir gibi Güçlü’ olarak belirlenen
zirvede; kadın çerçevesinde Girişimcilik, Genç Müslüman Kadınlar; Geleceği Şekillendiren
Güç, Genç Kadın Liderler, Kadınların Eğitimle Güçlendirilmesi, Barış Tesisinde Kadının
Rolü, İnsanlığa Biçim Vermek, Modern Müslüman Kadın: Ayşe ve Külkedisi gibi alt
temalarla çeşitli oturumlar yapıldı.
Özellikle Müslüman Kadınların dünya üzerindeki barışın inşasında alacağı roller konusunda
tartışmalar gerçekleşti.
Türkiye, Malezya, Irak, Suriye, İran, Myanmar, Endonezya, Nijerya gibi ülkelerden katılımı
olan zirve de bir de fuaye alanı yer aldı ve bu ülkelerden gelen Müslüman öğrenciler
ülkelerini tanıttı. Türkiye’yi Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Tasam stantlar ile temsil etti.
Stantlarda 15 Temmuz ve Demokrasi vurgusu yapıldı.
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur da 23-25 Eylül 2016 tarihinde düzenlenen zirveyle
kadınların inisiyatif kazanması ve güçlenmesi adına dünyada öne çıkan Müslüman kadınları
bir araya getirerek deneyimlerini ve fikirlerini paylaşmaları için bir platform oluşturuldu.
‘Dünyada en geç nüfusa sahip din Müslümanlık’ vurgusu ön planda olan toplantılarda eğitimli
ve donanımı yüksek gençler yetiştirmek adına kadınlar üzerine düşen görevler hususuna
vurgu yapıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19742.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Ankara’daki patlamada ölenler Kayseri’de
anıldı
Geçtiğimiz yıl Ankara Tren Garı önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yıl
dönümünde Kayseri’de anıldı.
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Geçtiğimiz yıl Ankara’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Kayseri
Tren Garı önünde anma programı düzenlendi. Programda konuşan Eğitim-Sen Kayseri Şube
Başkanı Ulaş Apaydın, “Maalesef kalbimiz kırık bir şekilde bugün burada toplanmış
bulunuyoruz. Ülkemiz özellikle son 2 yıldır katliam ülkesi haline döndü. Bunun bir örneğini
de dün yaşadık. Yine bir terör saldırısı sonucunda askerimiz, sivil vatandaşlarımız hayatını
kaybetti. Son iki yıldır patlatılan bombaların sayısını hepimiz unutur hale geldik. Hangi ilde
kaç tane bomba patlatıldı, kaç tane canımız gitti unutur hale geldik. Geçen sene 10 Ekim’de
alanlara çıktığımız zaman ‘Barış’ dediğimiz zaman bugün insanlarımız ölmesin diye biz
oralardaydık. Bizler geçen sene 10 Ekim’de Ankara’ya gittiğimiz zaman Türkiye’de yaşayan
bütün hakların kardeşliğini savunmak için oradaydık. Bizim mücadelemiz düşmanlığa karşı
kardeşlik mücadelesidir.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplanan grup, tren garı önüne karanfil bıraktı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19744.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Büyükşehir’de kepçe kiralama ihalesi
Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerdeki çalışmalarda kullanılmak üzere 16 adet kepçenin
kiralanması işi için ihale yaptı.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 milyon 225 bin TL yaklaşık maliyetle yapılan ihaleye
sekiz firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Truva Seyahat: 1 milyon 872 bin TL
Özlüce Turizm: 1 milyon 875 bin TL
Türker İnşaat: 1 milyon 950 bin TL
Dinçer İnşaat: 1 milyon 987 bin TL
Altıntaş Hafriyat: 2 milyon TL
Solmaz Nakliyat: 2 milyon 50 bin TL
Yol-Nas İnşaat: 2 milyon 75 bin TL
CYB Mühendislik: 2 milyon 150 hin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19745.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Melikgazi’de akaryakıt ihalesi
Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı içerisinde belediyeye ait hizmet
ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 2 ayrı kalemden oluşan akaryakıt ürünlerinin satın
alınabilmesi için ihale yapılacağını söyledi.

12 Ekim 2016 Çarşamba 09:48

Yapılacak ihale ile 3 milyon litre motorin, 40 bin litre kurşunsuz benzin ihale ile satın
alınacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Akaryakıt ihalesine ilişkin tüm bilgiler ile
teknik şartname belediyemizin internet sitesinde yer almaktadır.” dedi.
Hizmet araçlarının yaz aylarında tam kapasite çalıştığını hatta yoğun ve çetin geçen kış
aylarında özellikle ağır iş makinelerinin kar ile mücadele de sürekli hizmet verdiğini
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, iş ihalede alınacak ürünlerin çevre dostu olacağına
dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, ihalenin 11 Kasım 2016 günü belediye İhale salonunda
yapılacağını sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19746.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Can vermek için kan verdiler
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Ulaşım A.Ş. çalışanları Kızılay'a kan bağışında
bulundu.
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Kızılay'ın ‘Kan ver can ver’ sloganıyla gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasına Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım A.Ş. de katıldı. Ulaşım A.Ş. hizmet binası önüne gelen Kızılay'ın gezici
ekipleri, bağışta bulunmak isteyen personelin kanlarını aldılar. Ulaşım A.Ş. çalışanları da bu
anlamlı kampanyaya büyük ilgi gösterdi.
Kan vermenin acil durumlarda değil her zaman yapılması gerektiği bilinciyle hareket eden
Ulaşım A.Ş. her yıl kan bağışı kampanyalarına katılıyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19747.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kentimizde 338 bin 760 araç var
Kayseri' de Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen
yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,5 oranında arttı.
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TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre kentimizde Ağustos ayında trafiğe
kayıtlı araç sayısı 338 bin 760, bir önceki ay 337 bin 262, geçen yılın aynı ayında ise 321 bin
226 olarak gerçekleşti.
Ağustos ayı sonu itibarıyla kentimizde trafiğe kayıtlı toplam 338 760 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 oluşturdu.
Yurt genelinde ise Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 729 bin 666
adet taşıtın yüzde53,4'ünü otomobil, yüzde16,3'ünü kamyonet, yüzde14,4'ünü motosiklet,
yüzde8,4'ünü traktör, yüzde4'ünü kamyon, yüzde2,2'sini minibüs, yüzde1,1'ini otobüs,
yüzde0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı
Yurt genelinde Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 486 bin 382 adet otomobilin
yüzde 62,7'si beyaz, yüzde 15,3’ü gri, yüzde 8,6’sı siyah ve yüzde 6,5’i kırmızı iken yüzde
6,9’unu diğer renkler oluşturdu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19748.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Putin'den Türkiye'ye doğalgaz müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türk Akımı Gaz Boru Hattı
Projesi'ne ilişkin anlaşma imzalandı. Putin, Türkiye'ye doğalgaz indirimi yapacaklarını
açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mabeyn
Köşkü'nde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren görüşmenin
ardından Erdoğan ve Putin ortak açıklama yaptı. Açıklama öncesi Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında, Türk Akımı Gaz Boru Hattı Projesi'ne
ilişkin anlaşma imzalandı. Anlaşmayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak imzaladı.
"Normalleşme hızla devam edecek"
Anlaşmanın imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Erdoğan, Putin ile dolu dolu bir görüşme yaptıklarını belirterek, "23. Dünya Enerji Kongresi
sebebiyle İstanbul'daki toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplantı 2 gün daha
sürecek. Bu kongre çok daha farklı bir zenginliğe kavuşacaktır. Bugün devlet başkanları
olarak açılış konuşmalarında bir arada bulunduk. Ardından ikili görüşmelerimizi
gerçekleştirdik. Bakanlarımız ikili görüşmelerine devam ediyor. Bu aynı zamanda ülkeler
arasındaki enerjiyle ilgili münasebetleri özellikle ilgilendiren konular. Türkiye Rusya
arasındaki ilişkiler noktasında Sayın Başkanla dolu dolu bir gün geçirdik. Sonunda az önce
imzalanan anlaşmalar imzalanacak noktaya geldi" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye -

Rusya arasındaki normalleşme sürecinin hızla devam edeceğine inandığını belirterek,
"Türkiye Rusya arasındaki normalleşme sürecinin hızla devam edeceğine inanıyorum. Bir çok
alanda bu ilişkilerimizi bundan sonraki süreçte çok iyi şekilde geliştireceğiz" diye konuştu.
(haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19749.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

16 polise yakalama kararı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması
kapsamında açığa alınan 16 polis memuru hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması
kapsamında önceden açığa alınan komiser ve polis memuru 16 emniyet personeli hakkında
yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.
Gözaltı kararı olan emniyet personellerinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19750.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

35 bin işsizimiz var
Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, 2016 yılının ilk 9 ayında kuruma
ait işsiz sayısının 35 bin 30 kişi olduğunu söyledi.
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2016 yılının Ocak-Eylül dönemindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, toplamda 35 bin 30 kişinin işsiz kaydında olduğunu, Ocak-Eylül
aralığında ise 36 bin 14 kişinin ilk kez işe girmek için başvuru yaptığını söyledi. Kentte
kayıtlı işgücü sayısının 73 bin 66 kişi olduğunu belirten İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, "OcakEylül döneminde 47’si kamu, 16 bin 773’ü ise özel sektörden olmak üzere toplam 16 bin 820
kişilik açık iş ilanı alınmıştır. Alınan açık işlere karışık anı dönemde işverenlere yapılan
toplam takdim sayısı ise 58 bin 10 olarak gerçekleşmiştir.” dedi.

“İşe yerleşen 76 bin 33 kişiden 7 bin 236 kişi İŞKUR tarafından yerleştirildi”
İl Müdürlüğü tarafından işe yerleştirme oranının yüzde 8,46 olduğunu kaydeden Ayçiçek,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ocak-Eylül döneminde 184 kamu, 7 bin 52 özel sektör olmak üzere toplam 7 bin 236 kişi işe
yerleştirilmiştir. Aynı dönemde SGK kayıtlarına göre ilimizde özel sektörde 76 bin33 kişi işe
yerleşmiş olup, bu rakam il müdürlüğümüzce özel sektörde gerçekleştirilen işe yerleştirme
sayısına oranlandığında özel sektör etkinlik oranımız yüzde 8,46 olarak gerçekleşmiştir.”
Yılın ilk 9 ayında gerçekleşen engelli istihdamı hakkında da bilgi veren Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, “Bin 165 kişi ilk kez almış oldukları engelli raporunu
ibraz ederek kurumumuza başvuruda bulunmuş, aynı dönemde geçmişten gelen kayıtlarla
birlikte işe yerleşen engelli sayısı ise bin 266 olarak gerçekleşmiştir.” dedi.
Kurum tarafından ödenen işsizlik maaşları hakkında da bilgiler veren Ayçiçek, sözlerini şöyle
tamamladı:
“İşini kaybeden ve işsizlik sigortasından faydalanmak amacıyla 19 bin 553 kişi başvuruda
bulunmuş olup, bunlardan hak eden 12 bin 453 kişiye işsizlik ödeneği bağlanmıştır. Geçmiş
dönemlerden süre gelen ve son başvurusu ile hak kazanamayıp önceki ödeneği başlatılanlarda
dahil edildiğinde toplam 19 bin 985 kişiye 40 milyon 730 bin 949 TL ödeme yapılmıştır."
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek ayrıca yılın ilk 9 ayında değişik tür ve
mesleklerde 932 adet kurs açıldığını, bu kurslara bin 529’u kadın, 2 bin 300’ü erkek olmak
üzere toplam 3 bin 829 kursiyerin katıldığını da sözlerine ekledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19751.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Aşure malzemesi ucuzladı
Aşure yapımında kullanılan malzemeler tezgahlardaki yerini aldı. Fiyatlar geçen yıla göre
daha ucuz.
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Kayseri’de 40 yıldır kuruyemişçilik yapan Halil Cankı, aşure malzemesi fiyatlarının geçen
yıla oranla yarı yarıya düştüğünü söyledi. Fiyatlardaki uygunluğu, kuru yemiş üretiminin
bolluğuna bağlayan Halil Cankı, “Aşure malzemeleri geçen yıla göre hesaplı. Geçen yıldan
artan yemiş ürünleri piyasada bol olduğu için fiyatlar geçen yıla göre yarı yarıyadır. Fiyatların
düşmesinden sonra vatandaşlarımızın da yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz. Bu yıl geçen yıla
göre 3 kat daha fazla aşure malzemesi satacağımızı düşünüyorum. Bununda olacağından hiç
şüphem yok. Çünkü geçen yıla göre kayısı, yemiş, fındık ve fıstık fiyatları çok düştü. Herkes
bütçesine göre aşure yapabilirler.” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19752.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

400 fidan toprakla buluşturuldu
Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kaan Kumlu Kur’an Kursu
öğrencileri ve velileri ile birlikte Yeniköy Takva cami ve çevresindeki alanda 400 fidanı
toprak ile buluşturduklarını söyledi.
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2016 yılında ilçenin ağaçlandırılacak alanları tespit ederek planladıklarını ve planlama
üzerinden çalışmaların bölge halkı ve öğrencilerin katılımı ile devam ettiğini belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç, Ekim ayında başlayan fidan dikim çalışmalarının Kasım ayı sonuna
kadar devam edeceğini ve her gün fidan dikilecek alan ile miktarların planlandığını kaydetti.
Mustafa Kaan Kumlu Kur’an Kursu öğrencileri ve velileri ile birlikte Yeniköy Takva cami ve
çevresindeki alanda 400 fidanı toprak ile buluşturduklarını ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, “Mustafa Kaan Kumlu Kur’an Kursu öğrencileri ile birlikte Yeniköy Mahallesi
Takva cami ve çevresindeki alanlarda büyük bir şevk ve heyecan ile fidan dikimi
gerçekleştirdik. Her öğrenciye diktikleri fidanları zimmetledik. Onlarda buraya gelip hem
piknik yapacaklar hem de fidanlarını sulayacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak rastgele
ağaçlandırma yapmıyoruz. Alanı ve ağaç türlerini yükseklik ve mevkiye göre belirliyoruz.
Her fidanın bakım ve sulanması belediyemizce gerçekleştirilecektir.” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle birlikte akça ağaç, dişbudak, mahlep ve akasya
türünden fidan türlerini toprak ile buluşturduklarını sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19753.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Sabahları eklem ağrısı çekenler dikkat
12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çeken
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ve Romatoloji
Uzmanı Prof. Dr. Nevsun İnanç, “Romatoid artrit (RA) geç teşhis ve yanlış tedavi sonucu
kalıcı fonksiyon kaybı ve engeliliklere yol açabiliyor” dedi. Tedavi edilmeyen RA’nın
hastanın tüm hayatını etkileyecek sorunlara neden olduğunu belirten İnanç, “Özellikle sabah
saatlerinde şiddetli olan eklem ağrıları ve tutukluklarında vakit kaybetmeden bir romatoloji
uzmanına başvurulmalı” diye konuştu.
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Artrit, eklemlerde şişliğe neden olan iltihabın genel adı olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklar da
dâhil olmak üzere her yaş ve cinsiyet grubunu etkileyen artrit hakkında toplumsal farkındalık
oluşturmak için her yıl 12 Ekim tarihi Dünya Artrit Günü olarak kabul edilmiştir. Artrit grubu
hastalıklardan RA, dünya genelinde yetişkin popülasyonun yaklaşık yüzde 1’inin, Türkiye’de
ise her 1000 kişiden yaklaşık 5’inin hayatını olumsuz etkiliyor.
Kadınlar erkeklere oranla 3 kat daha fazla risk altında!
Hastalık belirtilerinin ilk dönemde çok iyi anlaşılamadığını ve hastaların uzun yıllar genel
şikâyetler nedeniyle doktor doktor gezdiğini belirten Prof. Dr. Nevsun İnanç, ‘’Romatoid
artrit teşhis ve tedavide gecikmeler nedeniyle eklemlerde fonksiyon kaybı ve kalıcı şekil
bozukluğuna varan sonuçlara yol açıyor. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülen
RA, genellikle 20 – 45 yaşları arasında ortaya çıkıyor’’ dedi.
Erken teşhis hastalığın ilerlemesini önlüyor
Hastalığın el bilekleri, elin küçük eklemleri ile dizler, dirsekler, ayak bilekleri ve yine ayağın
küçük eklemlerinde baş gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Nevsun İnanç, “Eklemleri tutan hastalık
olarak tanımladığımız RA aynı zamanda bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Hastalık
başlangıcında, bireyler vücutlarındaki eklem ağrılarını doğru olarak yorumlayamaz ve
sorunlarını farklı sebeplerle ilişkilendirir. RA, teşhis ve tedavide geç kalındığında özellikle el
ve ayak eklemlerini kullanma güçlüklerine ve kalıcı şekil bozukluklarına yol açar’’ dedi.
Hastalığın oluşturduğu şekil bozukluğu nedeniyle bireylerin günlük hayatlarını devam
ettirmekte ciddi sorunlar yaşadığını da vurgulayan Prof. Dr. Nevsun İnanç, ‘’RA hastaları gün
içerisinde bizlere çok basit gelen ancak her gün tekrarlamak zorunda olduğumuz birçok
hareketi yapamazlar. Kıyafet giyip çıkarmak, ayakkabılarının bağcıklarını bağlamak, ellerini
yıkamak, TV kumandasını tutmak ve kanal değiştirmek gibi daha birçok günlük eylemi
gerçekleştiremeyen ve bunları yaparken acı çeken RA hastalarının ömrü de hastalık nedeniyle
10 yıl kadar kısalabiliyor. Hayatlarını tek başlarına idame ettiremeyen ve hastalığın neden
olduğu şekil bozukluğu nedeniyle toplum tarafından önyargıyla karşılanan hastalarda
depresyon, anksiyete bozukluğu, kronik mutsuzluk gibi psikolojik problemler de oldukça sık
görülüyor’’ diye konuştu.
Sabah saatlerinde eklem ağrıları ile uyanıyorsanız dikkat edin!
Kişilerin, vücutlarının eklem bölgelerinde, özellikle sabah saatlerinde şiddeti artan ve gün
içerisinde de devam eden ağrıları takip etmeleri gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nevsun
İnanç, ‘’Hastalar, eklem ağrılarının ve şişliklerinin devam etmesi durumunda en kısa sürede
bir romatoloji uzmanına başvurmalıdır. Erken teşhisin bu hastalıkta tedavideki başarıyı
getiren en büyük etken olduğu unutulmamalı. Hastalık ilk başladığı dönemlerde, ayların hatta
günlerin bile tedavi başarısında önemi olduğu birçok çalışmada gösterildi. RA tedavisi uzun
süreli bir tedavidir. RA teşhisi konulmuş kişiler, doktorlarının öngördükleri tedaviye
aksatmadan devam etmelidir’’ dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19754.html
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Kayseri’de tuzak radar yok
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, son günlerde ülke
genelinde tartıma konusu olan tuzak radar uygulamasının Kayseri’de yapılmadığını söyledi.
Gündoğdu, “Tuzak radar uygulamasına karşıyız” dedi.
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Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediye bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerine ilişkin
sunum yapılması uygulaması başlatıldı. Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu,
raylı sistem tarihçesi, ulaşımla ilgili çalışmalar, şirketin organizasyon yapısı, faaliyet alanları
ve aldıkları ödüller gibi konularda meclis üyelerini bilgilendirdi.
Kentteki elektronik takip sistemlerinin Ulaşım A.Ş. tarafından denetlendiğini hatırlatan
Gündoğan, “Kayseri’de tuzak radar uygulamasına karşıyız. Biz kurum olarak bunu
yapmıyoruz. Ancak, kazaların önlenmesi için ‘Koridor’ sistemi dediğimiz takipler yapıyoruz.
Büyükşehir sınırları içerisinde 3 adet koridor sistemi çalışıyor. Bu sistem araçların hızını ve
trafik kuralarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor ve kayıt altına alıyor. Kayıtlar üzerinden
Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışarak kurallara uymayan
sürücüler hakkında işlem yapılmasını sağlıyoruz. Bu sistemin olduğu yerlerde sürücüler takip
edildiğini bilerek araç kullanıyorlar. Koridor sisteminin yazılımı kendi personelimiz
tarafından yapıldı” şeklinde konuştu.
ÖZEL HABER
Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19755.html
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Sosyal Politikalara yeni müdür
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü vekaletten yürüten Yasemin Gülbahar'ın, kurumu
kötü yönetimi ve haksız uygulamaları ile ilgili yaptığımız haberlerin ardından Valilik
tarafından önceki gün sabah saatlerinde iki müfettiş gönderilerek inceleme başlatıldı.
İncelemeler sonucunda İl Müdürlüğüne Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim ve Mesleki
Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yapan Serdal Çelik vekaleten atandı.
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Haberimiz ses getirdi
Gülbahar’ın kötü yönetimiyle ilgili yaptığımız haberlerden sonra kurumdan çıkartılanlardan
ve kurum personelinden bilgi ve belge yağmaya başlamıştı. Elimizdeki belgeler çerçevesinde
Gülbahar’a sorular yöneltmiştik. Gülbahar ise avukatı aracılığıyla yazılı açıklama göndermiş
ve açıklamasında hakkındaki iddiaları cevaplamıştı.
Gülbahar, müdür yardımcısı oldu
Devletin ‘şefkat eli’ olarak bilinen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün kendisinden
beklenenleri yerine getiremediği yönünde yaptığımız eleştirel haberlerin ardından kuruma
yeni müdür atandı. Müdürlüğü vekaletten yürüten Yasemin Gülbahar'ın yerine Hacı Mustafa
Postaağası Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yapan Serdal Çelik
vekaleten atandı. Gülbahar ise İl müdür yardımcısı Vekilliğine getirildi. Bu değişiklik
müdürlüğün resmi internet sitesine de yansıdı.
Devletin şefkat eli asli görevini yapsın
Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılama ve onların iyi bireyler olması için topluma
adapte edilmeleri misyonunu taşıyan kurumdan beklentimiz bu görevi hakkıyla yerine
getirmesidir. İç çekişme ve kaostan arındırılması gerekilen kurum deneyimli ve yaptığı işin
bilincinde olan kişilerin eline teslim edilmesi kamuoyu vicdanının beklentisidir.
Mağduriyet kitlesi oluşmasın
Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci,
Kayseri ziyaretinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasemin Gülbahar’ın
görevden alınması ile ilgili konuştu.
Kahveci şunları söyledi: “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında arkadaşlarımız açığa alındı.
Soruşturuyoruz, hiçbir bağlantıları yok; ne dernek, ne vakıf, ne sendika, ne banka, ne bylock.
Eğer yöneticiler OHAL şartlarını fırsata çevirerek husumet beslediği ya da bypass etmek
istediği çalışanları bu şekilde görevlerinden uzaklaştırmaya çalışırsa bu, toplum vicdanında
yer bulmaz. İşin esası da kaçırılır, bu iş sulandırılır. Suçlu olan yargı önünde de, idari anlamda
da cezasını çekmelidir. Ama suçsuz, günahsız insanları da bu işin içerisine dahil ederek onları
mağdur etmeyelim, bir mağduriyet kitlesi oluşmasın.” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19756.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Adliyeye silahlı saldırı
Kayseri Adliye Sarayına pompalı Tüfek ile saldırı gerçekleştirildi. İlk bilgilere göre saldırının
akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 26 yaşındaki Gökhan Yazıcı tarafından yapıldığı
bildirildi. Saldırgan, adalet sistemini beğenmediği gerekçesiyle saldırıyı yaptığını söyledi.
Saldırının FETÖ’den 64 ByLock kullanıcısının adliyeye sevk edildiği zamanda adliyenin
Hakim girişine yapılması manidar olarak karşılandı.
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Sabah saatlerinde meydana gelen olayda Gökhan Yazıcı yanında getirdiği pompalı tüfek ile
hakimlerin adliyeye giriş yaptığı kapıya iki el ateş etti. Olayda, saldırı yapılan kapıyı
hakimlerin adliye girişi için sık kullanmamaları can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.
Saldırgan adliye polisleri tarafından çevreye daha fazla zarar vermeden ikna edilerek elindeki
pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alındı.
Gökhan Yazıcı’nın psikolojik sakinleştirici ilaçlar kullandığı bildirildi. Daha önce sabıkası
bulunmadığı belirtilen saldırganın gördüğü depresyon tedavisi nedeniyle askerliğini
yapmadığı öğrenildi.
Saldırgan adalet sistemini beğenmediğini gerekçe gösterdiği saldırının FETÖ davalarının sık
görüldüğü bu günlerde hakimlere olan bir mesaj mı? Olup olmadığı Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü olarak araştırılıyor.
Haber : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19757.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Sağlık açısından çeşitli faydaları olduğu bilinen, Kayseri yöresine özgü gilaburu meyvesinin
dünya piyasasına sunulması hedefleniyor.
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İçeriğindeki mineraller ve asit dolayısıyla "gençlik iksiri" olarak tanınan gilaburu bitkisi,
Kayseri'nin Bünyan ilçesi ve çevresinde yetiştiriliyor. Ekimi yörede ilk kez 1. Dünya Savaşı
sonrası yapılan gilaburu, ilçe halkı tarafından üretiliyor. Üzüm salkımına benzeyen kırmızı
renkte ve nohut tanesi büyüklüğünde meyvesi olan gilaburu, salamura yapılarak suyu
tüketiliyor.
Hasadına başlanan gilaburu, son yıllardaki tanıtım faaliyetleri sonucu Türkiye'nin diğer
yerlerinden de talep görüyor.
Belediye tanıtımına öncülük ediyor
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gilaburunun
ilçelerine özgü bir meyve türü olduğunu söyledi.
Gilaburunun Bünyan'ın su ve toprağına uyum sağladığı için ilçede yaygın yetiştirildiğini
anlatan Gülcüoğlu, ekim alanlarının daha da artması için çalışma yürüttüklerini belirtti.
Gilaburunun hasat döneminin başladığını aktaran Gülcüoğlu, şöyle devam etti:
"Gilaburu, meyve olarak tüketildiği gibi salamura edilip belli bir aşamadan sonra sıkılarak
içine de kısmen tatlandırıcı katmak suretiyle içiliyor. Belediye olarak geçen yıl şişeleme
çalışması yaptık ve daha fazla kitlelere ulaşmasına olanak sağladık. Ayrıca posasından çay
elde ettik. İnşallah bu tür çalışmalarımız devam edecek. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız
çalışmalarla başta Türkiye kamuoyu olmak üzere diğer ülkelere de tanıtımını sağladık. Bu
konuda belediye olarak çok ciddi çalışmalar sarf ettik. Toplanıp salamura edilen meyve, beli
bir süre bekledikten sonra içime hazır hale gelecek."
"Birçok hastalığın önleyicisi"

Gülcüoğlu, gilaburunun sağlık açısından birçok faydası olduğunun bilindiğini ifade etti.
Birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen gilaburuya tüketicilerin yoğun rağbet gösterdiğine
dikkati çeken Gülcüoğlu, şunları kaydetti:
"Gilaburunun, tıp literatürüne girdiği şekliyle başta böbrek taşının doğal yola eritilerek
atılması olmak üzere birçok faydası kamuoyunca yakından biliniyor. Kadın hastalıkları, ağrı
kesici özelliği, kalp, tansiyon gibi birçok hastalığın önleyicisi ve bu hastalıkları çeken
insanlarda ciddi yararları tespit edilmiş bir meyve. Bünyan Belediyesi olarak bir farmakoloji
heyetiyle yeni çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların sonucunu da kamuoyuyla paylaşarak
meyvemizin tüm dünyada tanıtımını gerçekleştireceğiz. Böylelikle gilaburunun tıp alanında
kullanılması için çalışıyoruz."
"Rekoltede artış bekliyoruz"
Bu hasat döneminde rekoltede artış beklediklerini söyleyen Gülcüoğlu, "Geçen yıl yaptığımız
çalışmalarla ciddi bir rekolte elde edildi. Bu yıl da yaklaşık 300 tonun üzerinde rekolte
olmasını bekliyoruz. Bu bizim tespit edebildiğimiz rakam. Ayrıca ticari amaç dışında ev
ihtiyacı için ekilen gilaburu da var. Bununla birlikte rekolte daha da artar. Bu sene iyi ürün
bekliyoruz, inşallah rekoltenin geçen yılın üstüne çıkacağını düşünüyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
İlçede gilaburu ticareti yapan Mustafa Akyol da yılda 25-30 ton ürün sattıklarını belirtti.
Ürünleri salamura hale getirip kargoyla Türkiye'nin bazı kentlerine gönderdiklerini dile
getiren Akyol, tüketicilerin ürüne rağbet gösterdiğini kaydetti.
Gilaburu toplayan Ayşe Özçelik de ürün toplamanın zorluğunun ağacın bulunduğu alana göre
değiştiğini belirtti.
Günlük 50 lira karşılığında gilaburuyu ağaçtan topladıklarını ifade eden Özçelik,
"Çalışıyoruz, ekmeğimizi kazanıyoruz. Burası zor çünkü ağaç suyun yanında. Bizim suya
düşme riskimiz var. Günlük ortalama 250-300 kilogram toplayabiliyoruz." dedi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19758.html
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KAYSERİ’DE KİTAP GÜNLERİ
Kayseri Kitap Fuarı 3. Kez kapılarını açıyor. Cuma günü Dünya Ticaret Merkezinde açılacak
fuarda, İstanbul, Ankara, İzmir ve Anadolu'nun değişik bölgelerinden yaklaşık iki yüz
yayınevi ve kitapevinin katılacağı bildirildi. Kitapseverler ayrıca fuarda yazarlar ile sohbet
etme imkânı bulacak.
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Eylül Fuar organizasyonun hazırladığı Kayseri Kitap Fuarı, her gün onlarca yazarın imza
gününe ve söyleşilerine ev sahipliği yapacak. Fuar, 14-23 Ekim tarihleri arasında, Kayseri
Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanında Kayserili kitapseverleri bekliyor. Eylül Fuarcılık
yetkilileri Kayseri’deki fuarda yayınevi ve yazar olarak daha çok katılım beklediklerini
söyledi.

