KAYSERİ HABER ARŞİVİ
11.07.2016–17.07.2016
Kur’an yoluna adanmış bir hayat
10 Temmuz 2013 tarihinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vefat eden, abonelerimize hediye
ettiğimiz üç ciltlik ‘Beyanu’l Hak’ Tefsirinin müellifi Prof. Dr. Zeki Duman hocamızı
vefatının 3. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Hayatını Kur’an yoluna adayan, bu
yolda yüzlerce öğrenci yetiştiren, binlerce ders veren Kayseri’nin kıymetli ilim adamlarından
birisi olan Prof. Dr. M. Zeki Duman Hocamızı siz değerli okuyucularımıza yakından tanıtmak
istiyoruz.
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Prof. Dr. M. Zeki Duman Hoca hayatını Kur’an yoluna adayan, Kur’an’la konuşan ve hep
Kur’an’ı anlatan, bu yolda yüzlerce öğrenci yetiştiren, binlerce ders veren Kayseri’nin ve
dolayısıyla da Türkiye’nin en kıymetli ilim adamlarından birisiydi.
Onlarca esere sahip olan Duman, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yıllardır tefsir
dersleri veriyordu. Vefatına yakın belli bir dönem ilahiyat fakültesinin dekanlık görevini
sürdürmüştü. Kur’an’ı öncelemiş, hep onun üzerine yoğunlaşmıştı. Beş Surenin Tefsiri eseri
yıllarca elden ele dolaşmış ve hatta mahalle sohbetlerinde başucu eseri olarak faydalanılmıştı.
Ağzından çıkan her cümle Kur’an ayetlerinin bir izdüşümü niteliğindeydi sanki.
“Gündemi Kur’an olan bir alimdi”
Şu anda Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Zeki Duman hocanın 20 yıl öğrenciliğini
yapmış biri…
Müftü Güven, Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman Hocamızı ve şaheseri olan Beyanu’l-Hak
tefsirini, 2 yıl önce Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi iken gazetemiz
yazarı Vedat Önal’a anlatmıştı. Hocamızın 20 sene öğrenciliğini yapmış olan Müftü Güven,
Zeki Duman Hoca’nın “Gündemi Kur’ân olan bir âlim” olduğunu belirtmişti.
Müftü Güven, yine aynı söyleşide Duman ve tefsiri ile ilgili şu düşüncelerini paylaşmıştı;
“Öncelikle şunu belirtmek isterim: Bu tefsir, geride birçok eser bırakarak 10 Temmuz 2013
tarihinde, Ramazan ayının ikinci günü iftardan yaklaşık bir saat önce rahmet-i Rahmana
kavuşan merhum Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman Hocamızın şaheseridir. O bütün ömrünü,
Kur’ân’ı en iyi şekilde anlamaya, onun öğretileri doğrultusunda bir hayat sürmeye ve onun
rehberliğini insanlara ulaştırmaya çalışarak geçirdi. Onun talebeleri olarak biz buna şahidiz.
Bulunduğu her ortamda Kur’ân’dan konuşmayı temel ilke edindiğini, onu tanıyan ve
sohbetinde bulunan herkes gayet iyi bilmektedir. O, dostlarına, talebelerine ve birlikte
bulunduğu insanlara âdeta Kur’ân ikram eden, gündemi Kur’ân olan bir âlimdi. Hocalık
hayatı boyunca binlerce talebe yetiştirmiş olan merhum hocamız, İlim Yayma Cemiyeti
Kayseri şubesinin kurucuları arasında yer aldı. Buradaki “Beyanu’l-Hak Tefsir Dersleri”ni
farklı kesimlerden onlarca ilim talebesi takip etti. Sûrelerin nüzûl sırasına göre tefsirini yaptığı
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günü Enbiyâ sûresinin tefsiriyle başlamak üzere derslerine ara vermişti. Şimdi bizler de İlim
Yayma Cemiyetimizdeki bu dersleri hocamızın bıraktığı yerden, gücümüzün yettiği oranda
devam ettirmeye çalışıyoruz elhamdülillah.
Bilindiği üzere tefsirler, bir taraftan bu eserleri vücuda getiren müfessirlerinin bütün ilmî, fikrî
birikimlerini yansıtan en önemli eserlerdir. Diğer taraftan da yazıldıkları ortamın, ülkenin ve
hatta şehrin izlerini taşırlar. Çünkü müfessirler de insandır ve içinde yaşadıkları sosyal,
kültürel ve coğrafi şartlarla sınırlıdırlar. Dolayısıyla yazdıkları tefsirlerinin gerek dil ve
üslubunda gerekse muhtevasında, müfessirlerinin içinde yaşadıkları hayat şartlarının –az veya
çok- bir etkisi ve yansıması vardır. Ancak bütün bunların ötesinde, tefsirler yazıldıkları
dönemin muhataplarına Kur’ân-ı Kerim’in mesajlarını ulaştıran en önemli
eserlerdir. Dolayısıyla tefsirler, insan olmanın bir gereği olarak müfessirlerinin bütün zaaf ve
eksikliklerine rağmen, şu ulvi amacı gerçekleştirmek için yazılırlar: Müfessirin gücü ve ilmi
birikimi nispetince Murad-ı İlâhi’yi anlayıp anlatmak.
‘Beyanu’l Hak’ Tefsiri
İşte hocamızın da kurucuları arasında bulunduğu ve tefsir dersleri verdiği İlim Yayma
Cemiyeti Kayseri Şubesi ile yine Kayserimizin uzun yıllardır yayın hayatına devam eden,
seviyeli ve ilkeli bir duruş sergileyen yerel yayın organlarından “Kayseri Gündem”
gazetesinin değerli yöneticileri, ilme ve âlime saygı ve vefaları gereği, bu toprakların
yetiştirdiği bir müfessir olan merhum Mehmet Zeki Duman Hocamızın bu kıymetli tefsirini
okuyucularıyla buluşturmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ederken, okuyucuların bu
tefsirden en iyi bir şekilde istifade etmelerini temenni ederim. Aradaki zorunlu kesintiler
dışında kendisinin yirmi yıllık talebesi olmakla iftihar ettiğim muhterem hocama da eşsiz
rahmet ve merhametin sahibi olan Yüce Mevlâ’mızdan rahmet ve mağfiretler dilerim.
Livâü’l-Hamd sancağının altında, Efendimiz’in Havz-ı Kevser’inin başında buluşmak
ümidiyle…
Prof. Dr. Zeki Duman, yeni bir tefsire niçin ihtiyaç olduğunu ve tefsirin amacını şu şekilde
özetliyor: ‘Türkiye'de yayımlanmış olan tercüme veya telif meâl ve tefsirlerden; meâllerin
maksut manayı Türkçeye yansıtma ve açıklamadaki yetersizlikleri, tefsirlerinse ihtiyaçtan
fazla bilgilerle uzatılmış olmaları; dolayısıyla Kur'an'ın bütün hâlinde ve tam olarak
anlaşılamama sorunu, sürekli şikayet konusudur. Ayrıca tercüme ve telif meallerde surelerin
sıralanışı, nüzul sırasına göre değildir. Ayetler, çoğunlukla bağlamlarından kopuk, birbirinden
müstakil hatta metninden koparılmış bir cüz olarak ele alındıkları için ayetler arası siyaksibak ilişkisi ve mana bütünlükleri göz önünde bulundurulmamaktadır. Konular Kur'an
bütünlüğü içerisinde teker teker ele alınıp işlenilmemektedir. Yapılan açıklamalar, genelde bir
önceki ya da bir sonraki ayeti ya da ayetleri kapsamamaktadır. Çoğu birbirinden kopya
edilmiş, dolayısıyla anlayış ya da çeviri hataları da müteselsil olarak devam etmektedir.
Tefsirler ise, mealler gibi, hepsi de iyi niyetin, ciddî bir gayretin ve sorumluluk bilincinin
ürünleri olarak büyük emek mahsulü, son derece önemli çalışmalardır. Ancak çoğunlukla her
birisinin beş-on cilt civarında olması, ayetle ilgili-ilgisiz pek çok açıklamaları içermesi ve
önemli konuları bütüncül açıdan ele alıp tatmin edici açıklamalar getirmemesi; daha da
ilginci, ayetlerin evrensel ve güncel niteliklerinin yeterince yansıtılmaması gibi nedenlerle
okuyucuyu tatmin etmek bir yana, usandırmakta ve Kur'an'ı baştan sonuna kadar okuyup
anlama şevkini ya azaltmakta ya da tamamen kırmaktadır...’
Prof. Dr. Zeki Duman:
1952 Şarkışla Doğumlu. 1969 yılında Kayseri İmam Hatip Lisesi’nden, 1973 yılında Kayseri
Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. 1973-77 yılları arasında Kırklareli İmam Hatip
Lisesi’nde Meslek Dersi öğretmenliği ve müdür yardımcılığı yaptı. Kısa dönem askerliğini
Isparta’da tamamladıktan sonra 1977 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’ne Tefsir
asistanı olarak atandı. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Bilim Dalında

1984 yılında Doktor, 1987 yılında Doçent, 1993 yılında da Profesör ünvanını aldı. Tefsir
Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığı ve
Erciyes Üniversitesi Yurtdışı Takip Komitesi Üyeliği görevlerinde bulundu. Prof. Dr. M. Zeki
Duman 10 Temmuz 2013 tarihinde vefat etmiştir. Duman, evli ve üç çocuk babasıydı.
Eserleri:
Üç Ciltlik ‘Beyanu’l Hak’ Kur’an-ı Kerim’in Nüzül Sırasına Göre Tefsiri dışında, ‘Beş
Sure’nin Tefsiri’, Kur’an-ı Kerim Açısından Vahiy Gerçeği, ‘Nüzulünden Günümüze Kur’an
ve Müslümanlar’, ‘Kur’an ve Tıbba Göre İnsanın Yaradılışı ve Tüp Bebek Gerçeği’ ve
‘Kur’an-ı Kerim’de Adab-ı Muaşeret’ adlı eserleri kaleme aldı.
Akademik çalışmalarının dışında, kitap ve bir kısım dergilerde yayınlanan makale
çalışmalarına; sempozyum, panel ve ulusal tebliğ müzakerelerinde sunumlar takdim etti.
2006 yılında Fecr Yayınları’ndan çıkan, hem meal hem tefsir tarzında kaleme alınmış olan üç
ciltlik ‘Beyanu’l Hak’ Tefsiri, otuz iki yılı aşan meslekî hayatın, yirmi sekiz yıllık akademik
geçmişin kazandırdığı tefsir bilincinin ve yaklaşık altı yıllık yoğun ve aralıksız bir çalışmanın
ürünü.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17978.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Erdoğan’ın sırrı aldığı dualarda
İŞİN SIRRI: "Türkiye'nin başkentinde bir adam siyaset yapıyor, ülkenin öbür ucundaki
insanlar onun muvaffak olması için dua ediyor. İşte Cumhurbaşkanımızın sırrı budur!"
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USTAMIZ BELLİ: “Örnek aldığımız kişi, ustamız ortada. Siyasi mirasını yükleneceğimiz
birini arıyorsak, Cenab-ı Allah bize böyle bir nimet vermiş. Göreceğiz, bakacağız, buna göre
kendimizi yeniden şekillendireceğiz.”
AK Parti MKYK üyesi ve Sivil Dayanışma Platformu (SDP) Başkanı Ayhan Oğan,
"Türkiye'nin başkentinde bir adam siyaset yapıyor, ülkenin öbür ucundaki insanlar onun
muvaffak olması için dua ediyor. İşte Cumhurbaşkanımızın sırrı budur." dedi.
Oğan, kentteki bir restoranda gerçekleştirdiği ve aralarında KOSB Başkanı Tahir Nursaçan,
İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Oğuz Memiş, Anadolu Sağlık Turizmi Derneği Başkanı
İlhan Karacalar, Talas eski Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım ile çok sayıda davetlinin katıldığı
kahvaltılı sohbetinde, insanın hüsrana düşmeye müsait bir yapısı olduğunu, bu nedenle dost
ortamlarında birbirlerini uyarmaları gerektiğini belirtti.
Etnik köken ve din ayrımı yapmadan tüm insanlara faydalı olmayı hedeflediklerini bildiren
Oğan, "Bunu hedeflediğinizde Allah yolunuzu açar. Tecrübelerime göre, her şey boş. İnsanın

belirli bir ömrü var, işin esasını bu süre içinde kaçırmamalıyız. Biri milletvekili, öbürü bakan,
biri belediye başkanı olacak. Dünya işleri yürüyecek. Rusya ile görüşülecek, İsrail, ABD ile
anlaşılacak, AB ile pazarlık yapılacak. Bunların hepsi teferruat." diye konuştu.
"İşin özü, insanlara faydalı olabilmek…"
İşin esasını "diğer insanlara etnik köken ayrımı yapmadan faydalı olmak" diye vurgulayan
Oğan “Asr” suresinden yola çıkarak şu ifadeleri kullandı:
“İnsanın hüsrana düşmeye müsait bir yapısı var. Bu yüzden birbirimizi böyle dost sohbetlerde
uyaracağız. İşin esası biri milletvekili olacak, öbürü bakan olacak, biri belediye başkanı
olacak. Dünya işleri yürüyecek, Rusya ile görüşülecek, İsrail ile anlaşılacak, ABD ile
anlaşılacak, AB ile pazarlık yapılacak. Bunların hepsi teferruat. Bu işleri yaparken esas neydi.
Bir insan için işin esası diğer insanlara, gayri müslim, etnik köken ayrımı yapmadan faydalı
olmaktır. Bunu hedeflendiğiniz zaman Allah da sizin yolunuzu açar. edindiğimiz tecrübe her
şey boş, insanın bir ömrü var. işin esasını kaçırmayalım. O mahiler ki derya içredir deryayı
bilmezler" bu dize için kitap yazılır. Yani o balıklar denizin içindedir ama denizden haberleri
yoktur, kerametin kendinde olduğunu zannederler. Kerametin, işin sahibi var.”
Ustamız belli
Oğan konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da şu yorumlarda
bulundu;
"Örnek aldığımız kişi, ustamız ortada. Siyasi mirasını yükleneceğimiz birini arıyorsak,
Cenab-ı Allah bize böyle bir nimet vermiş. Göreceğiz, bakacağız, buna göre kendimizi
yeniden şekillendireceğiz. Türkiye'nin başkentinde bir adam siyaset yapıyor, ülkenin öbür
ucundaki insanlar onun muvaffak olması için dua ediyor. İşte Cumhurbaşkanımızın sırrı
budur."
Siyasi değil dostça sohbet
Sohbetin siyasi bir amacının olmadığını sadece MKYK üyesi seçilmesinden dolayı kendisini
tebrik eden dostlarla bayramlaşma vesilesiyle buluşmak olduğunu vurgulayan Oğan ayet ve
hadislerle süslediği mistik bir konuşma yaptı. Oğan, sohbetinin ardından yöneltilen soruları
cevaplandırdı. Oğan’ın ardından Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da
konuştu. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17979.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Pınarbaşı'nda "Çerkes Festivali"
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde "Uzunyayla İnliören Çerkes Festivali" düzenlendi. Türkiye
genelinden Çerkeslerin katıldığı etkinlikte Çerkes sanatçılar sahne aldı, halk oyunları
gösterileri sunuldu.
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Çerkes mahalleleri arasında futbol turnuvası düzenlendi, katılımcılara Çerkes yemekleri ikram
edildi.
Festivalde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, festivalde emeği geçenlere
teşekkür ederek, bu kadar insanı bir araya getirmenin takdir edilmesi gereken bir icraat
olduğunu söyledi.
Bir yıllık bir çalışmanın ardından bu festivalin tertiplendiğini belirten Nergis, ileriki yıllarda
festivalin üzerine konularak devam edeceğini kaydetti. Nergis, etkinliklerin düzenlendiği
alanın ilerleyen yıllarda daha da güzelleştirilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Yaşar Aslankaya da, bu gibi
festivallerin birlik ve beraberlik duygusunu ön plana çıkardığını söyledi.
Federasyon olarak bu festivale destek verdiklerini dile getiren Aslankaya, organizasyona
büyük emek verildiğini anlattı. Aslankaya, "Hem bayram, hem de bu festivaller nedeniyle
yurdumuzun dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımız köyüne dönmüş durumda. Özellikle bu
mahallemizde daha profesyonel bir etkinlik oldu. Derneğimiz de bu festivale destek oldu. Çok
güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Festivale, Pınarbaşı Kaymakamı Mehmet Haşim Çelik, Pınarbaşı Garnizon Komutanı Yüzbaşı
Erdoğan Mutlu ve çok sayıda davetli katıldı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17980.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Melikgazi emlakta lider
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilçelere ait Konut Satış İstatistikleri ile ilgili verileri
açıklamaya başladı. Buna göre; Türkiye'de en çok emlak alım ve satımı yapılan 10. ilçe
Melikgazi oldu. Melikgazi, emlak alım ve satımında ülke genelinde yüzölçümü ve nüfusu
kendisinden büyük metropol ilçeleri geride bıraktı.
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Bir dönemlerin 'İstanbul'un taşı toprağı altın' sözü şimdilerde Türkiye'nin tümü için geçerli
hale geldi. Türkiye genelinde en çok satışın yapıldığı kentlerde en çok tapu devrinin olduğu
bölgeler ağırlıklı olarak marka ve kaliteli konutların inşa edildiği ilçeler oldu.
Merkez ilçelerde durum
Kayseri’de yüzölçümü ve nüfusu ile diğer ilçelerden önde olan Melikgazi İlçesi en çok konut
alım satım hareketliliğinin olduğu il oldu. Türkiye genelinde emsal ve kendisinden büyük
ilçeleri geride bırakan Melikgazi’de toplam 13 bin 371 konut el değiştirdi. Yeni yapılanma ve
imar planını ile “Yeni Kayseri Kocasinan’da kurulacak” sloganıyla başlayan Kocasinan
Belediyesinde ise konut satışları 8 bin 464 olarak görüldü. Yerleşim alanı ve Kayseri’de
cazibe merkezi olarak geçtiğimiz yıllarda yıldızı bir anda parlayan Talas ilçesinde konut alım
ve satımı bu yılın ilk 8 ayında 6 bin 804 ile Kocasinan Belediyesi’nin gerisinde kaldı.

Merkez ilçelerin satışlarda ilk sırada yer almasında en önemli faktör markalı konut
inşaatlarının bu bölgelerde yer alması, yeni yapılan ulaşım projeleri ve mega projelere olan
yakınlıkları etkili oluyor.
Melikgazi ilk 10’da
Bir sanayi kenti hüviyetine bürünen Kayseri, gayrimenkul açısından Orta Anadolu
Bölgesi’nin en değerli illerinden birisi haline geldi. İlde özellikle ticari arsaların fiyatlarında
son birkaç yılda gözle görülür artışlar yaşandı. Kayseri, konutta doğuya doğru, sanayide ise
batıya doğru gelişiyor.
Kayseri’nin şu anda revaçta olan bölgeleri olarak Alpaslan Mahallesi, Kılıçaslan Mahallesi,
Gültepe Mahallesi ve eski Kayseri’nin merkeze yakın mahalleleri gösteriliyor. Bu
bölgelerdeki imarlı arsaların metrekaresi 1000 liradan başlayıp 2 bin 500 liraya kadar
çıkabiliyor. Yine aynı yerlerdeki konutlar ise 80-150 bin Euro arasında satılıyor.
Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, önümüzdeki birkaç yılda Malatya yolu,
Mimarsinan ve Sivas yolu ile Gesi bölgesinin en çok prim yapacak bölgeler olduğunu
öngörüyor. Bu bölgelerdeki imarlı arsaların metrekare fiyatlarının 100 ila 200 lira arasında
olduğunu kaydeden Atasoy, buralardaki dairelerin ise 30 ile 50 bin Euro arasında değişen
fiyatlardan satıldığını belirtiyor.
TÜİK tarafından açıklanan bu veriler, Melikgazi Belediyesi'nin referans çalışma ve
yatırımlarının belgelemesi açısından dikkat çekiyor.
Hizmetler emlak değerini artırıyor
Güçlü bütçesi, uyum içerisinde çalışan, insan odaklı hizmet, her yaş grubunu ve herkesin
ihtiyacına cevap veren yatırım ve hizmetlerle Türkiye'de referans belediye olarak gösterilen
Melikgazi bir cazibe merkezi olmaya başladı. Bu hizmetlerle birlikte elbette Melikgazi'de
emlak değerleri artış gösterirken, yatırımcıların da iştahını kabartıyor. Son olarak TÜİK
(Türkiye İstatistik Kurumu) 2015 konut satışları değerlendirmesinde Melikgazi Türkiye'de en
çok emlak alım ve satımı yapılan 10. ilçe oldu. Geleceği şimdiden yaşayan Melikgazi
ilçesinde vatandaşlar ilçede taşınmaz mallara yaptığı yatırımların faydasını uzun vadede
gördü. Melikgazi İlçesi'nde mülkü olmayanlar da şimdiden yatırımlarını bu ilçeden yana
kullanmak için fırsat kolluyorlar.
(Haber: Ahmet Bolat)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17981.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

İmam hatipliler 11. kez buluştu
KİMDER İmam Hatip Ailesi 11. geleneksel piknikte buluştu. Fuar alanındaki pikniğe
milletvekilleri, belediye başkanları ve İmam Hatip Lisesi mezunları katıldı.

11 Temmuz 2016 Pazartesi 10:21

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen KİMDER pikniğine AK Parti
Kayseri Milletvekilleri Sami Dedeoğlu ve İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri
İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile İmam Hatip Lisesi
Mezunları katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra başlayan konuşmalarda, AK Parti Kayseri Milletvekili
İsmail Emrah Karayel, "Ben de İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde okumuş birisi olarak, bu
ailenin bir ferdi olarak bu gün burada bulunmanın memnuniyetini duyuyorum. İmam
Hatipliler derken, vatanını, milletini, dinini seven herkesi kastediyorum. İmam Hatipliler
olarak, Türkiye’de yapılmış olan bütün hayırlı işlerde emeği olan bir aileden bahsediyoruz.
Hizmetlerimiz devam edecek. Genç kardeşlerimize özellikle seslenmek istiyorum. Vatan,
millet, medeniyet dediğimizde aslında bilim adamları olarak, sanatçılar olarak tarihten bu
güne kadar getirdiğimiz değerlerimizi asla unutmamamız lazım. Sadece onları yad etmekle
kalmamalı, yenilerini üretmeliyiz. Genç kardeşlerimiz yeni İbni Sinalar, Mehmet Akifler
olmaları için onlara hedef göstermek istiyorum” dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ise “Aynı inancı paylaşan, aynı ortak değerlere
sahip çıkan insanlar tek vücut olurlar, hiçbir maddi güç, bu gücün karşısında tutunamaz.
Çanakkale onun için gerçekleşmiştir. O ruhu şu anda yaşatan İmam Hatip Mezunu olan
kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kayseri’de ilk önce İmam Hatip Okulu küçük bir binada
faaliyet gösterirken, bu gün yeni yapılan binalarla binlerce mezunlarla ülkemize değer
katmıştır” diye konuştu.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, da yaptığı konuşmasında “11 yıl olmuş
Allah daha fazlasını nasip etsin. Bir olmak, diri olmak hepimizin felsefesidir. İnşallah bundan
sonraki süreçte daha çok çalışmamız gerektiğini vurgulamak isterim. İmam hatiplilerin
sayısını artırmaktan ziyade sizin felsefenize anlayışınıza ihtiyacı olan insanlığın olduğunu
vurgulamak istiyorum” dedi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “11.’sini gerçekleştirdiğimiz programın
gerisinde ciddi manada birikim var demektir. Huzur içerisinde, ülkemizin huzurunun
paylaşıldığı bir ortamın içinde olmak gurur vesilesi. Dünyaya baktığımızda Amerika kıtası
denilen yerin artık ulaşılmaz bir yer olmadığını, Antartika’ya bile çok rahat bir şekilde
ulaşıldığını görüyoruz. İnsanlar çok rahat bir şekilde istedikleri noktaya ulaşabiliyorlar. Ama
maalesef bu ulaşımın bu erişimin yanında gönüller arasında bir engel var. Hızlıca bu engeller
artırılmaya çalışılıyor. Müslüman coğrafyasına baktığımız yazan yeni yeni ayrılık vesileleri
oluştuğunu görüyoruz. Batı’ya baktığınızda sınırların kalmadığı bir Avrupa, ama İslam
dünyası içinde yeni oluşturulmaya çalışılan sınırlar var. Bu noktada en çok düşünmesi
gerekenler de biz Müslümanlar olmalıyız" mesajını verdi.
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de, “Bu etkinliğe katılan herkese teşekkür
ediyordum. Liderimizin söylediği gibi gençliğimizi yetiştirmemiz önemli. Gençliği
yetiştirmemizin en önemli yollarının birini de imam hatipler olarak görüyoruz. İmam
hatiplerde yetişen gençlerimizin diğer gençlerimizle birlikte yetiştirmek, hocalarımızın elinde.
Bu güzel etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.
Yapılan konuşmaların ardından program plaket takdimi ile son buldu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17982.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Kayseri layık olduğu fuarlara kavuşacak
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yakın zamanda
şehrin layık olduğu fuar alanına kavuşacağını söyledi.
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Ticaretiyle ünlü Kayseri’nin fuar konusunda geri kaldığını belirten Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yakın zamanda şehrin layık olduğu fuar
alanına kavuşacağını söyledi.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Dayanışma Platformu
başkanı Ayhan Oğan’ın bir restoranda verdiği kahvaltıda konuşan Nursaçan "14 ayın sonunda
150 bin metrekarelik fuar alanı ve 50 bin metrekarelik otel ile ticaret merkezinin olduğu
araziyi bakanlıktan satın aldık. Proje bitti, şirketimiz kuruldu. Valimizin de desteğiyle inşallah
temmuz sonu, ağustos başı gibi temeli atacağız." dedi.
Nursaçan’ın bu müjdesi toplantıya katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17983.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Ali Dağı’nda yamaç paraşütü heyecanı
Talas Belediyesinin, ilçedeki dünya çapında hava sporları merkezleri arasında gösterilen Ali
Dağı'nda bu yıl 7'ncisini düzenlediği Uluslararası Yamaçparaşütü Şampiyonası, antrenman ve
gösteri uçuşlarının yer aldığı renkli görüntülerle başladı.
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Yaklaşık 2 bin metre rakımdaki Ali Dağı'nın zirvesinde oluşturulan alandaki törene Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, sporcular ve
çok sayıda vatandaş katıldı.
Burada konuşan Başkan Palancıoğlu, 5 ülkeden 9'u kadın 130 yarışmacının katıldığı
şampiyonaya her geçen yıl ilginin arttığını belirterek, "Ali Dağı yamaçparaşütü ve
yelkenkanat gibi hava sporlarında Türkiye'nin en iyi merkezinden bir tanesi. Cuma gününe

kadar yarışmamız sürecek. Yarışmaya Türkiye'den 73, İran'dan 44, Rusya'dan 2, Ukrayna ve
Bulgaristan'dan ise birer sporcu katıldı. Talas Belediyesi olarak geçtiğimiz ay yelkenkanat
şampiyonası düzenlemiş, başarıyla yarışmayı tamamlamıştık. Ali Dağı'nda yamaçparaşütü ve
yelkenkanat yarışmalarımız devam edecek. Kazasız belasız bir yarışma diliyorum." dedi.
Konuşmaların ardından yarışmacılar, teknik ekipten sıcaklık ve basınç gibi değerlerin yer
aldığı brifingden sonra uçuşlarını gerçekleştirdi. Birbirinden farklı paraşütlerin gökyüzüne
havalanmasıyla Kayseri semalarında rengarenk görüntüler oluştu.
Şampiyona 15 Temmuz Cuma'ya kadar mesafe uçuşlarıyla devam edecek. Yarışmayı izlemek
isteyenler için her gün 12.00-14.00 saatleri arasında Osmanlı ve Selçuklu Evi önünden
ücretsiz servis hizmeti sunulacak.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17984.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın kaleminden