Doğan Yayınevi, İş Bankası, Yapı Kredi, Timaş, Akçağ, Dergah, Ötüken, İz ve daha başka
yayınevlerinin yazarları ile imza günleri gerçekleşecek fuarda daha çok, roman, hikaye,
mizah, çocuk, siyer ve benzeri türlerin yeni çıkan eserleri tezgahlarda olacak.
Yayınevleri arasında, Kayseri'ye yeni bir renk ve yeni bir iklim katması beklenen fuarın, beş
yüz bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuar, 10 gün boyunca saat 10.00’da açılacak ve
20.30’da kapanacak. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19759.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

AYNI
IP’DEN
FARKLI
İSİMLERLE
MÜDÜRE HANIMA DESTEK YORUMLARI
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü vekaletten yürüten Yasemin Gülbahar'ın kurumu kötü
yönetimi ve uygulamaları ile ilgili yaptığımız haberlerin ardından Valilik tarafından dün
sabah saatlerinde iki müfettiş gönderilerek inceleme başlatıldı. İncelemeler sonucunda Aile
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim
Merkezi Müdürlüğü görevini yapan Serdal Çelik atandı. Haksız uygulamalara karşı
yaptığımız haberlerin ardından yaşanan bu gelişmeleri hazmedemeyenler aynı IP üzerinden
farklı isimlerle internet sayfamızdaki habere defalarca yorum yaparak 'mağdur' rolüne
soyunuyorlar.
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İslamoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'nin kanaat önderlerinden olan ve 80 yaşında vefat eden Ahmet İslamoğlu, Develi
ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Oğlu Mustafa İslamoğlu’nun
kıldırdığı cenazeye çevre il ve ilçelerden gelen 20 bine yakın insan katıldı.
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Develi merkezinde bulunan Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazına AK Parti Kayseri
Milletvekili Sami Dedeoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz, İl
Müftüsü Şahin Güven, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet
Cabbar, Ahmet İslamoğlu'nun oğulları yazar Mustafa İslamoğlu ve Bahattin İslamoğlu ile
Türkiye'nin birçok yerinden gelen binlerce vatandaş katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını oğul Mustafa İslamoğlu kıldırdı. Ahmet
İslamoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Fenese Mezarlığı'na defnedildi.
Başkandan taziye
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi'nin yetiştirdiği en büyük alimlerden olan
Ahmet İslamoğlu'nun vefatından dolayı taziye mesajı yayınladı.
İslamoğlu’nun cenaze namazına da katılan Başkan Cabbar mesajında: “Develimizin en
önemli kanaat önderlerinden, tasavvuf ehli, ilim aşığı, gönül ehli Hacı Ahmet İslamoğlu
Hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Son nefesine kadar hemşerilerine Allah’ı
ve Resul’ünü anlatarak bu hayat yolculuğunu tamamlayan Ahmet Hocamız, Develimiz kadar
ülkemizin birçok yerinde sevilip itibar edilen bir din âlimiydi.
80 yaşında ruhunu Rahman’a teslim eden Ahmet Hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine,
yakınlarına, hemşerilerime ve yurt içi ve yurt dışındaki bütün sevenlerine başsağlığı
diliyorum. Rabbim ’den Hoca’mızı peygamberler, Sıddıklar ve şehitlerle haşretmesini, bizleri
de kendilerine komşu eylemesini niyaz ediyorum" ifadesinde bulundu.
Irak’tan Anadolu’ya
Tasavvuf ve ilim ehli olan Ahmet İslamoğlu Irak’tan Anadolu’ya göç etmiş Karatepeli namı
ile meşhur bir aileye mensup. 1936 yılında Kayseri’nin Develi İlçesi’nin Fenese
Mahallesi’nde doğan İslamoğlu’nun babası Kadiri tarikatına mensup Ali Efendi annesi Hanife
Hanımdır. İlk eğitimini babasından alan İslamoğlu 1944 yılında başlayarak 3. sınıf dahil
Dumlupınar İlköğretiminde okudu. İslamoğlu, Bu okulda medrese eğitimi almış ve Osmanlı
kültürü ile yetişmiş Yakup Hoca’dan 3 yıl eğitim gördü. 4. Sınıfı Mehmet Bey, 5. sınıfı da
İstiklal İlkokulunda okudu.
Yahyalılı Hacı Hasan Efendi’den dersler aldı
İlkokulu bitirdikten sonra bir Kur’an talebesi oldu. Büyük dedesi Osman Çavuş’tan Kur’an
eğitimi almaya başladı. Aynı zamanda bir terzinin yanında çırak olarak çalışan İslamoğlu, bir
yandan da oldukça hacimli Osmanlıca eserler okumaya başladı.
Yahyalılı Hacı Hasan Dinç Efendi ile tanıştı ve ondan Nakşi dersi almaya başladı. Genç yaşta
tasavvufa önem verdi. 1957’de Develi Camiikebir’de vaazlara başladı. Askere gitmeden önce
Emine hanım ile evlendi. Bu evlilikten Hanife isminde bir kızları oldu. Ancak çocuk henüz 6
aylık iken vefat etti. Bu duruma çok üzülen hanımı da çok geçmeden hastalandı ve vefat etti.

Daha sonra Bahriye hanım ile evlendi. 1958 yılında Fatma, 1960 yılında Mustafa isimli
çocukları oldu.
Mütevazı ve adap sahibiydi
1963 yılında Develi Fenese Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Camii’nde imam oldu ve 33 yıl
boyunca bu camide vermiş olduğu vaazlarla insanlara hakikat yolunu gösterdi ve nasihatte
bulundu. 1967 yılında Develi İmam Hatip Lisesi’nin yapımına öncülük etti. 20 yıl aynı
amide kardeşi Abdullatif hoca ile birlikte görev yaptı.
Sahur vaazlarından çok söz ettirdi. Vaazlarında İslam ahlakı ve tasavvuf üzerinde dururdu.
Hediyeleşme, tebrikleşme, davete icabet ve misafirlerini ağırlama konusunda oldukça
mütevazı ve adap sahibiydi.
1994 yılında emekli olan İslamoğlu, Develi’de ilmini paylaşmaya devam ediyordu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19761.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Erciyesspor tarihe geçti
Son iki sezonda üst üste iki kez küme düşerek Spor Toto 2. Lig'de mücadele etmeye başlayan
ve yönetim krizinin ardından kayyum heyetine devredilen Kayseri Erciyesspor, geride kalan
haftalarda Türkiye profesyonel liglerindeki 127 ekip arasında puanı bulunmayan tek takım
oldu.
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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kayseri Erciyesspor, geride kalan
haftalarda Türkiye profesyonel liglerindeki 127 takım arasında puanı bulunmayan tek ekip
olarak dikkati çekti.
Spor Toto Süper Lig'den 2014-2015 sezonunda TFF 1. Lig'e, 2015-2016 sezonunda da TFF 1.
Lig'den Spor Toto 2. Lig'e düşen mavi-siyahlı takım, bu yıl mücadele ettiği Kırmızı Grup'ta
da zor günler geçiriyor. 2007-2008 sezonunda UEFA Kupası'nda oynama başarısı
gösteren Kayseri temsilcisi,
yaşadığı
üst
üste
kongrelerde
yönetime
talip
çıkmayınca Kayseri 2. Sulh Mahkemesince atanan kayyum heyeti tarafından yönetiliyor.
Maddi kriz nedeniyle 3 aydır tesislerde doğalgazı kesik olan ve yemek çıkmayan
Kayseri Erciyesspor'un yaşadığı bu sorunlar sahaya da olumsuz yansıyor.
Geçen sezonki kadronun büyük çoğunluğuyla yollarını ayıran mavi-siyahlı takım, maçlara
tamamı altyapı oyuncularından kurulu kadroyla çıkıyor.
Genç oyuncularla mücadele eden mavi-siyahlı ekip, 6 haftada sırasıyla Hatayspor, Aydınspor
1923,
Kırklarelispor,
Karşıyaka,
İnegölspor
ve
Gümüşhanespor'a
yenildi.
Erciyesspor, bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde ise 18 gol gördü.
Kayseri temsilcisi bu sonuçla Spor Toto Süper Lig , TFF 1. Lig, Spor Toto 2. Lig, Spor Toto
3. Lig'de mücadele eden 127 takım arasında puanla tanışamayan tek ekip oldu.
Mavi-siyahlı takım, ligin 7. haftasında konuk edeceği Tokatspor karşısında iyi sonuç alarak
ilk puan ya da puanlarını hanesine yazdırma mücadelesi verecek.

Kayseri temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası eleme turunda da sahasında Bölgesel Amatör Lig
ekiplerinden Yeni Amasyaspor'a 1-0 mağlup olarak, kupaya da veda etti.
"Rakiplerimiz futbolcularımızı alkışlıyor, tebrik ediyor"
Kayseri Erciyesspor'u yöneten kayyum heyetinde yer alan Nuhkan Rüzgar, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, kulübün zor bir dönemden geçtiğini söyledi.
Kayyum heyeti olarak görevlerinin kulübü en iyi şekilde yönetmek olduğunu aktaran Rüzgar,
gençlerle çıktıkları maçlarda iyi mücadelelerini sonuca yansıtamadıklarını belirtti.
Genç sporcuların özverili şekilde zor şartlarda çalıştığına dikkati çeken Rüzgar, "Rakiplerimiz
futbolcularımızı alkışlıyor, tebrik ediyor. Geride kalan haftalarda bu olumsuz tabloya rağmen
sahada 90 dakika boyunca ezilmeyen bir KayseriErciyesspor vardı. Bazı maçlarda puan
almaya yakın taraf bizdik ancak olmadı. Umarım bundan sonra iyi mücadele futbola yansır."
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19762.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

ERÜ’de “12 Ekim Dünya Artrit Günü”
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde “12 Ekim Dünya Artrit Günü”
etkinliği düzenlendi. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı
Başkanı Doç. Dr. Soner Şenel, eklem iltihabı olarak bilinen artritin tedavi edilebilir olduğunu,
fakat hastalığın tedavisinde geç kalınmaması gerektiğini söyledi.
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ERÜ İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Soner Şenel, “12 Ekim Dünya
Artrit Günü” kapsamında basın toplantısı düzenledi. Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik A
Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısında Doç. Dr. Şenel, artrit hastalığı konusunda
toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Doç. Dr. Soner Şenel, “Artrit, eklemlerin romatizmal tutulumuna denir. Artrite neden olan
200’den fazla romatizmal hastalık vardır. Bu hastalığın belirtileri eklemlerde ağrı, şişlik,
kızarık ve hareket kısıtlığı gibi şikâyetlerdir. Eğer zamanında tedavi edilmezse eklemlerde ve
iç organlarda kalıcı sakatlıklara neden olur” dedi.
Romatid artritin en sık karşılaşılan iltihaplı romatizma olduğunu belirten Doç. Dr. Şenel,
“Romatoid Artrit (RA) ön planda el ayak eklemlerini etkiler ve kalıcı eklem hasarına yol
açabilir. RA eklemlerin yanında kalp, akciğer, göz ve deri gibi diğer organları da etkileyebilir.
Hastalığın tedavisinde erken teşhis önemlidir. Uzun süreli ve ya şiddetli eklem ağrısı olanlar,
artrit olduğu düşünülen hastalar en kısa zamanda uzman tarafından değerlendirilmeli ve
tanısına uygun şekilde tedavileri planlanmalı” diye konuştu.
Basın toplantısının sonunda Doç. Dr. Şenel, gazetecilerin sorularını cevapladı. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19763.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Türkiye Kamu-Sen’den ‘mülakat’ eleştirisi
Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci,
Kayseri ziyaretinde, Devlet Memurları Kanununda yapılacak olan değişiklikleri eleştirdi.
Kahveci, mülakatla memur alımını, ‘kan davası’ olarak niteledi.
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Türkiye Kamu-Sen Kayseri Şubesinde basın açıklaması yapan Kahveci, gündemi
değerlendirildi. Kamuda personel alımları ile ilgili yapılacak olan düzenlemeleri eleştiren
Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak, mülakatla memur alımının karşısında olduklarının altını
çizdi. Kahveci, “Mülakat konulmasındaki asıl amaç FETÖ’cüleri ayıklamak ve kamuya
sızmalarını önlemekti. Ama bu, böyle önlenmez. Herkesin güvendiği, soruların sızdırılmadığı
bir sınav yaparsınız, arkasından da güvenlik soruşturması yaparsınız ve biter.” dedi.
Mülakatın farklı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Kahveci, “Çalışma Bakanlığının
Bursa’da ayın 21’inde bu mevzularla ilgili toplantı var. Diyor ki kamu personelini arkadaşı
değerlendirsin, amiri değerlendirsin, vatandaş değerlendirsin. İnsanların birbirine karşı garezi
var ise, onunla ilgili nasıl puanlama yapacak? Yani, kan davasını, memurlarının arasına
sokacaklar!..” diye konuştu.
Memurların en büyük kazanımı iş güvenceleri…
Kamu çalışanlarının iş güvencesinin ellerinden alınıp, sözleşmeli hale getirilmesini de doğru
bulmadıklarını dile getiren Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kamu çalışanlarının Cumhuriyet tarihi süresince en önemli kazanımlarıdır. İş güvencesi
olmayınca başımıza neler geleceğini, liyakatsız, ehliyetsiz yöneticilerin nasıl değerlendirmeler
yapacağını görüyoruz. Kamu personel rejiminde bir değişiklik yapacaksanız, önce liyakat ve
ehliyet meselesini konuşalım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra en sihirli cümle bu değil
mi? ama bu konuda hükümet yetkililerinin bir adım attığını görmüyoruz. Ehil insanları
yönetime getirmezseniz bu ülke böyle haksız, hukuksuz uygulamalarla karşı karşıya kalır.”
“ERÜ Rektörlüğüne itiraz ettik”
Kahveci, bunun yanı sıra Kayseri’ye dair gelişmeleri de değerlendirdi. Haziran ayında basın
aracılığı ile kamuoyunun gündemine düşen; Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Radyoloji
Bölümü çalışanlarının kanser olmaları ile ilgili olay ve sonrasında, Üniversitedeki Şube
Başkanı Kenan Çelik’e üniversite yönetimi tarafından disiplin soruşturması başlatılmasının
yasal olmadığını ifade eden Kahveci, konuyla ilgili olarak ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet
Güven’i ziyaret ettiklerini söyledi. Yapılan görüşme sonucunda, konunun yönetim tarafından
tekrar değerlendirileceği sonucuna varıldığını kaydeden Kahveci, “Şube Başkanımıza idari bir
ceza uygulandı, bilgileri kamuoyu ile paylaştığı için. Bu bilgilerin hiçbir gizliliği söz konusu
değildir. Bunlar kamuoyunda konuşulacak, değerlendirmeye muhtaç bilgilerdir. Rektör Bey’e
durumu anlattık; hiçbir şube başkanına, sendika temsilcisine, iş yeri temsilcisine sendikal
faaliyette bulundu diye cezai müeyyide uygulanamaz. 4688 Sayılı Kanun çok açıkça bunu
hükmetmiş. Onun ötesinde ILO’nun 87 sayılı sözleşmesi ortadadır. Dolayısıyla bu disiplin
süreci yerinde olmamıştır, itirazlarımızı yaptık. Şube Başkanımız da zaten itirazını vermişti,

bugün de Rektör Bey ile paylaştık, tekrar değerlendirecekler. Sonuçlarını paylaşacağız.”
ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19764.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Vali Kamçı Sultan Sazlığın’ı inceledi
Vali Süleyman Kamçı, Türkiye'nin en önemli kuş cennetlerinden
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Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı’na gelişinde Vali Kamçı’yı, Yeşilhisar Kaymakam
Vekili Ali Candan, Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz, Kayseri Orman ve Su
İşleri Şube Müdür Vekili Murat Akgün ile çalışanlar karşıladı.
Vali Kamçı ilk olarak Kuş Müzesi ve Tanıtım Merkezini gezerek, değişik kuş türlerinin
bulunduğu müzede incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Vali Kamçı’ya Kayseri
Şube Müdür Vekili Murat Akgün tarafından bilgi verildi.
Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park’ın, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su
ekosistemlerini bir arada bulundurduğunu ifade eden Vali Kamçı, Afrika ile Avrupa
arasındaki iki ana kuş göçü yolunun kesişme noktası olması sebebiyle, Ülkemizin en önemli
korunan alanlarından birisi olduğunu belirtti.
Kayseri'nin Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeleri arasında kalan Sultan Sazlığı, Türkiye'nin
en önemli kuş cennetlerinden biri olmakla birlikte, 301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19765.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Turgay Güler Kayseri’de ‘15 Temmuz’u
anlatacak
15 Temmuz şehitleri, Kayseri’de düzenlenecek programla anılacak.
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Kayseri Valiliği, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen
“Direnişten Dirilişe Gecesi”nde 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi anlatılarak,
şehitler için dualar okunacak. Programa katılacak olan gazeteci Turgay Güler 15 Temmuz
gecesi ve sonrasında yaşanan gelişmeleri anlatacak. 15 Temmuz’da tankın paletlerinin altına
yatarak, direnişin simge isimleri arasına giren Metin Doğan da geceye katılarak yaşadıklarını
anlatacak. Ses sanatçısı Mehmet Diker ise kahramanlık türkülerini seslendirerek, etkinliğe
renk katacak.
15 Ekim Cumartesi Günü Kadir Has Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan program
saat 19.00’da başlayacak. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19766.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

'Bylock'cu 63 kişi adliyede
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde 'Bylock' kullanıcısı olduğu
tespit edilen esnaf ve çeşitli meslek gruplarından gözaltına alınan 63 kişi, adliyeye çıkarıldı.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen
soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince geçtiğimiz günlerde 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen esnaf ve çeşitli
meslek gruplarına yönelik operasyon yapılmış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltında bulunan 63 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19767.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Develi dolmuşlarında kartlı sistemde sona
doğru
Develi’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığına bağlanan şehir içi
dolmuşlarında kartlı sisteme geçiş için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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İlçede bulunan 38 dolmuşla ilgili çalışmalar kapsamında dolmuşlar önce sarı renge boyandı,
sonra da kart okuma cihazları monte edildi. 1 ay sonra geçilecek olan kartlı sistem uygulaması
için Cumhuriyet Meydanında Vodafone Bayi, Aygözme Mahallesinde Erciyes Market,
Bahçelievler Mahallesinde Duru Bakkal, Aşık Seyrani Mahallesinde Taş Market, Fenese
Mahallesinde Güçlü Av Malzemecisi, Doğum Hastanesi kantini, Seyrani Kampüsünde Ziraat
Fakültesi Kantini ve Meydan Kuruyemişin tüm şubelerinde kart dolum işlemi yapılabilecek.
İki farklı fiyat tarifesinin uygulanacağı yeni sistemde tam ücret 1.75 TL, öğrenci ise 1.25 TL
olacak. Öğrenci kartları Develi Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği sayesinde
fotoğraflı olarak verilecek. Sabah 6.00’da hizmete başlayacak olan şehir içi dolmuşları akşam
19.00’a kadar her 10 dakikada bir duraklarda bulunacak. 19-21 saatleri arasında her yarım
saate bir hareket edecek olan dolmuşlar 21-23 saatleri arasında da saat başı hizmet verecek.
Ulaştırma Dairesi ile sürekli istişare halinde olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı
Mehmet Cabbar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “38 dolmuşumuzun sarı renge boyanma
işleminin tamamlanmasının hemen ardından kartlı sisteme geçileceğinden dolayı
hemşerilerimizin belirtilen kart satış noktalarından kartlarını bir an önce temin etmelerini
istirham ediyoruz. Kayseri’den de takip edilebilecek olan yeni ulaşım sisteminin Develimize
şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19768.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

İzmit’in en genç kardeşi Develi oldu
Develi ile İzmit Belediyesi’nin kardeş belediye olması meclisten geçerek resmiyet kazandı.
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Şimdiye kadar 4’ü yurt içi 16’sı da yurt dışından olmak üzere 20 kardeş belediyesi bulunan
İzmit Belediyesi’nin bir kardeş belediyesi daha oldu. Kayseri il merkezinden sonraki en
büyük yerleşim yerlerinden olan Develi ile İzmit Belediyesi’nin kardeş belediye olması
meclisten geçerek resmiyet kazandı. Yaklaşık 65 bin nüfuslu Develi Belediyesi’nden gelen
talep üzerine gerçekleşen kardeş belediye anlaşması ile İzmit Belediyesi’nin kardeş belediye
sayısı 21’i buldu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19769.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Bir daha ‘Kerbela’ olmasın
Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden İl Müftüsü Güven, “Bir daha
‘Kerbela’ olmasın” dedi.
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İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ve İl Müftü Yardımcıları Galip Koçer ve Tandoğan Topçu
‘aşure günü’ dolayısıyla Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.
Ziyarette konuşan İl Müftüsü Güven, Muharrem ayının önemini, Ehlibeyt sevgisini ve bir
daha Kerbela gibi olayların yaşanmaması için birlik, beraberlik içinde olunması gerektiğini
vurguladı.
İl Müftüsü Güven tarafından Alevi Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı
Sadık Genç’e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan ‘Alevi Bektaşi Klasikleri’
içerisinden seçilen 6 eser takdim edildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19770.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Erciyes’te bir ayda üçüncü yangın
Erciyes Dağı'nda bir ayda 3. yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle
söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, Erciyes Dağı'nda önceki gece yangın çıktı. Şehir merkezinden de fark
edilen yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekiplerin yaptığı çalışma ile
söndürüldü. Erciyes Dağı'nda 4-10 ve 11 Ekim tarihlerinde 3 ayrı yangın meydana geldiği ve
yangınların Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler tarafından söndürüldüğü bildirildi.
Yetkililer, vatandaşları Türkiye'nin kış mevsiminde önemli turizm merkezlerinden biri olan
Erciyes Dağı'nda daha dikkatli hareket etmeleri konusunda uyardı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19771.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Konaklar’a 500 fidan dikildi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2016 yılı sonbahar dönemi fidan dikim
çalışmalarının devam ettiğini ve dün yapılan çalışma ile Konaklar Mahallesinde 500 çam
fidanının toprak ile buluştuğunu söyledi.
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Büyükkılıç, Konaklar Mahallesi Kanal boyu güzergahında yapılan park alanında yolun her iki
tarafında toprak düzenlemesi yapıldığını ve ağaçlandırılarak bölge halkına kazandırıldığını
belirtti. Büyükkılıç, “Ağaçlandırma çalışması yapılan alanda öncelikle ağaç dikilecek yerler
tespit edildi. Çukurlar hazırlandı, çalı ve diğer zararlı otlar temizlendi ve toprak gübrelenerek
zenginleştirildi. Ağaçlandırma alanı olarak gerekli düzenleme yapılarak ilk etapta 500 fidan
dikimi halkın ve Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Boş atıl ve otlar içindeki alan bundan böyle ağaçların gölgesinde piknik yapılacak alanlara
dönüştürüldü. Bölge halkına hayırlı olsun.“ dedi.
Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Usta ve Beden Eğitimi
Öğretmeni Şadan Üzülmez ile birlikte 11. ve 12. sınıf öğrencileri yaptığı açıklamada, bu tür
etkinliklerde görev almalarından son derece mutlu olduklarını ve dikilen fidanların bekçisi
olacaklarını, zaman zaman gelerek bunların bakım ve sulamasını da yapacaklarını söylediler.
Bölgeye çam türü fidanların dikildiğini çünkü çam fidanlarının dayanıklı, hızlı gelişen ve
uzun ömürlü olmasından dolayı tercih edildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
ağaçlandırma çalışmalarımıza yeni bir düzenleme getirerek, öncelikle bölge ağaçlandırma
planı yaptıklarını ve daha sonra bölge halkının katılımı ile fidan dikimlerinin
gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19772.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Havacılık ve Uzay Teknolojileri bu
etkinlikte
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın himayesinde, Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji
Transfer Ofisi tarafından “Havacılık ve Uzay Teknolojileri” konusunda uluslararası Ar-Ge
proje organizasyonu 13-15 Ekim tarihlerinde Kayseri’de düzenlenecek.
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Ommer Hotel'de düzenlenecek Organizasyon kapsamında uluslararası katılımlı bir Ar-Ge
proje pazarı, Horizon 2020 projeleri ortak bulma (match making) etkinliği, Avrupa İşletmeler
Ağı kapsamında uluslararası firmalar arasında ikili görüşmeler (Brokerage Event) ve ilgili
alanda uluslararası düzeyde ilgi çekecek paneller düzenlenecek.
Organizasyon için Bremen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Azerbaycan Milli İlimler
Akademisi ile Erciyes Üniversitesi arasında işbirliği sözleşmesi imzalanmış durumda. Başta
Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden Havacılık ve Uzay alanında faaliyet gösteren
firma ve üniversitelerin katılımı amacıyla çalışmalar yapılacak.
Kayseri’nin tanıtımı için son derece önemli olan etkinliğe Airbus Defence, Tübitak Uzay,
Tübitak SaGe, Aselsan, Aspilsan gibi kurumların da yer aldığı firma stantları ile uluslararası,
ulusal ve yerel firmalar ürün ve hizmetlerini tanıtacaklar.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19773.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

KalDer görev dağılımı yaptı
Kalite Derneği Kayseri Şubesi’nin (KalDer) istişare kurulunda görev paylaşımı yapıldı.

13 Ekim 2016 Perşembe 10:02

En son Başyazıcı Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başyazıcıoğlu’nun KalDer Kayseri
İstişare Kurulu Başkanlığına seçilmesinin ardından, kurulda görevlendirmeler de yapıldı.
Buna göre, Stryker / Muka Metal A.Ş. Danışmanı Ebru Kantarcı Kayaoğlu kurulun başkan
yardımcılığına seçilirken, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Simfer
Kalite Güvence Müdürü Ziya Turgayve Kayseri Sanayi Odası Kalite Yönetim Temsilcisi
Özlem Göksu da KalDer Kayseri İstişare Kurulu’na katıldı.
Yeni üyelere rozetlerini takan KalDer Kayseri İstişare Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu,
ayrıca KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı tarafından yeni üyelere
gönderilen ‘Kaizen’ kitaplarından da hediye etti.
Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kalite bilincini ve mükemmellik
kültürünü sorumluluk alanındaki bölgelerde yayma gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden
Murat Başyazıcıoğlu, bu alanda çaba gösteren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. İlki geçen
yıl gerçekleştirilen ve büyük bir başarı elde edilen ‘Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nin
tarihinin yaklaştığını da dile getiren Başyazıcıoğlu, 19 Ekim’de Ommer Otel’de ikincisi
yapılacak ‘Mükemmellik Yolunda Değişim Yönetimi’ ana temalı zirveye herkesi davet etti.

Mix Kayseri Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Kayserigaz A.Ş. Genel Müdür
Yardımcısı Adem Dinçay, Boytaş Mobilya A.Ş. Sistem ve İş Geliştirme Müdürü Mustafa
Taşçı, Başyazıcıoğlu Tekstil yöneticilerinden Belgin Tekin, KalDer KayseriTemsilcisi Salih
Yalçın ve KalDer Gençkal Sorumlusu Bilal Kızak da katıldı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19774.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Pancara rağbet arttı
Tomarza’nın Culha köyünde şeker pancarı ekimi yapan Erdoğan Erdoğan, 12 yılda 30 ton
olan şeker pancarı kotasını sabırla bin 740 tona çıkarmayı başardı.
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2002 yılında üniversiteye başlayıp 2006 yılında Avukat olarak mezun olan ve aynı zamanda
2004 yılından beri şeker pancarı tarımı ile uğraşan Erdoğan; "Tarım bizim aileden gelen bir
uğraşımızdır. Şeker pancarı tarımı son yıllarda çok rağbet gördü hatta en başa oturdu" dedi.
Pancar çiftçisi olan Av. Erdoğan Erdoğan; "Patates piyasasının dalgalandığını, mısırın her
bölgede yetişmediğini görüyoruz. Fakat şeker pancarının hemen hemen her yörede kıyı
kesimleri hariç yetiştiğini görmek mümkündür. Ülkemiz için şuan en iyi gelir elde
edilebilecek ürünlerin başındadır diye konuştu.
2004 yılında 30 ton kota ile şeker pancarı tarımına başlayan Erdoğan, zaman zaman çeşitli
riskleri de göze alarak pancar tarımını sürdürdüklerini ve 12 yılda kotasını 1740 tona
çıkarmayı başardığını, Nisan ayının başında soğuk alması nedeni ile riskli bir ekim
yaptıklarını belirtti. Erdoğan, erken ekimin faydalarını da gördüğünü, rakımın yüksekliğinden
dolayı söküme başladığında şeker oranının 18 -19 ile başlayacağını, havaların soğuması ile
birlikte oranın 20- 22’lerde olmasını beklediklerini açıkladı.
Kayseri Şeker çiftçilerinin şeker pancarı tarımına taleplerinin her geçen gün artmasında
yönetimin çiftçiyle bütünleşmesi yanında teknolojiyi yakından takip edip çiftçiliğin
gelişmesine katkı sağladığını belirten Erdoğan şunları söyledi:
"Kayseri Şeker tarafından Tarım marketlerin Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde de açıldığını
duydum. Tarım Marketlerin bir marketler zinciri olacağına inanıyorum. Çiftçilerimiz buraya
uğrayarak fiyat piyasaya bakarak aradaki farkı görebiliyor. Tarım Marketler, Şeker pancarı
çiftçisi haricindeki diğer çiftçilerinin de uğradığı bir mekan haline geliyor. Bunların dışında
Tomarza İlçemize Kayseri Şeker tarafından toprak analiz birimi kurulması çiftçiyi
bilinçlendirmenin yanında çiftçinin malının kalitesinin artarak ekonomik olarak daha çok
katkı sağlanıyor dedi.
Erdoğan ayrıca; "Kayseri Şeker Fabrikasının 5- 6 yıl önce çok zor durumlardan geçtiğini ve o
zaman kredi kullanacağımızda yüzde 15-20’ler de oran çıkıyordu. Şimdi ise Ziraat Bankası
sayesinde bu oran yüzde 5-6’larda olduğunu görebiliyoruz. Çok rahatlıkla Kayseri Şeker’in
sayesinde temlik kredisini kullanabiliyoruz. Şeker pancarı kotasının Altın olduğu bir
dönemdeyiz, tavsiyem fabrikanın imkanların ölçüsünde verilen kotanın değerini bilmek ve