11 Temmuz 2016 Pazartesi 10:29

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17985.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Yeşilhisar’da yaralar sarılıyor
Bayramın üçüncü günü sel felaketi ile karşı karşıya kalan Yeşilhisar'da Büyükşehir Belediyesi
tarafından yenileme çalışmalarına başlanıyor. Sel nedeniyle bozulan kaldırım ve çevre
düzenlemelerinin tamamı yenilenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçedeki
hasarın en kısa sürede giderileceğini belirtti.
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Yeşilhisar'da yaşanan sel felaketi sonrası 48 araçla bölgeye intikal ederek ilçe halkının

yanında olan Büyükşehir Belediyesi, bayram tatilinin bitmesiyle birlikte de hasarı gidermek
için çalışmalara başlayacak. 11 Temmuz Pazartesi günü başlayacak çalışmalarla ilçedeki tüm
yollar, kaldırımlar ve çevre düzenlemeleri yenilenecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yeşilhisar halkına bir kez daha geçmiş olsun
dileklerini ileterek, selin ilçeye verdiği zararı en kısa sürede gidereceklerini söyledi. Hasar
tespitinin yapıldığını ve bir an önce giderilmesi için her türlü gayreti göstereceklerini
vurgulayan Başkan Çelik, çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak Yeşilhisar'daki sel
felaketinin izini sileceklerini kaydetti.
Festival iptal edildi
Yaşanan sel felaketi nedeniyle ilçede 9 Temmuz'da yapılması planlanan ve ünlü sanatçı
Kubat’ın konser vereceği Yeşilhisar Kültür ve Kayısı Festivali iptal edildi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17986.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Avşarlar Sarız’da buluştu
Dünya Avşarlar Derneği tarafından düzenlenen “2. Dünya Avşarlar Şenliği” Sarız’ın Tekkeli
Mahallesi’nde yapıldı. Sanatçı Ahmet Şafak’ın bir birinden güzel eserleriyle şenliğe katılanlar
bol bol eğlendiler.
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Tekkeli Mahallesinde yapılan şenliğe AK Parti Milletvekileri Hülya Nergis, Sami Dedeoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık, farklı illerden çok sayıda
Avşar ve davetli katıldı.
Şenliğin ev sahipliği yapan Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, Avşarların yer aldığı
bu coğrafyada barış ve huzur içinde yaşadıklarını söyledi. Eroğlu “Halkımız, yüzyıllar
boyunca, hoşgörü ve barış ortamının sağlanması için uğraşmıştır. Barışın ve medeniyetin
mirasçısı bir millet olarak işte bu iklimi yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi yeniden ihya
etmeye ve yaşatmaya mecbur olduğumuzu görmek durumundayız. Bunun yolu da hem kendi
tarih ve medeniyetimizi iyi bilmekten hem de bölgesel denge hedef ve beklentileri çok iyi
tahlil etmekten geçmektedir. Bugün burada birlikte olmamız çok önemlidir. Bundan böyle
bizleri bir araya getiren şenliğimizi düzenleyenlere bizler de destek olacağız. Bu şenliğin
düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür ediyorum.” dedi.
Kentlere göç engellenmeli
Son yıllarda ilçedeki nüfusun azaldığına dikkat çeken Eroğlu, ”İlçenin nüfusunda artış değil,
azalma olmaktadır. İlçemizden şehre göçü önlememiz lazım, bunun için de ilçede önemli
yatırımlara ihtiyacımız var. Bunu yaparsak vatandaşlarımız buraları bırakıp da şehre gitmez,
geçimini burada sağlar “diye konuştu.
Şenlikler merkezde olacak

Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Şeref Kocakaya da yaptığı konuşmasında özetle şunları
söyledi. ”Bu yıl 2’ncisini yaptığımız şenliğimize ilgi büyük olmakta, bölgede bulunan
hemşerilerimizin şenliğe katılmaları ve sahiplenmeleri bizleri mutlu etmektedir. Önümüzdeki
yıl şenliğimizi ilçe merkezinde yapacağız” dedi.
Sanatçı Ahmet Şafak’ın bir birinden güzel eserleriyle şenliğe katılanlar bol bol eğlendiler.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17987.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Vali Süleyman Kamçı'dan Yahyalı'ya
ziyaret
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, bayram tatilinin son gününde Yahyalı’yı ziyaret ederek
ilçenin doğal güzelliklerini gezdi.
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Yahyalı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen gezide Vali Süleyman Kamçı’ya Yahyalı
Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Sayıştay Üyesi Mehmet
Şimşek, Merkez Valisi Sami Bulut, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürü
Murat Akgün ve ilçe protokol üyeleri eşlik etti.
Gezisine Derebağ Şelalesi ziyaretiyle başlayan Vali Kamçı Şelaleyi gezerek, burada kahvaltı
etti. Kahvaltının ardından Kapuzbaşı Şelalesi ziyareti için yola çıkan Vali Kamçı, yol
üzerinde bulunan doğal güzellikleri de yakından görme fırsatı buldu. Rüzgâr Güllerini,
Kapuzbaşı Şelalelerini ve Hacer Ormanını ziyaret eden Kayseri Valisi Süleyman Kamçı,
gördüğü doğal güzelliklerden oldukça memnun kaldı.
Yahyalı’nın doğal güzelliklerini hakkında açıklamalarda bulunan Vali Kamçı; ‘’Güzel
Kayseri’nin güzel ilçesi Yahyalı’dayız. Kapuzbaşı Şelalesini gördük. Kapuzbaşı Şelalesi
ülkemizde görülmesi gereken önemli güzelliklerden biri. Dünyaca meşhur olduğuna
inandığım, doğal bir güzellik. Yedigöller yakınlarında bulunan Hacer Ormanı’nın güzelliğine
de şahit olduk. Çok güzel bir havası var. Dağcılık sporunun yapılabileceği güzel bir alan var.
Yahyalı, yeşil ve güzel bir ilçemiz. Yahyalı’nın asıl güzellikleri bir saatlik mesafede bulunan
Toros Dağları eteklerinde. Bu güzellikleri herkesin görmesini isterim.’’ ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17988.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Ben giderim Batum’a, kuruyan batağına…

12 Temmuz 2016 Salı 10:09

Batum’u gördükten sonra meşhur türkünün “ben giderim Batum’a, Batum’un batağına”
şeklindeki giriş sözlerini “ben giderim Batum’a, kuruyan batağına”, tekrarında ise “ben
giderim Batum’a, okaliptüs yatağına” diye değiştirdim. Zira eskiden bataklık olan sahilleri,
yetişkinleri yılda 100-250 ton arasında su emen okaliptüs ağaçlarıyla kurutulmuş. Çarlık
Rusya’sında başlatılan bu uygulamayı aslen Gürcü olan Stalin de sürdürmüş. Böylece bu
asırlık Sinop türküsünün sözlerini değiştirmek de ilk defa buraları gören bana yani bir Yörüğe
nasip oluyor.
Kafkasya’nın yerli halklarından ve dünyanın en eski milletlerinden olan Gürcüler, nüfus
bakımından en kalabalık ve siyasal geleneği en köklü Kafkas halkı. Gürcistan değişik
toplumlarca farklı isimlerde ifade ediliyor. Avrupalılar Georgia, Ruslar Gruzia, Müslüman
milletler ise Gürcistan diyorlar. Ülkenin Gürcüce ismi Sakartvelo. Ülkemizde de çoğu Doğu
Karadeniz’de olmak üzere yüzbinlerce Gürcü kökenli vatandaşımız yaşıyor. Gürcistan’ın üç
bin yıllık tarihinin üç yüzyılında Osmanlı damgası var.
Büyüklük olarak Başkent Tiflis, Kutaisi ve Rustavi’den sonra ülkenin 4. büyük şehri olan
Batum’a gece 03:00 sıralarında girip, havaalanı yakınlarındaki İlim Yayma Cemiyeti’ne ait
misafirhaneye geliyoruz. Burası aynı zamanda hafızlık eğitimi verilen bir Kuran Kursu. Son
yüz yılda bu topraklardan çıkan ilk iki hafız da burada yetişmiş. Dolayısıyla bu sonuçla gurur
duyuyorlar.
İstanbul’dan Batum’a kadar 1276 kilometrelik kara yolu teklifini hemen kabul ettiğimde
soyadıma çok yakışan “yörük” genlerimle gurur duyduğumu bir kez daha anladım. 36 saati
yolda geçmek üzere üç-dört günlüğüne bu kadar mesafeyi (gidiş-dönüş+oradaki geziler=3 bin
km) göze almak yarım asrı devirmiş her babayiğidin harcı değildi doğrusu…
Teklif, yeni tanıştığım bazı Gürcü dostlarımdan geliyordu. Merkezi İstanbul’da olan
Gürcistan Dostluk Derneği artık gelenekselleşen toplu sünnet programları için beni de davet
ediyordu.
İlk öğrendiğim Gürcüce kelimeler
Öncelikle hemen kitaplığımdan ve internetten Gürcistan’la ilgili bilgileri hızla tarayarak
notlar almaya başladım. Gürcü kültürü, şarkı ve türküleri ille de mutfağı ilgi alanım içindeydi.
Meşhur pideleri Haçapuri ile mantıları Hinkali isimlerini hemen ezberledim. Yani ilk
öğrendiğim Gürcüce kelimeler yemek isimleriydi. Tanıdığım meşhur Gürcülerle ilgili
hafızamı zorladım; Rus lider Stalin, Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili (Sakaşvili gittiğim
yıl ülkenin başındaydı) ile Trabzonspor’un meşhur ikizleri Arçil ve Şota kardeşlerden başkası
aklıma gelmedi. Haa bir de aile dostumuz, halen İzmir’de oturan, dedeleri Batum’dan
Balıkesir’e yerleşmiş Fatma Yılmaz. İnşallah ikinci gidişte Yılmaz Ailesini de götürerek ata
yurdu topraklarını onlara gezdireceğim. İçinde Gürcü ve Gürcistan geçen bildiğim türküler ise
meşhur “Ben giderim Batum’a” ile “Oy Gürcüm Gürcüm” isimli Sivas İmranlı türküsü.

Günümüzün ünlü Türk seyyahı, eski Hatay milletvekili, doktor Mehmet Sılay’ın Dergah
Yayınları arasında Ezel Erverdi’nin nefis sunuş yazısıyla çıkan “Göz Gördü, Gönül Sevdi”
isimli seyahat notlarından oluşan kitabının özelikle Gürcistan bölümünü ilgiyle okuyup notlar
almaya başladım.
Bu arada Türk uydusundan dört tanesi çıkan (İmedi, Maestro, Rustavi 2, Acara) Gürcistan
televizyon kanallarını izleyip bir şeyler yakalamaya çalışıyordum. Özellikle Acara TV’de
yayın bitiminde gösterilen Batum ve Acara görüntüleri oldukça ilgimi çekiyor. Nitekim,
Batum sahilini gezerken televizyonda izlediğim yerleri ve binaları görmem seyahatime ayrı
bir güzellik ve heyecan katıyor. Ülkeme döndükten sonra da Batum’u özlediğimde Acara
TV’yi açıp kapanış görüntülerini izliyorum.
Yaptığım araştırmalarda Türkiye’nin tek uydu operatörü Türksat A.Ş.’nin Gürcü kanallarına
uydu desteği verdiğini ve 01 Haziran 2012 Cuma günü Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç
başkanlığındaki Türkiye heyetinin Tiflis’de imzaladığı anlaşma ile Gürcistan’dan yayın yapan
toplam 26 TV kanalının Türksat iletişim uyduları üzerinden yayın yapmaya başladığını
öğreniyorum. Bu arada Devlet Başkanı Saakaşvili’nin televizyonlarda sık sık arz-ı endam
ettiğini ve özellikle çocuklar arasındaki görüntüleriyle “halkın içinde bir başkan” imajı
çizmeye çalıştığını fark ediyorum.
…ve yolculuk başlıyor
2012 Haziran ayının bir cuma sabahı 10 civarında Altunizade’den Mercedes Vito ile beni
aldıklarında 4 milyon kilometre yol tecrübeli uzun yol şoförümüz Erdoğan beyin ve yardımcı
kaptan oğlunun yönetiminde toplam sekiz kişiyiz. Arkadaki iki kişilik koltuk da bazı sünnet
malzemeleri ve dernek poşetleri için ayrılmış. İçlerinde Gürcü kökenli olmayan bir tek ben
varım. Yol arkadaşlarım beni de Gürcü sanıp nereli olduğumu merak ediyorlar. Toroslardan
gelen bir garip Yörük olduğumu öğrenince çok şaşırıyorlar. Ancak kendi kültürlerini ve
bölgelerini merak edip az-buçuk araştırmış birinin varlığı onları da mutlu ediyor.
Gürcü hattı ve mutfağıyla tanışıyorum
Otoyoldan Gerede’ye kadar gittikten sonra Ankara istikametinden çıkarak Gerede üzerinden
Çankırı ve Çorum’un bazı ilçelerinden geçip Samsun’a kadar devam eden yola giriyoruz.
Bütün Gürcü otobüsleri ve oraya giden Türkiye’deki Gürcülerin ağırlıklı olarak bu hattı
kullandıklarını böylece öğrenmiş oluyorum. İlk molamızı Gerede’yi geçince veriyoruz.
Burada kaptanımızın ve diğer yolcuların eşlerinin yaptıkları Gürcü börekleriyle karnımızı
güzelce doyuruyoruz. Böylece Gürcü mutfağıyla ilk tanışmam Gerede’de oluyor. Daha sonra
Samsun’a 40 km kala Çakallı Boğazı’ndaki meşhur menemencilerden birinin önünde
duruyoruz.
Yolcular arasında Orhan Şardağ Beridze isimli çok renkli bir şahsiyet de var. Kısa zamanda
Gürcü alfabesini ve Gürcüce’yi öğrenerek akademik toplantılarda konuşma yapacak hale
gelen Gürcistan Dostluk Derneği Denetim Kurulu Üyesi Orhan bey, çok sevdiği 10 yaşındaki
oğlunu da beraberinde götürerek ata yurdunu görmesini istiyor. Yolda bize “Gelino gelino”
(Acara Gelini) isimli şarkıyı dinlettiriyor. İlk defa dinlediğim bu hüzünlü parçadan
etkileniyor, sözlerini öğrenince de daha çok seviyorum. Gelin getirilirken söylenen bu şarkı;
insana, aşka, geline, kayınpeder ve kayınvalideye verilen önem gibi pek çok unsuru çarpıcı bir
melodiyle şiirsel şekilde anlatıyor. Orhan Şardağ, halen dünyada 14 alfabe kullanıldığını,
Gürcü alfabesinin de bunlardan biri olduğunu belirtiyor.
Sınırda iki fire
Samsun’dan başlayarak Sarp sınırına kadar uzanan bol tünelli Karadeniz sahil yolu, saatler
süren, virajlarla dolu güzergahı çok kısaltmış. Ünye ve Tirebolu’da iki moladan sonra 1259
kilometrelik yolu katedip gece yarısı 2’de yani İstanbul’dan hareket edişimizden 16 saat sonra
Sarp Sınır kapısındayız. Yıllar önce bir Doğu Karadeniz gezisinde sınıra kadar gelmiştim.
Şimdi içeri geçmek de nasip olacak. Gecevyarısı olduğu için kapı tenha. Kardeş ülke
KKTC’ye girer gibi pasaportsuz ve vizesiz yabancı bir ülkeye girmenin zevkini ve kolaylığını

yaşıyoruz. Burada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun kulaklarını çınlatıyor, Suriye’yle
yaşanan krizin de çözülerek eski günlere dönülmesinin ve “komşularla sıfır sorun”
politikasının tam olarak gerçekleşmesinin güzelliklerini konuşuyoruz. Turistik amaçlı
seyahatlerde nüfus cüzdanıyla giriş yapılıp 90 güne kadar kalınabiliyor. Ancak burada hiç
beklenmeyen acı bir sürprizle karşılaşıyoruz. Orhan bey ve 10 yaşındaki oğlu giremiyorlar.
Sebebi, yurt dışına çıkışlarda 18 yaşından küçüklerin anne ve babalarıyla birlikte olmaları ya
da biriyle seyahat ediyorlarsa diğerinin muvaffakatname vermesi. Bu da sık sık yaşanan aile
içi çocuk kaçırmalara karşı ülkelerin aldığı tedbir. Onları gece yarısı eşyalarıyla birlikte
üzülerek bırakıyor, gerekli işlemi tamamlayarak gün içinde geleceklerini ümit ediyoruz.
Ancak memleketleri olan Giresun’un Bulancak ilçesine geçtiklerini ve bir-iki gün kalıp
İstanbul’a döndüklerini öğreniyor ve gezi boyunca bir şeylerin hep eksik kaldığını
düşünüyoruz.
Gamarcoba (merhaba) Gürcistan
Kafkasların giriş kapılarından biri olan Sarp’tan kapalı bir koridordan yürüyerek Sarpi’ye
geçince kibar hanım görevliler Türkçe “merhaba” ve “hoş geldiniz” kelimeleriyle bizi sıcak
bir şekilde karşılıyorlar. Kısa süren işlemlerin ardından saatlerimizi bizden bir saat ileri olan
Gürcistan’a göre ayarlayıp iki fireyle sadece 17 km ilerideki Batum’a doğru ilerliyoruz.
Sınırdan çıkar çıkmaz ilk karşımıza çıkan yerleşim bölgesi Gonio/Konyo (Gönye) ve içinde
Osmanlı hamamı ve mezarları bulunan meşhur kalesi oluyor. Burası eğlence yerleri ve
kumarhaneleriyle ünlü bir yermiş. Türkiye’den günü birlik gelenlerin çoğu paralarını burada
tüketiyorlarmış. Nitekim sabaha karşı olmasına rağmen önü arabalarla dolu birçok eğlence
yerinin ışıklarının yandığını görüyoruz.
Yazan: Rıfat Yörük
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17989.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Eviniz mezarınız olmasın!
RADON GAZI TEHLİKESİ: Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müge Akın, topraktan binalara sızan radon gazının akciğer
kanseri tehlikesi oluşturduğunu söyledi.
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AKCİĞER KANSERİ NEDENİ: Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmalara göre radon
gazının, sigaradan sonra ikinci sırada akciğer kanseri nedeni olduğuna dikkat çeken Akın,
Türkiye’de radon gazı ile sağlık ilişkisinin yeni farkına varıldığını söyledi.
AGÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müge Akın, binalardaki
muhtemel radon gazına karşı uyarıda bulundu. Radonun, uranyumdan dönüşerek oluşan
kokusuz ve renksiz bir radyoaktif asal gaz olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Müge Akın, radon
gazına dair şu bilgileri verdi:

“Uranyum zengini bir takım topraklar var, örneğin metamorfik kayalar, volkanik kayalar ve
magmatik kayaların yoğun olduğu yerler uranyum bakımından zengin. Buralardaki uranyum
dönüşerek radon gazı haline geliyor ve toprakta, yeraltı sularında birikebiliyor. Bina
temelinde biriken radon gazı da bina temelindeki bir takım boşluklardan, çatlaklardan,
havalandırma bacalarından ya da kanalizasyonlardan binanın içine yayılıyor. Özellikle
bodrum ya da birinci ve ikinci katlarda, radon gazına daha yoğun rastlanıyor. Aynı zamanda
yapı malzemelerinde de uranyum kaynağı varsa ve zamanla bina içi havalandırma iyi
yapılmazsa radon gazının buradan da yayılması mümkün. Fay hareketlerine göre radon gazı
çıkışı olabiliyor ama yalnızca buna bağlı bir durum değil.”
Türkiye durumun ciddiyetinin farkında değil
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde konuyla ilgili çalışmaların yaklaşık 100 yıl
önce başlatıldığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Müge Akın, Türkiye’de henüz ciddi bir mevzuat
çalışmasının olduğunu kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Müge Akın, “Amerika’da ve Avrupa Birliği
ülkelerinde 1900’lerin başında yani 100 yıl kadar önce bu gaz keşfediliyor ve bunun sağlık
üzerinde etkileri belirlenmiş, bu gaz özellikle akciğer kanserine neden oluyor. Bu nedenle
evde ve dışarıda; toprakta ölçümler yapılmış. Yine Amerika ve Avrupa ülkelerinde, evde
yapılan ölçümlerde, 1 metreküp havada en fazla kaç bekarel değerinde radon gazı bulunması
gerektiği belirlenmiş. Türkiye’de de Atom Enerjisi Kurumu bununla ilgili bir takım çalışmalar
yapmış ve 400 bekareli baz almış. Ama Avrupa’da 400 birimi eski binalar için geçerli, yeni
yapılan ya da yapılacak olan binalar için de 200 bekarel birimi belirlenmiş. Yine de bir takım
belirlemelere rağmen Türkiye’de henüz buna dair bir mevzuat yok.”
Sigaradan sonra ikinci akciğer kanseri nedeni
Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmalara göre radon gazının, sigaradan sonra ikinci
sırada akciğer kanseri nedeni olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Müge Akın, Türkiye’de
radon gazı ile sağlık ilişkisinin yeni farkına varıldığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Müge Akın,
“Radon gazı kapalı ortamda birikiyor, eğer bir de o evde sigara içiliyorsa gaz katı hale
dönüşüyor ve akciğerde bir takım birikmelere neden oluyor. Vücut tolere edemediklerini
tümöre dönüştürüyor, sonra da akciğer kanserine yol açıyor" dedi.
PVC ve ısı yalıtım malzemeleri gazın etkisini artırıyor
Radon gazına karşı, bireysel olarak evin havalandırılmasının yeterli olmayacağını vurgulayan
Yrd. Doç. Dr. Müge Akın, bina havalandırmalarının yeterli düzeyde olması gerektiğine dikkat
çekti. Yrd. Doç. Dr. Müge Akın, PVC çerçeveler ve ısı yalıtım malzemelerinin de, kapalı
ortamdaki havayı dışarı vermeyerek, ortamdaki radon gazının bekarel değerini artırdığını
belirtti.
Mevzuat şart
Konuyla ilgili olarak, Atom Enerjisi Kurumunun henüz tamamlanmamış bir haritalandırma
çalışması olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Müge Akın, “Bunun yanı sıra parsel ya da ev
yapılacak alanlarda ve yeraltı sularında topraktan çıkan radon gazı oranının çok iyi
belirlenmiş olması ve var olan yapılarda da ölçüm yapılması gerekiyor. Ancak bütün bunların
ötesinde bu konuda yeni bir mevzuat oluşturulmalı. Özellikle inşaat yapılacak alanlarda ve var
olan inşaatlarda buna yönelik çalışmaların yapılması gerekiyor. Parsel bazında nasıl zemin
etüdü yapmamız gerekiyor ise radon gazının etkisinin de belgelendirilip kabul edilebilir
düzeyde olması durumunda inşaatın yapılması gerekiyor.” şeklinde sözlerini tamamladı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17990.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Yeşilhisar’dan kayısılı teşekkür
Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısını yaptı. Toplantıda 58 gündem maddesi
görüşülerek karara bağlandı. Toplantının başında Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir
Akdeniz, Yeşilhisar'da meydana gelen sel felaketi ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.
“Uğradığımız afet sonrası yanımızda olan ve yaralarımızı saran Büyükşehir Belediyesi başta
olmak üzere komşu ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum” diyen Akdeniz meclis üyelerine
Yeşilhisar kayısısı ikram etti.
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Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısına Meclis Başkan Vekili Mehmet
Savruk başkanlık etti. Toplantının başında 7 Temmuz'da Yeşilhisar'da yaşanan sel felaketi
hakkında bilgi veren İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz, 80-90 yıldır görülmeyen bir
yağış sonrası sel felaketi ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Sel nedeniyle ana yollar ve
kaldırımlar ile 50-60 evde hasar oluştuğunu dile getiren Akdeniz, ilçede altyapı sorunu
olmadığını savundu. Akdeniz, "Sel felaketinde ayrıca bir genç kardeşimizi ne yazık ki
kaybettik. Uğradığımız afet sonrası yanımızda olan ve yaralarımızı saran Büyükşehir
Belediyesi başta olmak üzere komşu ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum. İlçemizdeki
taşkın koruma kanalı yapılmamış olsa daha büyük bir afetle karşı karşıya kalabilirdik" dedi.
Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk da meclis adına Yeşilhisar halkına ‘geçmiş olsun’
dileklerini iletti.
Sel felaketi nedeniyle yapılması planlanan Kayısı festivalini erteleyen Yeşilhisar Belediye
Başkanı Abdulkadir Akdeniz meclis toplantısı çıkışında üyelere ve basın mensuplarına
Yeşilhisar kayısısı dağıttı. Böylece festivalin ertelenmesiyle tanıtımı yapılamayan kayısılar,
basın mensupları, belediye başkanları ve meclis üyeleri aracılığıyla gündeme getirilmiş oldu.
Gençlik Meclisi kuruluyor
Meclis toplantısında daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Danışmanı Osman
Yalçın tarafından son bir ayda Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum
yapıldı. Yalçın, açılışı yapılan köprülü kavşaklar ile ilçelerdeki kadın ve gençlik merkezleri
başta olmak üzere yapılan yatırımlar, kent merkezinde devam eden yatırımlar ve Ramazan
ayında yapılan etkinliklerle ilgili bilgi verdi.
Meclis toplantısında 58 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda temsil
kabiliyetini geliştirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi kurulması ve bu
konuda hazırlanan komisyon raporunun kabulüyle ilgili talep de meclis üyelerince kabul
edildi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17991.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Naşit Eslik Srebrenitsa şehitlerini andı
Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Naşit Eslik, Srebrenitsa
Katliamının üzerinden 21 yıl geçmiş olmasına rağmen, Müslümanlar olarak hala aynı acıları
hissettiklerini dile getirerek, Srebrenitsa’yı katliam olarak tanımayan Birleşmiş Milletler’i
kınadı.
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Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Naşit Eslik, acı olayın
yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamasında Müslümanların bir daha böyle zulümlere maruz
kalmamasını temenni etti.
Dernek binasında yaptığı açıklamada katliamının üzerinden onca yıl geçmesine rağmen,
Müslümanlar olarak hala aynı acıları hissettiklerini söyleyen ve Srebrenitsa’yı katliam olarak
tanımayan Birleşmiş Milletleri kınayan Başkan Eşlik, “1992- 1995 yıllarında eski
Yugoslavya’da başlayan savaşta Srebrenitsa denilen şehirde bir gecede 8 bin 372
Boşnak, Sırplar tarafından şehit edilmiştir. Sebebi ise Müslüman olmaları. Boşnaklar Akü
fabrikasındaki bir hangara sığdırılmış ve BM emrinde olan Hollanda askerlerine teslim
edilmiştir. Sırplar burada Hollandalı askerleri içkiye davet ederek, oradan uzaklaştırmışlar. Bu
arada Sırplar içeridekileri yaylım ateşine tutarak içerideki 8 bin 372 kişi katledilmiş,
cenazeleri ise iş makinaları ile dışarı atılmıştı. Bizzat kendim gittim gördüm o manzarayı.
Dünyanın gözü önünde içler acısı bu katliam işleniyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne “Soykırım” olarak başvurulmasına rağmen “Ret” cevabı alınmıştır. Bu
soykırım değil de nedir? Dünya bu soykırımı görmüyor mu? İnşallah Müslüman alemi bir
daha böyle bir olay yaşamaz. BM’in liderlerini, o gün ki bu insanlık suçunu işleyenleri
kınıyorum. Bana göre adalet yerini bulmamıştır. Çünkü Sırp Generale ufak bir ceza verilerek
bu iş ört bas edilmiştir” şeklinde konuştu.
Srebrenitsa katliamında neler yaşanmıştı?
Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı, 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı
(Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı)'nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Srebrenitsa'ya karşı
giriştiği Krivaya '95 Harekâtı esnasında Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8 bin 372
Boşnak'ın Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasındaki ağır
silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından öldürülmesine verilen addır. Katliamda bir
kısım kadın ve küçük yaşta çocuğun da öldürüldüğü, belgelerle kanıtlanmıştır. Bosna Sırp
ordusunun dışında katliama ‘Akrepler’ olarak tanınan Sırbistan özel güvenlik güçleri de
katılmıştır. Birleşmiş Milletler Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına karşın 400
silahlı Hollanda barış gücü askerinin varlığı katliamı önlememiştir. Srebrenitsa katliamı II.
Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı olması ve
Avrupa'da hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olması açısından da önem taşır.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17992.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Örnekevler’de su kesintisi
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce Örnekevler mahallesi’nde yapımı tamamlanan su şebeke
hattının bağlantısı sırasında su kesintisinin yapılacağı belirtildi.
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Su kesintisinin bugün yapılacağını ve kesintiden Örnekevler mahallesinin bir kısmının
etkileneceğini belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Örnekevler mahallesi, Tuğcu
sokakta yeni yapılan su şebekesi hattı Salih Avgun Paşa caddesine bağlanacak. Bu bağlantı
dolayısıyla Tuğcu sokağa 08.00’dan 12.30’a kadar su verilemeyecek. Ayrıca Salih Avgun
Paşa caddesinde yer alan eski su şebekesine de körleme yapılacağı için aynı gün saat
13:00’dan 17:00’a kadar bu bölgede sular akmayacak. Söz konusu kesintiden Salih Avgun
Paşa caddesinde oturan vatandaşlarımızın hepsi etkilenecek.” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17993.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Avşar ailesi’nin mutlu günü
Geçirdiği kalp krizi sonucu 2013 yılında 44 yaşında aramızdan ayrılan gazeteci ve Bağımsız
Doğu Türkistanlılar Derneği Kurucu Başkanı Abdülmecit Avşar’ın oğlu Harun Abbas
düzenlenen sünnet töreni ile erkekliğe ilk adımını attı.
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Doğu Türkistan davasının simge isimlerinden olan Gazeteci Abdülmecit ve Gülşah Avşar’ın
oğlu Harun Abbas’ı dostları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Gül Bahçesi Tesisleri’nde
düzenlenen törene Avşar ailesinin akrabaları, dostları ve kalabalık bir davetli topluluğu
katıldı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç törene telgraf göndererek tebriklerini iletti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17994.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Çalışanını üzen yandı
Hükümet, vergi, prim ödemelerinde vatandaşa her türlü kolaylığı sağlarken; usulsüz yollara
başvurup devleti zarara uğratanlara göz açtırmıyor.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kağıt üzerinde sigortalı gösterilen kişiler, sahte işyerleri
ve asgari ücretteki artışı vermemek için usulsüz uygulamalara gidenler hakkında denetimleri
sıklaştırdı. Fazla mesaiyi asgari ücrete ilave eden, bankaya bin 300 lira yatırıp 300'ünü geri
alan, düşük bordro düzenleyip devletten vergi kaçıran patronlar yakayı ele veriyor.
Asgari ücreti usulüne uygun vermeyen işletmeler, para cezası, gecikme zammı, usulsüzlük
cezaları hatta hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Asgari ücret ödenmeyen ve eksik ödenen
her işçi için ayrı ceza kesiliyor. Sahte sigorta yapanlara da geçit
verilmiyor. Otomasyon Projesi ile SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan
incelemelerde220 bini aşkın kişinin sahte sigorta yaptığı belirlendi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17995.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Akkışla’da caminin kilimleri kayboldu
Akkışla İlçesi’ne bağlı Ortaköy Mahallesi camisinin el dokuması kilimleri esrarengiz bir
biçimde ortadan kayboldu. Görevli imam olmadığı için bir süredir namaz kılınmayan yarım
asırlık caminin değerli 29 kiliminin yerinde olmadığı anlaşıldı.
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Mahallenin iki camisinden biri olan camideki kilimlerin kim ya da kimler tarafından alındığı
yahut çalındığı merak konusu oldu.

Mahalle sakinleri kilimlerin caminin dernek yönetiminde yer alan bazı kişiler tarafından
tadilat yapılacağı gerekçesiyle toplandığını iddia ederken, İlçe Müftülüğünün olaydan
haberdar olmaması da tepkilere yol açıyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17996.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Başkanlar personelle bayramlaştı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bayram sonrası ilk mesai gününde personelle
bayramlaştı. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, atölye tesislerinde, fidanlık
tesislerinde, zabıta hizmet binalarında, temizlik garajında ve belediye hizmet binasında
çalışanların geçmiş bayramlarını kutladı. Belediye personeliyle bayramlaşan Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise ilk olarak atölye çalışanlarını ziyaret etti. Develi
Belediyesi’nde de bayramlaşma töreni düzenlendi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, mesai saatinin başlamasıyla birlikte önce
Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nda personelle bayramlaştı. Daire
başkanları, müdürler ve tüm personelle tek tek bayramlaşan Başkan Çelik, çalışanlarla birlikte
simit ve peynirle kahvaltı yaptı. Personelle sohbet eden Başkan Mustafa Çelik, bayram tatilini
nasıl geçirdiklerini sordu.
Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nda personele hitap eden Büyükşehir
Belediye Başkanı Çelik, kazasız belasız nice bayramlar temennisinde bulundu. Ramazan
ayının bir yenilenme ayı olduğunu da belirten Başkan Çelik, "Rabbim huzur içinde kazasız
belasız nice bayramlara eriştirsin. Bayramlar eş dost ve akrabaların bir araya gelmesine de
vesile oluyor. Allah bu birliğimizi bozmasın. Ramazan ayı bir anlamda yenilenme ayıdır.
İnşallah Ramazan ayının verdiği yenilenmeyle çok daha şevkle çalışacağız. Yaptığınız
çalışmalar nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı gayretle
çalışacağınızdan eminim." diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik daha sonra belediye hizmet binasında çalışan
personelle bayramlaştı. Belediye içerisindeki tüm birimleri tek tek gezen Başkan Mustafa
Çelik, daha nice bayramlara sağlıkla ulaşılması temennisinde bulundu.
Melikgazi’de bayramlaşma
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, atölye tesislerinde, fidanlık tesislerinde,
zabıta hizmet binalarında, temizlik garajında ve belediye hizmet binasında çalışanların geçmiş
bayramlarını kutladı.
Çalışanların bayram ziyaretlerini daha rahat bir zaman içerisinde gerçekleştirebilmeleri için
bayram sonrası ilk mesai günü bayramlaşmayı uygun bulduklarını hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, belediye çalışanlarının birbirleri ile saygı, hoşgörü ve sevgi ile çalışmalarını
sürdürdüklerini bu açıdan Melikgazi Camiasının adeta büyük bir aile olduğunu kaydetti.

Büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlar ile diğer sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel
faaliyetlerde, çalışanlarının emeğinin olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, beş
ilçesi bulunan Kayseri merkez nüfusunun neredeyse yarısına hizmet verildiğini ve hizmetlerin
iyi bir planlama ve koordinasyon ile aksatılmadan devam ettirildiğini söyledi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, referans ve örnek belediyeciliğin temelinde personelin birlik,
beraberlik, uyum ve dayanışmasının bulunduğunu 11 Temmuz sabahı bunu daha da artırarak
hizmet ve yatırım zincirlerine devam ettireceklerini sözlerine ekledi.
Kocasinan’da bayramlaşma
Belediye personeliyle bayramlaşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise
ilk olarak atölye çalışanlarını ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra belediye hizmet
binasında görev yapan personelle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi atölyesinde Makine İkmal, Temizlik, Fen
İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personeliyle teker teker bayramlaştı. Törene
Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de katıldı.
Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar,
“Ömür sermayesi tükeniyor. Bir Ramazan Bayramı da geçti. O yüzden zamanımızı iyi
değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler eşref-i mahlûk olan insana hizmet etmek için çalışıyoruz.
Bunun sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. Bu noktada sizler de hafta sonu, bayram ve
tatil demeden çalışıyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Hizmetleriniz daim olsun.
‘İşçinin hakkını alın teri kurumadan önce ödeyin’ öğretisi, bizim için çok önemlidir. Bize
verilen kanun ile sizin maaşlarınızın farkını bayram öncesi yatırdık. Bu imkânları bize sunan
ve kanunun çıkmasını sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a,
Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum.”
İfadelerini kullanarak, daha nice huzurlu bayramlar dileğinde bulundu.
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de kısa bir konuşma yaparak,
Ramazan ayı içerisinde ilk toplu sözleşmeyi Kocasinan Belediyesi’yle yaptıklarını hatırlattı.
Çelik; “Başkanımızın talimatıyla bayram öncesinde de maaş farklarımız üyelerimizin
hesaplarına yattı. Bayram öncesinde bize çifte bayram yaşatan Kocasinan Belediye Başkanı
Ahmet
Çolakbayrakdar’a
çok
teşekkür
ediyorum.”
şeklinde
konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, hizmet binasına geçerek burada görev yapan
personelle bayramlaştı.
Develi’de bayramlaşma
Develi Belediyesi’nde de bayramlaşma töreni düzenlendi. Başkanlık makamında
gerçekleştirilen törende, Başkanı Mehmet Cabbar, yardımcıları Abdullah İslamoğlu, Mustafa
Temur ve Mehmet Güçlü ile birlikte Belediye personeli katıldı.
Her birimin bayram tebriğini ayrı ayrı kabul eden Başkan Cabbar, “Mübarek Ramazan
günlerini eda edip bayramına da erişmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Ramazan
Bayramının Belediyemiz çalışanlarına ve Belediyemize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.”
açıklamasında bulundu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17997.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Fazla prim iadeleri başlıyor
Sigorta şirketleri, 15 aylık sürede, trafik sigortasında aldıkları fazla primleri, bu ayın
sonundan itibaren iade etmeye başlıyor. Yaklaşık 1 milyon sürücüye toplam 100 milyon lira
iade edilecek.
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Haziran 2014'ten, Eylül 2015'e kadarki 15 aylık sürede, yanlış uygulama nedeniyle
sürücülerden fazla alınan primler iade edilecek. İadeler, 31 Temmuz'da başlayacak ve iki yıl
sürecek.
Sigorta şirketleri, 2014'ün Haziran ayından, 2015'in Eylül'üne kadar, 15 aylık sürede, trafik
sigortasında aldıkları fazla primleri, bu ayın sonundan itibaren iade etmeye başlıyor. Yaklaşık
1 milyon sürücüye, ortalama 100 lira trafik primi iade edilecek. Bu iadeler, son dönemde
tartışma konusu olan trafik sigortasındaki fahiş fiyat artışından kaynaklı değil.
Hasarkayıtlarıtutulmuyordu
Sigorta şirketleri, 2014 yılına kadar; özellikle geçmişte aracını satmış ve 2-3 yıl trafiğe
çıkmamış sürücülerin, hasar kayıtlarını tutmuyorlardı. Bu nedenle de geçmişe yönelik hasarlıhasarsız sürücü ayrımı yapılamıyordu.
Yanlışuygulamayapıldı
Ancak hem uygulamadaki aksaklıklardan hem de yeni sisteminin detaylarının
bilinmemesinden sigortacılar, 2014'ün Haziran'ından sonra da, yeniden trafiğe çıkan
sürücülere, geçmiş kayıtları olmasına rağmen, 4. kademeden poliçe kesmeye devam etti.
Sigorta şirketlerinin bu konudaki yanlış uygulaması geçen senenin eylül ayında ortaya çıktı ve
bu tarihten itibaren trafik poliçeleri, sürücülerin geçmiş hasar kayıtlarına göre fiyatlandırılarak
kesilmeye başlandı. Hazine, geçen hafta bir genelge yayınlayarak, Haziran 2014'ten Eylül
2015'e kadarki 15 aylık sürede, bu yanlış uygulama nedeniyle sürücülerden fazla alınan
primlerin iadesine karar verdi.
1 milyon sürücüye toplam 100 milyon lira ödenecek
Sigorta şirketleri, bu ayın sonundan itibaren iadeleri hak sahiplerine ödemeye başlayacak.
Sigortacılar, tahminen, 1 milyon sürücüye, toplam 100 milyon lira iade edecek. İade edilecek
primin ise poliçe başına 100 lira olacağı tahmin ediliyor.
Hasarsız sürücüler iadeden yararlanacak
Geçmiş yıllarda araç sahibi olup da sonradan satmış ve Haziran 2014'ten Eylül 2015'e kadarki
15 aylık sürede, yeniden araç satın alarak, trafik sigortası yaptırmış ve hasarsız sürücüler iade
hakkından yararlanabilecek.
Hasar kayıtları tek tek tespit edilecek
Sigorta şirketleri, 15 aylık sürede satılan tüm trafik poliçelerini ve bu poliçeleri yaptıran
sürücülerin geçmiş yıllara ait hasar kayıtlarını tek tek tespit edecek.

Duyuru ve iade işlemi 31 Temmuz'da başlayacak
Duyuru işlemi 31 Temmuz'dan itibaren başlayacak. İadeler ise yine 31 Temmuz'da başlayacak
ve iki yıl sürecek.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17998.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Vali Kamçı sel bölgesini inceledi
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı sel baskınından zarar gören Yeşilhisar ilçesinde
incelemelerde bulundu. İlçe sakinleri ile bir araya gelerek “geçmiş olsun” dileklerini ileten
Vali Kamçı, selde hayatını kaybeden Bayram Soyak’ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.
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Vali Kamçı’nın 7 Temmuz tarihinde aşırı yağışın neden olduğu selden etkilenen Yeşilhisar
ilçesindeki vatandaşlarla görüştü. Vali Kamçı’ya sel bölgesindeki incelemesinde Kaymakam
Mustafa Gözlet ve Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz’in yanı sıra Devlet Su İşleri (DSİ)
12. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata ve İl Afet ve
Acil Durum Müdürü Osman Atsız eşlik etti.
İlk olarak sel felaketinde hayatını kaybeden Bayram Soyak’ın cenaze evini ziyaret eden Vali
Kamçı, burada merhumun babası Hacı Emin Soyak ve annesi Dürdane Soyak’a başsağlığı
diledi. Vali Kamçı, merhumun 1 yaşındaki çocuğu Emin Eren Soyak ile yakından ilgilendi.
Vali Kamçı, sel, deprem ve yangın gibi doğal afetlerde ölen kişilerinde şehit statüsünde
olduğunu ifade ederek, merhum Bayram Soyak’ın da şehit mertebesinde olduğuna inandığını
belirtti.
Devlet olarak merhumun eşi Sibel Soyak ve çocuğunun maddi ve manevi her zaman yanında
olacaklarını vurgulayan Vali Kamçı, vefat eden Bayram Soyak’a Allah’tan rahmet, geride
kalanlara başsağlığı ve sabır diledi.
İlçe merkezinde çalışmaları inceleyen Vali Kamçı, geçmiş olsun dileklerini ileterek bir süre
sohbet ettiği vatandaşlara, devletin ilgili kurumlarının afetin yaşandığı andan itibaren halkın
yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.
Yeşilhisarlı hemşehrilerinin davetini geri çevirmeyerek bir kıraathanede çay içen Vali Kamçı,
ilk ağızdan sel olayını dinlediği vatandaşlara ilçedeki eksikliklerin kısa sürede giderileceğini
anlattı.
Sel olayının meydana geldiği andan itibaren ilçedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini
kaydeden Vali Kamçı, “Hiç kimse böyle bir olayla karşılaşmak istemez. Uzun yıllar
ortalamasının çok üzerinde bir sağanak yağışla karşılaştık. Ama bizler devlet olarak sizlerin
yanındayız. Hasar tespit çalışmaları sonucuna göre yapılması gereken ne varsa yapılacaktır.
Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, bölge ve il müdürlerimiz her zaman sizlerin yanında.
Allah tekrarını yaşatmasın” diye konuştu.

Vatandaşlarla sohbet ve esnaf ziyaretlerinin ardından Yeşilhisar Belediyesine geçen Vali
Kamçı, burada Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz’den ilçe hakkında brifing aldı.
Yeşilhisar’ın Kayseri’nin önemli ilçeleri arasında yer aldığını vurgulayan Vali Kamçı,
geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen sel felaketinde ilçenin hasar aldığını ancak,
devletin tüm kurumlarıyla ilk günden beri alt ve üst yapıda meydana gelen hasarları gidermek
için çalıştığını ifade etti.
Belediye Başkanı Akdeniz ise belediye olarak bugüne kadar önemli sıkıntılarının olmadığını
ama perşembe günü meydana gelen sel felaketi ile ilçenin maddi ve manevi büyük hasar
gördüğünü belirterek, sel felaketinin gerçekleştiği ilk günden beri kendilerini yalnız
bırakmayan Vali Kamçı’ya teşekkür etti. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17999.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Kurultay tüm ülkücülerin
Erciyes Türk Kurultayı Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, 6-7 Ağustos'ta yapılacak olan
Erciyes Türk Kurultayı'na Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel başkan adaylarının katılma
kararı aldıklarından dolayı memnun olduklarını söyledi. “Bu muhalif harekete mal olmuş bir
kurultay değil, rahmetli Başbuğumuzun bize olan emanetidir.’ diyen Dinçer, ‘Ocak
başkanlarımız, il başkanlarımız ve hatta MHP genel başkan yardımcılarımız da bu işe
davetlidir. Bu kurultay onların da kurultayıdır.’ dedi.
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Daha önce davet ettik, gelmediler
Erciyes Türk Kurultayı Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, 6-7 Ağustos tarihlerinde
gerçekleştirilecek olan Erciyes Türk Kurultayı'na MHP'nin 4 genel başkan adayının da
katılma kararı almasından mutluluk duyduklarını dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz bu yolda dere taşları gibi tek tek 50 kişi toplanarak, Ramazanda iftar çadırları ile
Erciyes'te buluştuk. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iptal ettiği günden beri bu
kurultayı devam ettirmeye çalıştık. Bugün itibariyle de hepinizin malumu bir süreç var. Bu
süreçte de 5 tane genel başkan adayımız var. Genel başkan adaylarımız da bu kurultaya gelme
kararı almışlar. Daha önce birçoğunu da davet ettik ama davet ettiğimiz halde gelmemişlerdi.
Aldıkları karara saygı duyuyoruz ve seviniyoruz.”
Amaç Türk dünyasının problemlerine merhem olmak
Kurultayı rahmetli Başbuğ'un başlattığını ve kendilerine emanet ettiği bir sosyal faaliyet
olduğunu kaydeden Dinçer, “Bu sosyal faaliyetin genel içeriği de Türk dünyasının
problemlerini bu tip kurultaylarda tartışarak gündeme getirmek ve onlara merhem icat
etmektir. Elbette bu bize bir güç verdi. Devlet Bahçeli kurultayı iptal ettikten sonra bu işi
bugüne kadar yürüttük. Bu bayrağa yeni sahiplerin çıkması bizi çok sevindirdi. Ozan Arif
bey, İsmail Türüt bey ve Esat Kabaklı kardeşim yıllarca destek verdiler. Bu destekler ile

Erciyes Türk Kurultayını bugünlere kadar getirdik. İnşallah bundan sonra da kurultayımızın
ilk günkü yapılış amacına göre devam eder." dedi.
Muhalif harekete mal olmuş bir kurultay değil
Erciyes Türk Kurultayını iptal edenlerin ve iptal edenlere alkış tutanların hatalarını anladığını
kaydeden Dinçer, kurultay ile ülkücülerin birliğinin kanıtlanacağını ifade etti. Kurultay'ın
ülkücülere Başbuğ Alpaslan Türkeş'in emaneti olduğunu belirten Necip Dinçer, "Aramıza
nifak ve fitne sokulmasına, bizim kardeşlik hukukumuzun kardeşten daha öte olduğuna
inanmış bir insan olarak ocak başkanlarımız, il başkanlarımız ve hatta MHP genel başkan
yardımcılarımız da bu işe davetlidir. Bu kurultay onlarında kurultayıdır. Bu muhalif harekete
mal olmuş bir kurultay değil, rahmetli Başbuğumuzun bize olan emanetidir. Burada birlik ve
beraberlik içerisinde bu kurultayı dosta ve düşmana karşı inşallah alnımızın akıyla
tamamlamak için dua ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18000.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Güneşten korunarak cilt kanserini önleyin
Güneş ışınlarına korunmadan, sakıncalı saatlerde maruz kalmak cilt için tehlike arz ediyor.
Kişiler, son yıllarda artan çeşitli koruma faktörlü ürünler ile tamamen güneş ışınlarından
korunduğunu düşündüğü için saatlerce güneşleniyor. Ancak ne yazık ki güneşten tamamen
korunmak için bu ürünler yeterli olmuyor. Son yıllarda cilt kanserlerinde artış görülmesi,
alınan önlemlerin yetersizliğiyle açıklanıyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi Deri Hastalıkları
Uzmanı Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, cilt kanserine maruz kalmamak için güneşten bilinçli bir
şekilde korunmanın yollarını ve alınabilecek önlemleri anlattı. Bilinçsiz güneşlenme risk
oluşturuyor.
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Cilt kanseri oluşmasına yol açan faktörler arasında bilinçsiz güneşlenmek ilk sırada yer alıyor.
Özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında maruz kalınan bilinçsiz güneşlenme, sonraki yıllarda
cilt kanseri için önemli bir risk oluşturuyor. Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, sigara ve alkol
tüketimi, yanlış beslenme gibi yaşam biçimlerini benimsemiş kişilerde cilt kanseri riskinin
daha yoğun olduğunu ifade etti. Radyoterapi almış kişilerin de daha dikkatli olması
gerektiğini söyleyen Dr. Tümtürk, “Bunun yanı sıra, kronik yara veya yanık izleri olan,
arseniğe veya ağır metallere maruz kalmış, geçirdiği sedef hastalığı nedeniyle puva tedavisi
görmüş, doğumsal olarak çok sayıda ve büyük boyutta benleri olan kişiler de risk altında
bulunuyor” dedi.
Açık tenlilerin daha dikkatli olması gerekiyor
Cilde renk veren pigment hücrelerine melanin deniyor. Hücre çekirdeğinin koruyucu
şemsiyesi gibi görev gören melanin, ultraviyole ışınları maruziyetinde hücreyi kanserojen
etkiden koruyor. Melanin yoğunluğu az olan açık tenli ve kızıl saçlı kişilerin diğerlerine göre