sabırla işimize sarılmak gerekiyor. Ben 30 ton ile başladım şuan kotam bin 740 ton; ama
kolay olmadı." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19775.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kooperatifler vatandaşların bilgi
eksikliğinden yararlanıyor
Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı kooperatiflerin, ilamsız icra takibi
ile usulsüz biçimde vatandaşları borçlandırdığını ya da evinden ettiğini söyledi.
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Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin bazı kooperatif üyeleri ile birlikte bir
basın toplantısı düzenleyerek yaşanan mağduriyetlere değindi.
5 binin üzerinde mağdur var
Genel Başkan Şahin, Kayseri’de kooperatifler tarafından usulsüz biçimde borçlandırılan 5
binin üzerinde mağdurun olduğunu belirterek, “Kayseri’de 700 kadar kooperatif var.
Bunlardan yaklaşık 500’ü, üyelerini ilamsız icra takibi yolu ile mağdur ediyor” dedi.
“İlamsız icra takipleri ile vatandaşı mağdur ediyor
Kooperatif hukukunun çok kapsamlı olduğunu, kooperatiflerin de söz konusu kapsamlı
kuralları bilmeyen vatandaşların bilgi eksikliğinden yararlandığını vurgulayan Mahmut Şahin,
avukatların yanlış yönlendirmelerinden dolayı da ikinci bir sıkıntı yaşandığını ifade etti.
Herhangi bir kooperatife üye olanlara mağduriyet yaşamamaları için bazı uyarılarda bulunan
Şahin şunları söyledi:
“Kooperatif genel kurulunda üyeliğinizin çıkışı kabul edilmedikten sonra hala kooperatife
üyesiniz ve borç çıkarsa ödemek zorundasınız. Hatta üyelik çıkışınız kooperatif genel
kurulunda kabul edilse bile kooperatif tasfiye olana kadar üyeliğiniz devam eder. Tasfiye
sürecinde dahi para ödemek zorunda kalabilirsiniz. Onun için kooperatif üyelerinin,
kendilerine kooperatiften gelen ilamsız icra takiplerine itiraz etmeden önce gidip en son genel
kurul kararını okumaları, o genel kurulda alınan kararları bilip ona göre ödeme yapması ya da
itiraz etmesini öneririz. Danışmadan, fevri olarak hareket edip canınızı yakmayın. Hiç kimse
alacağın ne, belgesi var mı diye sorgulamaz. Arkasından sözleşmesi ve delili vardır ama
sadece itiraz edilsin ve yüzde 20 daha fazla alayım diye kasıtlı olarak da gönderilebilir ilamsız
icra takibi. Bazen ilamsız icra takibine itiraz etmemek, bazen de etmek kişiyi sıkıntıya sokar.
Edersek, bir sözleşme, genel kurul kararı ya da bir belge yoksa o borç biter, ödeme yapılmaz.
Fakat burada 7 günlük süre içerisinde itiraz etmek önemli.”
Mağdurlar konuştu
“Aldığım evde başkası oturuyor”
Kooperatif üyesi Remzi Arık , aldığı evde şu anda bir başkasının oturduğunu iddia
ederek, “1997 yılından 2010’un 12. ayına kadar 45 bin TL ödeme yaptım. Üzerime tapu var
ama evde başkası oturuyor. Her mahkemeden de beraat ile çıkıyor. Benim üzerime ipotek

ettirdi, kredi çekti, onu da ödemedi. 2010’un 12. ayında icra gelmiş, ben de babam hasta
olduğu için köydeydim. 7 gün süre de geçmiş. Başvurmadığım yer kalmadı, kooperatife rapor
yazan bilirkişilerden de şikayetçiyim” diye konuştu.
“Evimden de vazgeçiyorum ama onlar geçmiyor”
İbrahim Özalp isimli görme engelli bir üye ise 2011 yılında devraldığı bir hisseden dolayı
2014 yılında kooperatif tarafından kendisine icra ilamı gönderilmesi ile sıkıntılarının
başladığını dile getirerek, “2014’te de 22 bin TL kalan borcum 80 bin TL olarak geldi ve
ödemeyi kestim. Çünkü avukat bana ödeme yapmamamı ve kurul toplantılarına gitmememi
söyledi. Noterden de borca itiraz ettik. Bundan sonra noterden üyelikten ihracım geldi. 3 aydır
da sanki evimde uyumuyorum. Evimde üç engelliyiz, bizi evden atarlarsa intihar edeceğiz. 23
yıl kirada oturdum, yine otururum. Onu bana diyen avukat şimdi, neden bir iki tane ödemedin
diyor ve 5 bin TL de avukatlık ücreti istiyor. Bunu Bakanlık ve büyükler duysun. Bu kadar
yetki olmamalı. 2011’de görme engelli olarak imza atmışım, evimden de vazgeçiyorum ama
onlar geçmiyor” diyerek duruma isyan etti.
Tapuyu aldı, 2 yıl sonra borçlu olduğunu öğrendi
Bir başka mağdur Recep Özüberk de, 2013 yılında tapusunu ve kooperatiften borcu
olmadığına dair belgeyi almasına rağmen, 2 yıl sonra kendisine 40 bin TL’lik icra ilamı
geldiğini belirtti. Recep Özüberk, “Tapuyu alınca işimiz bitti sandık, üyeliğin bitmesi için
notere gidileceğini bilmiyorduk. Bankadan yüklü bir kredi çekmişler ve evlere ipotek konmuş.
Avukata verdik, ücretini de ödedik, şu anda beklemedeyiz.” şeklinde konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19776.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Yerel yönetimlere İller Bankası desteği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan İller Bankası, yerel yönetimlerin
ihtiyaçları doğrultusunda 2016 yılının 8. ayına kadar 6 milyar liralık kredi ve 500 milyon
liralık hibe tahsis etti. Ayrıca altyapı, üstyapı ve şehircilik sektöründe de 150 adet iş
tamamladı.
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Altyapı, üstyapı ve şehircilikte yaptığı yatırımlarla yerel yönetimlerin en büyük
destekçilerinden olan İlbank, Doğu ve Güneydoğu illeri için de kolları sıvadı. Terör saldırıları
ile alt ve üstyapıları ciddi hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Hakkâri'nin Yüksekova,
Şırnak'ın Silopi Cizre, İdil ve merkez ilçelerine yaklaşık 8 milyon lira kaynak aktardı.
Bölgeye aktarılan bütçe ile içme suyu ve kanalizasyon onarımları yapılacak.
500 Milyon liralık ulaşım kredisi
İller Bankası ve İslam Kalkınma Bankası yerel yönetimlerin kent içi ulaşım projelerinin
hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 150 milyon Avroluk kredi anlaşması

imzaladı.
Özhaseki; " İlbank, yerel yönetimler için çok önemli"
Konuyla ilgili değerlendirme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yerel
yönetimlerin fiziki hizmetleri gerçekleştirmelerinde, şehir hayatının konforlaşması ve
sürdürülebilir bir şehircilik anlayışının hayata geçirilmesinde İlbank hayati bir öneme sahip,
dedi.
Bu bağlamda İlbank'ın belediyelerinde en büyük destekçisi olduğunu belirten Bakan Özhaseki
sözlerini şöyle sürdürdü; "İller Bankası'nın yerel yönetimlere sağlamış olduğu kredi ve hibeler
sayesinde bugün pek çok şehrimizin alt ve üstyapı sorunları çözülmüştür. Şehirlerin modern
ve kimlikli bir görünüme kavuşması, yapısal standartlarının yükseltilmesi gibi hizmetlerin
artırılmasında İller Bankamız daha önce olduğu gibi bugün de finansal, teknik ve proje
desteklerini artırarak sürdürecektir." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19777.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Soğuklarda AVM’de yürüyün ama
vitrinlere bakmayın
Bayındır Söğütözü Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yaman
Zorlutuna, “Soğuk havada ağız ve burnunuzu atkıyla kapatın. Aşırı sıcak ve soğuk havada
alışveriş merkezlerinde, sakin zamanlarda, vitrinleri seyretmeden, ritminizi bozmadan
yürüyün.” dedi.
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Egzersiz öncesi mutlaka 10 dakika ısının ve gerilin, egzersiz sonunda on dakika soğuma
hareketleri yapın. Bypass sonrası ilk altı hafta yokuş çıkmayın, size aşırı efor
sarfettireceğinden, kumsalda yürümeyin. İlk üç ay golf, tenis oynamayın veya yüzmeyin.5
kilodan fazla ağırlık kaldırmayın. Saunadan, aşırı soğuk ve sıcak duştan kaçının. Spordan 15
dakika sonra duş alın. Soğuk havada ağız ve burnunuzu atkıyla kapatın. Aşırı sıcak ve soğuk
havada alışveriş merkezlerinde, sakin zamanlarda, vitrinleri seyretmeden, ritminizi bozmadan
yürüyün.
Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de önemli bir sağlık sorunu.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; yurdumuzdaki ölüm nedenleri arasında yılda yaklaşık
205 bin kayıpla ilk sırayı alıyor. Kanımızda bulunan yağların kalsiyum ile bir kompleks
oluşturarak kan damarlarının iç yüzeyinde toplanmasıyla ortaya çıkan damar sertliği
(ateroskleroz), koroner kalp hastalıklarının nedenleri arasına başı çekiyor. Bayındır Söğütözü
Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yaman Zorlutuna, koroner kalp
hastalıklarında risk faktörleri ve bunlardan korunma yollarıyla ilgili bilgiler verdi:
Ailesel yatkınlığı ve şeker hastalığını bir kenara bırakacak olursak, günümüzde damar
sertliğine neden olan ve bireylerin yaşam tarzıyla kısmen veya tamamen ortadan kaldırılabilen

beş önemli risk faktörü bulunuyor. Bunlar; yüksek kan basıncı, yüksek kan yağları, tütün
alışkanlığı, obezite ve hareketsiz (sedanter) yaşam olarak sıralanıyor.
Damar sertliğine neden olan etkenlerden sedanter yaşam, çağımızın en önemli sorunları
arasında yer alıyor. Oysa sedanter yaşamdan kurtularak, sporu günlük yaşamın bir parçası
haline getirmek, koroner kalp hastalıklarından korunmada önemli olduğu kadar; bu nedenle
ameliyat olan hastalar için de hayati önem taşıyor.
Spor koroner arter hastalığından ve felçten koruyor
Çünkü risk faktörleri ortadan kaldırılmadığında, damar sertliği süreci, ne yazık ki devam
ediyor. Bu nedenle koroner bypass ameliyatı geçirenlerin, tekrar aynı hastalıkla
karşılaşmamak için temel risk faktörlerinden biri olan sedanter yaşam alışkanlıklarından
vazgeçmesi gerekiyor. Bunun yolu da düzenli spor yapmaktan geçiyor.
Yapılan bilimsel çalışmalar; düzenli sporun kalp krizi ve felç riskini azalttığını gösteriyor. Bu
durum koroner bypass ameliyatı için de geçerli. Bu araştırmalarda, koroner bypass ameliyatı
sonrası, düzenli yapılan sporun yeni hastalık oluşması riskini yüzde 27 ila 31 oranında
düşürdüğü belirtiliyor.
Her kalp hastası aynı sporu yapamaz!
Koroner arter hastalıklarında, üç farklı tedavi seçeneği söz konusu. Bunlar; ilaç tedavisi,
koroner balon ve/veya stent uygulaması ile koroner bypass ameliyatıdır. Hastanın ve
hastalığın durumuna göre tedavi seçeneğinde nasıl farklılık söz konusuysa, uygulanan
tedavinin şekli, etkinliği ve sonuçlarına göre de egzersiz programları farklılıklar
gösterebiliyor.
Koroner kalp hastalarının, tedavi sonrasında, mutlaka doktorunun önereceği sürede ve
ağırlıkta bir hastane dışı egzersiz programı uygulaması gerekiyor. Doktor, yapacağı detaylı
değerlendirme sonrası, hasta için uygun olan bir egzersiz programı öneriyor. Hastanın,
doktorunun önerdiği bu programın dışına çıkılmaması hayati önem taşıyor.
Koroner bypass ameliyatı olanlara öneriler
Koroner bypass ameliyatı sonrasında, doktorun belirleyeceği egzersiz programı, büyük kas
gruplarını hareketlendiren ve devamlılık arz eden bir sportif aktivite olabilir. Örneğin;
yürüyüş, hızlı yürüyüş, bisiklete binme, yüzme, grup aerobik gibi.
Alt ekstremiteleriyle ilgili engeli olanlar (eklem ve iskelet sistemi hastalıkları veya bacak
damarlarında tıkanıklık gibi), kol ve omuzlara odaklanan ergonomik hareketlerle egzersiz
programını oluşturabilirler.
Egzersiz öncesi mutlaka 10 dakika ısınma ve gerilme için ayrılmalı.
20 dakikadan az olmasın
Planlanan egzersiz programı her gün uygulanmalı. Program, kişisel faktörlere göre, günler
içinde, kolaydan zora doğru artırılmalı.
Temel egzersiz aktivitesi 20-40 dakika sürmeli.
Egzersiz sonunda, daha yavaş ve daha az efor gerektiren, 5-10 dakikalık bir soğuma periyodu
bulunmalı.
Baş dönmesi, ritim bozukluğu, fiziksel aktiviteyle ilgili olmayan nefes darlığı, göğüs ağrısı
veya baskı hissi olduğunda spor hemen kesilmeli.
Ateşli bir hastalık varsa spora ara verilmeli.
Koroner bypass olanlar spor yaparken dikkat!
ARA SIRA YÜRÜMEK YETMEZ: Günlük işleriniz için yaptığınız ve süreklilik arz
etmeyen, ev içinde veya bahçedeki aralıklı yürüyüşleri spor programınızın bir parçası olarak
görmeyin.
ASLA KOŞMAYIN: Egzersiz amacıyla asla koşmayın. Koşma fizyolojisi ile yürüyüş
arasında önemli farklılıklar vardır; kemik ve iskelet sistemimiz zarar görebilir.

İLK ALTI HAFTA YOKUŞ YASAK: Koroner bypass ameliyatından sonraki ilk altı hafta
düz yolda yürümeyi tercih edin. Bu dönem sonunda, bireysel kapasitenize göre, hafif
yokuşları da çıkmayı deneyebilirsiniz.
KUMSALDA YÜRÜMEYİN: Ameliyattan sonraki ilk 4-6 hafta dengenizi sağlamakta güçlük
çekebilirsiniz. Bu nedenle engebeli arazi ve kumsalda yürüyüşlerden kaçının.
BOŞ MİDEYLE SPOR YAPMAYIN: Spordan 1-2 saat öncesi yemek yemeyin. Egzersize
başlamadan önce, size kalori sağlaması için, midenize yük olmayacak, küçük atıştırmalıklar
yiyebilirsiniz.
SPOR ÖNCESİ KAHVE VE ALKOL YOK: Kafeinin uyarıcı etkisi nedeniyle egzersiz
becerileriniz olumsuz etkilenebilir. Alkol alımı ise koroner arterlerdeki kan akımını
yavaşlatarak zararlı olabilir.
SU İÇMEYİ UNUTMAYIN: Egzersiz sırasında yeterli sıvı, tercihen su almaya özen gösterin.
DUŞU 15 DAKİKA SONRA YAPIN: Ritim sorununa neden olabileceğinden, saunada
bulunmaktan, aşırı soğuk ve sıcak duş almaktan kaçının. Fiziksel aktiviteden 15 dakika sonra
duş almanızın daha uygun olacağını unutmayınız.
İLK ÜÇ AY GOLF VE TENİS YOK: Koroner bypass ameliyatından sonraki ilk üç ay içinde
golf ve tenis oynamayın veya yüzmeyin. Bu sporlar sırasında, henüz tam olarak kaynamamış
olan göğüs kemiğinizle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
5 KİLODAN AĞIR KALDIRMAYIN: Göğüs kemiğinin tam olarak kaynaması 8-12 haftalık
bir zaman alır. Bu süre içinde 5 kilogramdan daha ağır cisimleri kaldırmayın, itmeyin ve
çekmeyin.
Sporu doğru zamanda doğru giysilerle yapın
Çok sıcak ve soğuk havalar, koroner bypass ameliyatı olanların egzersiz programını olumsuz
etkileyebilir. Bu nedenle seçilen spor zamanı ve giysiler önemlidir. Hava çok sıcak ise
sabahın erken veya günün geç saatlerini tercih edilebilir. Çok soğuk havalarda, günün daha
sıcak olan öğle saatleri daha uygun olur.
Soğuk havada atkı takın
Akciğerlere çekilen soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak için ağız ve burun, bir atkı
ile kapatılabilir. Aşırı olumsuz havalarda yürüyüşler; iyi havalandırılmış kapalı spor
salonlarında veya büyük alışveriş merkezlerinin koridorlarında, sakin zamanlarda ve vitrin
seyretmemek şartıyla yapılabilir.
Hangi kalp hastaları spor yapamaz
İskemik (koroner) kalp hastalığı bulguları devam edenler ve buna bağlı olarak istirahat
sırasında göğüs ağrısı (anstabil anjina pektoris) bulunanlar,
Kalp yetmezliği tablosu içinde olanlar,
Atrial fibrilasyon gibi kronik ritim sorunu olanlar,
Özellikle aort darlığı gibi kalp kapak hastalığı bulunanlar,
Kalp pili (pace maker) takılmış ve bu pilin uyarılarına bağımlı olanlar,
Kalp ve damarları ilgilendiren ve ‘endokardit’ olarak tanımlanan ciddi enfeksiyonu olanlar.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19778.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Medeniyetler şehrinin fotoğrafları
yarışacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3.Ulusal Fotoğraf Yarışması için müracaatlar 10 Ekim'den
itibaren alınmaya başlandı. Yarışmanın konusu "Medeniyetler Şehri Kayseri" olarak
belirlendi.
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İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve tarihin akışı içerisinde birçok
medeniyete ev sahipliği yapan şehrimizde medeniyetlerin izleri fotoğraflarla tespit edilecek.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ulusal
fotoğraf yarışması 10 Ekim'de başladı. Yarışmaya katılmak isteyenler fotoğraflarını 22 Aralık
2016 tarihine kadar teslim edebilecekler.
Yarışmaya başvurular online olarak, http://www.kayseri.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler
izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf
yükleme yönergeleri takip edilerek yapılacak.
Yarışmanın birincilik ödülü 5 bin TL olarak belirlendi. İkinciye 4 bin, üçüncüye ise 3 bin TL
ödül verilecek. Mansiyona layık görülen üç fotoğraf biner TL, sergilemeye layık görülen 50
fotoğraf ise 200'er TL ile ödüllendirilecek. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19779.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

KYK’da "Muharrem Ayı ve Aşure"
anlatıldı
Gençlik Spor Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kayseri İl
Müdürlüğüne bağlı Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda " Muharrem ayı ve aşûre " konulu
konferans verildi.
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Yurt konferans salonunda İl Müftü yardımcısı Atıf Akşit tarafından verilen konferansa katılım
yüksek oldu. Öğrencilere birlik ve beraberliğin öneminin anlatıldığı konferansta ayrıca

Bünyamin Fındıkçı da Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve ilahiler okuyarak programa katkıda
bulundu.
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen program sonrası aşûre ikramı yapıldı.
Öğrencilere beş yıldızlı otel konseptinde barınma hizmeti veren Melikgazi Kız Öğrenci
Yurdu, gençlerin sosyal ve kültürel alanda daha iyi gelişmesi için yaptığı bu tür etkinlikler
Kayseri'de takdir topluyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19780.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kırıcı ve Özbilen kitap fuarında olacak
Yarın 3. kez Kayseri’de kapılarını açacak olan kitap fuarında birbirinden değerli yazarlar
katılım saplayacak. Bu yazarlardan biri olan eğitimci yazar Ayşe Gülten Kırıcı standını
eğitimci yazar Şirin Karakaş Özbilen ile paylaşacak.
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Ayşe Gülten Kırıcı Kimdir?
1957’de Bolu Göynük’te doğdu. İstanbul’da ikamet ediyor. İlk ve ortaokulu Göynük’te
tamamladı. 1976 yılında Kütahya Kız İlk Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Bolu ili Göynük ilçesi
sınırları içinde, dört yıl çeşitli köy okullarında sınıf öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra
1980 yılında eş durumu nedeniyle İstanbul iline atandı.
Otuz dört yıl Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak, yurdumuzun çeşitli okullarında görev
yaptı.
İlk eseri “Anam” isimli öyküm Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün (Nisan-MayısHaziran 1997 sayılı) “Bağcılar İlçe Milli Eğitim Dergisi’nde” yayınlandı. Şiirlerinden bazıları
Neyzen Ender Doğan, Selahattin Özsüer (müzik öğretmeni) ve Raif Kırlıoğlu (müzik
öğretmeni ve bestekâr) tarafından bestelendi.
Bolu Postası, HerşeyGöynükiçin ve GÖKADER (Göynük Kadınlarını Kalkındırma,
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği) sitelerinde köşe yazarlığı yapmayı sürdürüyor.
Evli ve iki kız çocuğu annesi ile bir torun sahibi. Sabırlı ve azimli olmanın, başarı için en
önemli
etken
olduğunu
düşünen
yazarın
eserleri
ise
şöyle:
Etrafına Bak
(şiir 2004)
İz Bırakan Öğrencilerim
(anı 2010)
Telefonumdaki Kaybolan İsimler
(anı 2010)
Büyüyen Öğrencilerimle Büyük Buluşma
(anı 2012)
Kar Taneleri
(Çocuk romanı 2013)
Minnoş
( //
//
2014)
Kurdeleci Kız
( //
//
2015)
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19781.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Dünya Kız Çocukları Günü
Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Kız Çocukları ve
Oyun temalı fotoğraf sergisi açtı.
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Nevşehir Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle hazırlanan sergi kentte
bulunan bir alışveriş merkezinde ziyarete açıldı.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Milli Eğitim İl Müdürü Murat Demir ve İl Garnizon Komutanı
Jandarma Albay Ramazan Akça tarafından açılışı yapılan sergide Türkiye'nin çeşitli
yerlerinde öğretmenler tarafından çekilen fotoğraflar yer aldı.
Etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Vali Aktaş, kız çocuklarının tüm dünyada güven
ortamında huzurla yaşamaları temennisinde bulunarak, "Öğretmenlerimiz tarafından çekilen
kız çocukları ve oyun temasını anlatan fotoğrafları görme imkanımız oldu. Başarılı bir sergi
olduğunu görüyoruz. Fotoğraflar, temaya son derece uygun. Öğretmen ve öğrencilerimizi
tebrik ediyorum." şeklinde konuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19782.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Adliyeye sevk edilen 64 şüpheliden 8'i
tutuklandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması
kapsamında adliyeye sevk edilen 64 zanlıdan 8'i tutuklandı.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen
soruşturma çerçevesinde çeşitli meslek gruplarından FETÖ/PDY içerisinde faaliyette
bulundukları ve örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandıkları
iddiasıyla adliyeye gönderilen 64 kişi, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle
nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden Sıddık İ, Alparslan K, Turan B, Mithat E, Mehmet U, Salim G, Mustafa D. ve
Habib S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19783.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil
ters döndü
Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü.
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Edinilen bilgiye göre İldem Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde
meydana gelen kazada 07 SR 515 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobilin ters dönerek durabildiği kazanın ardından olay
yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüye müdahale etti. Otomobil de yapılan
incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19784.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

İki Suriyeli 3 bin 500 paket kaçak sigara ile
yakalandı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda
bir kamyonetin kasasına yapılan özel zulada 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2
Suriyeli gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
yaptığı çalışmalarda, doğu illerinden kaçak sigara getirileceği ihbarının değerlendirildiği
öğrenildi. Yapılan çalışmada Kayseri-Malatya karayolunda durdurulan bir kamyonette arama

yapıldığı öğrenildi. Kamyonetin kasasına yapılan özel zulada 3 bin 500 paket gümrük kaçağı
sigara ele geçirildi.
Suriye uyruklu oldukları belirlenen Y.H. ve M.H.'nin yakalanarak gözaltına alındığı,
haklarında işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19785.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

YENİ HAMLE DÖNEMİMİZ BAŞLIYOR
Mizaha büyük önem gazetemizde dört değerli karikatüristimizin her gün çizgileri
yayınlanacak. Turgut Yılmaz (İstanbul), Kasım Özkan (Ankara), Şaban Ok (Kayseri), Ömer
İhsan İpek (Kayseri)
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19786.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Erkilet'e yeni yerleşim yeri
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet’deki yapılacak olan projelerin
alanını inceledi.
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Arazilerin projelendirilmesi ile ilgili saha çalışmalarında incelemelerde bulunan Başkan
Çolakbayrakdar’a, Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve birim müdürleri eşlik etti.
İlçe sakinlerine daha iyi hizmet götürmeyi amaçlayan Başkan Çolakbayrakdar, “116
mahallemizin her birini Yeni Kocasinan’a hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışmalarımız
devam ediyor.” dedi.
Başkan Çolakbayrakdar,Kocasinan Belediyesinin yatırımları sayesinde, Kocasinan bölgesinin,
her gün gelişim gösteren nüfus ve konut alanıyla daha da gelişen bir ilçe haline geldiğini
vurguladı. “Daha modern ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için bölge genelinde yenileme
çalışmalarının yanı sıra yeni yerleşim alanları da oluşturuyoruz.” diye konuşan Başkan

Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde
çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın daha modern bir görünüme kavuşması noktasında her
türlü yenileme ve yapım çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19787.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Şişede durduğu gibi durmuyor
Kayseri'de 15 Temmuz gecesi alkollü olduğu sırada evine giderken darbeyi övücü sözler
söylediği iddiasıyla yargılanan sanığa 'suç ve suçluyu övme' suçundan 25 gün hapis cezası
verildi. Sanık, "O gece 58 promil alkolüm vardı. Kolluk kuvvetlerinde ve savcılıkta alkollü
ifade verdiğim için hatırlamıyorum" dedi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen
davada 37 yaşındaki tutuksuz sanık G.K. ve avukatı hazır bulundu.
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"Özür dilerim. çok pişmanım"
Tutuksuz sanık G.K. mahkemede sorgu ve savunmasında, "O gün çok alkollüydüm. Darbenin
arkasında kimlerin olduğunu bilmiyordum. 15 Temmuz gecesi Kayseri merkezde 22.30-23.00
sıralarında meyhaneden çıktım. İncesu'ya gitmek için durağa geldiğimde durakta tanımadığım
kişilerden darbe olduğunu öğrendim. Darbenin arkasında hangi karanlık güçlerin, kimlerin
olduğu belli değildi. 'Ben de sevinenler tarafındayım, bence geç kalınmış bir hareket' gibi
sözleri kullandığımı hatırlamıyorum. 58 promil alkolüm vardı. Kolluk kuvvetlerinde ve
savcılıkta alkollü ifade verdiğim için hatırlamıyorum. Seçilmiş bir hükümete darbe
yapılmasına karşı birisiyim, tüm kamu kurum ve kuruluşlardan özür dilerim. Çok pişmanım"
diye konuştu.
Cumhuriyet Savcısı mütalaasında her ne kadar sanık hakkında 'terör örgütü propagandası
yapma' suçundan dava açılmış ise de sanığın eylemlerinin FETÖ lehine olmadığı, incelemede
FETÖ ile alakalı hiçbir delile ulaşılamadığı, sanığın 'suç ve suçluyu övme' suçundan
cezalandırılmasını talep etti.
25 gün hapis cezası 5 yıl ertelendi
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 37 yaşındaki tutuksuz sanık G.K.'yi 'suç ve
suçluyu övme' suçundan 25 gün hapis cezasına mahkum etti. Sanığın sabıkasız geçmişi
nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık, 5 yıl suç işlemezse
dava düşecek, eğer 5 yıl içerisinde suç işleği takdirde, aldığı ceza işleme koyulacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19788.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Al Moody's’i vur Standard & Poor's’a!
Organize Sanayi Bölge (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Uluslararası Kredi
Derecelendirme Kuruluşu Standard&Poor's (S&P)’un tıpkı Moody's tarafından kısa bir süre
önce alınan karar gibi maksatlı ve siyasi bir karar aldığını söyledi.
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S&P’nin kararlarını değerlendiren Nursaçan, kararın ülke ekonomisinin temel makro
dinamikleri ile örtüşmediğine dikkat çekti. Nursaçan, değerlendirmesinde şu ifadelere yer
verdi:
“Dünya ekonomisinin yavaşladığı bir ortamda, yılın ilk yarısında Türk ekonomisi yüzde 3,9
büyümüştür. Aynı dönemde Türk ekonomisi hem cari açığını düşürmüş, hem de birçok dünya
ekonomisi bütçe açığı verirken bütçe fazlası vermiştir. Bu göstergeler gün gibi ortada
olmasına rağmen,15 Temmuz süreci ile başlayan alçakça saldırıların devam ettiği bir kez daha
görülmüştür. Bazı maksatlı kurum ve kuruluşlar sözde not indirmiş, kaldırmış umurumuzda
olmamalı. Ülke olarak büyümeye, dik duruşumuza devam etmeliyiz. 15 Temmuz'da
Türkiye’miz çok büyük bir milat yaşadı. İnsanımızın kendi iradesine, ülkemizin bölünmez
bütünlüğüne nasıl bir cesaretle sahip çıktığını tüm dünya gördü ve tarih kayıtlarına bir kez
daha ne kadar güçlü bir millet olduğumuz not olarak düştü. Maksatlı ve hain bir grubun
yaptığı algı operasyonlarını hiçbir şekilde ciddiye almadan çalışmaya, üretmeye ve ülkemizi
güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerletmeye devam etmeliyiz.
Millet olarak kenetlenmeli içerde ve dışarıda Yeni Kapı Ruhu'nu bozmaya, kaos ve karmaşa
peşinde olan alçaklara asla fırsat vermemeliyiz.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19789.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

4 sanığa toplam 41 yıl 8 ay hapis
Kayseri'de otomobilde ve şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramada tabanca, esrar, pompalı
tüfek ve peluş oyuncak tavşanın içine gizlenmiş metamfetamin ile yakalanan ve 'uyuşturucu
madde ticareti yapma' suçundan yargılanan 4 sanığa toplam 41 yıl 8 ay hapis, 10 bin TL adli
para cezası verildi.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık B.K. Sesli ve Görüntülü
Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu sanıklar M.G., S.M.P., M.B. ve tutuksuz sanık O.A. ile
avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık M.B., mahkemede sorgu ve savunmasında,
"Ben içiciyim ve kimseye satmadım. Satıcılık suçundan huzurunuzda olmak çok ağrıma
gidiyor, utanıyorum. Vicdanınıza sığınıyorum" dedi. Tutuklu kadın sanık S.M.P. ise sevgilisi
olan M.G.'nin evine uyuşturucu içmeye gittiğini, kimseye uyuşturucu satmadığını söylerken,
sanık M.G. de "Ben tescilli içiciyim. Satıcılık yapmadım. Vicdanen rahatım" dedi. Sanık
B.K., davanın başından beri doğruları söylediğini ve suçsuz olduğunu söylerken, sanık O.A.
ise beraatını talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanıklar M.G. ile S.M.P.'nin
fikir ve eylem birliği içerisinde suçu işlediklerine kanaat getirerek, 'uyuşturucu madde ticareti'
suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis, 3 bin TL adli para cezası, sanıklar M.B. ve O.A.'ya aynı
suçtan ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis, 2 bin TL adli para cezası olmak üzere toplam 41 yıl 8 ay
hapis, 10 bin TL adli para cezası verdi.
OLAY
21 Nisan 2016'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)
Şube ekipleri, merkez Kocasinan Yıldızevler Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Polislerin
otomobilde ve şüphelilerin Talas'taki bekar evlerinde yaptıkları aramada, peluş oyuncak
tavşanın içine gizlenmiş 49 gram metamfetamin, 3.50 gram esrar ile ruhsatsız 2 tabanca, 2
sarjör, 6 tabanca mermisi, 2 pompalı tüfek, 20 av fişeği ele geçirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19790.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Yeni adı "15 Temmuz Yerleşkesi" oldu
Kapatılan Melikşah Üniversitesi’nin yerleşkesine Erciyes Üniversitesi yönetim kurulu
kararıyla “Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi” adı verildi.
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23 Temmuz 2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal
Kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan
Melikşah Üniversitesi’ne ait taşınmazların Erciyes Üniversitesi’ne devredilmesinin ardından,
Erciyes Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından yerleşkeye “Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz
Yerleşkesi“ adı verildi.
Öte yandan yerleşkenin Erciyes Üniversitesi’ne devrinin ardından Erciyes Üniversitesi
Merkez Kampüsü içerisindeki bazı bölümlerin yerleşkeye taşınmasıyla, ilk etapta yaklaşık 3
bin 500 öğrenci eğitimlerine Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesinde devam etmeye
başladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19791.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Ürün güvenliğinde korkutan tablo
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ‘Ürün Güvenliği Haftası’ kapsamında
‘Gaz Yakan Cihazlar ve Elektrikli Ev Aletleri' konulu konferans düzenlendi. Şube Başkanı
Suat Türkan, ülke genelinde kullanılan 3 üründen birinin güvensiz olduğunu söyledi.
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10-16 Ekim tarihleri arasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilecek olan Ürün Güvenliği Haftası kapsamında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlüğü Konferans Salonunda ‘Gaz Yakan Cihazlar ve Elektrikli Ev Aletleri' konulu
konferans düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Suat Türkan, her yıl Ekim
ayının ikinci haftasında düzenlenen Ürün Güvenliği Haftası kapsamında, il genelindeki
okullarda Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile ortaklaşa, animasyon film gösterileri yapacaklarını
söyledi. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesinde, sanayicilere yönelik olarak, gaz yakan cihazlar
ve elektrikli ekipmanlar konusunda bilgilendirme toplantıları yapılacağını ifade etti.
Türkiye genelinde denetimlere başladıklarını ve 9 aylık dönemde denetlenen 94 bin ürünün 32
bininin güvensiz olduğunu kaydeden Türkan, “Vatandaşlarımızın günlük hayatta kullanmış
olduğu asansörlerden ev aletlerine, gaz yakan cihazlardan evlerimizde kullandığımız su
ısıtıcılarına kadar birçok ürünler bakanlığımızın denetimi kapsamındadır. Biz de il müdürlüğü
olarak ilimizde gerek 3 organize sanayi bölgesinde gerek OSB dışındaki firmalarla daha çok
bilgilendirme amaçlı denetimlere başladık. Bugüne kadar yapmış olduğumuz denetimlerde
daha çok firmaları bilgilendirme, üretmiş oldukları sanayi ürünlerinin teknik dosyalarının
hazırlanması konusunda karşılıklı bir istişare şeklinde geçti. Fakat son zamanlarda ürünün
güvenliliği konusunda çeşitli muayeneler yapılmaya başlandı. Yapılan bu test ve muayeneler
neticesinde gerekiyorsa idari işlemler tesis ettirilmekte. Birçok sanayicimiz bizim uygulamış
olduğumuz yaptırımlar sonucu sıkıntıya düştü ama sizler bir konuda üreticisiniz, kullanmış
olduğunuz emtiada tüketici pozisyonundasınız. Bir taraftan sizlerin ürünlerinizi denetlerken
diğer taraftan da sizin kullanmış olduğunuz ürünleri denetleyerek ortak bir çalışma alanı
içerisine girmiş bulunmaktayız. Bakanlığımızca yapılan piyasa gözetimi denetiminin ilk 9
ayında 94 bin 120 farklı marka ve model ürün denetlendi 81 il ve bakanlık merkez teşkilatı
tarafından. Bu ürünlerin 32 bini, yaklaşık yüzde 30’u güvensiz bulundu. Çok büyük rakam bu.
Bazı ürünlerde bu güvensizlik oranları yüzde 70-80’lere kadar ulaşmakta. Bizim yapmış
olduğumuz denetimlerde özellikle asansörlerde güvensizlik oranları yüzde 70’lere,
makinelerde de aynı şekilde, ithal ürünlerde yine aynı şekilde yüksek oranlara tekabül etmekte
ama Türkiye genelindeki 94 bin üründen 32 bininin güvensiz olması piyasa dolaşan her 3
üründen bir tanesinin güvensiz olduğu manasına geliyor.” şeklinde konuştu. Türkan, Türkiye
genelinde bu süreçte uygunsuzluklar için 6 milyon 500 bin lira civarında idari para cezasının
uygulandığını sözlerine ekledi.
Toplantı, Betül Şahin tarafından verilen sunum ile devam etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19792.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Bir Ömer Halis şehit olur, Bin Ömer Halis
doğar! ÖZEL
Kayseri’nin Sahabiye Mahallesinde yaşayan Dilek ve Abdullah Yüksel çifti, 15 Temmuz
kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in anısını yaşatmak için yeni doğan çocuklarına “Ömer
Halis” ismini verdi. Binalarının çatısına dev Türk bayrağı asan genç çift evlerinin balkon
duvarına ise “Bir Ömer Halis şehit olur, Bin Ömer Halis doğar” yazılı pankart astı. Türk
milleti ne o geceyi ne de Ömer Halisdemir ismini unutmadı, unutmayacak.
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Türk milleti ne o geceyi ne de Ömer Halisdemir ismini unutmadı, unutmayacak. Tüm
Türkiye onu; yani Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’i 15 Temmuz
darbe gecesinde yaptığı hamle ile adeta kahramanlık destanı yazarak Türk milletinin kaderini
değiştirdiği gece tanıdı. Vatanı uğruna darbecilere karşı çıkarak hiç düşünmeden canını veren
Niğdeli yiğit asker tüm dünyaya ders vermişti.
Darbe girişiminde, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan cuntacı Tuğgeneral
Semih Terzi'yi vurarak, darbenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in anısını
yaşatmak için 15 Temmuz’dan bu yana 251 aile yeni doğan çocuklarına "Ömer Halis", ismini
verdi. İşte bu ailelerden birisi de Sahabiye Mahallesi’nde yaşayan Dilek ve Abdullah Yüksel
çifti.
Kayseri Gündem gazetesi olarak genç çifti bularak hem tebriklerimizi ilettik hem de
duygularını aldık.
Minnet borcumuz var
Esnaf olan 31 yaşındaki baba Abdullah Yüksel, ikinci kez evlat sahibi oldukları için çok
mutlu olduklarını belirterek, “Doğumdan önce maalesef o kötü olay gerçekleşti. Keşke böyle
bir şey yaşamasaydık. Ama sonuçta hainler de ortaya çıkmış oldu. Bu yönüyle bakacak
olursak bir yanıyla hayırlı oldu. Bu süreçten sonra ikinci çocuğum dünyaya geldi. Erkek
olunca babama da danışarak oğluma kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’e bir nebze olsun
minnet borcumuzu ödeme adına ismini koydum. İnşallah onun gibi ülkesine ve milletine bağlı
birisi olur.” diye konuştu.
Özellikle gençler arasında bu bilincin yayılmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan
Abdullah Yüksel şunları söyledi:
“Bayrağımıza, ülkemize sahip çıkmamız lazım. Bu ülke, bu bayrak bize kolay teslim
edilmedi. Allah başta Ömer Halisdemir olmak üzere vatanı uğruna şehit olan herkesten razı
olsun. Bizlere düşen görev şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak…”
Belediyeye dilekçe yazdı
Abdullah Yüksel çocuğu dünyaya gelmeden önce de Büyükşehir Belediyesi’ne bir dilekçe
yazarak çocuğuna Ömer Halis ismini koyacağını dile getirdi. Abdullah Yüksel dilekçesinde şu
anlamlı sözlere yer verdi:
“Ne mutlu ki ‘Türküm’ diyebiliyorum. Eşim hamile. O kalleş darbe gecesini birebir yaşadım.
Yaşamdan ders çıkaran birisiyim. O geceyi ve yaşananları unutmayacağım. Doğacak
çocuğuma o kahraman komutan ‘Ömer Halis’in ismini koyacağım.”

Dev bayrak astılar
Çocuğuna kahraman şehidimizin ismini veren Yüksel ailesi, bununla da yetinmeyerek
oturdukları binanın çatısına dev Türk bayrağı koydu. Ayrıca baba Abdullah Yüksel, son katta
bulunan evlerinin balkon duvarına da 7 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde
üzerinde “Bir Ömer Halis şehit olur, Bin Ömer Halis doğar” yazılı dev bir yazı astırdı.
Genç çiftin bu hassasiyeti başta mahalleli olmak üzere yoldan geçerek yazıyı görenleri hem
duygulandırdı hem de alkış aldı.
Darbeci Semih Terzi'yi vurmuştu
Tuğgeneral Semih Terzi, 15 Temmuz gecesi beraberindeki askerlerle ele geçirmek üzere
Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gelmişti. Komutayı aldığını belirten
Tuğgeneral Terzi ile Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai
Aksakallı'nın emir astsubayı Halisdemir arasında karargahta tartışma çıkması üzerine Terzi'yi
silahıyla vuran Halisdemir, darbeci askerlerce açılan ateşle şehit edilmişti. Semih Terzi'yi
vurarak öldüren Halisdemir, darbe girişiminin engellenmesinde kilit rol oynamıştı.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19793.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Melikgazi’den bir ilk daha
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı belediye tesisleri için yıllık
tüketime ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi satın alacağını söyledi. Büyükkılıç, “Bu bir ilk olup
yine Melikgazi Belediyemizce gerçekleştirilmektedir.” Dedi.
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Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Eskiden
Türkiye’de tek bir elektrik dağıtıcı ve satıcı firması vardı. Ancak şimdi özelleştirme ile
birlikte elektrik enerjisi serbest piyasada oluşan birçok firma tarafından satışa sunulmaktadır.
Dolayısı ile bir rekabet ortamı oluşmaktadır. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak kamu
yararını düşünerek elektrik enerjisinin alımını ihale ettik. En uygun teklif veren firma ile
anlaşma sağlanacaktır. Böylece kamu yararına yapılan bu ihale ile kamu karı elde edilecek ve
ilçe halkına daha çok hizmet etmek için gelir sağlanmış olacaktır. Bu bir ilk olup yine
Melikgazi Belediyemizce gerçekleştirilmektedir“ dedi.
Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, satın alınacak olan 3.795
bin Kwh elektrik enerjisinin belediye hizmet binaları, sosyal ve spor tesisleri, zabıta ve araç
atölyeleri gibi yapılarda kullanılacağını sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19794.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kızılay’ın aşuresi 20 dakikada bitti
Türk Kızılay’ı Kayseri Şubesi ve Erciyes Üniversitesi Kulübü tarafından Muharrem ayı
dolayısıyla dağıtılan bin 500 kişilik aşure 20 dakikada tükendi
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Türk Kızılay’ı Kayseri Şubesi tarafından, Zeynel Abidin Türbesi yanındaki alanda kurulan
stantta vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.
Uzun kuyruk oluştu
Oluşturulan stantta aşure almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdular. Yoğun bir
ilginin yaşandığı dağıtım esnasında dev kazanlardaki bin 500 kişilik aşure, 20 dakikada
tamamen tükendi.
Türk Kızılay’ı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzundaç, “Türk Kızılay’ı Kayseri Şubesi ve
Erciyes Üniversitesi Kulübü’nün Muharrem ayı münasebetiyle aşure dağıtımı için toplanmış
bulunmaktayız. Bu haftayı değerlendirmek için aşure dağıttık” diye konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19796.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Taşeron şirketler rahatlayacak
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Serhat Çelik, Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden
Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik’de yapılan değişiklikleri olumlu
karşılandıklarını söyledi.
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Teşkilatlanma yaptıkları şirketlerin Kamu İşverenleri Sendikasına yetki verdiklerini fakat bir
yılın altında kaldığı için toplu iş sözleşmelerinde her hangi bir gelişme sağlanamadığı için
yürütülemediğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hak-İş Konfederasyonumuzun girişimleri sonucu ihale sürelerinin bir yıldan az kaldığı
gerekçesiyle yapılamayan toplu iş sözleşmeleri girişimlerimiz sonucu değiştirilmiştir. Bundan
sonra Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik gereği kamu işveren sendikalarının
yetkilendirilmelerine rağmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetki belgesinin

verildiği tarih itibarıyla ihale sözleşmesinin bitimine bir yıldan az süre kaldığı gerekçesiyle
kamu işveren sendikaları tarafından yürütülmeyen ve tüm maddeleri Yüksek Hakem Kurulu
tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmeleri için de fiyat farkı ödenir. Şeklinde değişiklik
yapılmıştır.”
Sendika olarak taşeron işçilerin kadroya alımları ile ilgili mücadelelerinin devam ettiğini
vurgulayan Çelik, “Hak-İş olarak kamuda çalışan taşeron işçilerin tamamının kadroya
alınmasıyla ilgili ilk günden beri mücadelemiz devam ediyor. 7 Haziran - 1 Kasım seçimleri
öncesinde hükümetin ve muhalefetin vermiş olduğu sözler ve vaatlerin takipçisi oluyoruz.
Aynı zamanda sendikamıza üye olan işçilerin toplu iş sözleşmeleriyle ilgili sorunları çözmeye
çalışıyoruz. 7 Kasım 2013 tarihinde üyelik işlemlerini başlattığımız taşeron firmalarda ki
üyelerimizin o günden bugüne birçok sıkıntılarının çözümü noktasında Hak-İş
Konfederasyonu olarak adımlar atılmasını sağladık. Taşeron firmalarda ki üyelerimizin yıllık
ücretli izin, kıdem tazminatı, toplu iş sözleşmesinden doğan farkın ödenmesiyle ilgili henüz
bir yönetmelik kanun yoktu. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Mahmut
Aslan’ın ve sendikalarımızın girişimleriyle adım adım yol aldık. Çok şükür bugün taşeron
firmalarda çalışan arkadaşlarımızın birçok sorunu çözüldü. 13 Ekim 2016 tarihli Resmi
Gazete de yayımlanan yönetmelikle toplu iş sözleşmesinde ki bir engel daha kalktı. Şuanda
bütün prosedürleri tamamladıktan sonra Yüksek Hakem Kurulundan toplu iş sözleşmelerimiz
çıkıyor. Hak-İş olarak Kamu İşverenleri Sendikasıyla yasal prosedürün ilk 60 günlük süre
içerisinde toplu iş sözleşmelerin anlaşılarak yürürlüğe girmesi hususunda Genel Merkezimiz
tarafından girişimler yapılıyor. Bu girişimlerden netice alırsak bir yıla yaklaşan toplu iş
sözleşme süreci kısa zamanda tamamlanacaktır. Çünkü süreç uzayınca üyelerimiz haklı olarak
sabırsızlanıyor. İşveren için de geriye dönük farklar ister istemez bir yekûn arz edince onlara
da sıkıntı oluyor.” İfadelerini kullandı.
Son olarak gelişmeleri olumlu karşıladıklarını kaydeden Çelik, “Bundan sonra yapılması
gereken tüm taşeron çalışanlarına kadro verilmesidir. Umut ediyoruz ki tüm taşeron
şirketlerde çalışan arkadaşlarımız kısa zaman içerisinde kadro alırlar.” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19797.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kayserigaz ve Bünyan’da aşure ikramı
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Muharrem Ayı dolayısıyla Bünyan ilçe
meydanında vatandaşlara aşure ikram etti. Kayserigaz da Muharrem Ayı dolayısıyla Müşteri
Hizmetleri Binası’na gelen abonelerine aşure ikramında bulundu.
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Aşure dağıtımına başlamadan önce konuşma yapan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, “Aşure, Muharrem ayının 10’uncu gününde 10 çeşit gıdayla yapılan tatlı türü
ikramdır. O bakımdan Muharrem ayı bereket ayıdır. Biz de hem inancımız gereği, hem de
geleneğimiz gereği; gelenekten geleceğe diyen bir belediye anlayışı içerisinde geleneklerimizi

hatırlatmak, yaşatmak için gayret ediyoruz. Bugün yine gelenekten geleceğe diyerek birlik ve
beraberliğimizi kuvvetlendirmek amacıyla hemşerilerimize aşure ikramında bulunuyoruz.
Bugün burada Muharremin huzur ve bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Muharrem ayının
ülkemiz, milletimiz ve İslam Coğrafyasına huzur ve bereket getirmesini temenni ederim.”
dedi.
Aşure ikramında İlçe mülki amirleri, AK Parti Bünyan ilçe Başkanı Savaş Gökçe ve belediye
meclis üyeleri de bulundu.
Kayserigaz’dan abonelerine aşure ikramı
Kayserigaz da Muharrem Ayı dolayısıyla Müşteri Hizmetleri Binası’na gelen abonelerine
aşure ikramında bulundu.
Aboneler yapılan aşure ikramına yoğun ilgi göstererek aşureleri dağıtan Kayserigaz Ekibi’ne
teşekkür etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun
Bahtiyar, “Muharrem Ayı kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yeniden inşası için güzel bir
fırsattır. Aşure, paylaştıkça bereketlenen, yedikçe mutluluk veren ve yardımlaşmayı öne
çıkaran çok önemli bir geleneğimizdir. Muharrem ayının 10'uncu günü aşure günü olarak
yıllardan beri kutlanarak gelenek haline gelmiştir. Biz de Kayserigaz olarak abonelerimizle
birlikte Aşure Gününü kutlamak istedik.” dedi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19798.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Otomobil ters döndü
Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü.

14 Ekim 2016 Cuma 09:59

Edinilen bilgiye göre İldem Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde
meydana gelen kazada 07 SR 515 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobilin ters dönerek durabildiği kazanın ardından olay
yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüye müdahale etti. Otomobilde yapılan
incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19799.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Çolakbayrakdar Erkilet’deki projeleri
inceledi
İlçe genelinde yaptığı çalışmaların yanı sıra kırsal kesimler için de projeler hazırlayarak
Kocasinan’ı yeniden dizayn eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,
Erkilet’deki yapılacak olan projelerin alanını inceledi.
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Arazilerin projelendirilmesi ile ilgili saha çalışmalarında incelemelerde bulunan Başkan
Çolakbayrakdar’a, Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve birim müdürleri eşlik etti. İlçe sakinlerine
daha iyi hizmet götürmeyi amaçlayan Başkan Çolakbayrakdar, “116 mahallemizin her birini
Yeni Kocasinan’a hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin yatırımları sayesinde, Kocasinan
bölgesinin, her gün gelişim gösteren nüfus ve konut alanıyla daha da gelişen bir ilçe haline
geldiğini vurguladı. “Daha modern ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için bölge genelinde
yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni yerleşim alanları da oluşturuyoruz.” diye konuşan
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti
içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın daha modern bir görünüme kavuşması noktasında her
türlü yenileme ve yapım çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19800.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

HGS ve OGS uyanıkları devleti zarar
ettirdi
Sayıştay'ın Karayolları denetim raporuna göre, 2015'te köprü ve otoyollardan 14 milyon 765
bin kaçak geçiş yapıldı. HGS ve OGS'den 1 milyar 67 milyon TL gelir elde eden devletin,
kaçak geçişlerden yaşadığı kayıp ise 909 milyon 128 bin TL.
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Sayıştay'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü 2015 yılı denetim raporu, köprü ve otoyollardaki
kaçak geçişlerin inanılmaz faturasını ortaya koydu.
Rapora göre, 2015'te Otomatik Geçiş Sistemi'nden (OGS) 141 milyon 337 bin geçiş
yapılırken, bu geçişlerden 352 milyon TL gelir elde edildi. Hızlı Geçiş Sistemi'nden de (HGS)
271.1 milyon adet geçişle 715.4 milyon TL gelir sağlandı. Böylece toplam gelir 1 milyar 67
milyon TL'yi aştı.
15 milyon kaçak
2015'te, HGS ve OGS'den toplam 14 milyon 765 bin adet kaçak geçiş oldu. OGS ve HGS'de
para cezaları da dahil kaçak geçiş nedeniyle tahsil edilemeyen tutar 909 milyon 128 bin TL'yi
aştı. Kaçak geçişlerin 11.2 milyonu plakası tespit edilen araçlardan kaynaklanırken, plakası
okunamayan araçlardan kaynaklı kaçak geçiş ise 2.6 milyon adet oldu. Geçen yıl ayrıca 969
bin yabancı plakalı araç kaçak geçiş yaptı.
Yeniden hesaplanacak
Sayıştay'ın, kaçak geçiş bedellerinin tahsili konusunda uyardığı Karayolları Genel
Müdürlüğü, günlük geçiş sayılarının yüksekliğine dikkat çekerek muhasebe işlemlerinde
yaşanan sıkıntıyı gündeme getirdi. Genel Müdürlük, geçiş cezalarında artık "en uzun mesafe"
yerine, "gidilen mesafe"nin dikkate alınması yönünde düzenleme yapıldığını vurgulayarak,
cezaların da buna göre yeniden hesaplanacağını bildirdi. Genel müdürlük, kaçak geçiş
ücretlerinin takibi için Gelir İdaresi, Aselsan ve PTT tarafından ortak sistem kurulacağını da
belirtti. (haberturk.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19801.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kayseri Şeker’de yatırım atağı sürüyor
Kayseri Şeker, 2016 yatırımları kapsamında Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Yenipazar
Beldesinde yapımına başlanan üçüncü Tarım Marketin inşaatını hızlandırdı.
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Düşük kar marjı ile bölge çiftçisine tarımsal girdi, tarımsal alet ile makinelerini uygun fiyatla
temin etmek için 1953 yılında kurulan ve bugün Tarım Marketlere dönüşen satış
mağazalarının, Boğazlıyan ilçesi Yenipazar Beldesinde inşa ediliyor. Kasım ayı sonunda
hizmete girmesi beklenen ve 3 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan yatırım 2
milyon TL’ye mal olacak.
“Tarım Market çiftçinin bilinçlenmesini sağlıyor”
Bölgedeki çiftçiler de Tarım Market hizmetine kavuşmaktan dolayı mutlu olduklarını dile
getirdi. Şarkışla Gürçayır Çiftçisi Levent Ünalan, “10 yıldan bu yana pancar ekicisiyim.
Tarım Marketler, çok fazla ürün seçeneği ile çiftçimizin hizmetinde olup bilinçli ürün
kullanımını sağlıyor. Ödemesi olsun fiyatları olsun bize birçok faydası var. Tohum ve
bilgilendirme konusunda iyi çalışmalar yapıyorlar. Bu bilgilendirmelerin birçok alanda

çiftçiye faydası oluyor. Son yıllarda Pancar çiftçisinin ekonomik durumunun düzeldiğini
söyleyebiliriz. Eskiden çiftçinin durumu ne kadar kötüyse gübreyi alıp peşin paraya satardı.
Şimdi Pancar üreticisinin durumu gayet iyi. Şarkışla da sulu tarımda buğdayın, arpanın fazla
getirisi yok, uzun zamandan beri pancar en iyi ürün. İnşallah bu şekilde de gider.” dedi.
“Tarım Market Yenipazara yakıştı”
Yenipazar Bölgesi Kaşıkça Köyü Muhtarı ve Çiftcisi Sadık Karabulut da, “Tarım Market
Yenipazar bölgesine çok yakıştı. Yenipazar bölgesi 200 bin tonun üzerinde pancar üretilen 18
köyde ekim yapılan bir bölge. Daha önce bölge müdürlüğümüz belediyenin orada kira iken
şimdiki yer kendimizin hem daha geniş hem de daha iyi. Bunun Yenipazar bölgesine bir
kazanç olduğunu düşünüyorum. Tarım marketlerin pazarlanması ve sergilenmesi açısından
bölgenin daha refah yere taşınması bu bölge ve çiftçi adına bir kazanç. Geçen seneye göre
polar oranında büyük bir artış var. Bunda yönetimin KWS ile anlaşması ve diğer tohum
çeşitlerinin araştırılması bir etken. Bu seneki ortalama Kayseri ve Boğazlıyan ortalamalarının
üstünde. Bu hem fabrikaya hem de çiftçiye bir getiri. Eskiden 3-5 tohum çeşidi gelirken şimdi
15 e yakın tohum çeşidi geliyor. Alternatif çok oluyor. Çiftçiye şeker oranını yüksek tutması
için tohum şansı veriliyor. Şu an benim pancarın şeker oranı 17- 18 civarında. Buda bana 2526 bin TL civarında fazladan bir kazanç getiriyor. Eskiden temlik çekecek banka bulamazdık.
Kayseri Şekerin bir itibarı yoktu. Şimdi tüm bankalar Kayseri Şekere kredi vermek için sıraya
giriyor. Düşük faiz ile dilediğimiz yerden temlik kredisi kullanabiliyoruz. Artık günlerce sıra
beklemiyor, bir günde temlik kredimizi alabiliyoruz. Buda Kayseri Şekerin çalışmasından,
gücünden ve itibarından kaynaklanan bir durum. Buda çiftçiye yansıyor.
Bu dönem yüzde 20-30 gibi verim artışı olacak bu bölgede. Buraya büyük katkısı var. Şeker
pancarı çiftçinin yüzünü güldürüyor. Çiftçi çok memnun, kota sıkıntısı yok. Benim 193 ton
kotam var. 275 bin ton pancar teslim ettim 80 bin ton kadar c ye girdim. fabrikamıza
güvendiğim için ve c kotasına 150 lira verdikleri için fazla pancarımı da fabrikama teslim
ettim.” diye konuştu.
“Yönetime güven arttı”
Gemerek Bölgesi çiftçisi Mustafa Güler ise, “1979 yılından beri pancar ekerim. Emekli
olduktan sonra zirai işlerle uğraşıyorum. Bu seneki verilen tohumlardan memnunuz. Ben
Eylülün 29’unda pancarımı söktüm. 17.5 şeker oranı geldi. Gübrelerden de çok memnunuz.
Önceden 17’yi zor geçiyorduk. Daha önceki yönetim varken temlik kullanamıyorduk. Kimse
Kayseri Şeker Fabrikasının kefilliğini kabul etmiyordu. Bizlere senet yapıyorlardı. Ama şu
anda bankaya rahatça gidebiliyoruz. Ziraat Bankasından yüzde 7 faiz oranıyla temlik kredisi
kullanabiliyoruz. Hiçbir çiftçi sıkıntı yaşamıyor. Şimdi pancar çiftçisi kendi kotasını bitirip C
kotasına yöneliyor. Bunun sebebi tamamen yönetime duyulan güvenden kaynaklanıyor.”
ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19802.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kayseri Şeker’de yatırım atağı sürüyor
Kayseri Şeker, 2016 yatırımları kapsamında Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Yenipazar
Beldesinde yapımına başlanan üçüncü Tarım Marketin inşaatını hızlandırdı.
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Düşük kar marjı ile bölge çiftçisine tarımsal girdi, tarımsal alet ile makinelerini uygun fiyatla
temin etmek için 1953 yılında kurulan ve bugün Tarım Marketlere dönüşen satış
mağazalarının, Boğazlıyan ilçesi Yenipazar Beldesinde inşa ediliyor. Kasım ayı sonunda
hizmete girmesi beklenen ve 3 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan yatırım 2
milyon TL’ye mal olacak.
“Tarım Market çiftçinin bilinçlenmesini sağlıyor”
Bölgedeki çiftçiler de Tarım Market hizmetine kavuşmaktan dolayı mutlu olduklarını dile
getirdi. Şarkışla Gürçayır Çiftçisi Levent Ünalan, “10 yıldan bu yana pancar ekicisiyim.
Tarım Marketler, çok fazla ürün seçeneği ile çiftçimizin hizmetinde olup bilinçli ürün
kullanımını sağlıyor. Ödemesi olsun fiyatları olsun bize birçok faydası var. Tohum ve
bilgilendirme konusunda iyi çalışmalar yapıyorlar. Bu bilgilendirmelerin birçok alanda
çiftçiye faydası oluyor. Son yıllarda Pancar çiftçisinin ekonomik durumunun düzeldiğini
söyleyebiliriz. Eskiden çiftçinin durumu ne kadar kötüyse gübreyi alıp peşin paraya satardı.
Şimdi Pancar üreticisinin durumu gayet iyi. Şarkışla da sulu tarımda buğdayın, arpanın fazla
getirisi yok, uzun zamandan beri pancar en iyi ürün. İnşallah bu şekilde de gider.” dedi.
“Tarım Market Yenipazara yakıştı”
Yenipazar Bölgesi Kaşıkça Köyü Muhtarı ve Çiftcisi Sadık Karabulut da, “Tarım Market
Yenipazar bölgesine çok yakıştı. Yenipazar bölgesi 200 bin tonun üzerinde pancar üretilen 18
köyde ekim yapılan bir bölge. Daha önce bölge müdürlüğümüz belediyenin orada kira iken
şimdiki yer kendimizin hem daha geniş hem de daha iyi. Bunun Yenipazar bölgesine bir
kazanç olduğunu düşünüyorum. Tarım marketlerin pazarlanması ve sergilenmesi açısından
bölgenin daha refah yere taşınması bu bölge ve çiftçi adına bir kazanç. Geçen seneye göre
polar oranında büyük bir artış var. Bunda yönetimin KWS ile anlaşması ve diğer tohum
çeşitlerinin araştırılması bir etken. Bu seneki ortalama Kayseri ve Boğazlıyan ortalamalarının
üstünde. Bu hem fabrikaya hem de çiftçiye bir getiri. Eskiden 3-5 tohum çeşidi gelirken şimdi
15 e yakın tohum çeşidi geliyor. Alternatif çok oluyor. Çiftçiye şeker oranını yüksek tutması
için tohum şansı veriliyor. Şu an benim pancarın şeker oranı 17- 18 civarında. Buda bana 2526 bin TL civarında fazladan bir kazanç getiriyor. Eskiden temlik çekecek banka bulamazdık.
Kayseri Şekerin bir itibarı yoktu. Şimdi tüm bankalar Kayseri Şekere kredi vermek için sıraya
giriyor. Düşük faiz ile dilediğimiz yerden temlik kredisi kullanabiliyoruz. Artık günlerce sıra
beklemiyor, bir günde temlik kredimizi alabiliyoruz. Buda Kayseri Şekerin çalışmasından,
gücünden ve itibarından kaynaklanan bir durum. Buda çiftçiye yansıyor.
Bu dönem yüzde 20-30 gibi verim artışı olacak bu bölgede. Buraya büyük katkısı var. Şeker
pancarı çiftçinin yüzünü güldürüyor. Çiftçi çok memnun, kota sıkıntısı yok. Benim 193 ton
kotam var. 275 bin ton pancar teslim ettim 80 bin ton kadar c ye girdim. fabrikamıza
güvendiğim için ve c kotasına 150 lira verdikleri için fazla pancarımı da fabrikama teslim
ettim.” diye konuştu.