güneşten daha iyi korunmaları gerektiğini söyleyen Dr. Tümtürk, alınması gereken önlemleri
şu sözlerle anlattı:
“Güneşten korunmak için güneş kreminin yanı sıra, şapka, güneş gözlüğü ve sıkı dokumalı
açık renk giysilerin tercih edilmesi önem taşıyor. Bunun yanı sıra son yıllarda giderek
yaygınlaşan, güneş ışığının teknolojik cihazlarla daha yoğun şekilde yansıtıldığı solaryumdan
da uzak durmak gerekiyor. UV radyasyonu yayan solaryum cihazlarında ışığın şiddeti ve tipi
kontrol edilebilir olsa da, kanserojen ve cilt yaşlanma sürecini hızlandıran etkiler bulunuyor.
Aşırı güneş ışınlarına maruz kalmak ciltlerde elastikiyet kaybına neden olabiliyor. Ailede cilt
veya başka bir kanser hastalığı geçirmiş olduğu bilinen kişilerin daha dikkatli davranması
tavsiye ediliyor.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18001.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Aytaç Baran Davası'nda 'beraat' kararı
Diyarbakır’da İhya-Der Başkanı ve HÜDA PAR üyesi Aytaç Baran’ın silahlı saldırı sonucu
hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın üçüncü duruşmasında karar çıktı. İki sanığın
yargılandığı davada, sanık Sezgin Demirok hakkında açılan dava, polisle girdiği başka bir
çatışmada öldürülmesi nedeniyle düşerken, tek tutuksuz sanık 22 yaşındaki D.G. ise 'kasten
öldürme ve 'PKK terör örgütü üyesi olma' suçlarından beraat etti. Diyarbakır'da talimatla
dinlenecek gizli tanığa ise ulaşılamadığı öğrenildi.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada iki avukat duruşma salonunda hazır
bulundu. İlk celsede tahliye olan sanık D.G. ise duruşmaya katılmadı.
Bilirkişi raporunda görüntülerde yüzü görünmeyen kişilerle sanık arasında yüz
karşılaştırılması yapılamadığı belirtildi. Ayrıca ikinci celsede 20 Mayıs'ta Diyarbakır'da
talimatla dinlenmesi için karar verilen gizli tanığa ulaşılamadığı öğrenilirken, mahkeme gizli
tanığın dinlenilmesinden vazgeçti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık Sezgin Demirok hakkında açılan davanın,
polisle girdiği başka bir çatışmada öldürülmesi nedeniyle düşürülmesine karar verirken, tek
tutuksuz sanık 22 yaşındaki D.G.'ye ise 'kasten öldürme’ ve 'PKK terör örgütü üyesi olma'
suçlarından beraat verdi. Mahkeme, sanık D.G.'ye ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan
verdiği 10 ay hapis, 500 TL adli para cezasını hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
OLAY
9 Haziran 2015'te İlim Hizmet Yardımlaşma ve Araştırma Derneği (İhya Der) Başkanı ve Hür
Dava Partisi (HÜDA PAR) üyesi Aytaç Baran, merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi 59.
Sokak’ta uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden ve Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Baran,
yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yapılan operasyonda şüpheli D.G.
yakalanarak tutuklanırken, diğer şüpheli Sezgin Demirok polisle çıkan başka bir çatışmada
öldürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18002.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Harikalar Diyarı’nda bayram coşkusu
Türkiye'nin en büyük tematik parklarından olan Anadolu Harikalar Diyarı’na Ramazan
Bayramı tatili süresince yoğun ilgi gözlenirken, özellikle Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına
uğradı.
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Bayram süresince özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği Hayvanat Bahçesi, yurt içi ve yurt
dışından gelen ziyaretçilerin uğrak mekanı oldu. 163 türden 1895 hayvanın bulunduğu
Hayvanat Bahçesi bayram tatili süresince yaklaşık 25 bin ziyaretçi tarafından gezildi.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilen Harikalar Diyarı, Hayvanat Bahçesi'nin
yanı sıra su kayağı parkı, buz pisti, spor alanları gibi bölümleriyle de ziyaretçilerin uğrak
mekanı oldu. Anadolu'nun su sporları yapılabilen ilk tesisi olan Anadolu Harikalar Diyarı Su
Kay Park'da Bayram tatili süresince misafirlere serin ve keyifli anlar yaşatıldı. Yaz dönemi
boyunca hizmetlerine devam edecek olan Su Kay Park, 09:00-20:00 saatleri arasında su
kayağı ve yeni deniz bisikletleri ile ziyaretçilerine serin ve keyifli anlar sunmaya devam
edecek.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18003.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Güntürkün ailesinin mutlu günü
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın özel kalemi Mert Güntürkün,
hayatını Şeyda Şahin ile birleştirdi.
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Kentte bulunan bir oteldeki düğüne, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili
Kemal Tekden, çiftin yakınları ve davetliler katıldı. Mert-Şeyda çiftinin nikahını Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıyarken, şahitliklerini ise Mahmut Hiçyılmaz ve
Kemal Tekden yaptı. Çift coşkulu bir şekilde hayatını birleştiren soruya 'Evet' dedi.
Çiftin yakınları, dünya evine giren Mert-Şeyda Güntürkün ile bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18004.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Zamantı iki kardeşi yuttu
Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Akmezar köyünde, balık tutmak için Zamantı Irmağına
giden ve iki gündür kayıp olan Aslan kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı. Kardeşlerin ırmakta
takılan oltalarını kurtarmak isterken boğuldukları sanılıyor.
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Tomarza ilçesinde Akmezar Köy Şenliğine Katılan Ahmet (25) ve Kemal Aslan (27)
kardeşler şenlik meydanından ayrılarak Zamantı Irmağı kıyısına balık tutmaya gitti. İki
kardeşin uzun bir süre sonra şenlik alanına gelmediğini fark eden yakınları aramaya çıktı.
Irmak kenarında Aslan kardeşleri bulamayan köy halkı durumu Jandarma karakoluna bildirdi.
İki kardeşin ırmakta boğulduğu şüphesiyle Jandarma bölgeye AFAD, Jandarma Arama
Kurtarma ve Turkuaz Sualtı Arama Kurtarma ekiplerini sevk etti. Bölgede 24 saat arama
yapan ekipler dün öğle saatlerinde kardeşlerin cansız bedenine ulaştı.
Irmağın değişik bölgelerinde arama yapan üç ekipten Turkuaz Arama Kurtarma, çalışmalar
sonucu Ahmet Aslan'ın cesedine ırmağa düştüğü tahmin edilen yerden 500 metre uzaklıkta
bedenine olta dolanmış halde, ağabeyi Kemal Aslan'ın cesedi de 700 metre ileride buldu.

Kardeşini kurtarmak istedi
Yetkililer iki kardeşin cesedinin bulunma şekline göre olayın Ahmet Aslan'nın oltaya
dolanarak düştüğü, ağabeyin de kardeşini kurtarmak için ırmağa atladığı sırada boğulduğu
iddiaları üzerinde duruyor.
İki kardeşin cansız bedeni ırmaktan çıkarılırken aileleri ve yakınları sinir krizi geçirdi. Bekar
olan Aslan kardeşlerin cesetleri savcının incelemesinin ardından Tomarza Devlet Hastanesi
Morguna kaldırıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18005.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Binali Yıldırım'dan 9 gün tatil müjdesi
Başbakan Yıldırım, Kurban Bayramı'nda da tatil süresinin 9 gün olacağını duyurdu.
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Başbakan Binali Yıldırım Ak Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmada Kurban
Bayramı'nda da uzun tatil yapılacağını söyledi.
Rusya ile normalleşme sürecine girilmesiyle ekonomik, turizm alanında karşılıklı işbirliğinin
başladığını, havaalanlarının dolup taştığını söyleyen Yıldırım, "Bayram uzatıldı ve iç turizm
gelişti, dış turizmdeki eksiğimizi böylece kapatmış olduk" diyerek şu ifadeleri kullandı;
"BİR UZUN TATİL DAHA YAPACAKSINIZ"
"Yollarımız, havaalanlarımız doldu, taştı. Çünkü Ramazan Bayramı biraz uzatıldı, 9 güne
çıktı böylece iç turizm önemli ölçüde gelişti. Otellerimizde yer bulamadı, insanlar sahillerde,
kamp çadırlarında kaldı. Bu dayanışmadır.
Bu zorluklarda milletimizin durumdan vazife çıkararak yüzleri güldürecek işler yaptığının
göstergesidir. Benzer bir şey Kurban Bayramı’nda da olacak. Kurban Bayramı’nda bayramın
evveli bayramla birleşiyor ve böylece bir uzun tatil daha yapacaksınız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18006.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Polis katiline kefensiz defin
Şanlıurfa'da 3 polisi şehit ettikten sonra polisle girdiği çatışmada ölen Hüseyin Doğukan
Erdoğan, memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi. Cami cemaati cenazeyi
camide istemeyince, Erdoğan'ın cenaze namazı battaniyeye sarılmış vaziyette katafalk yerine
mezarlık duvarı konularak kılındı. Anne Servet Erdoğan, cenazeye tepki gösteren cemaate
"Benim oğlum terörist değil, cinnet getirdi" diyerek battaniyeye sarılı olarak toprağa verilen
oğlunu savundu. Uzman Çavuş olduğu öğrenilen baba cenazeye katılmadı.
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Şanlıurfa'da meydana gelen olayda, annesi ile birlikte şehirlerarası otobüs terminalinde üst
aramasına karşı çıkan uzman çavuşun oğlu 17 yaşındaki Hüseyin Doğukan Erdoğan,
babasının silahı ile polislere saldırmış ve polis memurları Mehmet Ünaldı (35), Hasan
Hüseyin Çalışkan (33) ve Sinan Akdemir (27) şehit etmişti. Olayın ardından kaçan Erdoğan,
polisler ile girdiği çatışmada 3 polisi yaraladıktan sonra öldürülmüştü. Karayolu ile memleketi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine getirilen Erdoğan'ın cenazesi, defnedilmek istendi.
Baba cenazeye gelmedi
Cenaze, mezarlıkta uzun süre bir minibüsün içinde bekletildi. İlçedeki bir camide görevli
imamın gelmesinin ardından battaniyeye sarılı şekilde araçtan indirilen Erdoğan’ın cenazesi,
mezarlıktaki istinat duvarının üzerine konuldu. Burada öğle vakti kılınan namazın ardından
cenaze kefene sarılmadan toprağa verildi.
Cenazeye, Hüseyin Doğukan Erdoğan’ın annesi Servet Erdoğan, kardeşleri İdil (5) ve İlayda
ile az sayıdaki yakını katıldı. Cenazeye, uzman çavuş olduğu öğrenilen ve aralarının bozuk
olduğu öne sürülen babası ise katılmadı.
Battaniye ile gömüldü
Sivil bir araçla camiye götürülmek istenen Erdoğan'ın cenazesine, cami cemaati tepki
gösterince, cenaze camiye alınmadan doğrudan mezarlığa götürüldü. Cenazenin, mezarlık
görevlilerinin kazma ve kürekleri götürmesinden dolayı araç içerisinde bekletildiği de
öğrenildi. Öğle namazına müteakip, mezarlıkta mahalle imamının önderliğinde kılınan
Erdoğan'ın cenazesi, battaniye içinde toprağa verildi.
Cinnet
getirdi
Anne Servet Erdoğan, oğlunun babasından sürekli şiddet ve baskı gördüğünü, bunun içinde
psikolojisinin bozulduğu iddia etti. Olay anını anlatan Servet Erdoğan "Eşimin psikolojik
sorunları vardı. Aramızda sorunlar çıkıyordu. Bayram tatili için Kayseri’ye geldiğimizi
öğrenince bizi tehdit etti. Çocuk bunun üzerine bunalıma ve strese girdi. Benim çocuğum
terörist değil. Herhangi bir örgüte kaydı çıkmadı. Olay olduğunda ben yanındaydım. Babası
bizi öldürmekle tehdit ettiği için oğluma durumu polise anlatmayı ve yardım istemeyi
önerdim. Bunun üzerine oğlum, 'Anne polis bizi koruyamaz. Polisin önünde insanları
öldürüyorlar. Polis kimi koruyor ki bizi korusun' dedi. Konuşmalarımızı duyan 2 sivil polis
yanımıza gelerek 'Polisten ne gördün. Polisler sizi niye koruyamasın' dedi ve oğluma çıkıştı.
Bunun üzerine ben polisin önüne geçerek 'Polis bey, oğlum daha 17 yaşında ve küçük. Onun
dediğine bakmayın. Babası ile problemleri var. Onun yüzünden öyle diyor' deyince polis beni

itekledi ve 'Sen dur bakalım, şu çocuk nasıl bir çocukmuş bakalım' dediler ve tartışma çıktı"
şeklinde olayı anlattı.
Anne Erdoğan ayrıca, oğlunun kaçarken son olarak, 'Anne şu parayı siz alın. Sizi dayımlar
alır. Ben başımın çaresine bakarım. Eve kesinlikle gitmeyin, babam sizi öldürecek' dedikten
sonra uzaklaştığını belirtti.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18007.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Develi'ye yeni terminal yapılacak
Büyükşehir Belediyesi ilçelere yatırımlarını sürdürüyor. Develi ilçesinin ihtiyaç duyduğu yeni
terminal için ihale yapıldı.
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Develi ilçesinde bulunan ve ilçe merkezinde kaldığı için ihtiyaca cevap veremez duruma
gelen ilçe terminali Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Develi ilçesine yeni otobüs
terminali ile muhtelif işlerin yapımı için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 111 bin
TL olan ihaleye altı firma katıldı.
İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Dinçer Dinç: 890 bin TL
Birdal İnşaat: 900 bin TL
Yusufoğlu Mühendislik: 951 bin TL
Fahri Taban İnşaat: 974 bin TL
Mustafa Dadaloğlu: 1 milyon 072 bin TL
MHF Mimarlık-Mühendislik: 1 milyon 101 bin TL
İhale, komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18008.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Kayseri trafiğinde 335 bin araç
Kayseri' de Mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 334 bin 639, bir önceki ay 332 bin 984,
geçen yılın aynı ayında ise 317 bin 006 olarak gerçekleşti.
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Toplam 334 bin 639 adet taşıtın yüzde 62,3'ünü otomobil, yüzde 1,8' ini minibüs, yüzde
1,4'ünü otobüs, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 4,9'unu kamyon, yüzde 4,7'sini motosiklet,
yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 8,1'ini ise traktör oluşturdu.
TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Kayseri'de Mayıs ayında trafiğe
kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,6
oranında arttı. Aynı verilere göre; Mayıs ayında ülke genelinde kaydolan araçlar içerisinde
yüzde 61,3 oranı ile otomobil en çok tercih edilen vasıta oldu.
Türkiye’de durum
TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünün verilerine göre Mayıs ayı sonu itibarıyla ülke genelinde
trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 456 bin 556 adet taşıt olduğu tespit edildi. Verilerde bu
taşıtların yüzde 53,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet,
yüzde 8,5'ini traktör, yüzde 4'ünü kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde
0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar yer aldı.
En çok otomobil satıldı
Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 115 bin 917 taşıt içinde otomobil yüzde 61,3 ile ilk
sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 14,9 ile kamyonet, yüzde 13,7 ile motosiklet, yüzde 5,9
ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,2'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı
taşıtlar oluşturdu.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18009.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Ben giderim Batum’a, kuruyan batağına… (2)
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Gürcistan Dostluk Derneği Başkanı Ali Rıza Altunel ve bazı dernek yöneticileriyle Batum’da
buluşuyoruz. Başta “Yeryüzü Doktorları” olmak üzere birçok hayır kuruluşundan gelen
gönüllü doktorlar ve sağlık ekibiyle de tanışıyoruz. Ancak artık gelenekselleşerek 4.sü yapılan
dev sünnet organizasyonu; Tiflis, Batum, Hulo, Ahıska (Adıgen), Rustavi, Kobuleti ve
Thinvala’da yani toplam 7 bölgede birden gerçekleştirildiği için ekibin tamamıyla tanışmak
mümkün olmuyor.
Merkezi İstanbul’da olan Gürcistan Dostluk Derneği ile Batum’daki Türkiye Dostluk
Derneği’nin örnek işbirliği sonucu başarıyla gerçekleşen sünnet programlarına katılan Gürcü
aileler mutluluklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ediyorlar.
Vardım seyreyledim Acaristan’ı…
Buradan Batum’a kadar yol boyunca çift sıralı okaliptüs ağaçlarını görüyoruz. Kaptanımız,
türküde geçen sahildeki bataklıkların bu ağaçlarla kurutulduğunu zira yetişkin bir ağacın yılda
100-250 tona kadar su emdiğini belirtiyor. Daha sonra yaptığım araştırmalarda bu bilgilerin
doğruluğunu teyid ediyorum. Ağaçlandırma çalışmalarının Çarlık Rusyası döneminde
başladığını ve Gürcü kökenli Stalin döneminde devam ettiğini öğreniyorum. Hatta Stalin,
ülkesini ziyarete gelen Arnavutluk’un komünist lideri Enver Hoca’ya da ülkesindeki
bataklıkları kurutması için bu ağaçlardan hediye etmiş.
Batum’u gördükten ve bu bilgileri öğrendikten sonra meşhur türkünün sözlerini “ben giderim
Batum’a, kuruyan batağına”, tekrarında ise “ben giderim Batum’a, okaliptüs yatağına” diye
değiştiriyorum. Böylece, Gürcistan denince aklıma ilk gelen asırlık Sinop türküsünün
sözlerini değiştirmek de ilk defa buraları gören bana yani bir Yörüğe nasip oluyor. Bu
vesileyle oldukça hareketli bu türkünün sözlerini yeni kuşaklara hatırlatmakta yarar var diye
düşünüyorum;
Ben giderim Batum’a
Batum’un batağına
Bahçenizden içeri
Al beni otağına
Nazlı yarim geldim sana
Fistanını toplasana
Kemençeler çalınıyor
Bize horon oynasana heyy…
Köşke serdim yatağı
Gel derdimin ortağı
Yataklar diken oldu
Senden ayrı yatalı
(Nakarat)
Bıldırcınım uçuyor
Kanadını açıyor
Bıldır ki sevdiceğim
Bu yıl benden kaçıyor
(Nakarat)
Çoruh bizi yalnız bırakmıyor
Batum’a varmadan bir nehrin üzerine kurulmuş köprüden geçiyoruz. Yol arkadaşlarımız,
Artvin’den gelen Çoruh nehri olduğunu ve biraz geride Acara Suyu ile birleşerek buradan
Karadeniz’e döküldüğünü söylüyorlar. Doğu Karadeniz’in erimiş karlarıyla ve bol yağan

yağmurlarıyla beslenen Çoruh, dünyanın debisi en yüksek nehirleri arasında yer alıyor.
Üstelik, dağlarımızdan-taşlarımızdan selam getirerek bizi bu ülkede de yalnız
bırakmıyor. Gürcüler, 350 kilometresi Türkiye’den, 26 kilometresi de Acara içinden akan bu
nehre Çorohi diyorlar. Zaten birçok yer ismini Gürcülerle ortak kullanıyoruz. Sadece sonuna
bir “i” harfi ekliyorlar. Batum/Batumi, Sarp/Sarpi, Şavşat/Şavşati, Çoruh/Çorohi gibi…
Üç asırlık Osmanlı izleri
Batum, Gürcistan’ın üç özerk bölgesinden biri olan ve kendi içinde de Khelvachauri, Kobuleti
(Çürüksu), Keda, Shuakhevi ve Khulo (Hulo) olarak beşe ayrılan Acara Özerk
Cumhuriyeti’nin başkenti. Şehir,16. yüzyılda Osmanlı hakimiyetine geçişinin ardından 18771878 Osmanlı-Rus harbi sonrasında Çarlık Rusya’nın eline geçti. Birinci Dünya Savaşı
sonrasında ise bağımsız bir sancak olarak Osmanlı yönetimine geri verildi. İhtilaflı durumuna
rağmen, 1. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oluştuğu dönemlerde Misak-ı Milli
sınırları içerisinde sayıldığı için Batum’u 5 milletvekili temsil etti. Akif Sümer, Ahmet Fevzi
Erdem, Ali Rıza Acara, İmamzade Edip Dinç ve Hahutzade Ahmet Nuri Efendi, Batum
milletvekilleri olarak ilk meclis çalışmalarına katıldılar. Mondros Mütarekesi’yle yönetim
önce İngiltere’ye ardından da Gürcistan’a bırakıldı. 1918 yılında kurulan Demokratik
Gürcistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan Artvin ve Ardahan geri alınırken; Batum,
Moskova antlaşması gereğince Bolşevik orduları tarafından ele geçirilen Gürcistan’a
bırakıldı. Kent, 16 Temmuz 1921'de kurulan Acara Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin
yönetim merkezi oldu. Kısacası, Gürcistan’ın üç bin yıllık tarihinin üç yüzyılında Osmanlı
damgası var.
Kafkasya’nın yerli halklarından ve dünyanın en eski milletlerinden olan Gürcüler, nüfus
bakımından en kalabalık ve siyasal geleneği en köklü Kafkas halkı. Gürcistan değişik
toplumlarca farklı isimlerde ifade ediliyor. Avrupalılar Georgia, Ruslar Gruzia, Müslüman
milletler ise Gürcistan diyorlar. Ülkenin Gürcüce ismi Sakartvelo. Ülkemizde de çoğu Doğu
Karadeniz’de olmak üzere yüzbinlerce Gürcü kökenli vatandaşımız yaşıyor.
Büyüklük olarak Başkent Tiflis, Kutaisi ve Rustavi’den sonra ülkenin 4. büyük şehri olan
Batum’a gece 03:00 sıralarında girip, havaalanı yakınlarındaki İlim Yayma Cemiyeti’ne ait
misafirhaneye geliyoruz. Burası aynı zamanda hafızlık eğitimi verilen bir Kuran Kursu. Son
yüz yılda bu topraklardan çıkan ilk iki hafız da burada yetişmiş. Dolayısıyla bu sonuçla gurur
duyuyorlar.
TİKA destekli sünnet programı
Odamıza çekilip birkaç saatlik bir dinlenmeden sonra kahvaltımızı yapıp başkanlığını
İskender Nadiradze’nin yaptığı kardeş kuruluş Türkiye Dostluk Derneği’nin genel merkezine
geçiyoruz. (Khulo Camiinde güzel bir konuşma yapan ve herkesten uzun boyuyla dikkat
çeken İskender beyi geldiğim gece bir Gürcü kanalında karşılaşınca mutlu oluyorum) Binanın
önünde ve balkonunda Gürcüce sünnete davet pankartları bizi karşılıyor. Aileler, Acara’nın
acar çocuk ve gençlerini (Zira 18 yaşlarında birçok genç de sünnet olmaya geldi) üstteki
sağlık ekibine gönül rahatlığıyla teslim ederek alt katta heyecanla bekliyorlar. Meyve suyu ve
kek ikramıyla karşılanan çocuklar, sünnetten sonra orada diktirilen geleneksel kıyafet ve
Gürcüce çeşitli kitaplar hediye edilerek uğurlanıyor. Merkezi İstanbul’da olan Gürcistan
Dostluk Derneği ile Batum’daki Türkiye Dostluk Derneği’nin örnek işbirliği sonucu başarıyla
gerçekleşen sünnet programlarına katılan Gürcü aileler mutluluklarını dile getirerek emeği
geçenlere teşekkür ediyorlar.
Uçakla Batum’a gelen Gürcistan Dostluk Derneği Başkanı Ali Rıza Altunel ve bazı dernek
yöneticileriyle burada buluşuyoruz. Başta “Yeryüzü Doktorları” olmak üzere birçok hayır
kuruluşundan gelen gönüllü doktorlar ve sağlık ekibiyle de tanışıyoruz. Ancak artık
gelenekselleşerek 4.sü yapılan dev sünnet organizasyonu; Tiflis, Batum, Hulo, Ahıska
(Adıgen), Rustavi, Kobuleti ve Thinvala’da yani toplam 7 bölgede birden gerçekleştirildiği
için ekibin tamamıyla tanışmak mümkün olmuyor. Burada tanıştığımız aynı zamanda da

Küçükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevini üstlenen Gürcistan Dostluk Derneği
Başkanı Ali Rıza Altunel, Gürcistan’da birçok bölgeye ekonomik ve kültürel yönden destek
vermeyi sürdürdüklerini belirtiyor. Bu organizasyonda 750 çocuğu sünnet ettirdiklerini
belirten Altunel, 4 yılda şu ana kadar 5 bin çocuğa en son teknikle işlem yapıldığını hatta
sıhhi nedenlerle bazı Hıristiyan ailelerden de talep geldiğini hatırlatarak, TİKA ve Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın organizasyonlarına verdiği destekten ötürü
teşekkürlerini sunuyor.
Yazan: Rıfat Yörük
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18010.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Kırgız şehide veda
Van'da jandarma karakoluna bombalı saldırıda şehit olan köy korucusu Kırgız Türklerinden
Turanbeg Günocak için Van’da tören düzenlendi
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Van'ın Erciş ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Pay Jandarma Karakol
Komutanlığı’na pazar günü saat 00.20’de bombalı araçla yapılan saldırıda jandarma er Eyüp
Öksüz ve Kırgız Türklerinden geçici köy korucusu Turanbeg Günocak şehit olurken, 1’i ağır
10 asker ile 5 korucu yaralandı.
Önceki gün jandarma er Eyüp Öksüz için tören yapılan Van Jandarma Pilot Yarbay Yusuf
Turgut Kışlası Helikopter Filo Komutanlığı’nda dün de köy korucusu Günocak için tören
düzenlendi.
Astsubay oğlu asker selamıyla uğurladı
Törene Vali İbrahim Taşyapan, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Metin
Temel, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile askerler, kurum amirleri ve sivil toplum
kuruluşu temsilcileri, şehidin astsubay olan oğlu Şükrü Günocak, şehidin eşi ve çocukları
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Günocak’ın Türk bayrağına sarılı tabutu tören
alanına getirildi. İl Müftü Yardımcısı Faruk Gürbüz’ün okuduğu duanın ardından şehit
Günocak’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere helikopterle Kırgız Türklerin yaşadığı Ulupamir
Mahallesi’ne gönderilirken, askeri kıyafetleri ile tören katılan oğlu Astsubay Şükrü Günocak,
babasını asker selamı ile uğurladı. (ensonhaber.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18011.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Sosyal medyadan terör propagandasına
hapis
Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan sanık,
4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Tekin
Barış (33), Nevşehir Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)
aracılığıyla katıldı.
Sanık, savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ancak geçmiş yıllarda örgüte
sempatizanlık duyduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından örgüte sempatizanlık duyduğu
dönemde paylaşımlar yaptığını savunan sanık, pişman olduğunu belirtti. Tekin Barış, eşi ve
çocuklarına kavuşmak için beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis
cezasına çarptırdı. Heyet, eylemin sosyal medya yoluyla ve çoğu kez tekrarlandığı
gerekçesiyle cezayı 4 yıl 8 ay 7 güne çıkardı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18012.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