“Yönetime güven arttı”
Gemerek Bölgesi çiftçisi Mustafa Güler ise, “1979 yılından beri pancar ekerim. Emekli
olduktan sonra zirai işlerle uğraşıyorum. Bu seneki verilen tohumlardan memnunuz. Ben
Eylülün 29’unda pancarımı söktüm. 17.5 şeker oranı geldi. Gübrelerden de çok memnunuz.
Önceden 17’yi zor geçiyorduk. Daha önceki yönetim varken temlik kullanamıyorduk. Kimse
Kayseri Şeker Fabrikasının kefilliğini kabul etmiyordu. Bizlere senet yapıyorlardı. Ama şu
anda bankaya rahatça gidebiliyoruz. Ziraat Bankasından yüzde 7 faiz oranıyla temlik kredisi
kullanabiliyoruz. Hiçbir çiftçi sıkıntı yaşamıyor. Şimdi pancar çiftçisi kendi kotasını bitirip C
kotasına yöneliyor. Bunun sebebi tamamen yönetime duyulan güvenden kaynaklanıyor.”
ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19803.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Sonbahar depresyonu kilo aldırmasın
Sonbahar, bağışıklık sistemine bağlı hastalıkların en sık görüldüğü mevsim olmakla birlikte
“sonbahar depresyonu’”nu da beraberinde getiriyor. Sonbaharda azalan güneş ışınları
mutluluk hormonu olan seratonin salgılamasının azalması ve beyin kimyasının değişmesiyle
birlikte depresyona da sebep olabiliyor. Liv Hospital Ankara Beslenme ve Diyet Uzmanı
Deniz Özdemir “Seratonin miktarının artırılmasında magnezyum, çinko, triptofan ve omega 3
içeren yiyecekler tüketilmelidir. Sonbaharda depresyona karşı hindi eti, yumurta, keten
tohumu, badem, soya gibi besinlere günlük olarak yer vermek çok önemlidir” diyor.
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Depresyon belirtilerinin arttığı, fiziksel aktivitelerin azalarak su tüketiminin azaldığı
sonbaharda kilo alımı da hızla artar. Metabolizma da yavaşlar, bu yüzden herkesin yediğine
dikkat etmesi gerekir. Soğuk hava insan fizyolojisini etkileyerek karbonhidrat alımı ihtiyacını
artırır. Bununla birlikte depresyon belirtilerinin artması da insanları gerektiğinden fazla
yemek yemeye iter.
SONBAHAR YORGUNLUĞUNA KARŞI ÖNERİLERE KULAK VERİN
B ve C vitamini açısından zengin olan vitaminleri, potasyumu ve magnezyumu taze
sebzelerden ve meyvelerden, mevsiminde tüketin.
Lif bakımından zengin olan besinleri günlük olarak her öğünde tüketmeye çalışın.
Günlük olarak alınan sıvı miktarı 3 litre kadar olmalıdır. Bunun için bir kısmını su ile alın.
Birkaç şişe doğal maden suyu içmekte de fayda var.
Terleme, havada bulunan elektrik yükünü dengelemede ve metabolizma hızında etkili olan
kıyafet seçimlerinde sentetik yerine pamuklu ürünleri tercih edin.
Hem ruh sağlığınız için hem de fiziksel olarak iyi bir zindelik sağlamak için açık havada
yürüyüş yapabilirsiniz.
Hazır satılan ve kolaylıkla bozulan kremalı yiyecekler yerine vitamin içeren meyveleri ve
sebzeleri tercih edin.

Sonbahar Detoks İçeceği Tarifi (2 kişilik)
1 orta boy portakal
3-4 dal ıspanak
Yarım demet maydanoz
1 adet salatalık
1 adet yeşil elma
Yarım çay kaşığı zencefil
Not: İçine yarım tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyerek tarifteki sebze ve meyvelerin
emilebilirliğini artırabilirsiniz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19804.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Grible beslenmeyle savaşin
Kış mevsimi kapıda ise hapşırık, tıksırık, akan burunlar da yanında demektir. Öyleyse bütün
gün boyunca halsiz, bitkin, bir elinde mendil dolaşmak istemeyenleri güçlü besinlerin olduğu
sofraya davet ediyor ve gribe evde yokuz demek istiyoruz. Nasıl mı?
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Gribe yol açan en önemli sebeplerden biri de vücudumuza girebilen ve bize zarar veren dış
maddelere karşı koruyuculuğu olan bağışıklığımızın düşmesidir. Bağışıklığı güçlendirmenin
yolu ise doğru şekilde beslenmekten geçiyor. Yorgunluk, sık tekrarlayan iltihaplanma, grip,
soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve alerjiler bağışıklık sistemimizin düştüğünün en önemli
göstergelerinden biridir.Böyle bir durumda, ilaç ve aşı yöntemlerine başvurmak yerine
sağlıklı beslenmek önceliğimiz olmalı.
Gripten korunmak için ne yapmali?
Doğru şekilde beslenmek sadece kilo kontrolünü değil aynı zamanda vücudun bağışıklık
kontrolünü de sağlar. Sağlıklı beslendiğiniz, mineral ve vitamin bakımından zengin öğünler
tükettiğiniz sürece siz hastalıklardan değil hastalıklar sizden korkmalı. Diyetisyen Emre
Uzun’da gribin en sevdiği mevsim olan kışa girerken korunma için neler yapılması gerektiği
hakkında ipuçları veriyor.
Güne 1-0 önde başlayın
Özellikle hastalıklara yakalanma riskinin arttığı kış aylarında en önemli öğün olan kahvaltıyı
simit ve çay gibi besinler ile geçiştirmeyin. Asıl marifet sağlıklı seçimler yapabilmektir.
Yumurta, beyaz peynir, zeytin, tereyağı, bal, pekmez, salatalık, bir iki adet ceviz, badem veya
fındık sağlıklı bir kahvaltıda olması gereken besinler arasındadır. Eğer güçlü bir kahvaltı
yaptığınızı düşünüyorsanız yağlı tohumları ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz.
Bitki çaylarını es geçmeyin
Antioksidan açısından güçlü olan kuşburnu, ahududu, böğürtlen, ıhlamur, ekinezya gibi
çayları bu dönemde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Hatta üzerine bir kaç damla limon sıkarak

tüketebilirsiniz.
Su tüketimine özen gösterin
Soğuk havalarda su tüketimi azalabiliyor, bu yüzden su tüketimini arttırmaya dikkat
etmelisiniz. Gripten korunmak için günde 2 litre su tüketmelisiniz. Su tüketmekte
zorlanıyorsanız, suyun tadını hafifletmek ve tüketiminizi kolaylaştırmak için suyunuzun
içerisine limon, zencefil, kabuk tarçın ve karanfil ekleyebilirsiniz.
Mucizevi soğan
Antioksidan içeriği bakımından zengin olan soğangilleri bolca tüketmelisiniz. Pırasa, kırmızı,
beyaz ve mor lahana, brokoli, karnabahar, soğanın tazesi ve kurusunu sofranızdan eksik
etmeyin.
Yemeklerinizde sarımsak kullanın
Sarımsakta bulunan allicin adlı güçlü antioksidan, vücudu serbest radikallerden koruyarak
bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.
C vitaminini yanlış kullanmayın
Kış aylarında özellikle grip dönemlerinde yapılan hatalardan biri de bilinçsiz C vitamini
kullanımıdır. Grip olduktan sonra iyileşmek için bardaklar dolusu portakal suyu içmenin size
hiçbir faydası olmaz. Suda eriyen C vitamini vücutta depolanmadığı için turunçgillere
yüklenmek ile bağışıklığınızı arttırmış olmazsınız. Bunun yerine belirli miktarlarda ve düzenli
bir şekilde tüketmelisiniz. Böylece bağışıklığınız güçlenecektir.
Mevsimine göre sebze ve meyve tüketin
Kasım ayı meyveleri;
Mandalina: Turunçgiller familyasından olan mandalina, içerdiği zengin ve doğal C vitamini
ile bedeninizin hastalıklarla direnme gücünü arttırır.
Greyfurt: Yoğun miktarda su ve C vitamini içeren greyfurtu, ara öğün olarak tüketmelisiniz.
Ayva: Hazımsızlığı gidermeye, mide ve bağırsağı kuvvetlendirmeye yardımcı olur.. İnce
bağırsak iltihabını gidererek vücudun gelişmesini sağlar.
Trabzon hurması: Kış aylarında balgam söktürücü, öksürük, grip, nezle, soğuk algınlığına
karşı bol lif içerikli trabzonhurması bu ayın vazgeçilmezleri arasındadır.
Kasım ayı sebzeleri;
Yer elması: Hem çiğ hem pişmiş olarak tüketebileceğiniz yer elması, A ve B vitaminini
yüksek miktarda içermektedir. Bu şifalı bitki diyabet hastaları ve tansiyon hastaları tarafından
da korkmadan tüketilebilir.
Kereviz:İçerdiği apiol adlı madde ile idrar yollarını temizler, sindirimi kolaylaştırır ve
bedeninizi güçlendirir.
Balkabağı: Demir, potasyum, kalsiyum ve fosfor açısından zengin balkabağı, aynı zamanda
antioksidan özelliği sayesinde vücudun dirençli olmasını sağlar.
Kış aylarında tüketilebilecek yemişler
Kestane ile içinizi ısıtın
C vitamini ve kalsiyum açısından zengin olan kestaneyi, ara öğünlerinizde porsiyon miktarına
dikkat ederek tüketebilirsiniz. 3 kestanenin 1 dilim ekmek ile eşdeğer olduğunu unutmadan
öğleden sonraki ara öğününüzde tüketmek daha doğru bir tercih olacaktır. Çünkü kestanenin
tok tutucu özelliği akşam yemeğinde fazla yemek yemenizi önler.
Narım pazardan allah korusun hastalıktan
İlaç ve doğal antibiyotik olan narı, sofralarınızdan eksik etmeyin. Ayrıca kendisine alternatif
içecek arayanlar nar suyunu da tercih edebilir.
Güçlü kalmanın formülü çinko
Mineraller de bağışıklık sisteminde en az vitaminler kadar önemlidir. Özellikle çinko
yetersizliğinde vücudunuzun hastalıklara karşı gösterdiği direnç azalır ve hastalık süreciniz
uzar. Bu yüzden çinko açısından zengin olan kırmızı et, deniz ürünleri, nohut, fasulye ve
kuruyemişlerden vazgeçmemelisiniz.

Probiyotiklerden yardım alın
Probiyotik bakterilerin ürettiği temel besinler, içeriğinde vitamin ve enzimler
bulundurduğundan, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek, zararlı mikroplardan vücudumuzu
korumaya yardımcı oluyor. Mikroplara saldırarak onların büyümesini engellerken, grip, nezle,
sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde olumlu sonuç
almayı sağlıyor. Bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu düşünenler, bu bakterileri içeren süzme
peynir, yoğurt, kefir ve ayran tüketimini arttırarak, kışı daha sağlıklı karşılayabilir.
Grip düşmanı probiyotiksmoothie tarifi
Diyetisyen Emre Uzun’un gribe karşı etkili probiyotiksmoothie tarifi ile gücünüze güç
katabilirsiniz.
1 çay bardağı kefir, 1 yemek kaşığı keten tohumu,1 adet muz. Hepsini blendırdan geçirdikten
sonra servise hazırdır.
1 su bardağı: 150 kcal
Gribe Karşı Yeni Lezzetler
Kinoalı Balkabağı Çorbası
Malzemeler
1 çay bardağı kinoa
120 gram balkabağı
1 adet soğan
1 diş sarımsak
1 adet portakalın suyu
Yarım limon
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
1 çay kaşığı zerdeçal
1 tutam dereotu
Maydanoz
Hazırlanışı
1 çay bardağı kinoayı haşlayınız. Daha sonra balkabağını soyup küçük parçalar halinde
doğrayınız. Doğranmış soğan ve dövülmüş sarımsağı hazırlayınız. 1 yemek kaşığı zeytinyağı,
1 çay kaşığı zerdeçal ve karabiber ekleyerek doğranmış soğan ve dövülmüş sarımsak ile
balkabağını tencerede 3- 4 bardak su ile orta ateşte 15-20 dakika kadar pişiriniz. Yumuşayan
balkabaklarını blendırdan geçirdikten sonra üzerine haşlanmış kinoayı ekleyiniz. 1 adet
portakalın suyu, yarım limon, tuz ve ekleyerek 2-3 dakika kadar pişirme işlemine devam
ediniz. İnce ince doğranmış maydanoz ve dereotunu çorba üzerine koyarak servis
edebilirsiniz.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19805.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

9 milyon yıllık fosilleri bir avcı fark etti
Kayseri'de 41 yıl önce bir avcının fark ettiği ve güvenlik açısından yeri belirtilmeyen bölgede
yıllar sonra inceleme yapan Obruk Mağara Araştırma Grubu, bölgenin zürafa fosili yönünden
çok zengin olduğunu belirledi.
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Güvenlik açısından yeri belirtilmeyen Kayseri kent merkezine yakın bölge, 1975 yılında farklı
toprak yapısı ve çok sayıda kemik içerdiği için bir avcının dikkatini çekti. Avcının
gözlemlerini dinleyen, aynı zamanda bir dönem vakıflar bölge müdürlüğü, müze müdürlüğü
gibi görevlerde bulunan araştırmacı yazar Mehmet Çayırdağ, konuyu pek çok kez ilgili
makamlara iletti.
Günün koşulları dolayısıyla yeterince ilgi gösterilmeyen bölgeyi Çayırdağ'dan öğrenen
ÇEKÜL Kayseri Temsilciliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, kentin yer altı ve
mağaralarının envanterini çıkaran Obruk Mağara Araştırma Grubu bölgede yeniden
incelemelerde bulundu.
Mehmet Çayırdağ'ın mihmandarlığında bölgeye ulaşan ekip, çok sayıda parçalı ve bütün
kemik parçaları buldu. Yapılan araştırmada kemiklerin 9-10 milyon yıllık zürafa fosili olduğu
belirlendi.
ÇEKÜL Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, yaptığı açıklamada, ÇEKÜL Vakfı ve
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Obruk Mağara Araştırma grubu olarak kentin
mağaraları ve yer altı zenginliklerine dair araştırmalar yaptıklarını söyledi. 2014 yılından bu
yana çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Özsoy, kenti en iyi tanıyanlardan araştırmacı-yazar
Mehmet Çayırdağ'ın yaptığı bir sunum sırasında fosilden haberdar olduklarını kaydetti.
Çayırdağ ve Obruk Mağara Araştırma Grubu ile yıllar önce bir avcı tarafından tarif edilen
bölgeye gittiklerini anlatan Özsoy, belirtilen bölgede çok sayıda kemik parçasıyla
karşılaştıklarını anlattı.
Serbest ve kırık halde yerde bulunan fosillerden örnekler aldıklarını belirten Özsoy, şöyle
konuştu:
"Bu konu Kayseri için ilk olduğundan Nevşehir'de fosil alanında çalışan akademisyenlerden
yardım istedik. Kazı başkanına ulaştık, bölgede inceleme yaptılar. Gördükleri manzara
karşısında epey şaşırdılar. Bölgede sayısı oldukça fazla olan bir zürafa kolonisi yaşadığını
belirttiler. Zürafa fosillerinin 9-10 milyon yıllık olduğu belirlendi. Vadinin tamamının
zürafanın yanı sıra gergedan fosillerinden oluştuğu yönünde güçlü deliller bulunuyor. Burada
mamut fosili olma ihtimali de var. Elimizdeki verileri Büyükşehir Belediye Başkanımızla
paylaştık. Sayın Mustafa Çelik de gerekenin yapılacağını belirtti. Kayseri'de böyle bir buluntu
olmasının kıymetli olduğunu ifade ettiler. Gerekli yazışmaları başlatacağız. En yakın zamanda
bu bölgede bir kurtarma kazısı yapılarak fosillerin bir araya getirilip, uygun görünecek tarihi
bir alanda sergilenmesini sağlamaya çalışacağız." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19806.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kayseri’nin hayali AGÜ’de konuşuldu
VitrA tarafından organize edilen ve kentlerin ihtiyaç, beklenti ve hayallerine odaklanan
tartışma dizisi “VitrA ile Kentin Hayalleri” paneli İzmir, Ankara ve Adana’dan sonra
Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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Sümer Kampüsü Konferans Salonu’nda "Kayseri'nin Hayali: Sanayi Geçmişini Kültür ve
Eğitimle Kente Kazandırmak" temasıyla gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Yekta
Kopan üstlenirken, mimar Erol Arolat ve İKON Proje mimarlarından Gamze Özbal ile AGÜ
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Erdem de konuşmacı olarak katıldı.
AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, konuşmasında Eczacıbaşı Grubu’na,
konuşmacılara ve panele yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.
Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Biz üniversiteler olarak 3 tane fonksiyonu hep icra ediyoruz. Bunlar,
eğitim, araştırma ve sosyal-kültürel etkinliklerle toplumla bütünleşmek, entegre olmak. Biz
Abdullah Gül Üniversitesi olarak buna çok önem veriyoruz. Bu konseptle yola çıktık. Ve bu
organizasyonda inanın üniversitenin vizyonuyla tamamen örtüşen çok değerli ve önemli bir
etkinlik” dedi. Sümer Kampüsü’nün mimarı Emre Arolat, tarihi geçmişe sahip bir yerin
üniversite olmasından ve tecrübelerine güvenilerek projenin kendilerine verilmesinden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Projenin uygulama sürecinde çeşitli sorunlar yaşandığını
fakat bugünkü yönetimle birlikte bu sorunların aşıldığını dile getiren Arolat, “Bu kampüsün
kent tarafından, özellikle hem sosyal anlamda hem fiziksel anlamda hem de kültürel anlamda
kullanılabilmesi için önümüzü açtılar. Üniversite kentle ilişki kurabiliyor mu ? Bu biraz da
kentin kendisiyle ilgili bir konu. Bu zamanda sadece üniversiteye değil kente de bakmak
lazım” diye konuştu. Arzu Erdem de, AGÜ’nün alışılagelmiş üniversiteler gibi bağımsız
çalışan kompartımanlardan oluşan bir üniversite olmadığını, daha çok farklı disiplinlerin bir
arada çalışmasına imkan sağlamak niyetiyle kurulmuş olduğunu söyledi. Sümerbank Bez
Fabrikası’nın ortaya koyduğu misyona da değinen Erdem, “Bu bina zaten ilk var olduğu
1935’ten bu yana kent için çok önemli bir bina. Çünkü kentin modernleşme hareketine ivme
veren bir varoluş nedeni var. Ve şu anda da üniversite aynı o zaman olduğu gibi bu misyonu
sürdürmeye çalışıyor” dedi. Gamze Özbal ise Cumhuriyetin hemen sonrasında kurulan
Tayyare Fabrikası, Ana Tamir ve Sümerbank Bez Fabrikası’nın şehrin sosyal hayatında
önemli bir konuma yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu arada bu sanayi kuruluşları ile etrafındaki yerleşkeler arasında yaşayan insanların günlük
hayatlarında son derece aktif olarak kullanabilecekleri sosyal mekanlar var. Onları hem sosyal
olarak destekleyecek hem de ekonomik anlamda kalkınmalarını sağlayacak mekanlar
üretilmiş yerlerdi” dedi.
"Kentin Hayalleri" etkinliği Antalya'da düzenlenecek panelle sona erecek.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19807.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Büyükşehir, 10 bin öğrenciye eğitim veriyor
Gençlerin daha başarılı ve daha sosyal olması için önemli çalışmalar yapan Büyükşehir
Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK, yeni döneme başladı. Genç KAYMEK yeni
dönemde yaklaşık 10 bin öğrenciye eğitim veriyor.
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KAYMEK bünyesinde hizmet veren Genç KAYMEK gençliğin daha başarılı ve daha sosyal
olması için çalışmalarını sürdürüyor. Genç KAYMEK'in yeni dönem kurslarından yaklaşık 10
bin öğrenci yararlanıyor.
Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri Müdürü Fuat Ayan, 10 farklı tesiste, 117 personelle 10
bin öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi ve öğrencilerle birlikte kocaman bir aile olduklarını
belirtti. Öğrencilere, derslerine destek verirken değerler eğitimiyle de milli, manevi, ahlaki
katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Ayan, "Öğrencilerimizin sosyal gelişmesine de spor
kulüplerimiz vasıtasıyla destek oluyoruz. Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri olarak milli
manevi değerlerine sahip çıkan, vatanını seven, milletine ve bayrağına bağlı, şuurlu bir nesil
yetiştirmenin peşindeyiz. Asım'ın Nesli gibi nesil yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Bunu da
gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19808.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

“Mazlum Coğrafyaların Masum çocukları”
sergisi açıldı
Mazlumder Kayseri Şubesi ve Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin iş birliği ile,
ülkelerindeki savaştan dolayı zulüm gören 7 ayrı ülke çocuklarının dramını anlatan fotoğraf
sergisi açıldı.
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Cumhuriyet Meydanında açılan fotoğraf sergisinde Arakan, Orta Afrika, Doğu Türkistan,
Filistin, Suriye, Irak ve Afganistan’daki çocukların dramı 42 kare ile gözler önüne serildi.
Açılan sergi ile ilgili bilgi veren Mazlumder Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Kahraman

Calasın, çok sayıda ülkede çocukların geleceği için politika üretilirken, bazı ülkelerdeki
çocukların da savaş ve yoklukla mücadele ettiğini söyledi.
Fotoğraf sergisinde, çocuk ve savaş konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını
belirten Kahraman Calasın, “Ucuz iş gücü olarak çalıştırılan terör örgütlerinin elinde küçük
savaşçı haline getirilen, organ mafyalarının elinde ticari meta haline düşürülen, uyuşturucu
alışkanlığına ve kuryeliğine alet edilen yüz binlerce çocuk ömürlerinin başlangıcında yok olup
gidiyorlar. Bunun yanında açlık, kıtlık, sağlıksız beslenme, sağlık imkânlarından mahrum
kalma sebebiyle milyonlarca çocukta sefalet içinde ömürlerini tüketiyorlar. İnsanlığın bir an
önce bu mazlumlara el atması insanlığın geleceğini bekleyen büyük tehlikeye el birliği içinde
çözüm bulması gerekiyor.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından programa katılan yetkililer ve vatandaşlar sergiyi gezdiler.
Cumhuriyet Meydan Parkı önünde açılan sergi 13-17 ekim tarihlerinde burada, 17-20 ekim
tarihleri arasında ise Hunat Kültür Merkezi’nde açık kalacak. Sergiyi gezmek isteyenler sabah
09.30 ile akşam 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilecekler.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19809.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Okullarda kitap sorunu çözüldü
MEB Müsteşar Yardımcısı Yıldız, FETÖ propagandasının yer aldığı yardımcı ders
kitaplarının dışındaki yardımcı materyallerin kullanılmasının önünde engel bulunmadığını
bildirdi. Öğrencilere, yeni kitapları gelecek aydan itibaren dağıtılmaya başlanacak.
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Yıldız, FETÖ'ye karşı mücadele kapsamında bakanlıkça bir süre önce yayınlanan genelge ile
örgütle bağlantısı tespit edilen yayınevlerinin çıkardığı yardımcı ders kitaplarının
yasaklandığını hatırlattı. Genelge ile yapılmak istenen uygulamanın, bazı öğretmen ve
yöneticiler tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyen Yıldız, "Genelgemiz, 'Hiçbir şekilde bir
yardımcı kaynak kullanılmayacak' şeklinde algılanmış. İçeriği itibariyle müfredatımızı
destekleyen, beklentilerimizi ifade eden yardımcı kitaplar neredeyse önerilmez duruma
gelmiş. Bizim amaçladığımız şey bu değildi. Müfredatımızı destekleyen yardımcı
materyallerin kullanılmasının önünde bir engel yoktur." dedi.
"Öğrenciler yeni kitaplara kavuşacak"
MEB'in 15 yıldan beri ders kitaplarını ücretsiz dağıttığını hatırlatan Yıldız, yeni eğitim
döneminde incelenen kitaplardan 58'nin içerikleri nedeniyle bakanlık tarafından kabul
görmediğini ifade etti. Bu kitapların öğrencilere ulaşmadan toplatıldığı ve yerlerine
yenilerinin hazırladığı bilgisini veren Yıldız, söz konusu kitapların 31 Ekim itibarıyla
öğrencilere ulaştırılacağını söyledi.
Yıldız, "Bu dönem itibariyle yaşamış olduğumuz bir darbe ve işgal girişiminin ardından
toplumumuzda bir hassasiyet gelişti. Bakanlık olarak biz de bu hassasiyeti dikkatli bir şekilde

takip ediyoruz. Okullarımızda ders kitaplarının yanında kullanılan yardımcı materyaller var.
Bunların program çeşitliğini ve zengin içeriğe sahip olmalarını önemsiyoruz." ifadelerini
kullandı.
"Açık ya da gizli mesajlar yok"
Eğitim sektöründe faaliyet gösteren yayıncılar adına konuşan EYTED Genel Başkanı Osman
Öztürk de FETÖ'nün devletin ücretsiz dağıttığı ders kitaplarına bile sızdığını belirterek,
"Bakanlığımız FETÖ'yü öven içeriklere yer veren ders kitaplarını okullara dağıtmama kararı
almıştır. Bakanlığımızın bu hassasiyetinin son derece değerli olduğunu ve alınan önlemleri
sonuna kadar desteklediğimizi belirtmek isteriz." dedi.
Eğitim yayıncıları olarak hazırlanan kitaplarda FETÖ veya başka bir terör örgütünü öven açık
ya da gizli mesajların bulunmadığını söyleyen Öztürk, "Yayınlarımızı veli ve öğrencilerimizin
güvenle kullanabileceğini, isteğe bağlı olmak şartıyla öğretmenlerimizin, öğrencilere uygun
gördüğü yayınlarımızı gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğini temin ve taahhüt ederiz."
ifadesini kullandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19810.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Turizmciler dünyanın en büyük yer altı
şehrini gezdi
Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler ile Türkiye
Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı
Muammer Sak’dan oluşan bölge turizmcileri, dünyanın en büyük yeraltı şehir yerleşiminin
bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.
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Dinler ve Sak, Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Nevşehir Kalesi ve Etrafı
Kentsel Dönüşüm Projesi uygulama aşamasında bulunan dünyanın en büyük yeraltı şehir
yerleşiminin bulunduğu bölgede, devam ettirilen arkeolojik araştırma ve temizleme
çalışmaları konusunda uzmanlardan bilgi aldı. Dinler ve Sak daha sonra Bezirhane, Kilise ve
manastır ile birlikte diğer kültürel mekanları ziyaret etti.
TÜRSAB Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurul Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeci, Genel
Sekreter Coşkun Kırtıl ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dede Coşkuner, KAPTİD Başkan
Yardımcısı Ragıp Özaltın ve Genel Sekreter Canan Kutlu‘nun da katıldığı gezide
izlenimlerini aktaran turizmciler, bölgenin turizme açılmasının Kapadokya turizmine önemli
bir dinamizm ve hareketlilik getireceğini belirtti.
TÜRSAB Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Muammer Sak, Türkiye’nin kültürel
turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde bu denli önemli bir
kültürel değerin, Kapadokya turizminin gelişmesinde önemli bir yere sahip olacağına
inandıklarını belirtti. KAPTİD Başkanı Yakup Dinler de bölgede sürdürülen arkeolojik

araştırma ve temizleme çalışmalarında oldukça titiz bir çalışma yapıldığını gözlemlediklerini
belirterek, bölgenin oldukça farklılık taşıyan bu özelliğinin Kapadokya turizminin daha
dinamik
bir
güce
ulaşmasında
önemli
olacağına
inandığını
kaydetti.
İHA
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Gömülü savaş uçakları bulundu
Kayseri'de 50'den fazla gömülü savaş uçağı tespit edildi. Focke-Wulf FW-190 tipi uçakların
ABD'nin dayatması ile ortadan kaldırıldığı 70 yıldır da kamuoyundan saklandığı belirtiliyor.

14 Ekim 2016 Cuma 10:43

Türk savunma sanayisinin en gizemli olaylarından biri gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. 70
yıldır Türk kamuoyundan gizlenen kayıp savaş uçakları skandalında yeni belgeler ortaya çıktı.
Ulaşılan belgelere göre, 1947'de ABD'nin Türkiye'ye yardım planı ile bir anda ortadan
kaybolan, envanterlerden silinen 72 adet Focke-Wulf FW-190 tipi uçaklardan 50'si Kayseri
Eski Havalimanı'nın altında (2. Hava İkmal Komutanlığı ön cephesi) gömülü. Uçakların
ortaya çıkarılması ile ilgili ilk resmi çalışma 2015'te gerçekleşti. Bu kapsamda yapılan metal
dedektör testleri de uçakları tespit etti. Ancak uzayan bürokrasi ve araya giren 15 Temmuz
darbe girişimi uçakların gün yüzüne çıkmasını engelledi. Konuyla ilgili çalışmaların en yakın
zamanda yeniden başlayacağı ifade etti.
Yerli üretimi bitirdi
FW-190 A3'ler yerlilik açısından ayrı bir öneme sahip. Zira 1. Dünya Savaşı'nda başlayan
Alman işbirliği Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Junkers ile üretim işbirliğine dönüşmüştü.
Türkiye'de TOMTAŞ kurulmuş ve A-20'ler ülkemizde üretilmişti. Ortak üretimin devamı
amacıyla 1941'de Alman büyükelçisi, eski şansölye Franz von Papen'in gayretleri sonucu bir
ticaret antlaşması imzalandı. Bu anlaşma gereği Türkiye Almanya'ya demir ve krom cevheri
sattı. Karşılığında da 72 adet FW-190A3 tipi savaş uçağı aldı. Parçalarının önemli kısmı
Anadolu'daki tesislerde üretilen uçaklar 1943'te Türkiye'ye getirildi. İlk uçuşunu 10 Temmuz
1943'te yapan bu uçaklar 5 farklı ile dağıtıldı. 50 adet uçak da Kayseri'ye gitti. Türk-Alman
yapımı savaş uçaklarının kaderi 1947'de son buldu.
Ortaya çıkan gizli belgelere göre olay şu şekilde gelişti: ABD, İkinci Dünya Savaşı'nın
ardından elinde kalan binlerce uçağı müttefiklerine dağıtmak üzere çalışma başlattı. Ankara
ile uzun süren görüşmeler gerçekleşti. Nihayetinde ABD'li yetkililer ile 1947'de anlaşmaya
imza atıldı. Anlaşma gereği Türk ordusunun envanterdeki tüm Alman FW-190'lar imha
edilecekti. O tarihten sonra uçaklar hiç görülmedi.
Yağlı brandalara sardılar
Konuyu 25 yıla yakın süredir araştıran Hasdal Kışlası'na adı verilen komutanın torunu olan
Uluhan Hasdal, "ABD kendi uçaklarını ücretsiz vermek istedi. Ancak bir şartı vardı. Alman
uçaklarının yok edilmesi. 50'ye yakın uçak Kayseri Havalimanı'na getirildi. Envanter dışı
bırakıldı. Hatta belgelere göre, uçaklar yağlı brandalara sarılarak gömüldü. Alman havacılık

temsilcileri ile görüştüm. Bu model uçakların korozyana dayanıklı olduğunu ve çıkarılması
halinde uçurulabileceğini söyledi" dedi.
Hiçbir müzede örneği yok
Uçakların gün yüzüne çıkması için sanat düşkünü işadamları da yoğun çaba sarf ediyor. Bu
isimlerden biri olan Hisart Müzesi'nin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, yakın zaman önce
Kayseri'deki görevli komutanlarla birçok görüşme yaptığını ifade ediyor. Sabah'ın haberine
göre, uçakların çıkarılması konusunda önemli mesafe alındığını belirten Çuhadaroğlu, "Ancak
araya 15 Temmuz darbe girişimi girdi ve çalışmalar rafa kalktı. Bu model uçaklar şu an
dünyada hiçbir müzede yok" dedi. İstanbul'da 'İsmail Akbay Havacılık ve Uzay Bilimleri' adlı
bir müze kurmayı hedefleyen araştırmacı Stuart Kline da konuyu takip eden isimlerden. 14
yıldır Türk havacılık tarihi üzerine 2 önemli kitap yazan Kline, "Konuyla ilgili bürokratik
çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Ayrıca bir müze projemiz var. Hükümet tarafından
da projemiz ilgi gördü" dedi.
İlk uçuşu 1939'da yaptı
Focke-Wulf FW-190 ilk uçuşunu 1 Haziran 1939'da yaptı ve 1941'de hizmete girdi. İlk olarak
Eylül 1941'de Kuzeybatı Fransa üzerinde görüldü ve kısa sürede RAF'ın en iyi av uçağı olan
Spitfire Mk.V'ye karşı üstünlüğünü ispatladı. Tanınmış Alman tasarımcısı Kurt Tank
tarafından projelendirilen Fw-190 esas itibariyle tek kişilik bir av uçağı olup kara-taarruz ve
gece av uçağı olarak da savaş sonuna kadar kullanıldı.
kaynak: yenisafak.com
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KAYSO'nun yeni başkanı belli oldu
5174 sayılı TOBB Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince Kayseri Sanayi Odası (KAYSO)
Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılan seçimin ardından KAYSO Yönetim Kurulu
Başkanlığına Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Büyüksimitci seçildi.