2015 yılının vergi rekortmeni belli oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni, 2015 yılı için 45 milyon 157 bin 918 lira vergi tahakkuk
ettirilen Semahat Sevim Arsel oldu.
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Türkiye'nin vergi rekortmeni: Semahat Sevim Arsel
Buna göre, 2015 yılı için 45 milyon 157 bin 918 lira vergi tahakkuk ettirilen Koç Holding
yönetim kurulu üyesi Semahat Sevim Arsel, Türkiye'nin vergi rekortmeni oldu.
2012'DE DE REKORTMEN OLMUŞTU
Vehbi Koç ve Sadberk Koç’un en büyük çocuğu olan Arsel, 2012 yılında yine vergi
rekortmeni olmuş, 2014'te de ikinci sırayı almıştı.
Koç Holding yönetim kurulu üyesi, Vehbi Koç Vakfı yönetim kurulu başkanlığı görevini
sürdüren Semahat Sevim Arsel, TEGV'in de kurucu üyeleri arasında.
EN FAZLA VERGİ ÖDEYEN KURUM: MERKEZ BANKASI
Geçen yıl en fazla kurumlar vergisi ödeyen kurum 2 milyar 350 milyon 350 bin 777 lira ile
Merkez Bankası oldu.
İKİNCİ SIRAYI RAHMİ KOÇ ALDI
Arsel'i, 44 milyon 328 bin 231,80 lira vergi tahakkuk ettirilen Mustafa Rahmi Koç izledi.
Arsel ve Koç'u, 35 milyon 853 bin 563,87 lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara takip etti.
2014 yılının vergi rekortmeni Tara, geçen yıl üçüncü sırada yer aldı.
SANAT CAMİASINDAN 2 İSİM LİSTEYE GİREBİLDİ
Sanat camiasından Türkiye'nin vergi rekortmeni listesinde ilk 50'ye Acun Ilıcalı ve Cem
Yılmaz girebildi.
ACUN ILICALI 25, CEM YILMAZ 42'NCİ SIRADA YER ALDI
TV8'i satın aldıktan sonra tüm dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı listede 25. sırada yer
alırken, ünlü şovmen Cem Yılmaz 42. sırada kendine yer buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18013.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Terör propagandası yapan inşaat işçisine 4
yıl 8 ay hapis cezası
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından
PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan
inşaat işçisine 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.
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Kayseri'de 1 Haziran'da TEM Ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik
sabah saatlerinde operasyon yapmış ve yapılan operasyon kapsamında inşaatta taşeron işçisi
olarak çalışan T. B., 'Terör örgütü üyesi olmak' ve ‘Örgüt propagandası yapmak’ suçlarından
gözaltına alınmıştı. Ayrıca, T.B.'nin ikametinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel
içerikli dijital materyal ele geçirilmişti. Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen
T.B., nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Dün kez hakim karşısına çıkan T.B., terör örgütü propagandası yaptığı için tutuklandı. 2. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık T.B. hazır bulundu. Yapılan yargılama
neticesine T.B.'ye, 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün
hapis cezası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18014.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

İçiciyim' dedi, 12.5 yıl ceza aldı
Kayseri'de 144 gram sentetik uyuşturucu 'bonzai' ile yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti
yapma veya sağlama' suçundan tutuklu yargılanan sanık, mahkemede 'içiciyim' dese de 12 yıl
6 ay hapse mahkum oldu.
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık E.B. ve avukatları hazır
bulundu.
Tutuklu sanık E.B., mahkemede sorgu ve savunmasında, "Günde 4-5 gram uyuşturucu
kullanıyorum. İçiciyim. Uyuşturucuları 2 bin TL'ye İstanbul'dan aldım. Kimseye satış
yapmadım. Beraatımı istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığın suçu işlediğine kanaat getirerek, sanık
E.B.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis, 2 bin 500
TL adli para cezası verdi.
OLAY
2 Mayıs 2016'da ihbar üzerine uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen E.B., Melikgazi
ilçesi Kartal Bulvarı'nda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi
ekiplerinin şüphelinin üzerinde ve Talas İlçesi’ndeki evinde yaptıkları aramada, 144 gram
sentetik uyuşturucu 'bonzai' ele geçirildi. E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18015.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Kayseri'de 'Ar-Ge sanayi buluşması'
yapılacak
TÜBİTAK Marmara Teknokent Koordinatörü Deniz Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Kayseri'de yapılması planlanan Ar-Ge Sanayi Buluşması
ile ilgili Başkan Çelik'e bilgi verildi.
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TÜBİTAK Marmara Teknokent Koordinatörü Deniz Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'i ziyaretinde Kayseri'de yapacakları Ar-Ge Sanayi Buluşması için ilimize
geldiklerini söyledi. Kayseri, Gaziantep, Denizli gibi sanayide gayretli olan illere ihtiyaç
duydukları Ar-Ge'yi getirebilmeyi amaçladıklarını ifade eden Yayla, Eylül ayının başında
yapacakları Ar-Ge Sanayi Buluşması'na yaklaşık 20 teknoparktan 150'ye yakın Ar-Ge
firmasını getireceklerini kaydetti.
Başkan Mustafa Çelik de Kayseri'deki sanayinin daha da gelişmesini önemsediklerini belirtti
ve bu konuda yapılacak çalışmaları her yönüyle desteklediklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18016.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Kayseri’nin hafızası kayıt altına alınıyor
Kütüphanede bulunan 5 bin 500 adet Kayseri kitapları koleksiyonunun kayıt altına alındığını
söyleyen kütüphane sahibi Faruk Yaman, "Kayseri’nin hafızası, bilgisi, tapusu her şeyi Faruk
Yaman Kütüphanesi Kayseri koleksiyonunda yer almaktadır" dedi.
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"Faruk Yaman Kütüphanesi’nde 60 bin civarında eser mevcut" diyen Melikgazi Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Faruk Yaman, "Bu kütüphanenin en büyük özelliği 5
bin 500 adet civarında Kayseri kitapları koleksiyonu olmasıdır. Yani Kayseri’nin hafızası,
bilgisi, tapusu her şeyi Faruk Yaman Kütüphanesi Kayseri koleksiyonunda yer almaktadır"
ifadesinde bulundu.

Kütüphanede bulunan Kayseri kitapları koleksiyonunun kayıt altına alınması için çalışma
başlattıklarını söyleyen Faruk Yaman, "Şu anda Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü Doç. Dr.
Serdar Sakin Bey’in başkanlığında 9 tarih bölümü öğrencisi Kayseri kitaplarını kayıt altına
almaktadır. Bundan sonra Kayseri hakkında araştırma yapmak isteyenler daha bilimsel, daha
kolay Kayseri kitapları eserlerini inceleyebilecekler ve bulabileceklerdir" diye konuştu.
Kütüphanedeki kitaplarla ilgili bilgiler veren Faruk Yaman, "Kayseri kitapları koleksiyonunda
1885’ten başlayan kitaplar mevcuttur. Bunların yaklaşık 400 tanesi Osmanlı dönemine aittir.
Bunlar İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Osmanlıca'dır. Daha sonra Cumhuriyet dönemine ait
Kayseri’nin çok özel koleksiyonları mevcuttur" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18017.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Çolakbayrakdar, “Yeni Kocasinan için
çalışıyoruz”
Örnekevler Mahallesi’nde yapımı devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “116 mahallemizin her birini ‘Yeni Kocasinan’a hazırlamak
için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” dedi.
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Başkan Çolakbayrakdar, Örnekevler Mahallesi’nde yapılan yol ve kaldırım çalışmaları
hakkında brifing aldı ve çalışmaların kısa sürede tamamlanması yönünde talimatlarda
bulundu. Kocasinan’ın en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde
olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediye sınırları içerisindeki 116
mahallede çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Mahallelerimizin her birini ‘Yeni
Kocasinan’a hazırlamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda Örnekevler Mahallemizin caddelerini
alt ve üst yapı çalışmalarımızla yeniliyoruz. KASKİ, kanalizasyon ve içme suyuyla ilgili
yenilemelerini yapıyor. Bir başka firmamız da alt yapı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Kocasinan Belediyesi olarak biz de bu bölgenin asfalt ve yeni kaldırım çalışmalarını yaparak
yeniliyoruz. 116 mahallemizin tümünde ‘Yeni Kocasinan’ da ki yeniliği göreceksiniz.” diye
konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar tamamlandığında yol ve kaldırımları en güzel şekilde
vatandaşların hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18018.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Gülcüoğlu sıcak asfalt hazırlıklarını inceledi
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.
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Başkan Şinasi Gülcüoğlu, doğalgazı çekilen, asbestli içme suyu hattı yenilenen ve elektrik
hatlarının yer altına alındığı Borus mevkiinde belediye ekiplerinin sıcak asfalt için yaptığı
altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu Borus mevkiini asfalt yapımına hazırlamak için asfalt alt yapı
malzemesi olan elek altı çekme, serme ve sıkıştırma işlemlerinin hızla devam ettiğini bu
işlemlerden sonra yolun asfalt yapımına hazır hale getirileceğini kaydetti. Başkan Şinasi
Gülcüoğlu çalışmaların bir an önce tamamlanması ve vatandaşın yaşamının kolaylaştırılması
için Belediye olarak gayret gösterdiklerini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18019.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Forum Kayseri’ye Davetlisiniz
Forum Kayseri, 22 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında nostaljik bir atmosferde
gerçekleşecek olan açık hava sineması etkinliğine tüm Kayserilileri bekliyor.

13 Temmuz 2016 Çarşamba 16:09

Kayserililerin ve kenti ziyaret edenlerin buluşma noktası Forum Kayseri, uzun yıllardır
süregelen açık hava sineması geleneğini Kayseri’de canlandırıyor. Yaz akşamlarını nostaljik
bir havada geçirmek isteyenler, Forum Kayseri’de buluşuyor.
Forum Kayseri’de 22 Temmuz - 13 Ağustos tarihleri arasında her Cuma ve Cumartesi akşamı
saat 20:30’da başlayacak olan açık hava sinemasında film gösterimleri gerçekleşecek.
Tamamen ücretsiz olan etkinlikte seyircilere patlamış mısır ikramı da yapılacak. Eski ve yeni
Türk filmlerinden oluşan programda Türk sinemasında iz bırakan birçok film yer alıyor.
Her zaman ziyaretçilerine en kaliteli ve en keyifli etkinlikleri sunmayı ilke edinen Forum
Kayseri’de gösterilecek filmler ve gösterim tarihleri aşağıdaki gibi olacak;

Cuma
Hadi İnşallah // 22 Temmuz
Geniş Aile // 29 Temmuz
Düğün Dernek 2 // 05 Ağustos
Kocan Kadar Konuş // 12 Ağustos
Cumartesi:
Mavi Boncuk // 23 Temmuz
Neşeli Günler // 30 Temmuz
Tosun Paşa // 06 Ağustos
Köyden İndim Şehre // 13 Ağustos
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18020.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Anız yangınına itfaiye müdahalesi
Kayseri'de bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin çalışması ile
söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, Karpuzatan mevkiinde bulunan boş bir arazide bilinmeyen bir sebepten
dolayı anızlar tutuştu. Kısa süre içerisinde yayılan yangına, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri
müdahale etti. Yarım saatlik çalışmanın ardından anız yangını kontrol altına alınırken,
çevrede de yoğun bir duman kitlesi oluştu.
Yetkililer, hava sıcaklıklarının artması ile anız yangınlarının çoğalacağını söyleyerek,
vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18021.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Gasp ve tehdide 19 yıl 9 ay hapis cezası
Kayseri'de gece vakti bir kişinin dükkanına girerek sigara ile telefon gasp eden, eşini de
şikayetten vazgeçmesi için demir sopa ile tehdit eden tutuklu iki sanığa toplam 19 yıl 9 ay
hapis cezası verildi.

13 Temmuz 2016 Çarşamba 16:13

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar H.S., Y.G., tutuksuz
sanıklar A.E. ile A.G. ve avukatlar hazır bulunurken, şikayetçiler Ş.K. ve H.K. duruşmaya
katılmadı.
Ş.K.'nin dükkanına gece vakti girerek, sigara ve telefon gasp ettikleri, şikayet sonrası Ş.K.'nin
eşini de demir sopa ile şikayetten vazgeçmesi için tehdit ettikleri iddia edilen tutuklu her iki
sanık da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, beraatlarını talep ettiler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.G. ve H.S.'ye şikayetçi Ş.K.'ye
yönelik 'birden fazla kişi ile geceleyin yağma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 6 ay, H.S.'ye 'silahla
tehdit' suçundan 3 yıl 9 ay, 'Y.G.'ye ise 3 yıl olmak üzere toplam 19 yıl 9 ay hapis cezası
verdi. Tutuksuz sanıklar A.E. ile A.G. ise beraat etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18022.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

BBP'den Yazıcıoğlu için itiraz dilekçesi
Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği
helikopter kazasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararının verilmesinin ardından, BBP
Balıkesir İl Başkanlığı, karara itiraz ederek dosyanın savcılığa iade edilmesini istedi.
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile gazeteci İsmail
Güneş, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, BBP Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel
Yancı, BBP Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya ve Pilot Kaya İstektepe'nin hayatını
kaybettiği kazaya ilişkin, aralarında dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'nin de yer aldığı
132 şüpheli hakkında, "ihmal, kasten öldürmek, suç delillerini yok etme ve değiştirme" gibi

suçlarla başlatılan soruşturmada, kovuşturmaya gerek görmeyerek takipsizlik kararı verdi. Bu
kararın ardından BBP Balıkesir İl Başkanı Ahmet Cemil Aydoğan, Balıkesir Alperen Ocakları
üyeleri, partililer Balıkesir Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.
Aydoğan, Yazıcıoğlu'nun planlı ve programlı bir şekilde öldürüldüğünü, takipsizlik kararının
kabul edilemeyeceğini söyledi.
Dosyanın savcılığa iade edilmesi kararının verilmesini talep ettiklerini belirten Aydoğan,
"Planlı, programlı, tasarlayarak merhum başkanımızın öldürüldüğü, ölüme terk edildiği sabit
olduğu halde, onun dosyasının kapatılması için üstün gayret gösterildiğini üzülerek takip
etmekteyiz. Daha önce de bir kısım şüpheliler hakkında takipsizlik verilmişti. Şimdi bütün
şüpheliler yönünden verilen takipsizliği anlamamız ve kabul etmemiz mümkün değildir.
Bizler gerçeğin peşindeyiz. Maddi gerçekleri, dosyada var olan delilleri yok sayarak
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararını kabul etmiyoruz. Bu
kararın kaldırılarak bütün şüpheliler yönünden mevcut deliller doğrultusunda yargılama
yapılması için kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılarak dosyanın savcılığa iade
edilmesini mahkemeden arz ve talep ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18023.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Kurultay kıymete bindi
TERTİP KOMİTESİ MEMNUN: 2008’den beri sönük bir şekilde devam eden Erciyes
Kurultayı, MHP’deki son gelişmelerle beraber yeniden kıymete bindi. Muhalif lider
adaylarının “birlikte katılacağız” açıklaması Tertip Komitesini sevindirirken, ülkücü
sanatçılar Ozan Arif ve İsmail Türüt de gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
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1989’DA BAŞLAMIŞTI: “Erciyes Zafer Kurultayı” ilk defa 1989 yılında başlatıldı. 2008 yılı
sonuna kadar MHP İl Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen kurultaydan bu tarihten sonra
parti elini çekti ve yapılmayacağını açıkladı. İsim değiştirerek “Erciyes Türk Kurultayı”
adıyla 2008’den bu yana devam eden ve bazı tartışmalara neden olan etkinlik bu yıl yine çok
konuşulacağa benziyor.
MUHALİFLER DAĞA MI ÇIKIYOR?: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin karşısında
olan muhaliflerin 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kurultaya katılacaklarını
beyan etmeleri parti içerisindeki krizin daha da büyümesine yol açacağa benziyor. Bu durum
“muhalifler dağa çıkıyor” esprilerinin de yapılmasına neden oluyor.
Milliyetçi Hareket Partisi’nde Muhalif Genel başkan adayları Koray Aydın, Meral Akşener,
Sinan Oğan ve Ümit Özdağ yeni yol haritalarını belirlerken, 6-7 ağustos tarihlerinde Erciyes
Tekir Yaylası’nda gerçekleştirilecek olan Erciyes Zafer Kurultayı'na katılma kararı aldılar.
Bahçeli: Yayla hepimizin yaylası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli merhum Alparslan Türkeş'in başlattığı, kendisinin ise bir
süre devam ettirdikten sonra uygulanmasına son verdiği 'Tekir Yaylası Kurultayı'nda
toplanma çağrısına "Yayla hepimizin yaylası. İsteyen çıksın" dedi.
Erciyes Zafer kurultayı tarih oldu
Kayseri’de 1989 yılında dönemin MHP İl Başkanı Dr. Seyfi Şahin ve Merhum Genel Başkan
Alparslan Türkeş döneminde başlatılan kurultay 18 yıl aralıksız gerçekleştirildi. Türkeş’in
vefatından sonra Genel Başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli döneminde de bir süre devam
kurultay, Kayseri İl Başkanı olan Ömer Faruk Murat zamanında Bahçeli’nin talimatı ile 2008
yılında iptal edilmişti.
İptal edilme kararına gerekçe olarak Merhum Türkeş'in vasiyeti gösterilirken, dönemin MHP
İl Başkanı Süleyman Korkmaz şunları söylemişti:
“Merhum liderimiz Alparslan Türkeş her Türk devleti için bir kurultay yapılmasını
istemişti. Bunu gerçekleştirdik. Son kurultayı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için düzenledik.
Böylece Başbuğ'un vasiyeti yerine getirilmiş oldu. Artık bitti."
‘Erciyes Türk Kurultayı’ olarak devam etti
2008 yılından sonra “Erciyes Türk Kurultayı” ismini alarak parti yönetiminin dışında
organizasyon devam ederken önceki yıllardaki gibi yoğun katılım sağlanamıyor.
İsmail Türüt ve Ozan Arif de katılacak
Kurultaya önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sanatçı olarak Ozan Arif ve İsmail Türüt
katılacak. Bazı kesimlerden tepki alan Türüt ve Arif, kurultaydan duydukları memnuniyeti
sosyal medya hesaplarından dile getirdiler.
Ozan Arif, facebook hesabında “Yıllarca harekete geçmeseler bile, ben, benim ülküdaşlarım
tarafından duygularımın paylaşıldığını biliyordum zaten! Artık sadece aynı duyguları
paylaşmıyor. Aynı dili konuşuyor, aynı davranışları gösteriyor, aynı adımları atıyor, aynı
hedefe doğru yürüyoruz. En önemlisi, o yaylada uzaktan-yakından bin bir zorluklarla gelip,
envai çeşit baskılara rağmen bizi hiç yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü;
beni mutlu ettiniz. Ülkücüleri mutlu ettiniz. Erciyes'i, Tekir'i mutlu ettiniz. Başbuğ'u mutlu
ettiniz Başbuğ'u… Söyleyeceğim çok şey var söyleyemiyorum. Çok duygulandım çok.
Bırakın da bazı duygularımı kendime saklıyayım!” ifadelerine yer verdi.
İsmail Türüt ise şu mesajı yayınladı:
“7 Ağustos 2016 Pazar Günü Erciyes Türk Kurultayı İçin Ozan Arif ile birlikte Kayseri
Erciyes'teyiz. Davamın Neferiyim, Vazgeçmem Kolay Kolay. Bu Sene Erciyes’te, Olay
Olacak Olay.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18024.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

İTÜ ve GAZİ rektörlük seçimlerine Kayseri
damgası
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlük seçimlerinde aday olan AK Parti Kayseri eski
milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır aldığı 107 oyla 3. sırada yer aldı. 21 adayın katıldığı
Gazi Üniversitesi rektörlük seçimlerinde ise aslen Kayserili olan Prof. Dr. Derviş Yılmaz da
261 oyla birinci oldu.
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İTÜ’de mevcut Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca 379 oy aldı. İkinci, 208 oyla İşletme
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Nedime Lerzan Özkale oldu. AK Parti Kayseri eski Milletvekili
Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır ise 107 oyla 3. sırayı aldı.
Bakır’ın atanma ihtimali yüksek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerden olan Bakır’ın rektör olarak atama
ihtimalinin yüksek olduğu kulislerde konuşuluyor. Rektörlük seçiminin sonuçları ve adaylar,
15 Temmuz'da YÖK'e bildirilecek. YÖK belirlediği üç adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
sunacak. Erdoğan'ın belirleyeceği isim de rektör olacak.
İTÜ’lü önemli isimler
İTÜ’nün mezunları arasında önemli isimler yer alıyor. Bu isimler ise şöyle; Başbakan Binali
Yıldırım, Eski Cumhurbaşkanları Turgut Özal, Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı
Lütfü Elvan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Orman Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu…
Gazi’de ilk sıra Kayserili Yılmaz’ın
Gazi Üniversitesi rektörlük seçimlerinde ise en çok oy alan aday Kayserili Prof. Dr. Derviş
Yılmaz oldu.
21 adayın yarıştığı Gazi Üniversitesi rektörlük seçiminde, 2 bin 61 öğretim üyesinden bin
896’sı oy kullandı. Oylardan 16’sı geçersiz sayılırken, 14 öğretim üyesi ise boş oy kullandı.
Seçimlerde, GÜ Dişhekimliği Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz aldığı
261 oyla birinci oldu. Oylamada 236 oy alan Prof. Dr. Sacit Turanlı ikinci, Prof. Dr.
Abdulkadir Bülent Aytaç ise 208 oyla üçüncü olarak listede yerini aldı. En çok oy alan üç
adayı, 187’şer oy alan Prof. Dr. İbrahim Uslan ile Prof. Dr. Mustafa Safran ve 154 oy alan
Prof. Dr. Hüseyin Güçlü Yavuzcan takip etti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18025.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Telekulak mağduru hasetçi FETÖ’ den
davacı
Selam Tevhid kumpas davası kapsamında Kayseri’den dinlenen beş kişiden biri olan Eski
Milli Boksör Faruk Hasetçi’nin Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ifadesi
alındı. Hasetçi, müşteki olarak çağırıldığı mahkemede kendilerini dinleyen kişi, örgüt ve
gruptan davacı oldu.
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Sözde Selam Tevhid örgütü adı altında fişlenerek usulsüzce dinlenenler arasında Kayseri’den
5 isim var. Bu isimler arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve
Cumhurbaşkanı Danışmanı Şükrü Karatepe, Başbakan Başdanışmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Doğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız,
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ve Eski Milli Boksör Faruk Hasetçi bulunuyor.
Dün Kayseri 2. Ağır ceza mahkemesinde Selam Tevhid kumpasının davası görüldü. Dava
kapsamında dinlenenler arasında bulunan Faruk Hasetçi mahkemeye tanık olarak çağırıldı.
Davaya müşteki olarak katılan Hasetçi mahkemede verdiği ifadede kendisini usulsüzce
dinleyen kişilerden davacı olduğunu belirtti. Hasetçi, “Sözde Selam Tevhid örgütü altında
Türkiye genelinde fişlenerek 2150 kişi arasında ben de bulunuyorum. Kayseri 2. Ağır Ceza
Mahkemesinde görülen davada tanık sıfatıyla çağrıldım. Mahkemede ifademi verdikten sonra
bizleri dinleyen kişi, grup ve örgütten davacı olduğumu beyan ettim. Bu kapsamda Sayın
cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere memleket sevdalısı birçok kişi
bu isimle adlandırılarak dinlendi. Ses kayıtlarını ülkemizi dünyada karalama kampanyalarında
kullandılar. Kayseri’de dinlenen 5 kişi var. Bizim dinlendiğimiz İstanbul Emniyet Müdürlüğü
tarafından tespit edildi” diye konuştu.
968 müşteki
İstanbul Adliyesinde Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bakanlar, MİT
Müsteşarı, üst düzey siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve kamu görevlilerinin de aralarında
bulunduğu 968 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı.
Haber ve foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18026.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Batum’un ezansız camii
ORTA CAMİ: Limana bakan tarafta ilginç süslemelerle dolu renkli ve estetik bir ana kapısı
olan, içi de renkli ahşap işlemelerle bezeli Orta cami 1866 yılında ibadete açılmış. Ancak ezan
sadece cami içinde okunuyor. Dolayısıyla Batum’daki Müslümanlar ezan sesine hasretler.
Ancak çevre ilçe ve köylerde serbestçe okunduğunu öğreniyoruz.
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Öğleden sonra bir boşluk bularak sahile iniyoruz. Bizi Batum’un tek camisi olan Osmanlı
yadigarı Orta Camii’ye götürüp bilgi veren Erdoğan bey, cami çevresindeki Türk
lokantalardan birinde yemek ısmarlıyor. Türkçe bilen Gürcü hanım garsonlar taleplerimizi
hızla yerine getiriyorlar. Mütevazı, zarif minaresiyle liman çevresinde dikkat çeken ve
Türklerin buluşma yeri olan caminin etrafı adeta bir Türk mahallesine dönüşmüş. Burada
berberinden dövizcisine, lokantasından kasabına, kafesinden pastanesine kadar herkes Türk.
Taksi şoförleri dahil diğer insanlar da mutlaka az-buçuk Türkçe biliyorlar.
Limana bakan tarafında ilginç süslemelerle dolu renkli ve estetik bir ana kapısı olan, içi de
renkli ahşap işlemelerle bezeli Orta cami 1866 yılında ibadete açılmış. Ancak ezan sadece
cami içinde okunuyor. Dolayısıyla Batum’daki Müslümanlar ezan sesine hasretler. Ancak
çevre ilçe ve köylerde serbestçe okunduğunu öğreniyoruz. Halkın çoğunluğunun Hıristiyan
olduğu Batum’da bir de sinagog bulunuyor. Çoğunlukla Acara’da toplanan Müslümanların
Batum’da da yüzde 50 civarında oldukları belirtiliyor.
Miraç gecesi akşam namazını da burada kılmak nasip oluyor. Müthiş bir yağmur var. Zaten
Batum’un yağmurları tıpkı bizim Doğu Karadeniz gibi bol ve uzun sürüyor. Cami tamamen
dolu. Ancak giriş kapısından itibaren sağ tarafı aktığı için oradaki halılar tamamen toplanmış.
Ortak yemeklerimiz
Yemekleri genellikle buradaki Türk restoranlarından yiyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonasının
bazı maçlarını da burada yemek yerken seyrediyorum. Beraber geldiğimiz arkadaşlarımız dini
hassasiyetle Gürcü lokantalarını pek tavsiye etmiyorlar. Bu yüzden çok merak ettiğim Gürcü
mutfağını ilk gidişimde maalesef test edemiyorum. Ancak ceviz ve mısır ağırlıklı olduğunu
öğreniyorum. Haçapuri denilen peynirli pideden ve Hinkali denilen Gürcü mantısından tatmak
da nasip olmuyor. Birçok yemek ve tatlı isminin bizle ortak veya benzer olduğunu
araştırmalarım sırasında öğreniyorum. Mesela lobya (barbunya), badrijani (patlıcan,
badılcan), hamsa (hamsi), tolma (dolma), haşlama (haşlama), basturma (pastırma), ıspanakhis
(ıspanak) ve çay.
Ülkenin balı da çok ünlü. Kestane balı (kilosu 15 lira) ve et bize göre ucuz. Gittiğimiz
yerlerde sıkça ikram edilen armut aromalı gazozu da çok seviyor ve evle işyerine hediye
olarak birkaç şişe getiriyorum. İçen herkes çok seviyor. Bir daha gitmek nasip olursa daha
büyük şişelerde getirmeyi düşünüyorum. Yine hediye olarak getirdiğim Gürcü fındığı, peynir,
kabuklu ve iç çekirdek (ayçiçeği) de beğeniliyor.
İçkinin çok yaygın olduğu Acaristan’da sofranın liderine Tamada deniyor. İçki içmeyi ve
yemek yemeyi Tamada başlatıyor. Tamada’nın ikram ettiği içkiyi içmemek çok ayıp

karşılanıyor. İçki, maalesef Müslümanlar arasında da yaygın. Rusların sevdirdiği “kbac”
isimli, hafif alkollü ucuz içecek de çokça tüketiliyor.
Pansiyoncu Dodo
Yemeğin ardından bir dahaki gelişlerimizde kalabileceğimiz hesaplı bir yer sormam üzerine
Erdoğan bey bizi Dodo’nun pansiyonuna götürüyor. Orta Camii’ye çok yakın olan güzel
bahçeli şirin bir pansiyon. Yıllardır burayı işleten ve Artvin’den buraya gelen Dodo isimli
yaşlı hanımefendiyle tanışıyoruz. Bir kişi gecelik 50 lira. Hafta içi daha sakin olduğunu
söylüyor. Burası, Gürcistan Devlet Başkanının rezidansı olan kule görünümlü binanın da çok
yakınında. Saakashvili’nin şehri çok sevdiği ve haftada birkaç gün geldiği söyleniyor.
Lari-lira, pul-puli
Gürcülerin parasının ismi bizim paramıza çok benziyor: Lari. Bizim paramızdan biraz değerli.
1 Lari 112 kuruş civarında. Paranın tam karşılığı da “puli”ymiş. Bizde de “para-pul” birlikte
kullanıldığından buradaki benzerlik de dikkatimi çekiyor. Bazı paralarda efsanevi kraliçeleri
Tamara’nın resmi var.
Hulo (Khulo) yollarında…
Gürcistan’daki ikinci günümüzün sabahında (pazar) Khulo’daki (Hulo) sünnet programına
katılmak üzere dağlık bölgeye doğru ilerliyoruz. Batum’da mazot doldurmak için girdiğimiz
havaalanı yolu karşısındaki benzinlik görevlisi Türk olduğumuzu öğrenince bizle yakından
ilgileniyor. İstanbul’dan geldiğimizi anladığında adeta gözleri parıldıyor ve ilgi daha da
artıyor. Çat-pat türkçesiyle birkaç kez gittiğini ve çok beğendiğini belirterek “nice city” diyor.
Gürcistan’da akaryakıt bize göre daha ucuz. Mesela aracımız olan Mercedes Vitonun deposu
tamamen dizelle doldurulduğunda ülkemize göre 80-90 lira avantajlı oluyor. Bu durumu bilen
bu görevli “isterseniz krikoyla kaldırıp biraz daha fazla yakıt almasını sağlayayım” diyor.
Kendisine teşekkür edip dağlık-yaylalık bölge olan Hulo’ya doğru ilerliyoruz.
Doğu Karadeniz’in sanki ikizi olan bölgede seyahatimiz sürerken zaman zaman Çoruh’u
sağımıza alarak ilerliyoruz. Bir süre sonra kaptanımız, Çoruh’un Acara suyu ile birleşme
yerini bize gösteriyor. Vadinin en ucunda sağ tarafta gözüken yüksek dağların da ülkemizdeki
Kaçkarlar olduğunu öğreniyoruz. Yol boyunca, dağlarda hayvan otlatırken veya avlanırken
yanlışlıkla sınırı geçen Artvinli hemşehrilerimizin sosyalist dönemde Ruslar tarafından
yakalanıp sorgulanmalarıyla ilgili trajikomik hikayeler dinleyip gülüşüyoruz. Ben de altta
kalmayarak bir gazetede okuduğum ve kesip arşivlediğim fıkra gibi olayı anlatıyorum;
Gavur ayılardan şikayet!
Artvin’de bir sınır köyünde incelemelerde bulunan devrin Çevre ve Ormancılık Bakanı
kahvede oturup çay içer ve şikayetleri dinler. Bal üretimiyle geçinen köylülerin ortak derdi ise
ayılardır. Bir tanesi dertlerine tercüman olarak söz alır ve Bakanla diğer bürokratları güldüren
şu cümleleri söyler:
“Sayin Pakanum! Biz bu ayılardan şikayetçiyiz daaa! Üstelik bizim ayılar olsa neyse…
Sınırdan geçen gavur ayılar peteklerimizi yağmalayıp ballarımızı yiyerek kaçiylar.”
Öğlene doğru vardığımız Hulo’nun girişinde ilçeyi karşı taraftaki bölgeye bağlayan ve Rusya
döneminde kurulan teleferik dikkatimizi çekiyor. Tepedeki caminin karşısında bir de Kuran
Kursu var. Burada genç kızlar ve hanımlar eğitim alıyor. Ancak Hıristiyanların da Hulo’ya
büyük önem verdiklerini ve bazı papazların kilise kurmak için yer satın almaya çalıştıklarını
öğreniyoruz. Tarihte ilk hıristiyan milletlerden biri olan Gürcüler arasında Hıristiyanlık
oldukça güçlü. Ancak SSCB’nin dağılmasından ve Gürcistan’ın bağımsızlığını elde
etmesinden sonra Müslümanlar arasında da İslamiyet’i tanıma ve yaşama konusunda
bilinçlenme görülüyor. Bu yüzden sünnet olmaya da “müslüman” kimliği kazanmak açısından
büyük önem veriliyor. Derneğin sünnet organizasyonlarında bu sebeple yaşı 18-20 olan
birçok gencin de sünnet için kapıda beklediklerine şahit oluyoruz. Hulo’da sünnet merasimi
ilçe girişindeki dini eğitim verilen yurtta yapılıyor. Sünnet operasyonu bir taraftan sürerken
öğle namazı için camiye geçiyoruz. Batum’un aksine taşrada dolayısıyla da Hulo’da ezanlar

açık olarak okunuyor. Namaza kadınlar da katılıyor. Kalabalık bir cemaatle kılınan namazın
ardından Mevlit, Kuran-ı Kerim, konuşmalar ve yemekten oluşan zengin bir program
uygulanıyor. Hulo Müftüsü Aslan Abaşidze, Türkiye Dostluk Derneği Başkanı İskender
Nadiradze ve Gürcü Müslümanları Birliği Derneği Başkanı eski Batum Müftüsü Kemal
Tsetshaldze gönüllere hitap eden konuşmalar yaparak, yarıdan fazlasını çocuklar, gençler ve
kadınların oluşturduğu cemaati etkiliyorlar. Gürcüce bilmememe rağmen okunan ayet ve
hadislerin ışığında anlatılan konular hakkında az çok bilgi sahibi olabiliyorum. Öğrendiğime
göre artık bizdeki gibi Gürcistan’da da devlet resmi müftüler ve imamlara maaş vermeye
başlamış. Artık bu iyi bir şey mi yoksa bizdeki gibi tek elden, kontrollü bir din anlayışı mı
yorumu sizlere bırakıyorum.
Yazan:Rıfat Yörük
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18027.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Rumeysa’nın naaşı S. Arabistan
bürokrasisine takıldı
Umrede geçirdikleri trafik kazasında kızları Rumeysa Nehir Kurt’u kaybeden Kayseri’nin
tanınmış ailelerinden Kurt ailesi’nin, naaşı Kayseri’ye getirme çabaları Suudi Arabistan
Krallığı bürokrasisine takıldı. Kızları Rumeysa’yı biran önce Kayseri’ye defnetmek isteyen
aile uzayan bürokrasi nedeniyle adeta ikinci sarsıntıyı yaşıyor.
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Hatırlanacağı üzere ile İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı, işadamı
Ahmet Kurt, eşi AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı ve Kayseri İHH Yetim Birimi
Sorumlusu Hatice Kurt, çocukları Rumeysa Nehir Kurt ile Mehmet Akif Kurt ve rehberleri
Yaşar Yıldırım umre esnasında Mekke-Medine arasında otomobil ile kaza yapmıştı. Kazada
kızları Rümeysa Nehir Kurt’u kaybeden Kurt ailesinin diğer üyeleri ve rehber yaralı olarak
kurtulmuştu. Yaralılar Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Milletvekili
Taner Yıldız’ın büyük çabaları sayesinde ambulans uçak ile Kayseri’ye getirilerek Özel
Erciyes Kartal Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.
Kazada hayatını kaybeden mimar Rümeysa Nehir Kurt'un cenazesinin resmi işlemlerin
tamamlanmasından sonra Suudi Arabistan’dan Kayseri’ye getirilmesi beklenirken uzayan
bürokratik işlemler yüzünden defin işlemi bir türlü gerçekleşmiyor. Kızlarını kaybetmelerinin
acısını yaşayan aile uzayan işlemler dolayısıyla adeta ikinci sarsıntıyı yaşıyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18028.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Özhaseki çevre vizyonunu açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, çevre vizyonunu açıkladı. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı olarak insanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının teminatı olduklarını belirten
Özhaseki, "İnsanı, şehir ve tabiat arasında bir seçim yapmak zorunda olan değil, şehri ve
tabiatı iç içe yaşayan bir varlık olarak daha da yüceltiyoruz." dedi.
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Çevreyi üretim ve tüketim mekanizmasının bir parçası olarak değil, gelecek nesillerin bir
emaneti olarak gördüğünü söyleyen Bakan Özhaseki, "Çevreye gösterilecek olan hassasiyetin
en karlı yatırım olduğunu biliyor, sağlıklı bir yaşamın sağlıklı bir çevreyle mümkün olduğu
bilinciyle hareket ediyoruz.
Doğal alanlarımızı koruyor, iyileştiriyoruz. Tüm doğal alanlarımızda, insan faaliyetlerinin
zararlı etkilerini azaltıyor, hem insanımızın hem de doğanın sağlığını koruyoruz." ifadelerini
kullandı.
Evren ve insan odaklı bir çevre
Kâinattaki her şeyin bir düzen, adalet ve denge içinde kendine yer bulduğu inancına sıkı
sıkıya bağlı olduğunu belirten Özhaseki, "Nasıl ki, bal arısı çiçeğinden yararlandığı ağaca ya
da bitkiye zarar vermiyorsa; bizler de bu hassasiyetle, ihya etmekle sorumlu olduğumuz
çevreyle uyumlu politikalar geliştiriyoruz." dedi.
Doğayı koruyarak, tabiî ve ekolojik dengelerin bozulmaması için büyük bir hassasiyetle
çalıştıklarını, Çevresel ahlâk ruhunu; daha yaşanabilir bir dünya için gelecek kuşaklara
aktarmayı görev bildiklerini söyleyen Mehmet Özhaseki, çevre kirliliğini azaltmak, atık
maddelerin gelişigüzel atılmasını önlemek ve Böylece iklim değişikliğine sebep olan tüm
etkenleri denetim altına almak için yeni projeler ürettiklerini vurguladı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18029.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Yeni fuar için adımlar atılıyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Kayseri'ye yapılması düşünülen Fuar
ve Kongre Merkezi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan ziyaretinde, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. OSB'de yaptırmayı düşündükleri
Kayseri Fuar ve Kongre Merkezi ile ilgili fizibiliteyi Başkan Mustafa Çelik ile paylaşan
Nursaçan, "İnşallah Kayserimiz için Başkanımızın da desteğiyle hep birlikte güzel işler
yapacağız" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi
ve Kayseri'nin yararına olacak tüm çalışmalara ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18030.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18031.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Hanife hanımın kararan dünyası yeniden
aydınlandı
Almanya’da yaşayan 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Hanife Yurttaş’ın şiddetli baş ağrıları ve ani
görme kaybı ile hayatı bir anda kabusa döndü. İlk olarak hastalığına teşhis konulamayan
Yurttaş, Türkiye’ye gelerek bir dizi tetkikten geçti.
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Beyninde tümör olduğu belirlenen Yurttaş, bir yakınının tavsiyesi üzerine Memorial Kayseri
Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Cüneyt Göçmez’e ulaştı. Hanife
Yurttaş, Memorial Kayseri Hastanesi’nde gerçekleştirilen “endoskopik hipofiz tümörü
ameliyatı” sonrasında yeniden sağlığına kavuştu.
Tümör burun deliklerinden çıkartıldı
Görme kaybı ve baş ağrısı şikayeti nedeniyle doktora giden Hanife Yurttaş’ın beyninde
hipofiz bezi tümörü olduğu belirlendi. Ailesi birlikte bu konuda kapsamlı bir araştırma yapan
Yurttaş bu konudaki çalışmaları ile tanınan Doç. Dr. Cüneyt Göçmez’e muayene olmak için
Kayseri’ye geldi. Yurttaş kapalı yöntemle ameliyat olabileceği söylenince hiç vakit
kaybetmeden operasyonu geçirmek istediğini söyledi. Endoskopik hipofiz tümörü
ameliyatında, navigasyon cihazıyla 3 boyutlu olarak görüntülenen tümör, sadece burun
deliklerinden girilerek başarılı bir şekilde çıkarıldı.
“Tekrar görmeye başlayınca yeniden doğdum”
Beynindeki tümör nedeniyle zor günler geçirdiğini ancak kısa sürede sağlığına kavuşmasının
kendisine moral kattığını belirten Yurttaş, “ Nisan ayında teşhis konulduktan sonra hiç vakit
kaybetmeden eşimle araştırmaya başladık. Almanya’da bu tür ameliyatları yapan cerrahlara
ulaşmak çok zordur. Zaten görme kaybı ve baş ağrılarım başlamıştı. Türkiye’deki bir yakınım
sayesinde Doç. Dr. Cüneyt Göçmez’in ismine ulaştık. Yapılan kapalı beyin ameliyatı ile
sağlığıma tekrar kavuştuğum için çok mutluyum. Hocamıza ve ekibine çok teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Kapalı ameliyatla iyileşme süresi kısalıyor
Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, ameliyat süreci ile ilgili şunları kaydetti: “ ‘Pür Endoskopik
Endonasal Transsfenoidal’ adı verilen ameliyat tekniği sayesinde tümörü çok net bir şekilde
görebiliyoruz. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatta burun deliğinden girilerek tümörün olduğu
bölgeye ulaşıyoruz. Operasyon tamamen kapalı bir şekilde gerçekleşiyor. Kesinlikle dıştan bir
kesi yapılmadığı için enfeksiyon riski düşük oluyor. Eskiden bu tür ameliyatlar ya açık ya da
diş üzerinden ve burun içerisine yapılan kesilerle gerçekleştirilirdi. İyileşme süresini uzatan
bu yöntemler genellikle kullanılmıyor. Bu cerrahide kullanılan 3 boyutlu görüntülemeye izin
veren navigasyon teknolojisi önemli bir konfor sağlıyor.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18032.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Tercih yapacaklara “Çözüm” desteği
Çözüm Temel Lisesi, TEOG ve üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere destek noktasında
kolları sıvadı. Yetkililer sadece kendi öğrencilerine değil tercih yapacak tüm öğrencilere
hizmet verileceğini söyledi.
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Kentimizde uzun süredir Üniversiteye hazırlık aşamasında öğrencilere hizmet veren Çözüm
Dershanesi, hükümetin almış olduğu karar sonrasında özel liseye dönüşerek hizmetine devam
ediyor.
Çözüm Temel Lisesi Müdürü İrfan Tan ve Müdür Yardımcısı Sinan Yalçın Yelken
gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak, Genel Yayın Yönetmenimiz Rıfat Yörük ile sohbet
ettiler.
Tüm öğrencilere destek
Müdür İrfan Tan, 15 Temmuzdan itibaren TEOG, 26 Temmuzdan itibaren ise üniversite
tercihlerinin yapılmaya başlanacağını hatırlatarak, tüm öğrencilere destek noktasında
ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 1996’dan beri Kayseri’de öğretmen kuruluşu olarak
dershanecilik yaptıklarını ve binlerce genci üniversiteli yaptıklarını hatırlatan Tan, “Bu yıl
temel lise olarak hizmet vermeye başladık. İlk yılımızda 75 mezun verdik. Yıllarca
profesyonel kadrosuyla kendi öğrencilerine yol gösteren kurumumuz bu yıl öğrencimiz olsun,
olmasın tüm öğrencilere tercih noktasında yardımcı olmak için bekliyor” diye konuştu.
Randevulu çözüm
Tan, tercih yapmak için destek almak isteyen öğrencilerin yoğunluktan etkilenmemeleri için
09.00-17.00 saatleri arasında 221 00 80 no’lu telefonu arayarak randevu alabileceklerini
söylerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18033.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Tarih profesörünün ilginç arşivi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Keskin, ajandasına 1986 yılından beri terörle mücadelede şehit düşen asker, polis ve
korucuların isimleri ile seçimler, hükümetlerin geliş ve gidişleri, devlet adamlarının yurt dışı
ziyaretleri ve önemli olayları tek tek kaydediyor.
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Keskin, 30 yıldan beri terörle mücadelede şehit düşen asker, polis ve korucular ile Türkiye'de
gündem olmuş bazı olayları, seçimlerde alınan sonuçları, kurulan hükümetleri, hükümetlerin
gidiş sebeplerini, bazı kurumların faaliyetlerini, Türkiye'ye gelen yabancı devlet başkanları ile
cumhurbaşkanı ve başbakanların yurt dışı ziyaretlerini kayıt altına aldığını anlattı.
Bugüne kadar kaydettiklerinin 30 ciltlik ajandaya ulaştığını aktaran Prof. Dr. Keskin, arşivini
şahsi kütüphanesinde muhafaza ettiğini ve daha düzenli bir şekilde tasnif edilerek bilime
hizmet etmesi adına da öğrencilerine bitirme tezi olarak verdiğini söyledi.
Mustafa Keskin, notları arasında çok farklı şeylerin olduğuna işaret ederek, "Notlarım
arasında günlük hava tahmin raporlarından, Türk Kızılayı, TİKA gibi ülkenin yurt dışında
gülen yüzü konumda olan kurumların yaptıkları faaliyetler, Türkiye'deki siyasi gelişmeler ve
ülke siyasetinde ön plana çıkan Adnan Menderes, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve
Necmettin Erbakan gibi isimlerin doğum, ölüm tarihlerinin yanı sıra imza attıkları önemli
projeler de yer alıyor." dedi.
Türkiye'nin 1. Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi büyük savaşlarda
binlerce şehit verdiğini anımsatan Keskin, bu şehitlerin büyük çoğunluğunun isimlerinin dahi
bilinmediğini, tarih kitaplarının "isimsiz kahramanlar" olarak yazdığına dikkati çekti.
Terörle mücadelenin de ülke açısından en az bu savaşlar kadar önemli olduğuna dikkati çeken
Prof. Dr. Keskin, vatan uğruna gözünü dahi kırpmadan canını veren, eşinden, çocuğundan,
annesinden, babasından, yarinden ayrılan şehitlerin aziz hatıralarına saygı göstermek,
hatıralarını canlı tutmak, onların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için de toprağa
düşen her vatan evladını ajandasına yazdığını dile getirdi.
"İsimsiz kahramanlar olarak anılmasına gönlüm razı gelmiyor"
Keskin, şehitlerin sadece isimlerini yazmakla yetinmediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Her bir şehidin şehit olduğu yeri, görevini, rütbesini, memleketini, medeni durumunu, çocuk
sayısını, şehit olduğunda ikamet ettiği adresini, toprağa verildiği yeri ve kısa hayat
hikayelerini, göstermiş oldukları kahramanlıkları basından takip ederek tek tek yazıyorum.
Gazetelerde çıkan haberleri keserek veya internet sitelerinden bilgisayar çıktısı alarak
ajandama yapıştırıyorum. Şehit olan hiçbir asker, polis, korucu atlamadan ve ayrım yapmadan
kayıt altına alıyorum. 1. Dünya, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında olduğu gibi şehit olan
vatan evlatlarının 'isimsiz kahramanlar' olarak anılmasına gönlüm razı gelmiyor. Bu
kahramanları gelecek nesillere aktarmamız onların hatıralarını sürekli canlı tutmamız ve bu
vatanın kolay kazanılmadığını, çocuklarımızın eğitimini güven ve huzurlu bir şekilde
tamamlayarak ülkeye faydalı bireyler olabilmesi için ne kadar büyük fedakarlıklarda
bulunulduğunu anlatabilmemiz gerekiyor. Bazen gözyaşları içinde ama her zaman gururla

vatan evlatlarını tek tek ajandama yazıyorum. İsimlerini yazarken de alelade bir yazıyla değil,
çok itinalı bir şekilde her harfe özen göstererek yazıyorum."
Vatan uğruna canını vermiş şehitleri ziyaret etmek için onların akrabası veya yakinen tanıdığı
birisi olmaya gerek olmadığını, genç yaşlı herkesin mutlaka her fırsatı bulduğunda şehitlikleri
ziyaret etmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Mustafa Keskin, özellikle gençlerin ziyaret
ederek vatanın kıymetini bilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18034.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Peynirli Camii restore edilecek
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Caferbey Mahallesi’nde yer alan tarihi
Peynirli Camii’nde restorasyon ile bakım ve onarım çalışması yapılacağını söyledi.
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Peynirli Camii’nin kültür varlıkları korumasında tescilli olduğunu ve tarihi mimarisi ile yapı
tekniği açısından bir Anadolu Kültür Mirasını temsil ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç
“Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılından beri tarihi ve kültür yapılarının bakımı ve onarımı
günümüz hizmetine kazandırıyoruz. Şu ana kadar 16 eseri tamamladık. 18 eserde ise
çalışmalar devam ediyor. Yeni bir çalışma ile de Caferbey Mahallesi’nde yer alan Peynirli
Camii’nde bakım ve yenileme çalışması yapılacaktır. Gerekli projeler hazırlanmıştır. Yapı
tekniği, kullanılan malzemeler ve taş işçiliğin güzel örneklerini sergileyen bu tarihi yapı
öncelikle aslına uygun olarak onarılacaktır. Anadolu kültür mirası olan Peynirli Camii,
yapılacak çalışma ile sağlam ve bakımlı bir şekilde gelecek kuşaklara emanet edilmiş
olacaktır.“ dedi.
Bakım, onarım ve yenileme çalışması yapılacak Peynirli Camii’nde mülkiyet sorunu
bulunmadığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanan her tarihi eserin
tekrar kullanıma açıldığını ve hizmete sunulduğunu kaydetti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18035.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Kocasinan Barsama mesire alanını yeniliyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Barsama Mahallesi’ndeki mesire
alanında başlatılan yeniden düzenleme ve yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini
söyledi.
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Yenileme faaliyetlerinin bir an önce bitmesi için çalışmalara hız verdiklerini vurgulayan
Başkan Çolakbayrakdar, Belediye Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin de konu üzerinde
hassasiyetle çalışmalar yaptığını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, "Ulaşımı; daha güvenli,
daha akıcı ve daha kaliteli boyuta taşımak amacıyla yeni ve geniş yollar açıyor, mevcut yolları
ise günün şartlarına uygun olarak daha modern biçimde yeniliyoruz. Yoğun kullanılan,
yıpranan cadde ve sokaklarımıza öncelik veriyoruz. Kayseri’de ulaşımın sorunsuz bir şekilde
sağlanması için tüm gayretimizle çalışıyoruz.” dedi.
Barsama Mahallesi’nin Kocasinan’ın önemli mahallelerinden birisi olduğunun altını çizen
Başkan Çolakbayrakdar,Kayseri’nin ulaşımı için gece-gündüz çalıştıklarını vurgulayarak,
“Barsama mesire alanında bulunan yaya ve kaldırım yollarını yeniliyoruz.Yaklaşık bin 600
metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde, 6 bin metreküp dolgu malzemesi kullanılıyoruz.
Ulaşım ağındaki yoğunluk nedeniyle yeni yollar da açıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, Yeni Kayseri için tüm Kocasinan’ın daha modern bir görünüme
kavuşması noktasında her türlü yenileme ve yapım çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine
ekledi.
Barsama sakinleri de hizmetlerinden dolayı Kocasinan Belediyesi ekiplerine ve Başkan
Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18036.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile
görüşme
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi
makamında ziyaret etti.
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Yeni hükümette üstlendiği Ekonomi Bakanlığı görevinin hayırlı olmasını dileyen Nursaçan,
Bakan Zeybekci ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede Nursaçan tarafından, Bakan Zeybekçi'ye Kayseri OSB'de devam eden
uygulamaya dönük projeler hakkında detaylı bilgiler sunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18037.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Suriyeliler ile mahalle sakinleri kavga etti: 2
yaralı
Kayseri'de Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen
bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler mahallesinde Suriye
uyruklu kişiler ile mahalle sakinleri arasında kavga çıktı.
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Sopa ve bıçaklarında kullanıldığı kavgada, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye sevk edilirken, mahalleye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler,
mahallenin girişinde yoğun güvenlik önlemi alırken, kavganın büyüme olasılığına karşılık
çevik kuvvet ekipleri de hazır bekletildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18038.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Kalp krizinde 'Zamanlama' hayat kurtarır
Gelişmiş toplumlarda hayatını kaybetme nedenleri arasında ilk sırada kalp krizi yer alıyor.
Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 200 bin kişinin kalp krizinden hayatını kaybettiği tahmin
ediliyor.
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Kalp krizi geçiren kişilere uygulanan tedavi yöntemleri hastanın genel durumuna, krize neden