14 Ekim 2016 Cuma 11:54

Büyüksimitci’den boşalan Başkan Yardımcılığı görevine Abdullah Oğuzbaş, Sayman Üyeliği
görevine ise Orhan Saki seçildi.
Seçimin ardından Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden KAYSO Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Öncelikle Yönetim Kurulundaki arkadaşlarıma bana bu
görevi layık gördüklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca, yaklaşık 12 yıldır birlikte
görev yaptığımız Mustafa Boydak Başkanımıza Odamıza verdiği hizmetlerden dolayı da
teşekkür ediyorum. Bundan sonrada birlik beraberlik içerisinde sanayicilerimize hizmet
etmeye devam edeceğiz.” dedi.
Devraldıkları bayrağı daha da yukarılara taşıma gayretinde olacaklarını açıklayan Başkan
Büyüksimitci, “Bundan sonra hızımızı daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz. Hizmet
kalitemizi yükselterek Kayseri’ye ve Türkiye’ye hizmet etme gayretinde olacağız. Bunu da

Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızla hep birlikte başaracağımıza inanıyorum.” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19813.html
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KAYSERi’DE BOMBA
PATLATACAKLARDI
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma
kapsamında tutuklanan eski astsubayın evinde, patlayıcı yapımı ve bombalı saldırı planına
ilişkin el yazısıyla hazırlanmış notlar ile 15 Temmuz'u işaret eden yazı bulundu.

14 Ekim 2016 Cuma 13:17

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında,
22 Eylül'de FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenen vakıf, dernek, eğitim kurumları ve yurtlara
yönelik operasyon başlatıldı.
Toplam 65 kişiye yönelik gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, OHAL kararnamesi
kapsamında kapatılması kararlaştırılan Kimse Yok mu Derneğinin yöneticilerinden olduğu
belirlenen eski astsubay Ümit Özen de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özen, çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak Nevşehir Cezaevine gönderildi.
- Bombalı eylem notları
Eski astsubay Ümit Özen'in evindeki aramada, bir deftere el yazısıyla yazılmış, TNT'den
patlayıcı yapılışı ile molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı hazırlanışına dair notlar bulundu.
Bombanın hazırlanmasına dair bilgilerin yer aldığı nottaki "Bina giriş çıkışlarına dair iyi bir
analiz yapılması, zamanlamanın hesaplanması, canlıya zarar riskinin hesaplanması, hedefe
mesajın ne olması gerektiği, iyi eleman seçimi" gibi ifadeler dikkati çekti.
- 15 Temmuz'a işaret
Ümit Özen'in evinde ele geçirilen kağıtlar arasında 15 Temmuz'a işaret eden bir not da
bulundu. Küçük bir kağıda el yazısıyla yazılmış notta, "Tereddüt yok, taviz yok. Anadolu'dan
küfrün kökü kazınacak. 15 Tem 2016 cuma" ifadesinin yer aldığı kaydedildi.
Ele geçirilen başka bir kağıtta ise tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği ve telefonların PTT
kanalıyla yapılması gerektiğine ilişkin yazılar bulundu.
Özen, ifadesinde, not kağıtlarının kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtildi. Bunların
günlük şahsi notları olduğunu söylediği bildirilen Özen'in patlayıcı madde yapımıyla ilgili
notlar hakkında ise açıklama yapmaktan kaçındığı öğrenildi.
- FETÖ'nün kurumlarında çalışmış

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi nüfusuna kayıtlı 56 yaşındaki Ümit
Özen'in, astsubay olarak görev yaparken 1980'de "irtica" gerekçesiyle ordudan atıldığı,
2011'de ise hakları iade edilerek emekli sayıldığı tespit edildi.
Özen'in, ordudan atıldıktan sonra 1989-1994 döneminde FETÖ'nün önemli merkezlerinden
olduğu bilinen İzmir'deki Özel Yamanlar Kolejinde memur olarak çalıştığı
belirlendi. Kayseri'deki Özel Kılıçaslan Lisesinde (OHAL kararnamesiyle kapatılarak Milli
Eğitim Bakanlığına devredildi) 1994-2005 yıllarında kütüphane sorumlusu olarak görev
yaptığı tespit edilen Özen'in aynı zamanda Kimse Yok mu Derneğinin Kayseri Şubesinde
yönetici pozisyonunda faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.
Özen'in eşinin de FETÖ soruşturmaları kapsamında TMSF'ye devredilen ve yöneticileri
tutuklanan Boydak Holdinge bağlı Merkez Çelik Fabrikasında terzilik yaptığı belirlendi.
AA
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Yeni hamle dönemimimiz başlıyor
Kayseri’den Ankara’ya, İstanbul’dan Çanakkale’ye zengin yazar kadromuz ile sizleri
buluşturuyoruz.
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'Başkanlık sistemi vazgeçilmezimiz'
Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden son zamanlarda tekrar gündeme gelen başkanlık
sistemi için açıklamalarda bulundu.

14 Ekim 2016 Cuma 15:45

AK Parti İl Başkanı Özden "Sıkışan parlamenter sistemin eksikliklerini gidermek için
başkanlık sistemi artık vazgeçilmez bir hal almıştır. Hükümetimiz başkanlık sistemini hayata

geçirmek için Anayasa değişikliğini meclise getirecek. Umuyorum 2017 yılı içerisinde
başkanlık sistemi hayata geçer. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Başkanlık sistemini
içeren 15-20 maddelik Anayasa değişikliği için muhalefet partilerinden görüşler alınacak"
dedi.
Özden, "Siyasi partilerimiz bu konuyu Meclise getirmeli. Meclis’te tartışmalı, görüşmeli.
Meclisimiz 330 un üzerinde bir çoğunlukla kabul ederse halkımızın görüşü de alınacak.
Halkımız başkanlık sistemine geçmeyi kabul ederse tartışmaları bitirmiş oluruz. Sonrasında
Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Durmadan, yılmadan, usanmadan vatanımızın,
memleketimizin refah ve mutluluğu için çalışacağız" ifadesinde bulundu.
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Kapatılan FETÖ okulunda gizli kamera
bulundu
Müdür odasındaki duvar saatinin içinde gizli kamera bulunduğu tespit edildi.

14 Ekim 2016 Cuma 16:02

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından kapatılarak Milli
Eğitim Bakanlığına devredilen okulda gizli kamera bulundu.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı
olduğu tespit edilerek OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan Yelkenoğlu
Ortaokulunda polis ekipleri arama yaptı.
Adı 15 Temmuz Anadolu Kız Lisesi olarak değiştirilen okulun müdür odasındaki duvar
saatinin içinde gizli kamera bulundu.
Gizli kamera ve aramada ele geçirilen diğer dokümanlara el konuldu.
Müdür odasına gelen misafirleri görecek şekilde yerleştirilen gizli kamera düzeneğinin, örgüte
yardım etmek istemeyenlere şantaj amacıyla kullanılmış olabileceğinin değerlendirildiği
öğrenildi.
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BİR ÖMER HALİS ŞEHİT OLUR, BİN
ÖMER HALİS DOĞAR!
Kayseri’nin Sahabiye Mahallesinde yaşayan Dilek ve Abdullah Yüksel çifti, 15 Temmuz
kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in anısını yaşatmak için yeni doğan çocuklarına “Ömer
Halis” ismini verdi. Binalarının çatısına dev Türk bayrağı asan genç çift evlerinin balkon
duvarına ise “Bir Ömer Halis şehit olur, Bin Ömer Halis doğar” yazılı pankart astı.

14 Ekim 2016 Cuma 16:32

Türk milleti ne o geceyi ne de Ömer Halisdemir ismini unutmadı, unutmayacak. Tüm
Türkiye onu; yani Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’i 15 Temmuz
darbe gecesinde yaptığı hamle ile adeta kahramanlık destanı yazarak Türk milletinin kaderini
değiştirdiği gece tanıdı. Vatanı uğruna darbecilere karşı çıkarak hiç düşünmeden canını veren
Niğdeli yiğit asker tüm dünyaya ders vermişti.
Darbe girişiminde, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan cuntacı Tuğgeneral
Semih Terzi'yi vurarak, darbenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in anısını
yaşatmak için 15 Temmuz’dan bu yana 251 aile yeni doğan çocuklarına "Ömer Halis", ismini
verdi. İşte bu ailelerden birisi de Sahabiye Mahallesi’nde yaşayan Dilek ve Abdullah Yüksel
çifti.
Kayseri Gündem gazetesi olarak genç çifti bularak hem tebriklerimizi ilettik hem de
duygularını aldık.
Minnet borcumuz var
Esnaf olan 31 yaşındaki baba Abdullah Yüksel, ikinci kez evlat sahibi oldukları için çok
mutlu olduklarını belirterek, “Doğumdan önce maalesef o kötü olay gerçekleşti. Keşke böyle
bir şey yaşamasaydık. Ama sonuçta hainler de ortaya çıkmış oldu. Bu yönüyle bakacak
olursak bir yanıyla hayırlı oldu. Bu süreçten sonra ikinci çocuğum dünyaya geldi. Erkek
olunca babama da danışarak oğluma kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’e bir nebze olsun
minnet borcumuzu ödeme adına ismini koydum. İnşallah onun gibi ülkesine ve milletine bağlı
birisi olur.” diye konuştu.
Özellikle gençler arasında bu bilincin yayılmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan
Abdullah Yüksel şunları söyledi:
“Bayrağımıza, ülkemize sahip çıkmamız lazım. Bu ülke, bu bayrak bize kolay teslim
edilmedi. Allah başta Ömer Halisdemir olmak üzere vatanı uğruna şehit olan herkesten razı
olsun. Bizlere düşen görev şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak…”
Belediyeye dilekçe yazdı
Abdullah Yüksel çocuğu dünyaya gelmeden önce de Büyükşehir Belediyesi’ne bir dilekçe
yazarak çocuğuna Ömer Halis ismini koyacağını dile getirdi. Abdullah Yüksel dilekçesinde şu
anlamlı sözlere yer verdi:
“Ne mutlu ki ‘Türküm’ diyebiliyorum. Eşim hamile. O kalleş darbe gecesini birebir yaşadım.
Yaşamdan ders çıkaran birisiyim. O geceyi ve yaşananları unutmayacağım. Doğacak
çocuğuma o kahraman komutan ‘Ömer Halis’in ismini koyacağım.”

Dev bayrak astılar
Çocuğuna kahraman şehidimizin ismini veren Yüksel ailesi, bununla da yetinmeyerek
oturdukları binanın çatısına dev Türk bayrağı koydu. Ayrıca baba Abdullah Yüksel, son katta
bulunan evlerinin balkon duvarına da 7 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde
üzerinde “Bir Ömer Halis şehit olur, Bin Ömer Halis doğar” yazılı dev bir yazı astırdı.
Genç çiftin bu hassasiyeti başta mahalleli olmak üzere yoldan geçerek yazıyı görenleri hem
duygulandırdı hem de alkış aldı.
Darbeci Semih Terzi'yi vurmuştu
Tuğgeneral Semih Terzi, 15 Temmuz gecesi beraberindeki askerlerle ele geçirmek üzere
Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gelmişti. Komutayı aldığını belirten
Tuğgeneral Terzi ile Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai
Aksakallı'nın emir astsubayı Halisdemir arasında karargahta tartışma çıkması üzerine Terzi'yi
silahıyla vuran Halisdemir, darbeci askerlerce açılan ateşle şehit edilmişti. Semih Terzi'yi
vurarak öldüren Halisdemir, darbe girişiminin engellenmesinde kilit rol oynamıştı.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
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Barolar STK değildir
Geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde Baro Başkanı seçilen Cavit Dursun, basın toplantısı
düzenledi. Dursun, 2001’den sonra Türkiye’de hukuk sisteminin sarsıldığını ve avukatlık
mesleğinin eskisine oranla daha kötüye gittiğini söyledi. Dursun ayrıca Baroların STK gibi
çalışmasının doğru olmadığı söyledi.

15 Ekim 2016 Cumartesi 10:23

Kayseri Barosu'nun geçen hafta yapılan seçimlerinde baro başkanı seçilen Cavit Dursun,
basın toplantısı düzenledi. Kayseri Barosu Seminer Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan
Dursun, görev süreleri boyunca, Cumhuriyetin kurucu değerleri ile Anayasanın 2 maddesinde
yer alan ilkelere sahip çıkacaklarını ifade etti.
Baroların yargı erkinin savunma kurumu olduğunu vurgulayan Cavit Dursun, “STK, STÖ
mantığı, barolara siyaset, rant, maddiyat ve koltuk beklentileri getirmektedir. Bu durum,
baroları konuşması gereken yerlerde susan, susması gereken konularda ise konuşan barolar
haline getirmektedir. Oysaki hukuk kurumu olarak yönetilen ve yönetilmesi gereken barolar,
yargıya, hukuka ve savunmaya güç, avukatlara ise itibar ve onur getirecektir. Bütün bu
nedenlerle bizim vazgeçilmez anlayışımız ve ilkemiz, baroların yargı erkinin savunma
kurumu olduğu hususudur.” diye konuştu..
Seçim sürecini değerlendiren Dursun, "Yargı güçlü bir erktir. Yargıyı ülkedeki siyaset
anlayışları ele geçirmek isterler. Şekil vermek isterler. Burada en önemli görev hukukçulara,

avukatlara, hâkimlerimize ve savcılarımıza düşmektedir. Eğer bizler kendimizi sadece ve
sadece hukukçu olarak gördüğümüz takdirde bu tür müdahalelerin ve çabaların tamamı
kendiliğinden sonuçsuz kalacaktır. Kayseri Barosu şehrin en güzide kurumlarından birisidir.
Bakış açılarına göre, siyaset yapma şekillerine göre, olgunluklarına göre, genç ve tecrübesiz
olmalarına göre birilerinin baro seçimlerine müdahil olma gayretlerine hepimiz şahit olduk.
Bunu bu şekilde yaşadık ve gördük" dedi.
Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan avukatlarla ilgili sorulan bir
soruya Başkan Dursun, "Bu ülkede Cumhurbaşkanı da olsanız, Başbakan da olsanız, dağdaki
çobanda olsanız ve avukatta olsanız hepimiz hukuka tabiyiz. Eğer suç işlediğimize ilişkin bir
iddia varsa her birimiz ayrı ayrı soruşturma geçirebiliriz. Şüphe kesin hüküm değildir.
Mahkumiyet kararı değildir. Hukukun en temel ilkesi masumiyet karinesidir. Adil yargılanma
hakkıdır. Savunma hakkı verilmesidir. Ülkemizde yaşanan bu süreçte şimdiye kadar
gördüğüm kadarıyla en üst düzey yöneticiler hariç soruşturmalar herkese ulaşıyor. Biz hukuk
kurumu olarak bizim temennimiz Türkiye gibi güçlü bir ülkenin güçlü kurumları olmalıdır"
diye cevap verdi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19819.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Polisler hakim karşısında
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
gözaltına alınan 14 polis adliyeye sevk edildi.

15 Ekim 2016 Cumartesi 10:25

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden açığa alınan ve aralarında komiserlerin
de bulunduğu 14 polis gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 14 polis, Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Adli Tabiplikte geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19820.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

TÜRMOB başkanını seçiyor
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
22. Olağan genel Kurulu bugün Ankara’da gerçekleştirilecek. 3 adayın yarışacağı genel
kurulda Kayserili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ayhan Baynal seçime Meslekte Birlik
adayı Eray Mercan’ın listesinde girecek.

15 Ekim 2016 Cumartesi 10:26

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
başkanını seçiyor. Mevcut Başkan Nail Şanlı’nın görev süresi dolduğu için yeniden aday
olamayacağı genel kurulda Eray Mercan, Masum Türker ve Masis Yonta’nın listeleri
yarışacak.
Ayhan Baynal da yer alıyor
Kayserili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ayhan Baynal, adaylardan Eray Mercan’ın
listesinde ilimizi temsilen Yönetim Kuruluna aday oldu. Kayseri’den herhangi bir adayın
listesinden ilk defa genel kurula girdiğini belirten Ayhan Baynal “İnşallah hak eden kazanır”
dedi.
Ankara Kavaklıdere Sheraton Otel’de düzenlenecek genel kurulda bugün gerçekleştirilecek
toplantı
ile
divan
heyeti
oluşturularak
adayların
konuşması
yapılacak.
Genel kurulda yeni yönetimin belirleneceği oy kullanma işlemi ise yarın yapılacak.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19821.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Şair Yazar Haki Demir, ‘Darbe’yi anlattı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Şair-Yazar Haki Demir’in
de katıldığı ‘İşgalin diğer adı darbe’ isimli konferans düzenlendi.
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ERÜ İİBF Konferans Salonu’nda ERÜ Türk İslam Medeniyeti Kulübü ile ERÜ Necip Fazıl
Fikir ve Sanat Kulübü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Şair-Yazar Haki

Demir katıldı. Darbe konsorsiyumu formatlı emperyalist işgal karşısındaki tarihi ve milli
direniş olan 15 Temmuz’un analizini ve tespitlerini öğrencilere aktaran Şair - Yazar Haki
Demir, darbe denildiğinde akla askeri darbe geldiğini söyledi. Darbenin, milyonluk kütleler
halinde bir halkın bambaşka bir kültürel organizasyonu ile tepesine binip ona hakim olma
manevrası olduğunu ifade eden Demir, “Darbenin Türkiye’de çok yapılmasından mıdır
bilmiyorum, fikri tahlilleri yapılmadı. Bir insanın darbe yapacak zihni, evrene nasıl sahip
olabileceğine dair hiç konuşmadık. Çok kestirme teşhislerimiz var. Satı teşhisler, hain, sapık
gibi kestirme teşhislerimiz var. Onlara iltica eden meselelere izah ettiğimiz şekilde geçiştirir
gideriz. Darbeyi askeri darbe olarak anlarız. En çok bununla karşılaşmışızdır. Bundan dolayı
askeri darbe terkibini kullanmıyoruz, sadece darbe diyoruz. Ama sadece askeri darbeyi
kastediyoruz. Darbenin başka çeşitlerinin olabildiğini düşündüğümüz takdirde askeri darbe
şeklinde bir çeşidin ifade etmemiz gerekiyor. Buna ihtiyaç duyarız. Öncelikle darbenin bir
zihni işgal olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dünyada darbe batının dünyada güç sahibi
olmasından başlayarak geliştirilmiş bir metottur. Batının kültürel sahada ürettiği verimleriyle
dünyaya sirayet etme yollarından birisidir darbe. Bir ülke Müslümandır, Hindudur ama batı
buna müdahale etmeyi istediğinde o ülkeyi hakimiyeti altına almasının kestirme yoluna darbe
diyoruz. Yabancı bir kültür, anlayış ile bir ülkeye gireceksiniz, o ülkede onun bir tane bile
müntesibinin olmadığını vasatta o ülkeyi tasarruf altına almayı isteyeceksiniz. Nasıl mümkün
olur? Darbe ile. Milyonluk kütleler halinde bir halkın bambaşka bir kültürel organizasyonu ile
tepesine binip ona hakim olma manevrasıdır darbe” diye konuştu. Konferansta Haki Demir,
öğrencilerin sorularını da yanıtladı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19822.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Polis çalıntı bisikletleri yakaladı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından bir kamyon dolusu
çalıntı bisiklet ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre çalıntı bisikletlerin il dışına çıkarılarak satılacağı istihbaratını alan
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapmış oldukları çalışmalar neticesinde Yunus Emre
Mahallesi’nde 63 plakalı kamyonu durdurdu. Durdurulan kamyonda arama yapan ekipler,
yaklaşık 60 adet çeşitli marka ve modellerde çalıntı bisiklet ele geçirdi. Olayla ilgili Z. D. (52)
isimli şahıs gözaltına alınırken, bisikletlere el konuldu.Bisikletleri çalınan vatandaşlar ise,
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek bisikletlerini tespit edip teslim aldı.Olayla
ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19823.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Hafıza Merkezi’nde ERÜ-Büyükşehir
işbirliği
Kayseri'nin görsel ve işitsel arşivini oluşturmak için kurulan Kayseri Araştırma ve Uygulama
Merkezi'nin (KAYHAM) çok daha geniş kapsamlı faaliyet gösterebilmesi için Büyükşehir
Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi arasında işbirliği sözleşmesi imzalandı.
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Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi için Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen imza
törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Muhammed Güven, üniversite yöneticileri ve Büyükşehir bürokratları katıldı.
"Türkiye'ye örnek bir çalışma olacak"
KAYHAM'ın Kayseri'nin görsel ve işitsel arşivini oluşturma konusunda uzun zamandır
faaliyet gösterdiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Muhammed Güven, "Bu merkezimiz Kayseri
ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri toplama gayretinde ve Kayseri'nin hafıza merkezi konumunda.
Üniversite kampüsümüz içinde faaliyet gösteriyor. Biraz daha kurumsal bir kimliğe
kavuşturup Kayseri'ye daha fazla mal ederek Kayseri ile ilgili araştırmalarda tüm dünyanın
kullanımına açmak istiyoruz. Bu açıdan daha fazla desteğe ihtiyaç var. Bu işbirliği ile
merkezin biraz daha kurumsal kimliğe kavuşturularak daha iyi çalışmasına temel olacak.
Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Üniversitemizin bilimsel desteği,
belediyemiz ve diğer kurumların da katkısıyla Türkiye'ye örnek bir çalışma olacaktır." dedi.
"Şehrimiz açısından çok değerli bir çalışma"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de bir taraftan belediyenin asli görevleri olan alt
ve üst yapı çalışmalarını yaparken bir taraftan da şehrin tüm dertleriyle ilgili kaygı çektiklerini
söyledi. Bu anlamda Kayseri için tüm projelerin içinde olmaya gayret ettiklerini vurgulayan
Başkan Çelik, "Kültür ve sosyal hayatın gelişmesine yönelik yatırım ve projelerde yer
alıyoruz. Erciyes Üniversitemizin böyle bir konuda işbirliği teklifi gelince hemen kabul ettik.
Kayseri'nin hafızasının oluşması, tüm bilgi ve belgelerin toplanması, bunların
değerlendirilmesi ve yayınlanması şehrimiz açısından çok değerli bir çalışma olacaktır.
İmzalayacağımız temel bir sözleşme. Hemen akabinde bu iş için uygun mekanın oluşması,
uygun kadroların yeniden dizayn edilmesi konularında çalışacağız. Burada toplanacak bilgi ve
belgelerin tamamının dijital ortamda arşivlendirilmesi, teknik altyapıların sağlanması, tüm
dünyadan bu bilgilerin toplanması ve dünyaya açılması ayrı ayrı iş kalemleri. İnşallah bir
taraftan üniversitemizin akademik yönü bir taraftan belediyemizin dinamik yönü birleşince
Kayseri açısından olağanüstü güzel bir iş çıkacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye
konuştu. Yapılan açıklamaların ardından Kayseri'nin görsel ve işitsel arşivinin oluşturulması
için hazırlanan protokol Başkan Çelik ve Rektör Güven tarafından imzalandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19824.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Misyonerlerin hedefi Müslümanlar değil,
gayrimüslimler
‘Tarih Masalları Amerikalı Misyonerler’ konulu konferansta konuşan Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) Eski Rektörlerinden Prof. Dr. Mehmet Şahin, bilinenin aksine, misyonerlerin asıl
hedefinin Müslümanlar değil, gayrimüslimler olduğunu söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi (ERÜSAM) tarafından ERÜ İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Rektör Prof.
Dr. Mehmet Şahin, misyonerlerin özellikleri, faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili bilgi verdi.
Misyonerlik faaliyetlerinin genelde Amerika menşeili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet
Şahin, 1810 yılından itibaren Amerika tarafından kurulan American Board teşkilatı tarafından
dünyanın birkaç bölgeye ayrıldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Şahin, “Amerikalılar bu teşkilatı
kurup yavaş yavaş genişletmeye başladıktan sonra dünyanın dört bir tarafına misyonerler
göndermişlerdir. Burada amaç bu misyonerler vasıtasıyla dünyanın geri kalan kısmını
Hristiyanlığın ve Protestanlığın ışığıyla aydınlatmaktı. Dolayısıyla birçok gayrimüslimi
bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti de hedefleri arasına girmiştir.” diye konuştu.
Şahin, konuşmasının ardında katılımcıların sorularını yanıtladı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19825.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Hoşgörü tablosu
Kayseri’de Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde, cami, cemevi ve Ermeni mezarlığı yan
yana bulunuyor.
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Battalgazi Mahallesi’nde, yapımında sona gelinen cemevinin hemen yanındaki Ermeni
mezarlığı (maşatlık) ve biraz ilerisinde Bayburt Sokak’ta Karslı Camii bulunuyor. Hatta
maşatlık içerisinde bir bölümde de Bahai İranlıların Mezarlığı yer alıyor.
“Cami, cemevi ve Ermeni mezarlığının bir arada olması dünyada çok nadir görülen bir
durumdur” diyen cemevi görevlisi Veli Kan, Melikgazi Belediyesi tarafından bakımı yapılan
Ermeni mezarlığına ziyaretlerin, özellikle her yıl Kayseri Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde
yapılan Miçing Ayini sonrasında gerçekleştirildiğini ifade etti. İran Bahailerinin de, maşatlık
içerisindeki bir bölümde mezarları olduğunu söyleyen Veli Kan, camiden çıkan insanların
cemevinin bahçe kısmında oturmaya geldiklerini, yeni açılan cemevi ile birlikte konukları için
daha konforlu bir ortam sağlayabileceklerini kaydetti.
Cami cemaatinden Sıtkı Yıldırım ise 40 yıldan bu yana yaşadığı mahallede hiçbir fikir ayrılığı
sorunu ile karşılaşmadıklarını dile getirdi. Sıtkı Yıldırım, “Kimsenin kimseye karıştığı yok,
camiye giden camiye gidiyor; cemevine giden cemevine. Ermeni vatandaşlar da kendi
geleneklerine göre mezarlarını ziyaret ederler. Onlar burada yaşamıyor zaten, İstanbul’dan
geliyor. Biz de onlara hoşgörülü davranırız, çünkü onlar da bizim milletimiz, vatandaşımız”
dedi.
Yine 45 yıldan bu yana mahallede yaşayan Mehmet Güngör de, “Burada Ermenilerin
mezarlığı var, kendi usullerine, adetlerine göre ibadetlerini yaparlar. 5 senedir de Cemevi
açıldı mahallemize. Bize bir sıkıntısı yok” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19826.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Mustafa Kemalpaşa’da kaza: 7 yaralı
Mustafa Kemalpaşa Bulvarında önceki akşam iki aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi
yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarı
Gültepe Parkı yanında meydana gelen trafik kazasında 38 BN 905 plakalı otomobil ile 38 DR
530 plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kazada 38 BN 905 plakalı
otomobil ters dönerken, 38 DR 530 plakalı otomobil ise refüje çıkarak durabildi.
Meydana gelen kazada Y.A.(7), T.G.(23), Ş.D.(58), E.K.G.(4), K.K.(27), A.K.(36) ve G.A.
(11) yaralandı. İtfaiye ekipleri ters dönen otomobilde herhangi bir olumsuz durumun
olmaması için tedbir alırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere
kaldırıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19827.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