olan koroner damarın büyüklüğüne, tıkanmanın yerine, hastaneye başvurma süresine ve
başvurduğu hastanenin teknik-tıbbi yapı ve imkanlarına göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle
tıp dünyasında bu konuda farklı yaklaşımlar bulunuyor. Kalp krizinin ardından izlenecek
tedavi yönteminin kişinin durumuna göre de şekillendiğini belirten Acıbadem Kayseri
Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tansel Türkoğlu, kriz sonrasındaki
tedavi süreci ile ilgili bilgiler verdi.
Tedavi hastaya göre belirleniyor
Kriz sonrasında tedavi uygulanmaması halinde, kalp kasında hafif, orta ya da ileri derecede
hasar, kardiyojenik şok, hayatı tehdit eden ritim bozuklukları ve kalp yetmezliği meydana
gelebiliyor. Ani kalp krizine yönelik tedavi seçeneklerinde, pıhtı eritici ilaçlar, balon
anjiyoplasti-stent uygulamaları, koroner by-pass ameliyatları ve bunların kombinasyonu yer
alıyor. Doç. Dr. Türkoğlu, kalp krizine bağlı olarak acil-erken müdahaleyi gerekli kılan
durumları şöyle açıkladı:
• “İki karıncık arasındaki duvarda delik oluşması,
• Kalp kası duvarında yırtık oluşması,
• Mitral kapakçık kasında kısmi veya tam yırtığa bağlı gelişen ani kapakçık yetmezliği,
• Kalp fonksiyonlarının giderek bozulmasına ek olarak pıhtı eritici ilaç ve balon anjiyoplasti
şleminin başarısız olması veya koroner damardaki darlıkların balon anjiyoplastiye uygun
olmaması,
• Sol ana koroner arter hastalığı olarak adlandırılan, kalbin yaklaşık yüzde 75-80’ini besleyen
koroner damardaki kritik darlıklar.”
En önemli konu ‘zamanlama’
Acil-erken müdahale gerektiren durumlar haricinde cerrahi tedavi yapılması gerektiğinde
zamanlama kararının kardiyolog ve kalp-damar cerrahisi uzmanları tarafından ortaklaşa
verilmesi gerekiyor. Araştırmalara göre, kalp krizi başlangıcından sonraki 2-4 saat içinde
yapılan cerrahi girişimlerde, kalp kasındaki hasarlı bölgenin kısmi veya tamamına yakın
oranda kurtarılabildiğini söyleyen Doç. Dr. Türkoğlu, “Maalesef en gelişmiş ülkelerde bile
gerek hastalar gerekse hastanelere ait nedenlerden dolayı bu kadar erken müdahale pek
mümkün olamıyor. İlk 4 saatten sonra, erken dönemde yapılan cerrahi girişimlerde ameliyat
riski artabiliyor. Bununla birlikte kalp krizi sonrası tıbbi tedaviye rağmen hastanın göğüs
ağrısının devam etmesi ve/veya klinik bulgularının giderek bozulması durumunda cerrahi
tedavi uygulanması söz konusu olabiliyor. Uygulanacak bu ameliyatlarda kişinin hayatını
kaybetme riskinin minimum, operasyon sonrası kazanımının maksimum olması hedefleniyor”
dedi.
Cerrahi müdahale şart!
Her durumda acil müdahale gerekmese de bazı durumlarda hastalığın seyri cerrahiyi zorunlu
hale getiriyor. Doç. Dr. Türkoğlu, cerrahi müdahalenin şart olduğu durumları şöyle sıraladı:
• “Kalbi besleyen üç koroner arterin tamamında darlık veya tıkanıklık oluşması,
• Hastanın koroner damar yapısının ve darlıklarının balon anjiyoplastisi işlemine uygun
olmaması veya balon anjiyoplasti işleminde başarısız olunması,
• Kalbin geniş bir yüzeyini besleyen damar veya damarlarda darlık ya da tıkanıklık olması,
• Kalp krizine bağlı olarak hastada semptom oluşturan sol karıncık balonlaşması,
• Mitral kapakçıkta beslenme bozukluğuna bağlı ciddi yetersizlik oluşması.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18039.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

83 yaşındaki alzaymır hastası adam 5
gündür kayıp
83 yaşındaki alzaymır hastası emekli Mehmet Mavi 5 günden bu yana kayıp. Cumartesi
gününden bu yana kayıp olan babasını görenlerin kendilerine ulaşmasını istediklerini
söyleyen Mehmet Mavi'nin oğlu Rıza Mavi, "Babam Cumartesi günü Antalya'dan geldi.
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Alzaymır hastası olduğu için evi bulamamış ve otelde kalmış. Daha sonra Pazartesi günü polis
tarafından eve getirilmiş ve evin önüne bırakılmış. Daha sonra babam eve girmeden gitmiş ve
o zamandan beri kendisinden haber alamıyoruz. Bu zaman zarfında yalnızca otel yetkilileri,
polis ve komşular tarafından görülmüş. Babamı görenlerin ya da duyanların 0 535 253 23 98
numaralı telefondan bize ulaşmasını rica ediyoruz." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18040.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Kayseri önemli bir bulvar kazanacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, doğu-batı aksındaki trafiği büyük ölçüde
rahatlatacak olan Gültepe Bulvarı'nın temeli 16 Temmuz Cumartesi günü törenle atılacak.
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Büyükşehir Belediyesi; Sivas Caddesi, Kızılırmak Caddesi ve Mustafa Şimşek Caddesi'ne
alternatif yeni bir yol açıyor. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarını birbirine
bağlayacak olan Gültepe Bulvarı'nın temeli 16 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de
atılacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da
Kayseri'yi çok daha konforlu bir kent haline getirmek için yatırımlar yapmaya devam
ettiklerini söyledi. 50 metre imar genişliğine sahip olan 3X3 şerit duble yol özelliğindeki
Gültepe Bulvarı'nın Büyükşehir Belediyesi'nin Ring Hattı projesi içerisinde yer aldığını dile
getiren Başkan Mustafa Çelik, bu yolun hizmete sunulması ile birlikte şehrin doğu-batı
aksındaki trafik akışında önemli bir rahatlama olacağını belirtti.

Gültepe Bulvarı güzergahındaki istimlak çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Başkan
Çelik, "Aynı zamanda yol aksının Köşk Mahallesi General Adnan Doğu Kışlası dış sınırından
geçmesi nedeniyle de Askeri yetkililer ile yer tahsisi için protokol yapılmış ve gerekli devir
işlemleri tamamlanmıştır." dedi.
Yolun 2 bin 640 metre uzunluğunda olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, istimlak
bedelleri, askeri alanda yapılacak işler, yol yapım çalışmaları ve çevre düzenlemeleri için 19
milyon TL harcama yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi. Gültepe Bulvarı'nın Kayseri
için çok önemli bir cadde olacağını vurgulayan Başkan Çelik, Kayseri halkını temel atma
törenine davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18041.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Çiftçilerin Öksüt suyu isyanı
Develili çiftçiler, yaklaşık on yıllık çalışmanın ardından Develi ovasına kazandırılan ve 2015
yılında hizmete giren Öksüt suyu ile mahsullerini sulayamamaktan şikayetçi.
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Develi Sarıca Mahallesi çiftçilerinden Bekir Ulusoy, 2015 yılında açılan kaynak suyundan ilk
açıldığında sadece 27 gün yararlandıklarını belirtti ve “Geri kalan günler tamiratla geçti. Şu
anda suyumuz yok ve maşon bekliyoruz, maşon dahil yedek bir parçamız yok. Buraya
döşenen boruların da üretimi yok. Çiftçiler zaten zararda, sulanmayan mahsulden dolayı zarar
ederse bu insanlar nasıl kredi borçlarını ödeyecek. Sarıca, Sindelhöyük, Gazi, Develi,
Soysallı, Zile, Tombak bu suya bağlı otuz iki bin dekar ekili yeşil var. Biz buraya Yeşilhisar
hattına döşenen dört santimetre çelik borulardan istiyoruz, devletimizin yaptığı onca yatırım
zayıf ve ikinci sınıf borularla heba oluyor hem de çiftçiler mahsulden zarar ediyor. Sahipsiziz
ve devletten yardım istiyoruz.” diye konuştu.
Çiftçi Şuayip Şereflioğlu ise, “Öksüt suyuna güvenerekten ben burayı ektim, şu anda
suyumuz yok bu ürün ne olacak? Ben bankalardan kredi çektim borcum var yarın ben icra
geldiği zaman ne yapacağım? Benim sadece bu tarladaki mahsulden 35 bin lira zararım var,
devlet büyüklerimizden bu su işinin çözülmesi yönünde destek bekliyoruz.” ifadelerini
kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18042.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Kocasinanlı hanımlara güç katacak proje
Başkan Çolakbayrakdar, Kadın Gelişim Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi. Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından Yakut
Mahallesi'ne yapılan ilk Kadın Gelişim Merkezi'nin son şeklini yerinde inceledi.
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Kadın Gelişim Merkezi inşaatının büyük ölçüde tamamlandığını vurgulayan Başkan
Çolakbayrakdar,
merkezin
yakında
hizmete
sunulacağı
müjdesini
verdi.
Başkan Çolakbayrakdar’a incelemeler esnasında Başkan Yardımcısı Ali Bulu ile Fen İşleri
Müdürü Ümit Tokcan eşlik etti. Kocasinan’daki çalışmaları hemen hemen her safhasında
yerinde inceleyen ve denetleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kadın Gelişim Merkezi’nin
Kocasinanlı hanımların geleceğine yapılmış en büyük yatırım olduğunu vurguladı.
Başkan Çolabkayrakdar, “Geçen yıl Mayıs ayında Yakut Mahallesi Kadın Gelişim
Merkezi’nin temellerini attık. Hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük ve şu an projemizde
sona doğru gelmiş bulunmaktayız. Kaba inşaatı tamamladık. Son şekliyle ilgili çalışmalar
yapılmaktadır. Çalışmalarımız bittiğinde tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.”
ifadelerini kullandı. Hanımların sosyal ve ekonomik alanlarda daha çok yer alması gerektiğini
ve bu kapsamda teşvik edici çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar,
Kocasinan Belediyesi olarak her zaman kadınların yanında olduklarına dikkat çekti.
Kadın Gelişim Merkezleri’nin, bulunduğu bölgenin çehresini ve sosyal hayatını
değiştireceğini de belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bu tesislerimizin önemli bir bölümünü el
sanatları merkezi olarak inşa ettik. Hanımlarımız, hem el işi becerilerini geliştirecek, hem de
ürettikleri ürünleri pazarlama imkânı bularak, aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Bu
bağlamda hizmet verecek pasta, dikiş-nakış ve yemek atölyesi de önemli bir işlev görecek.
Burada spor salonlarımız ve kafeteryamız olacak. Hanımlar için özel bir güzellik salonu da
burada hizmet verecek.'' dedi. Başkan Çolakbayrakdar, tesisin şimdiden Kayserili hanımlara
hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18043.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Vali Kamçı'dan Emniyet Müdürlüğü'ne
ziyaret
Vali Süleyman Kamçı, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, brifing aldı. Vali Kamçı’yı İl
Emniyet Müdürlüğü’ne gelişinde Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile Emniyet Müdür
Yardımcıları ve Şube Müdürleri karşıladı.
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Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulunan
Vali Kamçı, İlin emniyet ve asayişi, İl Emniyet Müdürlüğü'nün bina, personel, araç ve gereç
durumları hakkında İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’dan brifing aldı.
Vali Kamçı, vatandaşların huzur ve güvenliği için emniyet teşkilatı tarafından gerekli
çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Vali Kamçı, ziyarette, Emniyet Şeref Defterini de imzaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18044.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

68 yıldır boş olan arazi spor kompleksi
niteliğinde park oluyor
Bünyan Belediyesi tarafından kısa süre önce Şehit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Çok
Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde yapımına başlanan spor Kompleksi ve çocuk oyun
parkında çalışmalar hızla devam ediyor.
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Yakın zamanda tamamlanacak olan yeni tesis için Bünyanlı genç ve çocuklar şimdiden
planlar yapmaya başladı.
1948 yılında eğitim öğretime başlanan ve daha önce ismi Bünyan Lisesi olan Şehit Piyade
Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi okulunun hemen yanı başında buluna ve
68 yıldır boş duran alan Bünyan Belediyesi tarafından her yaştan vatandaşın kullanabileceği
modern nezih bir tesise dönüştürülüyor.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ilçede yürütülen alt yapı çalışmalarının yanı sıra
insanların günlük hayatın stresinden uzaklaşabileceği gençlerin ve çocukların spor
yapabileceği sosyal donatı alanlarının ilçeye kazandırılmaya devam edildiğini ifade ederek
Bünyan’da değişim ve dönüşümün hızla süreceğini belirtti.
Bünyanlı vatandaşlara yeni tesis içinde futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası,
yürüyüş yolları, kamelyalar, süs havuzları, çocuk oyun alanı, fitness alanı gibi bir çok farklı
imkân sunulurken herkese hitap eden bir spor alanı ve dinlenme mekanı oluşturuluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18045.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Kültür kuruluşlarından terör mağdurlarına
destek
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu tarafından hazırlanan bir kamyon dolusu
ihtiyaç malzemesi, terör mağdurlarına ulaştırılmak üzere dualar eşliğinde gönderildi.
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Güneydoğuda yaşanan terör olaylarının ardından evsiz barksız kalan bölge halkına daha önce
2 tır dolusu yardım malzemesi gönderen Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu,
hayırseverler ve bazı kuruluşların desteği ile bir kamyon dolusu daha malzeme topladı.
Toplanan ihtiyaç malzemeleri Seyyid Burhanettin Hazretleri Türbesi yanında bulunan
otoparktan dualar eşliğinde gönderilirken, Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu tarafından
hareket öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Platform Başkanı Ahmet Taş, toplanan yardımlar arasında yastık, yorgan, battaniye, halı,
kilim gibi malzemelerin olduğunu belirterek şunları söyledi:
Temmuz 2015’ten bu yana Güney ve Doğu Anadolu’nun birçok yerleşim biriminde PKK
saldırıları sonucu başlayan çatışmalarda yüz binlerce bölge insanı evini, köyünü, şehrini terk
ederek güvenli bulduğu yerleşim birimlerine sığınmak zorunda kaldı. Kızıltepe Sivil Toplum
Kuruluşlarının oluşturduğu “Kardeşlik ve Dayanışma Platformu” zor şartlar ve imkânsızlıklar
içinde şehirlerine sığınmak zorunda kalan bu mağdurlara yardımcı olmanın çabası
içindeler. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu olarak aralarında MAZLUMDER,
DARÜLACEZE VAKFI ve İHH’nın destekleri ile hazırlanan, içinde mağdurların acil ihtiyacı
olan yatak, yorgan, battaniye ve yastık gibi yardım malzemelerinin bulunduğu üçüncüsünü
Kızıltepe Kardeşlik ve Dayanışma Platformu’na gönderdik. Katkıda bulunan tüm kurum,
kuruluş ve hayırseverlerimize teşekkür ediyor, Allah hayırlarınız kabul kardeşliğimiz daim
olsun diyoruz”
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18046.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Eğitim Bir-Sen'den ESDER'e ziyaret
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER)
Başkanı Kemal Erçalık'ı ziyaret etti. Eğitim-Bir-Sen Başkanı Aydın Kalkan, MEB Şube
Müdürü Mehmet Emin Aslantürk, ESDER Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık'ı ziyaret etti.
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Ziyarette ESDER Başkanı Kemal Erçalık ve Eğitim-Bir-Sen Başkanı Aydın Kalkan, esnaflara
verilmesi düşünülen insan kaynakları, halkla ilişkiler ve dış ticaret eğitimleri hakkında görüş
alışverişinde bulundu.
Ziyarette, günün anısına hatıra fotoğrafı da çekinildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18047.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

6 ülkeden gelen sporcular Erciyes Dağı'nın
etrafında koşacak
Ultra Sky Trail Erciyes Dağ Koşusu 6 ülkeden gelen yaklaşık 200 sporcunun katılımı ile
Cumartesi günü start alacak. Sporcular Erciyes Dağı'nın etrafında oluşturulan parkurlarda
yarışacak.
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Yarışma öncesinde sporcuların Cuma günü Kayseri'de olacağını söyleyen Erciyes A.Ş. Genel
Müdürü Murat Cahit Cıngı, Erciyes Dağı'nda daha önce çeşitli yarışmalarda düzenlediklerini
belirterek, "Cumhuriyet rallisinden otomobil rallisinden tutun da bisiklet yarışına kadar
treeking, tırmanış, zirve tırmanışlarına kadar bir çok faaliyete ev sahipliği yaptı Erciyes. Bu
hafta sonu yapacağımızı yarış da Erciyes ultra sky isimli ve gerçekten uluslararası
platformlarda ses getirecek. Uluslararası önemli atletlerin katılacağı bir koşu müsabakası
olacak" dedi.
"Burada hedefimiz Erciyes’in o tarifi imkansız tabiat güzelliklerine bütün insanlığı şahit
kılmak ve sporculara profesyonel bir koşu imkanı sağlamak, bir dağ koşusu gibi ortam
oluşturmak" diyen Murat Cahit Cıngı, "Dolayısıyla bu yapmış olduğumuz aktivite de sadece
Kayseri ve Türkiye’de değil dünyada iyi atletlerin katıldığı ve dünyadaki koşu camiasının

atletizm camiasının ilgisini çekecek bir yarış olacak diye ümit ediyoruz. Yerli yabancı bir çok
atlet katılıyor bu yarışmaya çünkü çok zorlu ve profesyonellik gerektiren bir yarış olacak
hafta sonu ultra sky" diye konuştu.
Yarışmalar çerçevesinde vatandaşların da katılabileceği bir etabın bulunduğunu açıklayan
Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Cıngı, "Halk yarışı olarak tabir ettiğimiz grad fondo kısmını
Erciyes Tekir Yaylasından Kıranardı Kent ormanına kadar yapacağız. Orası herkesin
katılabileceği orta dereceli spor yapan bütün vatandaşlarımızın amatörlerin iştirak edebileceği
ve mücadele edebileceği bir parkur ama onun dışında 25 km, 64 km ve Vertical Kilometra
diye isimlendirilen dikey yarış var. Bunlar sadece profosyonel ve anteramanlı şimdiye
kadarda kondisyonunu sağlam tutmuş müsabıkların iştirak edebileceği yarışlar olacak zira bu
yağışlar tamamen Erciyes Dağı'nın o kendi orijinal ortamında dere tepe çıkarak ve inerek çok
uzun km’lerde yarışabileceği zorlu parkurlar. Sonuncudan başlayacak olursak bin metre irtifa
sağlamak üzere koşulabilecek bir parkurumuz var Hisarcık kapı 2 bin 300 metreden başlayıp
3 bin 400 metreye çıkacak bin metre koşucuların parkurdan ziyade yarışmacıların irtifa
kazanmak için koşacakları bir parkur var. O Türkiye'de ilk defa bu kadar yüksek, yarışın
biteceği bir yarış olarak karşımıza çıkmakta ve bu yönlü bir ilk diğer yarışımız Tekir
Yaylasından başlayıp Sütdonduran yaylasına kadar olan 25 km tamamen Erciyes Dağı'nın
dağlık şartlarında gerçekleşecek ve zorlu bir parkur onun devamında da Erciyesin zirvesini
360 derece dolaşan çok daha zorlu bir parkurumuz var. O da 64 km ve 3 ilçemizin
sınırlarından koşup Develi üzerinden harabelerden Tekir yaylasına tekrar dönerek
yarışmacılarımızın
finishe ulaşabilecekleri bir parkur. Dolayısıyla hem profesyonel hem de amatörler için
Erciyes'in güzel bir koşu ortamı sunduğunu da bu yarışmacılar neticesinde ispat etmiş
olacağız" dedi.
Cıngı, " Hatt-ı zatında dünyadan bir çok yarışmacı ve atlet Erciyes’te müsabaka yapmasalar
bile en azından yaz antrenmanları için gelip burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün
kamp merkezinde konaklıyorlar ve her gün antrenman yapıyorlar. Sadece koşucular değil
güreşçiler, bisiklet profesyonelleri halterciler ve bir çok spor dalında Erciyes'in ferdi sporlarda
özellikle güzel bir irtifa kamp merkezi olduğunu şimdiye kadar dünyaya ispat ettik. İnşallah
bundan sonra yine yapacağımız yatırımlar neticesinde Erciyes’de futbol, basketbol, yüzme ve
atletizmi daha da kurumsallaştıracak insanlarımızın daha profesyonel ve planlı bir ortamda
kamp yapmalarını temin edecek yatırımlarımızda önümüzdeki günlerde yıllarda devam
edecek" ifadesinde bulundu.
Yarışmanın organizatörü Atıl Ulaş Cüce ise, "Erciyes'te ultra sky trail kategorisinde bir yarış
düzenleyeceğiz bu hafta sonu. Yarışımız uluslararası bir yarış yabancı katılımcılarımız da var
ayrıca uluslararası kabul de görmüş bir yarış ITRA (internetional Trail Running Association)
üyesiyiz ve kendileri parkurumuzu değerlendirmeleri sonucu buraya katılan katılımcıları 4
puan değerinde diğer yarışlara katılacakları takdirde yani burayı bitirdiklerinde 4 puan
alabileceklerini söylediler. Şu anda 200’e yakın katılımcımız var. Bu hafta sonu çeşitli
parkurlarda 10 km kolay parkurumuz var 25 km ve ultra sky trail olan 64 km’lik bir de
Türkiye'de ikincisi yapılan ve en yüksekte bugüne kadar bitecek olan bir yarışımız var 3 bin
346 km'de bitiyor. Vertical Kilometer dikey kilometre deniyor. Buna 4,5 km de bin metre
yükselinebilen bir yarış. Çok kısa ama çok zor bir parkur. İspanya, İngiltere, Amerika,
Slovakya, Türkiye'den sporcular katılacak" diyerek yarışma hakkında bilgi verdi.
Ultra Sky Trail Erciyes Dağ Koşusu'na eşi ile birlikte hazırlanan Alper Dalkılıç ultra maraton
koşucusu ve yarış organizatörü olduğunu söyledi. Erciyes'e tırmanış amaçlı olarak bir çok
defa geldiğini söyleyen Dalkılıç, "Kış tırmanışları yapmıştım özellikle Erciyesin yaz hali de
gerçekten görülmeye değer burada kampta kalıyoruz. Dün etabın bir kısmını yürüdük zorlu
bir etap ama keyifli bir etap olacak gerçekten. Arkadaşlarımızda canla başla çalışıyorlar
gerçekten özellikle yerel yönetim olsun ve diğer kuruluşlarında desteğiyle iyi bir şekilde

ilerliyor. Özellikle bu tarz yarışlara destekler gerçekten çok önemli çünkü gerçekten çok zorlu
bir etkinlik yapıyor arkadaşlarımız bizlerde organizasyon yaptığımız için bunu çok yakından
biliyoruz tanıyoruz. Güzel bir organizasyon olacak farklı etaplarda gerçekleşecek biz 64 km
etaba katılıyor olacağız daha sonraki Pazar günü de kısa bir etap yaklaşık 4.5 km vertical
kilometer koşusuna da katılıyor olacağız şimdilik her şey gayet güzel gözüküyor. Destekleri
için de organizatörlere herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yarışa Alper Dalkılıç ile birlikte hazırlanan Melina Poyakova ise, "Ben de yaklaşık 5 sene
ultra maratonları koşuyorum. Erciyes'e ilk gelişim. Burayı çok beğendim. Niye geldik
sorarsanız çünkü rota çok güzel aynı zamanda da çok zorlu. Cumartesi günü 64 km koşacağız
ertesi sabah her şey yolunda giderse vertical kilometer koşuyor olacağız. Şimdiden bütün
arkadaşlara başarılar ve organizasyona çok teşekkür ediyoruz umuyoruz ki çok keyifli
geçecek yarışımız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18048.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Pokemon yakalarken yakalanmayın!
GENİŞ GÜVENLİK AÇIĞI: Akıllı telefonlar için geliştirilen sanal gerçeklik oyunu Pokemon
GO, yayınlanmasının hemen ardından tüm dünyada ve Türkiye'de büyük ilgi gördü ve
görmeye devam ediyor. Ancak Google Play ve Apple Store dışındaki site ve uygulama
dükkanlarından yüklenen aplikasyonlarda geniş güvenlik açıkları söz konusu. Bu açıklar
sayesinde hackerler, haberiniz olmadan telefonunuzun ön ve arka kameralarını kullanabilir,
SMS'lerinizi okuyabilir, kayıtlı telefon numaralarınıza ulaşabilir ve cihazın mikrofonu açarak
konuşmalarınızı dinleyebilirler.
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BİLGİLERİNİZ ÇALINABİLİR: Siber güvenlik uzmanı Alper Başaran bir çizgi filmden
uyarlanan "Pokemon GO"yu, forumlar ya da resmi satış mağazası dışındaki kaynaklardan
yükleyen kullanıcıların, "droidjack" olarak adlandırılan bir "arka kapı"
yazılımıyla telefonlarındaki bilgilerin çalınabileceğini söyledi.
Geniş ilgi gören Pokemon GO oyunu şimdilik iOS ve Android sistemleri için Google Play ve
Apple Store'da yalnızca Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD'de resmi olarak yayınlandı. Ancak
oyuna ulaşılabilen ve indirilebilen pek çok başka site var. Türkiye dahil pek çok ülkedeki
kullanıcılar, bu tür alanlardan Pokemon Go'yu indiriyor.
Hackerler, açıkları kullanıyorlar
"Hackerlerin bu yoğun ilgiyi kendi amaçları için değerlendirmesi uzun sürmedi" bilgisini
paylaşan ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, "Android ve iOS'un resmi
uygulama alanları dışındaki yerlerden indirilen oyunlar, virüs yüklü olabiliyor" açıklamasını
yaptı. Akkoyunlu, şöyle konuştu: "Bu tür uygulamalar yüklenirken, hiç farkına varmadan,
telefon ya da tabletlerimizde siber suçluların sızabileceği arka kapılar açık bırakılabiliyor. Bu
açıklıklardan faydalanan siber suçlular, pek çok bilgimize ulaşabilir ve hem kişisel hem de
finansal zararlar verebilir".