15 Temmuz’da mikroptan temizlendik
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit
Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir adına, şehidin memleketi Niğde'de
yaptırılan parkın açılışına katılan Kocaeli heyetiyle Kayseri'de bir araya geldi. Başkan Çelik,
Kocaeli heyetine verdiği yemekte 15 Temmuz sürecine değinerek, "Türkiye ayağındaki
prangadan ve içimizdeki mikroplardan kurtuldu" dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in Harikalar Diyarı'nda Kocaeli heyeti
onuruna verdiği yemeğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
Kocaeli Emniyet Müdürü Levent Yarımel, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu ve
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ile beraberlerindeki heyet katıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu heyet adına Kayseri'nin
misafirperverliği için Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de 15 Temmuz sürecini değerlendirerek "Haince
kalkışmanın bir kez daha tekerrür etmemesini Rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, milletimizin meydanlarda bu vatana
sahip çıkması, Rabbimizin manevi desteği ile 40 yıllık projenin bir gün geçmeden atlatıldığını
vurgulayan Başkan Çelik, "Ayağımızdaki pranganın çıkması ve içimizdeki bu mikrobun
temizlenmesiyle önümüz açıldı. Her şerde bir hayır vardır. Bu olayı ikinci Vaka-i Hayriye
olarak değerlendiriyorum. İnşallah bundan sonra Türkiye'nin önü açık ve yükselişe geçeceğiz.
Artık bu devletin ve milletin önünde kimse duramayacak. Burada olduğu gibi şehirlerimiz
arasında böyle bağ oldukça, bu iyi niyet devam ettikçe, vatandaşlarımız arasında konu vatan
olunca parti farkı gözetmeksizin birlik beraberlik zirve yaptıkça karşımızda kimse duramaz"
dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19828.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Vali Kamçı Şehit Hamamcı’nın mevlidine
katıldı
Vali Süleyman Kamçı, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Furkan Hamamcı için okutulan mevlide
katıldı.
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Vali Süleyman Kamçı, geçen hafta Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlere yönelik
sürdürülen operasyonda şehit düşen Kayseri doğumlu sözleşmeli er Furkan Hamamcı için
okutulan mevlid programına katıldı.
Şehidin, Türk bayrakları asılı olan Turgut Reis Mahallesi Birgül Sokaktaki babaevindeki
mevlid programına katılan Vali Süleyman Kamçı, evin önünde kurulan çadırda şehit yakınları
ile birlikte dua etti. Vali Kamçı, şehidin ailesi ve yakınları ile sohbet ettikten sonra
babaevinden ayrıldı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19829.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Yutma güçlüğünden kurtarıldı
Yutma güçlüğü çeken 72 yaşındaki Ali Kökoğlu, Dünyam Hastanesi'nde ilk defa uygulanan
yöntemle laparoskopik beslenme tüpü takıldı.
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Ali Kökoğlu'nun mezotelyomadan dolayı özefegusta daralma olduğunu ve bu nedenle yutma
güçlüğü çektiğini bildiren Op. Dr. Kadir Dicle, "Hastamıza yaklaşık 3 ay önce özefagustan bir
balon dilatasyonu yaptık. Bununla hasta 2-3 ay idare etti. Daha sonra tekrar kapandı" dedi.
Op. Dr. Dicle, "Mezotelyomadan dolayı özefagus dışarıdan bası vardı. Sonra tekrar balon
dilatasyonu yapmaya çalıştığımızda bu mümkün değildi tamamen kapanmıştı. Daha sonra
hastaya beslenme gastrostomi tüpü takmaya karar verdik. Bunda da normal bir klasik yöntem
vardır bir de laparoskopik yöntem vardır. Klasik yöntem kullanılır genelde laparoskopik

yöntem biraz daha teknik olarak zordur. Ama üstünlükleri vardır. Burada biz de bu hastaya
laparoskopik yöntemle yaptık" diye konuştu.
Op. Dr. Dicle, "Biz de bu hastaya. Üstünlüğü hasta operasyondan hemen sonra beslenmeye
başlayabilir. Cilt kesisi olmadığı için iyileşme süreci çok daha kısadır. Bu gibi üstünlükleri
var. biz de hastamıza bu hastanede ilk kez uygulanan bir yöntemle laparoskopik beslenme
tüpü taktık ve hastamız şimdi şifayla hayatını sürdürüyor" ifadesinde bulundu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19830.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Dış ticaret endeksleri açıklandı
İhracat birim değer endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,6, ithalat birim değer endeksi de
yüzde 7,1 geriledi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.
Buna göre, ihracat birim değer endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 düştü.
Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10, ham maddelerde (yakıt
hariç) yüzde 5,3, yakıtlarda yüzde 13,3 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde
2,2 azaldı.
İthalat birim değer endeksi de söz konusu dönemde yüzde 7,1 geriledi. Endeks geçen yılın
aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,5,
yakıtlarda yüzde 24,4 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 3,1 düştü.
İhracat miktar endeksi yüzde 10,6 arttı
İhracat miktar endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı. Endeks geçen
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde
20,1 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 8,7 artarken, yakıtlarda yüzde 17,1
azaldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19831.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Havacılık ve Uzay Teknolojileri
organizasyonu sona erdi
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın desteğiyle, Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji
Transfer Ofisi tarafından düzenlenen Aeroex 2016 Uluslararası Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Ar-Ge proje organizasyonu sona erdi.
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Uluslararası katılımlı düzenlenen bu organizasyonla ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan, Erciyes Teknopark’ın,
geleneksel sanayi anlayışını teknoloji tabanlı sanayiye dönüştürmek için çalıştığını ve 2023
vizyonunu baz alarak çalışmalarına yön verdiğini söyledi. Aeroex 2016 Uluslararası Havacılık
ve Uzay Teknolojileri Ar-Ge Proje etkinliğiyle, hem bölgedeki yatırımcı ve sanayicinin
gündemine havacılık sektörünü yerleştirmeyi hem de ulusal ve uluslararası boyuttaki
firmalara Kayseri ve bölgesindeki potansiyeli tanıtabilmeyi amaçladıklarını ifade eden Prof.
Dr. Mahmut Doğan, “Türk havacılık tarihi açısından Kayseri'nin önemli bir yeri vardır.
Kayseri, ülke tarihimizdeki ilk uçak fabrikasının açıldığı havacılık merkezlerinden biridir.
Toplam 112 uçağın üretildiği Kayseri Tayyare Fabrikası’nın tesisleri uçak bakım ve onarımı
amacıyla 1950’de Kayseri Hava İkmal ve Bakım Merkezi olmuştur. 2.Hava İkmal Merkezinin
sahip olduğu alt yapı ve insan kaynağı büyük bir potansiyeli de barındırmaktadır. Bununla
beraber Kayseri’de gelişen makine ve imalat sektörü de, havacılık sektörü açısından
Kayseri’nin potansiyelini yansıtmaktadır. Başarılı girişimler gerek bölgemizin gerekse
ülkemizin endüstrileşmiş ülkeler arasında yerini korumasını sağlayacaktır. Bizde Erciyes
Teknopark olarak Aeroex 2016 etkinliği ile Kayseri'deki geleneksel girişimciliğin sınırlarını
değiştirmeyi hedefledik. Aereox 2016 Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojileri Ar-Ge
Proje Organizasyonu için toplam 24 proje başvurusu aldık. Proje değerlendirme komitesinden
geçen projeler arasında Özyeğin Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Altuğ Başol Solving
Thermal Radiation Fast and Accurately projesiyle birincilik kazandı. Firmalar arasında
organize edilen 120 adet B2B görüşme ile sektör temsilcileri birbirleriyle yüz yüze görüşme
fırsatı yakalayıp yeni iş birlikleri geliştirmek adına önemli adımlar attılar.” diye konuştu.
İki gün süren etkinlikle altı yüzün üzerinde katılımcıya ulaştıklarını kaydeden Prof. Dr. Murat
Doğan, “Havacılık ve uzay teknolojileri konusunda Kayseri’nin önümüzdeki yıllarda önemli
bir merkez hale gelmesi için Aeroex gibi etkinliklerin düzenli aralıklarla yapılması adına
Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak çalışmalarımıza devam
edeceğimizi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19832.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

E-ticaret girişimcilerine altın öneriler
Ülkemizde 30 milyar TL hacme yaklaşan e-ticaret sektörü, her geçen yıl birçok yeni
oyuncuya ev sahipliği yapsa da, bu girişimlerin çok küçük bir kısmı başarılı oluyor. Günlük
satışı 1-2 siparişten fazla olan e-ticaret sitelerinin henüz bin rakamına ulaşmadığını söyleyen
ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun, şirketini büyütmek isteyen girişimciler için
önemli ipuçları verdi.
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E-ticaret, Türkiye'deki toplam perakendenin yüzde 2'sinin üzerinde bir hacme sahip. Gelişmiş
ülkelerde bu oranın, Türkiye'dekinin 4-5 katı olduğu göz önünde bulundurulduğunda,
sektörün birçok yeni oyuncuya ve büyümeye açık olduğu görülüyor. Ancak günümüzde
birçok kişi e-ticaret girişiminde bulunsa da, küçük bir kısmı başarılı oluyor.
Sektörün yüzde 90'ından fazla cirosuna sahip, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden
oluşan 40'ı aşkın üyesi bulunan ETİD'in (Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği) Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan Orhun, e-ticaret sektöründe olan girişimcilerin, şirketlerini
büyütmeleri için gerekli olan ipuçlarını paylaştı:
1- Ekip
2- Ne iş yaparsanız yapın, o işi yapanın aslında bir ekip olduğunu unutmayın. Mükemmel
bir ekip hedefi ile olanakların size sağladığı en iyi çalışanlara sahip olun. Bunlara ek
olarak, ekibin liderini seçerken iki kat fazla düşünün. E-ticaret çok dinamik bir alan ve
bu alanda başarıya ulaşmak için analitik, kendini sürekli geliştiren ve diğer tüm
yöneticilik vasıflarına sahip bir e-ticaret yöneticisine sahip değilseniz, başarılı olma
şansınız çok düşecektir.
3- İş planı ve operasyonel süreçleri atlamayınE-ticaret çok hızlı gelişen bir alan ve aynı
zamanda da, çok hızlı aksiyon gerektiren bir yönetim gerektiriyor. Bu nedenle, ilk
siparişinizi almadan çok iyi bir iş planı yapmak şart. Bu iş planı en az üç yıllık
hedeflerinize giden yolları tanımlamıyorsa, başarınız bir tesadüf olacaktır. Bu süreç,
bütün iş yapış şeklinizi, markanızı, müşteriye kattığınız değerleri, pazarlama
sürecinizi, operasyonel etkinliklerinizi gibi bütün detayları tanımlamalıdır. İşe
başladıktan sonra başınızın ağrımasını istemiyorsanız bu süreçler ve prosedürlerin
tamamı hazır olmalı. Eğer bunu yapabilecek yetkinlikte değilseniz, işe koyulmadan
danışmanlıklar alın.
4- Omnichannel ile her alanda kaliteyi yakalayın Eğer halihazırda mağazalarınız varsa,
mağazalarınızla web sitenizi bütünleştirirken doğru adımları atmanız, size çok önemli
avantajlar sağlayacaktır. E-ticaret mağazanızı açarak yeni bir mağaza değil, yepyeni
bir kanal yaratıyorsunuz. Bu nedenle, konuyu geniş düşünmek gerekiyor.
Omnichannel ile sadece mağazadan iade veya teslimat düşünmekle kendinizi
sınırlandırmayın. Omnichannel ile her iki kanala daha fazla trafik yaratmayı ve daha
fazla değer katmayı hedeflemelisiniz.
5- Emek harcayın

6- E-ticaretin en güzel yanlarından bir tanesi, ne kadar emek verilirse, o kadar başarıya
ulaşmanın mümkün olmasıdır. Bunu kendiniz için bir avantaj haline getirin. Çünkü,
halihazırda rakipleriniz bunu yapıyor veya kısa zamanda bunu yapan bir rakiple
karşılaşacaksınız. Ne satıyorsanız onu çok iyi anlatın, avantajlı olduğunuz ürünleri çok
iyi pazarlayın ve giderlerinizi hep çok sıkı kontrol edin. Maliyet avantajlarınızı
fiyatlarınıza yansıtarak çok önemli hacimler yakalayabilirsiniz.
7- Kendinizi geliştirin Bu işe soyunduysanız, kendinizi büyük bir denizdeki küçük bir
sandalda bulacaksınız. Eğer kendinizi sürekli geliştirip deneyimlerinizden iyi dersler
çıkartır ve doğru analizler yaparsanız, altınızdaki sandal koca bir transatlantiğe
dönüşecek ve siz, dalgalarla boğuşmak yerine onlarla dans edeceksiniz.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19833.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Şehit yakınlarına ÖTV’siz araç
Şehit ailelerinin alacakları araçlar ile yenilenecek ticari araçlar özel tüketim vergisinden muaf
tutulacak.
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Şehit yakınlarının taşıt alımları ile ticari taşıtların yenilenmesinde Özel Tüketim Vergisi
(ÖTV) istisnasına ilişkin usul ve esasları içeren tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Maliye Bakanlığı'nın, Özel Tüketim Vergisi 2 Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'ne göre, şehit eş veya çocuklarından birinin, eş ve
çocuğun olmaması halinde şehidin anne veya babasından birinin alacağı "1600 cm³ veya
altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip,
steyşın vagon gibi taşıtlar; eşya taşımaya mahsus 2800 cm³ veya altında motor silindir
hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pikap gibi taşıtlar ile motor silindir hacmine
bakılmaksızın motosikletler"den bir defaya mahsus ÖTV alınmayacak.
Söz konusu istisnadan aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü
sayılanlardan, vazife malulü Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatının
emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelinden hayatını kaybetmiş olanların eş veya
çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus
yararlanabilecek.
İstisnadan yararlanma hakkı, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün kardeşi, yeğeni,
kayın hısımları gibi başka bir yakını tarafından kullanılamayacak.
Harp veya vazife malulünün hayatını kaybettiği tarih itibarıyla eşi veya çocuğu bulunması
halinde, bu haktan münhasıran eş veya çocuk yararlanabilecek. Eş veya çocuğun bu haktan

herhangi bir nedenden dolayı yararlanmaması, anne veya babanın istisnadan yararlanma
hakkını sağlamayacak. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19834.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kayseri’de 27 bin traktör var
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nde alınan bilgilere göre (TZOB) Kayseri’de traktör sayısı bir
önceki yılın ağustos ayında 26 bin 123 olan traktör sayısı bu yılın aynı ayında 27 bin 330’a
ulaştı.
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayı itibarıyla
son bir yıllık dönemde traktör sayısındaki artışın 70 bini aştığını bildirerek, “son bir yıllık
dönemde traktör sayısı ülke genelinde 70 bin 70 artarak 1 milyon 669 bin 35’den 1 milyon
739 bin 105 adede çıktı” dedi.
Kayseri’de de arttı
Bir önceki yılın ağustos ayında 26 bin 123 olan traktör sayısı, bu yılın ağustos ayı itibarıyla
27 bin 330’a yükseldi. Bu sayı geçtiğimiz ay 27 bin 260 olarak açıklanmıştı.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2015 yılı Ağustos ayında ülke genelinde 1 milyon 669 bin 35
olan traktör sayısının Temmuz 2016’da 1 milyon 733 bin 851’e, Ağustos 2016’da ise
Temmuz’a göre 5 bin 254 artışla 1 milyon 739 bin 105’e ulaştığını belirtti. Bu dönemde
traktör sayısı artışında 3 bin 284 adetle Konya’nın ilk sırayı aldığı bilgisini veren Bayraktar,
Konya’yı 2 bin 954 adetle Manisa’nın, 2 bin 526 ile İzmir’in, 2 bin 342 ile Bursa’nın, 2 bin
271 ile Gaziantep’in, 2 bin 161 ile Aydın’ın, 2 bin 120 ile Ankara’nın, 1976 ile Denizli’nin,
1776 ile Sakarya’nın, 1701 ile Balıkesir’in, 1677 ile Adana’nın, 1548 ile Afyonkarahisar’ın
izlediğini bildirdi.
-En fazla artış Konya’daAğustos ayında traktör sayısının Konya’da 244, Ankara’da 208, İzmir’de 201, Gaziantep’te
190, Bursa’da 154, Manisa’da 147, Afyonkarahisar’da 131, Sakarya’da 127, Yozgat’ta 118,
Denizli’de 114, Diyarbakır ve İstanbul’da 113, Aydın ve Erzurum’da 112, Tekirdağ’da 108,
Şanlıurfa’da 104, Antalya’da 100, Kayseri’de 70 adet arttığını belirten Bayraktar, şunları
kaydetti:
“Toplamda Manisa, 82 bin 705 ile birinciliğini korudu. Manisa’yı 82 bin 522 ile Konya, 60
bin 640 ile İzmir takip etti. Balıkesir’de traktör sayısı 60 bini, Sivas’ta 30 bini ilk kez geçti.
Balıkesir’de traktör sayısı 60 bin 79’u, Bursa’da 59 bin 866’sı, Ankara’da 51 bin 421’i,
Adana’da 49 bin 651’i, Samsun’da 49 bin 31’i, Denizli’de 47 bin 306’sı, Antalya’da 44 bin
583’ü, Aydın’da 42 bin 709’u, Afyonkarahisar’da 40 bin 174’ü, Tokat’ta 39 bin 398’i,
Çorum’da 37 bin 964’ü, Sakarya’da 35 bin 984’ü, Şanlıurfa’da 35 bin 163’ü, Mersin’de 32
bin 808’i, Kütahya’da 32 bin 101’u bulunuyor. Çanakkale’de 31 bin 635, Yozgat’ta 30 bin

924, Gaziantep’te 30 bin 538, Edirne’de 30 bin 509, Sivas’ta 30 bin 80 traktör bulunuyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19835.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Karbonat ve limonla diş beyazlatılmaz!
Siz de sararmış dişlerinizin renginin 7-8 tona kadar açılmasını istiyorsanız, mutlaka diş
hekiminize başvurun. Çünkü evde kendi çabalarınızla dişlerinizi beyazlatmak için
kullandığınız limon, karbonat gibi maddeler dişlerinizi aside boğup zarar verirken sadece 1-2
ton fayda sağlayabiliyor.
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"Günümüzde pek çok diş beyazlatma yöntemi mevcut. Bunlardan bazıları evde
uygulanabilirken, bazılarının sadece diş hekimi tarafından muayenehanesinde uygulanması
gerekmektedir" diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, diş beyazlatma işlemi ile ilgili bilgiler
verdi...
Yediğimiz gıdalardan dolayı renklenme oluşur
"Dişlerimiz üç katmandan oluşur; en içten pulpa dediğimiz damar ve sinirlerin olduğu bölge,
onun dışında dentin dediğimiz açık sarı renge sahip bölge ve en dışta da vücudumuzdaki en
sert yapı olan ve dişin de en sert bölümü mine tabakası bulunur.
Mine tabakası çok ince tüplerle dentin tabakasına bağlıdır. Mikronlarla ifade edebileceğimiz
genişlikte çok ince ve içi sıvı dolu olan bu tüpler zaman içinde yediğimiz gıdalardan dolayı
renklenmeye başlar. Bu tüplerin içindeki sıvının renklenmesi ile dişlerimiz olduğundan daha
sarı görünür ve kişiler bu noktada dişlerini beyazlatma ihtiyacı hissederler."
24 saat sonra hassasiyet kaybolur
"Beyazlatma işlemindeki amaç, bu tüplerin içindeki sararmış sıvının tekrar mümkün
olduğunca fazla şeffaf sıvıyla yer değiştirmesidir" diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Bu
sayede mine tabakasının rengi açılır, şeffaflaşır ve diş eski halinden çok daha beyaz
görünmeye başlar. Diş hekimleri tarafından yapılan beyazlatma işlemlerinde bazı durumlarda
dişte bir günlük hassasiyet oluşmasının sebebi de bu tüplerin temiz hale gelmesi ve sıcağısoğuğu eskiye oranla daha fazla hissetmesidir. 24 saat içinde bu hassasiyet kaybolur ve diş
eski haline göre 7-8 ton daha açık renkte görünmeye başlar" dedi.
Limon ve karbonatla dişlerinizi aside boğmayın
"Beyazlatıcı diş macunları ile yapılan beyazlatma işleminde mine tüplerinin sadece yüzeye
yakın olan kısımları temizlenebilmekte ve diş 1-2 ton daha açık görünebilmektedir. Tabii
temizlenen bu bölgeler alınan gıdalarla tekrar renklendiğinde, diş eski rengine dönecektir"
diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, doğal maddelerle dişlerin temizlenmeye çalışılmasının
vereceği zararları da anlattı:
"Limon ve karbonat gibi maddelerle yapılan beyazlatma işleminde, asidik olan limon ile
bazik olan karbonat tepkimeye girer ve karbondioksit gazı köpürerek açığa çıkar. Bu

köpürmeye fırça ile yaptığımız mekanik temizleme de eklenince; mine tüplerinin başlangıç
bölgelerindeki kirlerin temizlenmesi ve köpürme sayesinde mine tüplerinden dışarı çıkması
sağlanır. Ancak bu riskli bir işlemdir. Çünkü dişlerimize kontrolsüz miktarda asit ve baz aynı
anda uygulanır. Eğer bu uygulamayı çok sık yapıyorsak dişlerimiz daha dayanıksız hale gelir
ve daha kolay çürüyebilir."
"Son zamanlarda moda olan aktif karbon ile diş beyazlatma işlemi ise kesinlikle kömürle
beyazlatma olarak algılanmamalıdır. Kömür elde edildiği kaynağa bağlı olarak çok zehirli bir
maddedir ve ağız mukozasından emilimi ile vücutta olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Aktif
karbon ile diş beyazlatma işlemi, steril aktif karbon temin edilmesinin zor olması nedeniyle
sadece aktif karbonlu diş macunları ile yapılmalıdır. Aktif karbonlu diş macunları da diğer diş
beyazlatıcı diş macunları gibi dişlerin rengini 1-2 ton açar."
Özgüvenle gülümserler
"Diş hekiminde beyazlatma işlemi yaptırmak isteyen hastaların en çok sorduğu soru; bu
işlemin dişlere zarar verip vermeyeceği oluyor" diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Diş
hekimlerinin kliniklerinde kullandıkları maddelerin kaliteli ve bozulmamış olması çok
önemlidir" diyerek uyarıyor:
"İyi bir diş beyazlatıcı madde ile yapılan diş beyazlatma işlemi hem dişlere zarar vermez, hem
de oldukça iyi sonuçlar vererek hastalarımızın yüksek bir özgüvenle gülümsemelerini sağlar."
Diş alabileceği en doğal rengi alır
Kaliteli bir beyazlatıcı madde markasının yaptığı araştırmada, ortodontik tedavi amacıyla
çekilecek olan sağlam bir dişe 6 ay boyunca her gün diş beyazlatma maddesi uygulanmış ve 6
ay sonunda bu diş çekilerek mikroskop altında incelenmiş. Yapılan incelemede, dişin
beyazlatma maddesi sebebiyle hiçbir bozulmaya uğramadığı gözlemlenmiştir. Tabii ki diş
hekimlerinin bu beyazlatıcı maddeleri sadece 1 veya 2 seans uygulamaları yeterlidir. Bu
uygulamalar sonucunda diş alabileceği en doğal beyaz rengi alır.
Sonuçlar yüz güldürücü
Hastalarımızın en çok sorduğu ikinci soru ise, "Beyazlatma işlemi sonucunda dişlerin
porselen tabak gibi açık ve hoş olmayan bir renge sahip olup olmayacağı" diyen Diş Hekimi
Pertev Kökdemir, "Beyazlatma işlemi ile yapay bir beyazlık elde etmek mümkün değil.
Yapılan beyazlatma işlemi ile dişlerimiz kendi doğal beyazlığına kavuşur ve bu beyazlık her
bir kişi için farklıdır. Bu nedenle de sonuçlar oldukça yüz güldürücü" diyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19836.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Çandıroğlu’ndan şaşırtan ziyaret
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 'Yarın Sizdeyiz Projesi' kapsamında Salih
Avgın Paşa Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Güner İpek’i evinde ziyaret etti. Öğrenci Güner
İpek’in babası Yasin İpek, ziyaretin şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yarın Sizdeyiz Projesi', 2016-2017 yılında da
devam ediyor. Proje kapsamında Salih Avgın Paşa Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Güner İpek’i
okul yönetimi ve öğretmenleri ile beraber evinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz Çandıroğlu, şimdiye kadar 100 bin öğrencinin öğretmenleri tarafından evlerinde
ziyaret edildiğini söyledi. Çandıroğlu, “Eğitimin 3 temel ayağı vardır. Bunlardan bir tanesi
okul, birisi aile diğeri ise çevredir. Bu üçü arasındaki iletişim ne derece sağlıklıysa eğitim
sürecinden beklentimiz de o kadar yüksek olur. Öğretmenlerimizin ve okul idarecilerimizin
çocuklarımızı evlerinde görmeleri, hangi şartlarda, hangi imkanlarda hayatlarına devam
ettiklerini bilmeleri ve buna göre çocuğumuzu tekrar değerlendirmeleri bu projeyi atfeden en
önemli noktada duruyor. Dolayısıyla bu hiçbir zaman azımsanacak, önemsenmeyecek bir
nokta değil. Bizim olmazsa olmaz projelerimizden, hiçbir taviz vermeden ve üzerinde özen
göstereceğimiz projelerden birisi olması dolayısıyla burada zaten. Geldiğimiz zamanda ne
kadar da doğru olduğumuzu ve öğretmenlerimizin aile ve çocukla olan iletişimden ve bu
diyaloglardan çıkardığımız zaman bu projeye hiç ara vermeden bütün imkanlarımızı seferber
ederek devam ettirmemiz gerektiğini bir defa daha görüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Yürütülen projeler hakkında bilgiler veren Çandıroğlu, “Bu projenin yanı sıra engelli
çocuklarımız için yürüttüğümüz eğitimde engel kalması diye bir projemiz var. O biraz daha
özel bir çalışma. Sadece bizimle alakalı değil çocuklarımızın belediyeler ve Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü gibi başka kurumlarla çözülmesi gereken problemler varsa biz o
noktada da elimizden geldiği kadar aracılık yapıyoruz. Diğer yürüttüğümüz projeler
noktasında ailelerimizi bilinçlendirmek açısından da bu proje önem atfediyor. Geçmişim
Geleceği Projesi ile adlandırdığımız proje ile mekanlarımızda öğrencilerimiz tarihi eserlerde
ders işliyor. Milli ve manevi değerlerimizi ayakta tutmak ve ecdadımızı tanıma anlamında
yürütmüş olduğumuz birçok proje var.” diye konuştu.
2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 100 bin öğrenciyi daha ziyaret etmeyi hedeflerini
kaydeden - İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
“Şimdiye kadar Kayseri’de 100 bin öğrencimiz öğretmenler tarafından bu şekilde evlerinde
ziyaret edildi. Ben bu sayının hiç az olmadığını ve çok önemli bir yerde olduğunu
düşünüyorum. Bu projeleri ile bir çocuğumuzun kendi hayatında ve ailesinin yanında
kendisini biraz daha değerli hissetmesine katkı sağlayabiliyorsak ve çocuğumuzun oradan
bize samimi bir bakışını görebiliyorsak bu proje yerini buluyor demektir. Şimdiye kadar 100
bin öğrenci ziyaret edildi. Amacımız, bu 100 binin üzerinde bir o kadar daha koymaktır.
2016-2017 yılını kapattığımızda en azından 100 bin öğrencimize daha bu şekilde ulaşmayı
hedefliyoruz.”
Öğrenci Güner İpek’in babası Yasin İpek, “Müdürümüz bugün sürpriz bir ziyaret
gerçekleştirdi. Bu ziyaretin şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir eğitimci olarak
şimdiye kadar hep makamlarında gördüğümüz ve uzak kaldığımız simaların halkla iç içe
olması, öğrencilerle kaynaşması ve okul idaresi ile öğrencileri ziyaret etmesi bizleri mutlu
ediyor” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19837.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kayseri'de 2 hakim ve 2 savcı tutuklandı
Kayseri'de, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından 'Bylock' kullandığı tespit
edilen 2 hakim ve 2 savcı gözaltına alındı. Şahsılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi.

15 Ekim 2016 Cumartesi 11:30

HSYK tarafından 'Bylock' kullandığı tespit edilen 184 hakim ve savcı meslekten ihraç
edilmişti. 182 kişi arasında yer alan Kayseri Adalet Sarayı'nda görevli 2 hakim ve 2 savcı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına
alındı. Gözaltına alınan 2 hakim ve 2 savcı, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından
adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 2 hakim ve 2 savcı, tutuklanarak cezarvine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19838.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

“CHP VE HDP'YE OY iSTEDiLER”
Boydak Holding’in bazı ortak ve hissedarları savcılığa verdikleri ifadelerinde Boydak
Holding yöneticilerinin FETÖ’ye yardım ettikleri, zekât ve himmet adı altında kâr
paylarından kesinti yaptıkları, aile içinde bu konuda kavga çıktığını söylemiş...
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Kayseri’deki FETÖ soruşturması kapsamında aralarında Hacı Boydak ve Memduh Boydak’ın
da bulunduğu yöneticileri tutuklanan Boydak Holding’in bazı ortak, hissedar ve eski
çalışanlarının Boydaklar aleyhine ifade verdiği ortaya çıktı. Savcılığa verilen ifadelerde
Boydak Holding yöneticilerinin FETÖ’ye yardım ettikleri, zekat ve himmet adı altında
ortakların rızaları dışında kâr paylarından kesinti yaptıkları, aile içinde bu konuda kavga
çıktığı iddia ediliyor. Holding hissedarlarından Arif Budak’ın ifadesi şöyle:
“Boydak Holding A.Ş.’nin yüzde 1.77 hissedarıyım. Yaklaşık dört yıldır kar paylarından ciddi
oranda zekat adı altında bir para kesintisi yapıldı. Hesaplarımıza kar payı olarak giren paranın
büyük bir kısmı bizim müdahalemiz olmadan, yani bu konuda yazılı bir talimat vermeden

zekât adı altında geri alındı. Hesaplar incelenirse ortaya çıkar. Çekilen paralara
ilişkin dekontlardaki imzaların bana ait değil.
‘HDP’ye oy istediler’
17-25 Aralık’tan önce çiğ köfte daveti adı altında Memduh Boydak ve Mustafa Boydak’ın
evlerine ailece davet edildik. Davetlerde Mehmet Yıldız isimli şahıs da vardı. Hoca olarak
tanıtılıyordu. Bu şahsın şirkete de gelip gittiğini, himmet ve zekat adı altında para
toplandığını, toplanan paraları veya çekleri aldığını, sonra bu çeklerle tekrar İstikbal
grubundan çekyat kanepe gibi eşyalar aldığını duymuştum. Ayrıca şirketten de bağışlar
yapıldığını, büyük bağışların ise Hacı Boydak tarafından yapıldığını, paraların 90’ının FETÖ
örgütüne gittiğini düşünüyorum. Memduh Boydak ayrıca fason iş yapan şirketlerden himmet
kesintisi yapıyordu. 7 Haziran seçimlerinden önce özellikle (damat) Murat Bozdağ’ın
Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretlerini duydum. Hatta seçimlerde Ak Parti’nin daha az oy
alabilmesi için köylere giderek oradaki oylarını CHP veya HDP’ye vermeye ikna etmeye
çalıştığını bizatihi söyledi.”
‘Aile içinde tartışma çıktı’
16 yıl Boydak Holding’de idari ve sosyal işler müdürü olarak çalışan, eski Hacılar Belediye
Başkanı Ekrem Baktır ise şunları anlattı:
“Özellikle Memduh Boydak ve Hacı Boydak’ın, Fetullah Gülen Grubu ile yakın bir ilişki
içerisinde olduklarını bu süreç içerisinde hem yaşadım hem de gördüm. Aktif olarak çalışan
Memduh Boydak’tır. Hacı Boydak biraz daha perde arkasında yer alır. Mustafa Boydak bu
kişilerin kardeşleri olmasına rağmen cemaat içerisinde yer almamış, bu işlere karşı çıkmıştır.
Bu sebeple kardeşleri arasında kavga dahi yaşanmış, Mustafa Boydak şirketten uzaklaştırılıp,
bir hafta HES Kablo’ya gönderilmiştir. Holdingin yönetim kurulunda bu konu ile ilgili sert
kavgalar yaşandığını biliyorum. Bu tartışmaların konusu Mustafa Boydak’ın ‘Biz
devletimizin yanında olmamız lazım, neden bu şekilde davranıyorsunuz!’ şeklindeki
çıkışlarıdır. Hacı Boydak, Memduh Boydak ve Şükrü Boydak ise ‘Sen ne biliyorsun, bu
tartışma farklı tartışma, sizin bilmediğiniz konular var’ diyerek karşı çıktıklarını ve bu sebeple
tartışmanın yaşandığını duydum.
Zaman’a abone yaptılar
Cemaate bağlı Mehmet Yıldız Hoca, Sıddık olarak bildiğim hoca, özellikle Memduh Boydak
ve Hacı Boydak’ı sık sık ziyaret ederdi. Cemaatin hoca grubu Mustafa Boydak’tan
hoşlanmazdı. Çalıştığım dönem içerisinde ben dahil idari büroda çalışan birçok arkadaş
Zaman gazetesine bilgi ve istekleri dışında abone yaptırıldı. Cemaate ait kitap ve yayınlar
personele dağıtıldı. Cemaate ait ev ve yurtlardaki kanepe ve yataklar yine holding tarafından
karşılandığını biliyorum.”
kaynak: Milliyet
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19839.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Kucağında çocuğuyla adliyeye götürüldü
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda 3 bin 900 paket kaçak
sigara ele geçirilirken olayla ilgili 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan çalışmada 46 plakalı minibüsün doğu illerinden Kayseri'ye kaçak
sigara getireceği ihbarı alındı. İhbarı alan ekipler, Kayseri - Sivas Karayolu üzerindeki
uygulama noktasında 46 plakalı minibüsü durdurdu. Ekipler tarafından minibüste yapılan
aramalarda, doğal boşluklara gizlenmiş halde 3 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak S. O., Y. O. ve Y. K.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.
Kucağında çocukla sağlık raporuna geldi
Öte yandan, gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Şüphelilerden birinin kucağındaki
çocukla sağlık kontrolüne gelmesi dikkat çekti.
Şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19840.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Yeni doğan bebek eroin krizine girdi
Konya'da hamilelikte de uyuşturucu kullanmaya devam eden 19 yaşındaki E.T.'nin dünyaya
getirdiği bebeğin de eroin yoksunluğu nedeniyle kriz geçirdiği ortaya çıktı.
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Konya'da yaşayan E.T. adlı genç kız, iki yıl önce lise 3. sınıfta okurken aynı okuldaki R.T. ile
tanıştı. Aniden ortadan kaybolan genç kız, 1 hafta sonra annesi F.T.'yi arayarak, "Ben R.T. ile
birlikteyim. 18 yaşıma girince evleneceğiz." dedi.
EROİNMAN İLE EVLENDİ, BAĞIMLI OLDU
18 yaşına girince iki genç resmi nikâhla evlendi. Ancak E.T.'nin hayatı kâbusa döndü. İddiaya
göre uyuşturucu bağımlısı olan R.T., E.T.'yi önce eroine alıştırdı, ardından kendisi gibi

torbacılık yapmaya zorladı. Eroinman olan E.T. bir süre sonra hamile kaldı ve gebelik
süresince de uyuşturucu kullanmayı sürdürdü.
OTOBÜSTE DOĞUM SANCISI TUTTU
Yaşadıklarına dayanamayan E.T., 6 Ekim'de annesini arayarak "Çok kötüyüm, yalvarırım
kurtarın beni." dedi. Anne, Denizli'de olduğunu öğrendiği kızını otobüsle eve götürmek istedi
ama yolda eroin krizine giren E.T., annesinden kaçtı. Yeniden Denizli'ye dönmek için otobüse
binen E.T.'nin doğum sancısı tutunca otobüs şoförü, güzergâhı değiştirip genç kadını
hastaneye götürdü. 19 yaşındaki E.T., Denizli Devlet Hastanesi'nde 2 kilogram ağırlığında bir
kız çocuğu dünyaya getirdi.
BEBEK DE KRİZE GİRİYOR
Annesinin S. adını verdiği bebeğin vücudunda eroin bulundu. Anne ve bebeği,
ambulansla Konya
Selçuk
Üniversitesi Tıp
Fakültesi
Hastanesi'ne
sevk
edildi. Bebek Yenidoğan Servisi'nde tedavi altına alındı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Murat Konak, "Bebeğin genel sağlık durumu iyi. Ancak sık aralıklarla halk
arasında 'eroin krizi' denilen yoksunluk krizlerine giriyor. Bu nedenle titreme ve aşırı ağlama
ile birlikte kasılmalar meydana geliyor. Şu an bebeğimizi sessiz bir odada tek başına
tutuyoruz. Anne ile olan bağını koparmamaya dikkat ediyoruz. Tedavisi devam edecek. İleriki
dönemlerde nörolojik ve psikolojik sıkıntılar yaşaması kuvvetle muhtemel. Aynı zamanda iç
organlarda da uyuşturucu nedeni ile az gelişmeye bağlı sağlık sorunları da çıkabilir." dedi.
ANNE DE TEDAVİYE BAŞLAYACAK
Anne E.T.'nin de uyuşturucudan kurtulmak için önümüzdeki günlerde tedaviye başlayacağı
belirtildi. Bu arada bebeğin babası R.T.'nin 'uyuşturucu temin etmek, kullanmak" suçlarından
5 yıl denetimli serbestliğe tabi tutulduğu ve karakola gidip imza attığı belirtildi.
"BEBEK ANNEDEN ALINMALI"
Prof. Dr. Arif Verimli, olayla ilgili "Yeni doğan bebekte 3 ay kadar eroin etkileri görülebilir.
Çocuğun eroinman olduğu söylenemez. Bağımlılık sadece organik değil psikososyal
faktörlerce de belirlenen bir şey. Bağımlı doğmaz çocuk. Uygun bir çevrede yetişirse bağımlı
olmaktan kurtulur. O çocuğun sağlığı bakımından anneden mutlaka alınması
lazım. Türkiye'de böyle 1-2 vaka gördüm. Birinde Sosyal Hizmetler çocuğu anneden aldı."
dedi.
ABD'DE 110 BEBEK ÖLDÜ
Hamilelikte uyuşturucu kullanımına bağlı olarak bebeklerin bağımlı doğması daha
çokABD'de görülüyor. ABD'de son 10 yıldır 130 binden fazla bebeğin uyuşturucu
bağımlılığıyla doğduğu belirtiliyor. 2010'dan bu yana ise 110 bebeğin anne karnında ya da
anne sütünden uyuşturucu aldıkları için hayatını kaybettiği kaydediliyor. (Kaynak:Habertürk)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19842.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

“Toprağın altında savaş uçağı olması
muhtemel metal yapılar tespit edildi”
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, bazı gazetelerde yer alan kentte "toprağa
gömülü savaş uçakları bulunduğu" yönündeki haberlere ilişkin, "İlk aldığımız bilgilere göre
toprağın altında savaş uçağı olması muhtemel metal yapılar tespit edildi" dedi.
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Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Fetullahçı Terör
Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından ara verilen "nöbetçi vekillik" uygulamasının
yeniden başladığını söyledi.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karayel, ikinci Kurtuluş Savaşı olarak
nitenlendirdiği FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan vatandaşların, kimsenin erişemeyeceği
bir makama eriştiklerini belirtti.
Emperyalist güçlerin Türkiye içindeki hainleri her dönemde kullandığını vurgulayan Karayel,
"FETÖ ile mücadele sonuna kadar devam edecek. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça yeni adımlar
atılacak. Bu işin bir de ticaret ayağı var. Darbe girişiminin ardından bir çok şirkete kayyum
atandı. Burada kayyumların öncelikli hedefi bu şirketleri zarara uğratmak değil, şirketlerin
karlarının daha yukarılara ulaştırmak olacaktır" diye konuştu.
Karayel, Fırat Kalkanı Harekatı'nın da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı tehdit oluşturan
unsurların sınırlarımızdan temizlenmesi amacıyla yapıldığının altını çizdi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın "Gerekirse Fırat'ın doğusuna da geçeriz" açıklamasını hatırlatan
Karayel, "Tehdit nereden gelirse oraya müdahale ederiz" ifadelerini kullandı.
Karayel, yurt içinde PKK ile mücadelenin de hızla devam ettiğini kaydederek, "Son
zamanlarda PKK'ya karşı başarılı operasyonlar yapılıyor. Kışın konaklamalarını da
engellersek büyük bir darbe vurmuş oluruz" diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başika'daki varlığının kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğine
dikkati çeken Karayel, Türk ordusunun bazı devletler gibi emperyalist amaçlarla Irak'ta
bulunmadığını, hem Irak'ın hem de Türkiye'nin güvenliği için orada olduğunu kaydetti.
Karayel, FETÖ mensubu askerlerin ordudan atılmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha
başarılı operasyonlara imza atmaya başladığını belirtti.
Milletvekili İsmail Emrah Karayel, bir gazetecinin "Kayseri'de toprağa gömülü savaş uçakları
bulunduğuna" ilişkin haberleri hatırlatması üzerine de şöyle konuştu:
"Resmi açıklamaların yapılmasını bekliyoruz. İlk aldığımız bilgilere göre toprağın altında
savaş uçağı olması muhtemel metal yapılar tespit edildi. Çeşitli unsurlar tespit edildi. Bizim
bildiğimiz kadarıyla çıkarılma işlemi gerçekleşmedi. Bu, eğer gerçekse, ülkemizin nasıl geri
bırakıldığının en önemli göstergelerinden biri olacaktır. Bu uçakların bir kaç tanesi müzede
sergilenecektir. Bunu da yakından takip ediyoruz.

Eğer ortaya çıkarsa Kayserimizde belki dünyada hiç bir müzede olmayan bir kaç savaş uçağı
sahibi olacak. Yeni nesiller bunları gördükçe bizim ne yapabileceğimizi, neleri yaptığımızı,
aslında bunların nasıl elimizden alınarak geri bırakıldığımızı anlayacaklardır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19843.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Ahmet İslamoğlu Hoca'nın vasiyeti ortaya
çıktı
Üç gün önce vefat eden Ahmed İslamoğlu Hoca'nın vasiyeti ortaya çıktı. İşte Develili Ahmed
İslamoğlu'nun anlamlı vasiyetnâmesi:
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Günümüzde yaşayan önemli alimlerden görülen Ahmed İslamoğlu, üç önce tedavi gördüğü
hastanede vefat etti. Kayseri'nin Develi ilçesinde ikamet ettiğinden ötürü kendisi
Develili Ahmed İslamoğlu olarak biliyordu. 80 yaşında vefat eden İslamoğlu'nun
vasiyetnamesi ortaya çıktı. İşte Develili Ahmed İslamoğlu'nin Vasiyetnâmesi
VASİYETNÂMEM
ب سم هلل ال رحمن ال رح يم
دملل
القمخ هلل اللص دذح المتو ةالقيتا ااخان اخل سرا ى ةالالذتا ةالسصل وذل اًتلمم ة ريمم ةوييل و تبمم قمخ يذل
وذيع ةًذم حدذع ًراحم ة مرسا مي سراى ةوذل ًلع ة يقمبع دير ال ذح ال الع...دال ة ةال ر ومدا ةال ت اتى
 ام. ن م هلل ةن م نليع ااحدتع. ة وهخ ع قمخسا ورخن ةاًتلع ك رش بدخن. وهخ ع كنلع نك ةحخن ك ورلال لع:م بدخ
.ال دظ يم
 يخق. ن ال يت ةن هم ي تتع.يس وائ اة ال متو
Sevgili, Muhterem Evlâd-ı İyâlim ve Yakınlarım!
Evvelâ nefsime ve cümlenize Cenâb-ı Hak’dan ittikâyı tavsiye ederim. İnanç ve itikadım ال قمخ هلل- Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat inancıdır. Bunca senelik irşâd hayatımda bu inancı
yaşadım ve Allah için yaymaya çalıştım. Her kim hakkımda bundan gayrısını iddia ederse o,
yalancı bir müfterîdir. Muhâkemeleşmemiz mahkeme-i kübra’ya aittir.
İtikâden mezhebim Matûridî, amelen Hanefîdir. Meşreben Nakşîbendî ve Kâdirî tarîkına
mensûbum. Dedelerimiz bir kaç asır evvel Arabistan’dan Türkiye’ye gelip yerleşmiştir.
Şeceremizin Sâdât-ı Kirâm’a mülhak bulunduğu sabittir. Ancak şecerenin gaybûbeti ile bunun
resmen ifşâ ve isbâtı mümkün olmamıştır. ()نللا دعع للعلا
Ancak şurası unutulmamalıdır ki, Cenâb-ı Hak katında kulun değeri soy sopla olmayıp ancak
takva ve tâat iledir.
“Ne sâl iledir, ne mal iledir,
Beğim ululuk kemâl iledir.”
Nakşibendî tarîkına intisabım fiilen ve resmen, H. Mahmud Hakkı Sâmi (Ramazanoğlu)
Seyhanî Hazretlerine, miladî 1954 yılında, on yedi yaşındayken vukû bulmuştur.

Seyr-i sülûk’u tekmil edememekle beraber gençliğimin baharında şeriata riayetim, tarikat ve
üstazlarıma muhabbet ve teslimiyetim nispetinde bu ulvî yoldan istifade ve istifâza eyledim.
Envâr’a nâil oldum. Rûhânî hazz-ı saadete mazhar oldum. نلل دلحلا
Terzilik mesleğinde iken ilim yoluna intisabım ise, Üstazım Yahyalı’lı H. Hasan Efendi
Hazretlerinin teşvik ve himmetleriyle oldu. 1948 senesinde on iki yaşındayken kendilerini
gördüm ve candan âşık oldum. 1953 senesine kadar beş sene muhabbet ve hicranları ile yanıp
kavruldum. 1953 senesi 1 Haziran Pazar ertesi günü ikindi namazını müteakip Develi’de ilk
mülâkat ve sohbet-i seniyyeleri ile müşerref oldum. Daha ilk sohbette büyük bir teveccühâtı
bâtınıyyeye mazhar oldum. Gönül ve gözlerimizi cilây-ı fuyûzatla parlattılar نلل دلحلا.
İmam Gazalî rahmetullahi aleyh hazretlerinin “El Munkizu Mine’d-Dalâl” isimli kitabında
buyurdukları gibi: “Bir kimse ne kadar ilim ve malûmat sahibi olursa olsun sûfiyye
hazerâtının ahlâk ve âdâbı ile mütehallık ve müeddeb olmaya muhtaçtır.” Ancak işin başı
şeriattır.
“Şeriattır cümle işlerin başı, Şeriatsız tarikat şeytan işi”
Keza;
Şeriatsız tarîk olmaz,
Cahil sofu dinin bilmez,
Belki camiye de gelmez,
Bu kavimden kaçmak lazım.”
buyurulduğu gibi Hak yolun ölçüsü şeriattır.
Şeriatın hilafına olan hâl, ahvâl, aşk, şevk, keşif, kerametin hepsi bâtıldır.
Sevgili ehl-i iyâl ve evlatlarım!
Rabbıma taalluk eden, namaz, oruç, hac, zekat, fıtra ve kurban gibi farz ve vacib olan kulluk
vazifelerimde kusur ve sehvü nisyânımın dışında, borcumun olmadığına kat’i kanaatim
hâkimdir, elhamdülillahi teâlâ.
Ömür boyu devletten alınan maaşla vazifey-i imamette ve hitâbette bulundum. Zaruret
olmadıkça haftalık ve senelik izinlerimi de kullanmamaya gayret gösterdim. Binaenaleyh
vazifelerimde devlete ve millete ait hakların helalliği için infakta bulunulmasını umûr-ı
ahiretim için vasiyette bulunuyorum. Vefat günlerimde de mümkin mertebe Allah için bol
sadaka verilip ruh-i âcizâneme bağışlansın.
Şu vasiyetnâmenin yazıldığı anda kimseye nakdî ve aynî bir borcumu hatırlamıyorum. Benim
haklarım herkese helal olsun. Başkaları üzerinde unutulup kalmış nakdî ve maddî bir hak
kalmış veya hasbel-beşer incitip rencîde ettiklerim varsa onlar da lütfedip bu abd-i fakîr, Ali
oğlu Ahmed İslamoğlu’na umûmî haklarını helâl etsinler, bağışlasınlar, affetsinler. Cenâb-ı
Hak katında mahkeme-i kübrâ’da zâyî olmaz, mükâfâta ve ecre mazhar olurlar İnşâallah.
Kitaplarımın ağırlık tarafı Arabca tefsir, hadis, fıkıh, ahlâk, tasavvuf, tarih, siyer ve emsâli
mübarek klasik İslamî eserlerdir. Kırk yıllık bir mesaînin mahsûlüdür. Meâhız-ı İslâmiyyedir.
Ehliyetli matlûbuna muhtaçtır.
Kitablardan ve ibârâtından meânîy-i dakîkayı (ince manaları) çıkaracak kimseler olmazsa
klasik Arabca kütüphanesi zayıf olan, ilmî tahkîkat ve tedkîkâta daima açık bulunan bir
ilahiyat fakültesine -yalnız Arabca kitaplar vakf-ı sahîhla- ulûm-ı şer’iyye-i münîreye hizmet
için, Allah rızası için vakfım olur.
İrtihalim Develi’de vaki olursa Fenese Yukarı Mahallesi Kabristanındaki aile mezarlığımızda,
mümkünse boş bir mezara, değilse zevcem Bahriye merhûmenin kabrine, O da olmazsa
Osman dedemin kabrine defnim yapılsın.
Cenaze ve kabrim hizmetinde bulunanlar vaziyetlerine göre memnun edilsinler ve haklarını
helal etsinler. Kabrim başında Kur’an okunsun diye kimse iz’ac edilmesin.
Kabrimin başına mermer veya tek taş dikilsin. Kabrimin unutulmaması için ismim, soy
ismim, tevellüd ve irtihal tarihlerim yazılsın. Kabrimin üzerine rahmet, rüzgâr ve yeşilliğe
mani olan bir şeyler yapılmasın. Kabrimin üzeri toprak olarak açık kalsın. Çünkü hadis-i

şerifte “yağan yağmur, esen rüzgâr, biten otlar, altındaki mevtânın mağfiretine vesiledir”
buyurulur.
Hulâsa; kabrim ulemâ-i kirâm hazerâtının şânına lâyık, bid’atten âri olsun. Sâde ve şer-i şerîfe
uygun olsun.
Cenab-ı Hak Celle Celâluhû Hazretleri kalbimizi ve kabrimizi pür nûr eylesin. Kabrin azab ve
fitnesinden mahfûz buyursun. Cümlemize saadet-i dâreyn lütfeylesin. Âmin.
30 Şevval 1418 - 27 Şubat 1998
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Develi Kazası, Fenese Yukarı Mahallesinden
Mehmed oğlu, Ali oğlu,
AHMED İSLAMOĞLU
Develili Ahmed İslamoğlu'nun örnek hayatı
Ailesi, Doğumu, Çocukluğu ve Yetiştiği Muhit İslamoğlu ailesi seyyid ve mutasavvıf bir aile
olup asırlar öncesinden Arap yarımadasından Anadolu’ya göç etmiş bir ailedir. Muhterem
Ahmed İslamoğlu Hocaefendi, 1936 yılında Kayseri- Develi’de dünyaya gelmiştir. Develi
Fenese Mahallesi Mehmed Akif Camii’nde yaklaşık kırk sene İmam-Hatiplik vazifesinde
bulunmuştur.
Ahamed İslamoğlu Hocaefendi, ömrünü ilme, irfâna ve müslümanların irşâdına adayan,
delikanlılığında terzi tezgâhını terk edip kaht-ı ricâl devrinde ilim tahsil etmeye çalışan, hayatı
boyunca evini mektep ve medrese edinen, gençlik çağında büyük bir aşk ve heyecanla girdiği
tasavvuf mektebinden feyiz alarak yetişen ehli hal sahibi, salih bir âlimdir.
O, senelerdir Mehmed Akif Camii ile evinde ziyaretçilerine ilim ve hikmet öğretmiş, onlara
hizmet etmiş ve telefonlar aracılığıyla Müslümanların sorularını cevaplamış, sohbetlerde ve
tavsiyelerde bulunmuştur. Develi Fenese’deki mütavazı evinde Hocaefendiyi ziyaret edenler,
onun elinde veya kendine has rahle-masasının üzerinde hep okunan bir kitap görmüş, birkaç
dakikalığına da olsa okunan bölümleri dinleme bahtiyarlığına ermiş, dünyası ve âhireti için
faydalı bir bilgi, bir ilim, bir hikmet ve bir nasihat almadan yanından ayrılmamıştır. Onu
ziyaret edenler, hiç bir zaman ikramsız kalmamışlar, çaylarını veya ayranlarını yudumlarken
gönüllerine tesir eden sözlerle, özlerini doyurmuşlardır.
Ayrıca kendisi gezici vâiz gibi Kayseri-Nevşehir, Adana illerinin bazı ilçe ve köylerinde,
uzaktan yakından davet edildiği yerlerde, bir ömür vaaz ve sohbetleriyle insanların
hizmetinde olmuştur. Davet edildiği yerlere mühim bir mâzereti yoksa mutlaka gitmiş,
mü’minlerin neşe ve hüzünlerine ortak olmuş, İslam’ın gür sadâsını ve rahmet dolu
tesellîlerini gönüllere ulaştırmak için düğün, dernek, cemiyet, tâziye ve tebrik ziyaretlerini her
zaman bir fırsat olarak bilmiştir.
Mü’minlerin Dertleriyle Dertlenen Bir Alim
Ahmed Hocaefendi, kıymetli varlığıyla sıhhati elverdiği ölçüde Müslümanların dertleriyle
ilgilenmiş, müşkillerini çözmüş, yaralarına merhem olmuştur. Bir defasında, eşini ve
çocuğunu trafik kazasında kaybeden bir mü’minin acısını paylaşmak, onu tesellî edip derdine
ortak olmak niyetiyle taziye ziyaretine giderken yanındaki mahdumlarına: “Yavrucuğum; işte,
yaşamayı bunun için seviyorum. Bir mü’minin gönül yangınına itfâiye vazifesi görebilir
miyim, alev alev yanan ateşlere su serpebilir miyim, diye…” buyurur.
Yine düğün tebriki için gittikleri komşularının ziyaretinden dönerlerken “Evet, işte bu!.. Allah
için gönüllere hizmet etmek, bir mü’minin gönlünü almak… Çünkü, Cenâb-ı Hakk’ın rızası
gönüllere hizmettedir.” buyurmuş ve ziyaretten duyduğu sevinci yanındakilerle paylaşmıştır.
Terzilik Mesleğine Başlaması ve İlim Aşkı
1948’in sonlarında babası onu terzi çırağı olarak usta yanına verdi. 1950 senesinin Nisan
ayında on dört yaşının içinde terzilik dükkânı açtı. Terzi çırağı iken Develi Çarşı Camii
müezzini ve Asker Hoca namıyla bilinen İbrahim Tuna ile tanıştı. Asker Hocanın, dükkâna
gelip-gidip yaptığı sohbetler ve evliyaullahtan bahsetmesi gençliğin de heyecanıyla kendisine

çok tesir ediyordu. Artık fırsat buldukça Asker Hoca ve onun imam ve müezzin arkadaşları ile
birlikte oluyordu.
Bu arada birlikte olduğu zâtlar da ilme başlamışlardı. Mehmed Bilici ve Numan Cebeci
(Karamüftü) Hocalardan Tefsir-Hadis-Fıkıh-Akaid okuyorlardı. Genç Ahmed de, arkadaşları
ve Asker Hocanın teşvikleri ile ilim öğrenmeye başladı. Fakat esnaflıkla bu iş
yürümemektedir. Makinenin bir tarafında kitap, bir tarafında müşterinin dikişi… Böyle
devam ederken emsile-bina biter fakat o artık ilmin tadını almıştır. Yaşı on yediye basınca
ilim aşkı, ilimden haz aldıkça daha da artar. Fakat bir koltukta iki karpuzu taşımanın bilenler
için cidden müşkil olduğunu idrak zor değildir. Gündüz-gece, hem müşterinin dikim işleri ile
meşgul olup, hem de ilme çalışmak... Makinenin ağzında dikilen kumaş, bir ucunda da
bakılan kitap... Buradan sonrasını kendisi şöyle anlatır:
“1953 yılıydı, terziliğimiz devam ederken, Cenâb-ı Hakk, ilim tarafına ağırlıklı aşk verdi. Bir
gün makineyi çevirmeye ayağımın gücü yetmedi. Mânâ maddeye galebe çaldı. İlim aşkı sardı,
on yedi yaşındayım. Tutsam demiri koparırım Allah’ın izniyle, fakat ayaklarım makineyi
çeviremiyordu. Burada dünya bitti... Artık faaliyetimiz burada bitmişti. Tamamen kendimi
ilmî çalışmalara vereyim istiyorum ama kim bırakır? 1953 Haziran ayı idi. O devirde
medreseli hafız efendiler, hocaefendiler vardı. Bazı dünyalık medreseli vesâir Hocaefendiler
merhum pederimi menfi yönden tahrik ediyorlardı. Babama şunu diyorlar.
“Hocalık dilenciliktir, cerciliktir (Maaş olmadığı için halktan para toplayarak görev yapmak
zorunda kalıyorlardı) - hâşâ- okuyup da ne yapacak? Sanatkâr olmuş, dükkân, tezgâh sahibi
olmuş, esnaf olmuş ne güzel! Hoca olup da cercilik yapıp millete el açıncaya kadar çalışsın,
para kazansın, adam olsun…”
Bir taraftan da dükkânın ve işimizin Ankara’ya taşınması düşünülüyordu. Pederimizin niyeti
ciddi idi. Nihayet takımı, tezgâhı ve bizi olduğu gibi Ankara’ya taşımaya karar verdiler.
Dükkânı toplamaya başladık…
Ankara Yolculuğu Başlıyor
Çok sürmeden apar topar Ankara’ya hareket edilir. Ankara’da kendimize göre, itfaiye
meydanında bir iş yerinde çalışmaya başladık. Fakat ilim aşkıyla yanıp kavruluyor, hep
ağlayıp duruyordum. Evimizle dükkân arası bir saatlik yolu, her gün yaya gidip geliyordum.
İtfaiye Meydanı Camiinde, namazlarımızı gündüz vakti cemaatle kılıp fırsat buldukça Kur’anı Kerim ezberlemeye çalışıyordum.
1953 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları terzilikle hem de ilim hasreti ile kavrularak
geçti. Eylül ayında Pederim Develi’ye gitmişti. Rüyasında İki Cihan güneşi Rasûl-i Ekrem
Efendimiz “Çocuğun yakasını bırak!” buyururlar.
Rasûlullah Efendimizin, “çocuğun yakasını bırak” ikazıyla her şeyi orada bıraktık ve
Develiye geldik.
Sevgili Peygamberimizin şefaatiyle bırakılan yakamıza bir daha sarılan olmadı. Yetmiş sene
oldu Elhamdülillah yakamız bırakılalı. İşi tamamen bırakıp kendimizi Arapça ve ulûm-u
şer’iyyeye verdik ve Mehmed Bilici Hoca’dan okumaya devam ettik.
İlk Resmi Vazifesi
1955’te Develi Meteris Camii’ne resmen imam olur. Hatta “Nüfus kaydına göre yaşın
dolmadı” diye, üç ay da maaş verilmez. İlk kürsüye çıkışı ve vaaz vermeye başlaması ise
Merhum Hacı Hasan Efendi’nin teşvikleri ile bizzat onun da bulunduğu Yahyalı Yerköy
Camii’nde başlar. Develi’deki ilk vaazı ise Çarşı Camii’nde bir Kurban Bayramı vaazıdır.
Kurban Bayramı vaazı için, Ahmed Hamdi Aksekili’nin İslam Dini’ni gözden geçirir. Öğüt
tarafı için Oflu Yoğurtçuzade M. Emin Efendinin “Mecâlis-i İrşadiye”sinden yararlanır.
O dönem ne de olsa kaht-ı rical devridir. 18-19 yaşlarında genç bir vaizin kürside olması halk
için oldukça heyecan vericidir. Gençlerin önünü açmaya ve onları yetiştirmeye çalışan
Develili âlim Kara Müftü Hoca vaazları takip eder, vaazdan sonra ayağa kalkarak:

“İşte vaaz böyle olur” diye genç Ahmed Hoca’ya cesaret verir. Bazen da ibâreyi çıkaramadığı
yerlerde aşağıdan hemen önünü açar, ibareleri çözmesine destek verir.
Sabahlara Kadar Devam Eden Kandil Gecesi Vaazları
Ahmed İslamoğlu Hocaefendi, cami kürsülerinde ve ev sohbetlerinde, samimiyeti, üslûbunun
güzelliği, gönülleri ve kulakları okşayan tok sesi, görenlerin unutamadığı nûr sîmâsı,
sohbetlerindeki mevzûların sürükleyiciliği ve tatlılığı ile iz bırakmıştır. Özellikle kış
mevsimlerinde üç-dört saat süren kandil gecesi sohbetlerini ve Ramazan-ı Şeriflerdeki sahur
vaazlarını, merkezî sistemle camilerden, evlerinde radyolardan ve yerel televizyonlardan
dinleyen Müslümanlar bunun canlı şahidi olmuştur.
İmam Hatip Okulları ve Öğrencilerine Hizmeti
1960’lardan sonra Kayseri İmam Hatip’de okuyan talebeler için Develi’de Merhum Asker
Hoca ile Ahmed İslamoğlu Hocaefendinin öncülüğünde yaz kursları başlatılır. 1967-1968
yıllarında iki yaz bu kurslar yemekli ve yatılı hale gelir. Buradaki talebe sayısı bir ara 100’ü
geçer. 1965’te Develi İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurulur. Derneği kurarken
her sınıftan, esnaftan, farklı siyâsî tercih sahibi kimseleri de üye olarak alırlar. Bir öğretmenin
vakfedilen arsası üzerine Develi imam hatip okulu inşa edilir. O tarihte temel atmakla tebeşir
tutmak arası 150 gün sürer. 18 derslikli ve 3 kat olarak bina edilen okul, 800.000 liraya mal
olur. Canla başla bir azim, gayret, ihlâs şevk içinde okul binası tamamlanır. Daha sonra da
yurt binası inşa edilir.
1980 öncesinde okul idaresi her Perşembe akşamı Ahmed İslamoğlu Hocaefendiden
talebelere sohbet etmesini ister. Okul mescidinde yatsıyı müteakiben başlayan ve halka da
açık olan bu sohbetler aylarca devam eder. Bundan sonra Hocaefendinin imam-hatip
okulunun mescidindeki sohbeti, öğretmen odalarında öğretmenlere nasihat gibi irtibatı hiç
kesilmez.
Hafta sonları yurtta kalıp köyüne ve kasabasına gidemeyenler için ise özellikle her cuma
akşamı talebe sohbeti olurdu. Pazar günleri de ikindi namazını müteakip her hafta devam
eden Pazar sohbetine bir çok talebe iştirak ederdi. O sohbetlerde nice imam hatipli gençler
yetişti. Sohbetlerin mânevî havasından müteessir olarak imam hatiplilik bilinci kazandı.
Okulda ilim tahsil ederken, camideki ve Hocaefendinin evindeki sohbet meclislerinde irfan ve
hikmete kapı araladı, ahlak ve edep öğrendi.
Şimdi, onun rahle-i tedrisinden ve derslerinden istifade eden yüzlerce talebesi, sohbetlerini ve
vaazlarını dinleyen mü’minler, uzaktan ve yakından ziyaretine gelerek onunla tanışma
şerefine nail olanlar, müşkillerini arzedip tavsiylerini alma bahtiyarlığına eren kimseler ve
hayır dualarını alanlar onu rahmetle ve hayırla yâd etmektedirler.
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