Dikkat! Pokemon sizi izleyebilir!
Yasal olmayan uygulamalar üzerinden gelen zararlılardan en öne çıkan DroidJack virüsü gibi
görünüyor. DroidJack, oldukça yetenekli bir truva atı. Telefondaki pek çok dosyaya erişim
sağlıyor ve cihazdaki pek çok uygulamanın kontrolünü ele geçirebiliyor.
Droidjack, mesajlarınızı-SMS'lerinizi okuyabiliyor hatta telefonunuzdan mesaj atabiliyor.
Telefona kayıtlı numaralarınızı görebiliyor, kopyalayabiliyor. Cihazın yerini siber saldırgana
harita üzerinden gösterebiliyor. Mikrofonu açıp, konuşmaları ve çevreyi dinletebiliyor. Ayrıca
ve belki de en ürkütücüsü; cihazın ön ve arka kameralarını devreye sokarak siber suçluların
sizi izleyebilmesini sağlayabiliyor.
Cihazınızı koruyun
Alev Akkoyunlu, oyun keyfinin hüsrana dönüşmemesi için kullanıcıların uygulamaları IOS ya
da Google Play üzerinden indirmelerini tavsiye ediyor. "Mobil cihazlarınıza bilgisayar gibi
davranın" diyen Akkoyunlu, ayrıca cep telefonlarında ve tabletlerde mutlaka güncel, lisanslı
ve proaktif güvenlik yazılımı olması gerektiğinin altını çizdi. ESET'in mobil güvenlik
yazılımı ESET Mobile Security, kullanıcıları bu zararlı yazılımlara karşı koruyor.
"Pokemon GO" kullanıcılarına "arka kapı" tuzağı
Siber güvenlik uzmanı Alper Başaran da yaptığı açıklamada, dünyayı saran "Pokemon GO"
çılgınlığının siber suçlular için de önemli bir fırsat haline geldiğine dikkati çekti.
Geçen hafta kullanıma sunulan artırılmış gerçeklik (augmented reality) oyununun,
kullanıcıları fiziksel lokasyonlara yönlendirerek çeşitli pokemonları yakalamalarını
sağladığını belirten Başaran, şöyle devam etti:"Bu oyunu, henüz resmi olarak yayınlanmadığı
ülkelerde Google Playstore dışındaki kaynaklardan indiren kullanıcılar, telefonlarının
tamamen ele geçirilmesine neden olabilirler. Bir güvenlik firması yaptığı inceleme sonucunda
forumlar gibi çeşitli kaynaklardan indirilen Pokemon GO oyunlarında 'droidjack' olarak
adlandırılan bir arka kapı yazılımı tespit etti. Oyunun haritalardan kameraya kadar çok sayıda
telefon kaynağına ihtiyaç duyması nedeniyle sistem genelinde geçerli izinler talep ediyor.
Aynı izinlerin arka kapı yerleştirilmiş sürümde de istenmesi saldırganların sahte uygulamanın
yüklendiği telefondaki bütün verilere ulaşmalarına imkan sağlıyor. Pokemon GO oyununu
Google’un kendi mağazasından yüklediyseniz büyük ihtimalle güvendesiniz ancak
forumlardan veya başka kaynaklardan yüklediğiniz bir uygulamaysa büyük ihtimalle
telefonunuzdaki bütün bilgiler çalındı. Bu durumda suçluların kamera ve mikrofon
aracılığıyla sizi izleme ihtimalleri de oldukça yüksek."
"Antivirüs programı yüklenmesinde yarar var"
Başaran, resmi satış mağazalarında ise "hile" veya "kolay pokemon" bulmayı sağlayacağını
iddia eden uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.
Oyunu farklı kaynaklardan akıllı telefonlarına yükleyen kullanıcıların uygulamayı en kısa
zamanda silmelerini öneren Başaran, "Uygulamayı kaldırdıktan sonra bir antivirüs programı
yüklenmesinde yarar var. Antivirüs programı arka planda çalışan zararlı yazılımı tespit
etmede ve engellemede faydalı olacaktır" dedi.
Pokemon GO
Pokemon GO, arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak iOS ve Android cihazlar için
geliştirilen ve gerçek dünya üzerinde fiziksel olarak oynanan konum tabanlı bir mobil
oyun. Niantic (Google) ve The Pokemon Company tarafından geliştirilen oyun, 6 Temmuz
2016'da birkaç ülkede ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Oyun henüz Türkiye'de Google Play
veya App Store'da yer almıyor.
Çizgi filmin orijinalinde olduğu gibi, oyununda da pokemon karakterlerini yakalama, eğitme,
takas etme, karşılıklı savaştırma gibi fonksiyonlar bulunuyor.(Kurumsal+AA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18049.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Ben giderim Batum’a – 4
Kafkasların Antalyası Güzel bir doğa çevresine inşa edilen Batum, mimari olarak enteresan
özelliklere sahip Avrupai bir sahil şehri. “Kafkasların Antalyası” denilebilecek şehir
Gürcistan’ın tatil merkezi. Egzotik bitkilerin, muz, palmiye, hurma, kivi, çay, narenciye gibi
tropikal ve Akdeniz türü meyve ağaçlarının hâkim olduğu şehirdeki sahil bulvarı en gelişmiş
bölge. Nitekim Acara TV’de gece yarısı yayın bittikten sonra hep buralar gösteriliyor.
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Mutlu ve özgür inekler
Camideki programın ardından da Erkek Öğrenci Yurduna gidilerek toplu yemek yeniliyor.
Kısa bir sohbet ve içilen çayların ardından vedalaşarak Batum’a dönüş için tekrar yollara
düşüyoruz. Gidişte olduğu gibi dönüşte de yol boyunca sık sık sizi ırgalamayan ve yol
ortasında ağır hareketlerle bekleyen inek sürüleriyle karşılaşıyoruz. Yollarda serbestçe
dolaşan ineklere çarpmanın büyük cezaları varmış. Hindistan’dan sonra ineklerin en çok rahat
ettiği ülke burası olmalı.
Çoruh kenarında yaşadığımız macera
Acara suyu üzerinde Ruslar’dan kalan hidroelektrik santrali (HES) dikkatimizi çekiyor. Daha
ileride Çoruh’un Acara Suyu ile birleştiği yerde fotoğraf çekmem için kaptanımız yol
kenarında duruyor. Ancak virajlı ve tehlikeli bir yer olduğu için arabayı emniyete almak için
biraz daha ilerleyip sağa yanaşıyor. Bu sırada sağ tekerleklerin çamura saplandığını ve hafifçe
yan yattığını görüyorum. Yol arkadaşlarımız arabadan iniyorlar. Hep beraber itmeye çalışsak
da hiçbir gelişme olmuyor. O sırada bizi gören bazı araçlar durarak yardımcı olmaya
çalışıyorlar. Bunlar arasında yanında ailesi olduğu halde adeta kendini paralayan hatta
arabasının arka koltuğundaki emniyet kemerlerini keserek bize çekme halatı yapmaya çalışan
taksi şoföründen Müslüman Gürcülere hatta arabasının önünde Meryem Ana ve Hz. İsa figürü
olan Hıristiyanlara kadar herkes seferber oluyor. Göz yaşartıcı bu ilgiden sonra arabamız
çekilerek saplandığı çamurdan kurtuluyor. Yardımsever Gürcü dostlarımıza teşekkür ederek
tekrar Batum’a doğru ilerliyoruz. Her şeye rağmen hem Çoruh nehrinin Acara suyuyla
birleştiği yeri, hem de gazetecilik refleksiyle saplandığımız ve kurtulduğumuz anları
fotoğraflıyorum. Türkiye’den gelen suların berrak, Acara’dan gelenlerin ise çamurlu olması
dikkatimi çekiyor. İnşallah Türkiye ile dost ve kardeş ülke Gürcistan’ın ilişkileri Çoruh’un
Türkiye’den gelen suyu gibi hep berrak ve temiz olur.
Gürcistan’daki Yörükler
Akşam üzeri kaldığımız misafirhaneye varıyoruz. Güneşin batmasına daha iki saat olduğunu
görünce yorgun yol arkadaşlarımı burada bırakıp fotoğraf makinamla Batum limanına gitmek
üzere sahile çıkıyorum. Bu sırada karşılaştığım Türkiye plakalı bir araç el etmemle birlikte
duruyor. Dört kişiler. Tanışıyoruz. Kaptan şoför “Yörük tipi” göz yapısıyla dikkatimi çekiyor.
Yanılmıyorum. Mersin Erdemli’li bir hemşehrim olduğunu ve Türk konsolosluğunda
çalıştığını öğreniyorum. Yanında oturan da Erdemliliymiş. Benim de Silifkeli olduğumu
öğrenince memleketlerine varmış gibi mutlu oluyorlar. Böylece gezgin Yörükler Gürcistan’da
da birbirlerini buluyorlar. Talebim üzerine beni sahildeki modern mimari örneği ters binanın

önünde bırakıyorlar. Temmuz-Ağustos aylarında Toros yaylalarında buluşmak dileğiyle
ayrılıyoruz.
Gonio’dan başlayan ve 20 kilometreyi bulan uzun sahili olan Batum’un şehir merkezindeki
sahili de 5 km. yürüyerek veya kiralık bisikletlerle gezmek gerçekten büyük bir zevk. Türkiye
cep telefonu hatları sınırdan geçince bir süre daha çekiyor. Bazı hatların Batum’un sahilinde
de çektiği söyleniyor.
Kafkasların Antalyası
Güzel bir doğa çevresine inşa edilen Batum, mimari olarak enteresan özelliklere sahip
Avrupai bir sahil şehri. “Kafkasların Antalyası” denilebilecek şehir Gürcistan’ın tatil merkezi.
Egzotik bitkilerin, muz, palmiye, hurma, kivi, çay, narenciye gibi tropikal ve Akdeniz türü
meyve ağaçlarının hâkim olduğu şehirdeki sahil bulvarı en gelişmiş bölge. Nitekim Acara
TV’de gece yarısı yayın bittikten sonra hep buralar gösteriliyor. Daha önce gelenler kenti kısa
sürede çok değişmiş, gelişmiş buluyorlar. Sahil, modern mimariden ilginç, güzel örneklerle
dolu. Rus döneminden kalma çirkin, blok apartmanların da çehreleri boyanıp yenileniyor.
Ancak iç kısımlar sahilden çok farklı. Buralarda daha mütevazı evler ve altyapısı gelişmemiş
mahalleler dikkat çekiyor.
Birçok otel ve binanın Türk firmalarınca yapıldığı şehirde Rus kültürünün de etkisiyle kültür
ve sanata çok önem veriliyor. Bunun en önemli göstergesi şehirde Etnografya Müzesi,
Arkeoloji Müzesi, Acara Eğitim ve Kültür Müzesi, İlya Chavchavadze Müzesi, Stalin Müzesi,
Dramatik Tiyatro Binası, Opera ve Bale Merkezi ile çok sayıda anıt ve heykelin yer alması…
1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Gürcistan’da toplam 5
milyon kişi yaşarken, Acara Özerk Bölgesinin 500 bine, başkenti Batum’un da 250 bine yakın
nüfusu olduğu söyleniyor. Ancak Batum’un yaz nüfusu iki katına çıkıyormuş. Turist sayısı da
giderek artıyor. Bu yılki hedef sadece Batum’a 1 milyon turist. Özellikle Türklerden büyük
ilgi var.
Batum’un en güzel yerlerinden biri de limanı. Özellikle akşam saatlerinde çok sayıda insan
burada dolaşıyor. Bir kısmı da balık avlıyor ya da çok sayıdaki kafe ve restoranlarda oturarak
manzarayı seyrediyor. Buradan şehrin yemyeşil dağlarını seyretmek de ayrı bir zevk.
1912 yılında kurulan meşhur Botanik Bahçesi çok geniş bir alana yayılıyormuş. Amerika,
Avustralya ve Asya kıtasından getirilen yaklaşık 2000 çeşit bitkinin bulunduğu bahçeyi bu
kısa süre içinde görme imkanı olmadı. İnşallah hedef ikinci gidişe…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18050.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Kayseri’nin yön levhaları yenileniyor
Kayseri’de yön levhaları yenileniyor. Kentin giriş-çıkışlarında ve belli başlı bölgelerine
modern yön levhaları takılacağını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, yeni yön levhalarının Kayseri’nin ana arterlerini gösteren haritası olacağını söyledi.
Çelik ayrıca, çevreyolu üzerindeki yeni üst geçitlerin olduğu bölgede yapımı devam eden
yaya üstgeçitlerinin en kısa sürede hizmete açılacağını belirtti.
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Çevreyolu üzerine şehrin trafiğini rahatlatmak için yapılan üst geçitler Kayseri’ye değişik bir
hava ve modernizasyon getirdi. Üstgeçitlerle birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin gündemi
oturan yön levhaları değiştirilerek modern bir görünüm kazandırılacak. Yön levhalarının
değiştirilmesi için gerekli çalışmaları tamamladıklarını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, “Yön levhalarının değiştirilmesi için belediye olarak iki ay önce ihale
açtık. İhaleyi kazanan yüklenici firma sözleşmemiz gereği şehrin belli başlı bölgelerine
modern baş üstü levhaları takmaya başladı. Yabancı plakalı araçların daha çok kullandığı
Kuzey Çevreyolu, Güney Çevreyolu ve kente merkezinde yeni hizmete giren üst geçitler başta
olmak üzere yön levhalarının hepsi değişecek. Bu bölgelerde bu hafta içerisinde yön levhaları
değiştirilmeye başlandı.
Sürücülere rehber olacak
Ayrıca şehrin girişlerine 5 ayrı VMS dediğimiz LED ekranlı yönlendirme levhaları takılacak.
Bunlar Kayseri’nin ana arterlerini belirleyen haritalar gibi olacak. Yeni modern görünümlü
levhalar sürücüleri gidecekleri yönler ve dönecekleri kavşaklara gelmeden uyaracak. Yeni
levhalar içerisinde gece görüşünü sağlayan elektronik yön gösteren ve sürücüleri uyarıcı
özelliği olan ışıklı levhalar da kullanılacak” dedi.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18051.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Süs havuzunda tehlikeli serinlik
Kayseri’de, sıcak havadan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden Cumhuriyet
Meydanı’nda bulunan süs havuzlarında serinlemeye çalıştılar.
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Hava sıcaklığının 40 derecelere yaklaştığı Kayseri şehir merkezinde, sıcaktan bunalan
çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı tramvay istasyonunun hemen yanı
başında yaptırdığı süs havuzlarında serinledi.
Yetkililer tarafından hemen her fırsatta süs havuzları ile sulama kanalı gibi yerlere serinleme
amaçlı girmenin çok tehlikeli olduğu belirtilirken, uyarılara uymayan çocuklar canlarını
tehlikeye atıyorlar. Yaşları 10 ile 14 yaş arasındaki Suriyeli bir grup çocuk, başlarına gelecek
tehlikeden habersiz havuza girerek hem yüzdüler hem de oyun oynadılar. Kuzen oldukları
öğrenilen 3 çocuğun eğlencesi polislerin müdahalesiyle son buldu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18052.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Kayseri CN235 uçakları için "merkez" oldu
Airbus Defence and Space şirketi, Türk Hava Kuvvetlerinin Kayseri'deki 2'nci Hava İkmal
Bakım Merkezini "CN235 uçakları için Bölgesel Destek Merkezi" olarak yetkilendirdi.
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Firmadan yapılan açıklamaya göre, geçen yılki detaylı sertifikasyon sürecinin ardından Türk
Hava Kuvvetlerinin Kayseri'deki 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi "CN235 uçakları için
Bölgesel Destek Merkezi" olarak yetkilendirildi. Böylece ilk kez IDEF'15'te duyurulan süreç
başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu.
Toplam 59 uçak ile dünyadaki en büyük CN235 filosuna sahip ülke olan Türkiye'nin 20 yıldır
uçakların bakım, onarım, revizyon ve modernizasyonu konusunda engin bir tecrübeye sahip
olduğunun belirtildiği açıklamada, kazanılmış bu kabiliyetlerin, bundan böyle yalnız Türkiye
için değil bölgedeki ülkelere de destek vermek amacıyla kullanılacağı bildirildi.
Açıklamada, akimde müttefik bir ülkeden ilk CN235 uçağının Kayseri'ye getirilerek projenin
uygulama sürecinin başlanacağı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Airbus Defence and Space Nakliye Uçak Hizmetleri
Başkanı Stephan Miegel, "Türkiye'nin, CN235 uçaklarının operasyon ve destek
hizmetlerindeki muazzam tecrübesi ile CN235 küresel destek ağında çok önemli bir rol
oynayacağına inanıyoruz. Gerekli sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayan Türk Hava
Kuvvetlerini kutluyor, gelecek dönemde C295 ve A400M uçaklarına yönelik destek
imkanlarını da araştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Airbus Group’un alt birimi olan Airbus Defence and Space, Avrupa’nın en önemli savunma
ve uzay kuruluşu. Şirket, dünyanın en büyük on savunma kuruluşu arasına yer alıyor.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18053.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Ete indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, önümüzdeki hafta ET ve Süt Kurumu’nun (ESK)
etin kilosunu 22 TL'den satılacağını ve et fiyatlarında 5-6 TL düşüş olabileceğini söyledi
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Ertem bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda "Tarım ve hayvancılıkta ciddi bir
fiyat regülasyonu yapmamız lazım. İlk defa ESK fiyat regülasyonu yapmak üzere harekete
geçiyor. İstanbul et tüketiminde çok önemli bir merkez... İlk önce biz buradaki fiyat
regülasyonunu sağlamamız, oligopol yapıyı spekülasyonu ortadan kaldırmamız lazım" dedi ve
ekledi:
"Şu anda 23.5 TL civarındaki karkas et İstanbul'da 22 TL'den satılmaya (ESK tarafından)
başladığı zaman tüketiciye yansıyan et fiyatlarında 5-6 TL indirim olacaktır."
Ertem ESK'nin 22 TL'den et satışına önümüzdeki hafta başlayacağını da söyledi.
Bakan "ihale süreci başladı" demişti
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de dün Et ve Süt Kurumu'nca kullanılmak
üzere sıfır gümrük vergili kasaplık canlı hayvan ithalatı için açılan 400,000 baş kontenjanın
100,000'i için ihale süreci başladığını açıklamıştı.
TÜİK verilerine göre Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi 2015 yılı itibarıyla 1.15 milyon
ton seviyesinde bulunuyor.
Et fiyatlarında yaşanan artışlar gıda ve manşet enflasyonda hem baskıya hem de dönemsel
olarak sert dalgalanmalara neden oluyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18054.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Ev almada yeni dönem başlıyor
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, konut satışlarını kast ederek "Faiz içermeyen finans
unsurlarını geliştiriyoruz. Büyük, ucuz ve kolay erişilebilen modelleri hayata geçiriyoruz"
dedi.
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Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Faiz içermeyen finans unsurlarını geliştiriyoruz.
Gayrimenkul sertifikası ihraç edilecek. Düzenleme, Resmi Gazete'ye gönderildi. Yatırımcı,
yatırım karşılığında metrekare bazında sertifika ihraç edebilecek. Herkes bir konut
alamayabilir ama bu sayede her bir metrekare için bir sertifika üretilmiş olacak" dedi.
"Ucuz modeller hayata geçiriyoruz"
Canikli, "Yatırımcıya rekabet edebileceği bir maliyetle, düşük faizle kredi finansmanı
sağlamamız gerekiyor. Onu gerçekleştirmek için de kalkınma bankacılığını aktive ediyoruz.
Büyük, ucuz ve kolay erişilebilen finansman modellerini hayata geçiriyoruz. İlk adımı attık"
diye konuştu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18055.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Ahıska Türklerinin vatandaşlık sevinci
Erzincan'da yaşayan Ahıska Türkleri, Bakan Efkan Ala'nın vatandaşlık açıklamasından sonra
kutlamalara başladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın
Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin bir bölümü, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın,
Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerinin vatandaşlığa alınacağını, bunun çalışmasını
yaptıklarını açıklaması üzerine ellerindeki Türk bayrakları ile yerleşim alanlarında
toplandılar.
Org ve zurna eşliğinde müziklerle halaylar çekip, oyunlar oynayan aralarında kadın ve
çocukların da bulunduğu Ahıska Türkleri, "vatandaşlık müjdesi" almanın sevincini yaşadılar.
"Bu haberi 6 aydır bekliyoruz"
Ahıska Türklerinden Fikriye Etemoğlu, yaptığı açıklamada, müjdeli haberi uzun zamandır
beklediklerini ifade ederek, "Allah razı olsun. Zaten biz Türküz. Devletimiz sağ olsun, bize
Türkiye Cumhuriyeti kimliği veriyorlar. Duyduğumuzda çok sevindik. Vatandaşlık alıyoruz,
biz de Türkiye'nin insanları oluyoruz. Bu haberi 6 aydır bekliyorduk. Herkes sağ olsun." dedi.
İsmail İzaha ise çok sevinçli olduklarını belirterek "İçişleri Bakanı Efkan Ala bize
vatandaşlığı müjde etti. Allah razı olsun. Zaten biz de Türküz, yurdumuza geldik. Biz bu
haberi çoktandır bekliyorduk. Sevinçle duyduk bu haberi. Allah razı olsun devletimizden."
ifadesini kullandı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18056.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Yaz sıcakları beyni olumsuz etkiliyor
Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü yaz aylarında
artış gösteren nörolojik hastalıklar hakkında bilgi vererek, güneş ışınlarının etkisini artırdıkça,
baş ağrısı, baş dönmesi ve MS gibi hastalıkların da şiddetinin arttığını söyledi.
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Baş ağrısı olan hastalar özellikle de migren hastaları baş ağrılarının sıcak havalarda arttığını
fark etmektedirler. Bununla ilgili yapılan bazı çalışmalar da bunu destekler şekilde. Ayrıca
sıcak havaya eklenen nem oranının artışında da daha çok baş ağrısına neden olabileceği de
saptanmış. Yani nemli ve sıcak yaz günlerinde baş ağrısı çekme olasılığınız artıyor hele de
sıcakta yürüyüş yapıp yeterli sıvı almaz ve vücudunuz susuz kalırsa baş ağrısı riski daha da
artmaktadır.
National Headache Foundation'ın çalışmalarına göre, kronik baş ağrısı ya da migreni olan
hastaların %75'inin sıcaklık artışı ya da diğer bir tetikleyici faktör olan rüzgârlı havalardan
kaçınmalarından dolayı dışarıda yapılan spor faaliyeti gibi aktivitelere katılamadıkları
gösterilmiş. Yazın özellikle deniz kenarlarında sıcak havada tetikleyicilere eklenen bir diğer
faktör ise parfüm kokusu olan güneş kremi kullanmak. Hastalar aslında kokuların
migrenlerini tetiklediklerini çok iyi bilirler fakat krem sürerken bu detay gözden kaçabilir.
Baş ağrısı aynı zamanda sıcak çarpmasının da önemli bir belirtisidir. Sıcak çarpması sıcak
havada ve yüksek nem ve fazla hareket sonucu oluşur. Zonklayıcı baş ağrısının yanında kas
krampları, çarpıntı, mide bulantısı ve kusma, yorgunluk, kuru ve soğuk bir cilde neden olur.
Dehidratasyonun (sıvı eksikliği) sıcak çarpmasında rolü çok fazladır. Sıcak çarpması
olduğunda sıcaklığı düşürme amacı ile olması gereken terleme gerçekleşemezse vücut ısısı
düşürülemez. Sıcakta baş ağrısı ve bu diğer bulgular olduğunda mutlaka yaptığınız
faaliyetlere ara verin, bol su için ve gölge bir yere gidin.
Ortostatik Hipotansiyon
Sıcak havalarda daha sık görülen bir diğer nörolojik semptom ise baş dönmesi ve dengesizlik
hissidir. Bu gibi durumlarda sıcak nedeni ile sıvı kaybedilmesi sonucu tansiyon düşer
özellikle de ayağa ani kalkışlarda fenalık hali ve baş dönmesi gibi bir his sık yaşanır. Bu
gerçek bir vertigo gibi etrafın dönmesi şeklinde şiddetli bir baş dönmesi değil daha çok bu
ortostatik hipotansiyona bağlı değişikliklerdir.
Multipl Skleroz hastalarında sıcak hava
Yapılan çalışmalarda MS hastalarının yaklaşık olarak %60-80'inde sıcağa karşı hassasiyet
vardır. MS hastalarının şikâyetleri sıcak havalarda geçici olarak artabilir. Bu hastalar vücut
ısılarında fiziksel egzersiz ya da daha sıcak bir yere gitme sonucunda ortaya çıkacak olan
hafif bir artışa karşı bile hassastırlar. Bu sıcak hassasiyeti ile semptomların artış göstermesi,
hastanın gerçek olmayan şekilde kötüleşme peryoduna girmiş gibi görünmesine neden olur.
Bu şekilde ısı yükselmeleri aslında sinirlerin hasar görmesine neden olmamaktadır. Hastaların
çoğu kendiliğinden semptomlarının sıcaklarda geçici olarak arttığını fark edebilirler
Kurumsal haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18057.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

6 yıl ceza aldı, hakime 'Allah razı olsun'
dedi
Kayseri'de bankadan emekli maaşı olan 800 TL'yi çeken 76 yaşındaki kadına yardım etme
bahanesiyle yaklaşarak, zorla çantasını alıp, kaçtıktan sonra yakalanan sanığa 6 yıl hapis
cezası verildi.
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Tutuklu sanığın, karar sonrası 'Allah razı olsun hakim bey' demesi şaşkınlık yarattı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.Y.Ç. ve 76 yaşındaki
mağdur E.Ö. ile avukatlar hazır bulundu.
"ALLAH RAZI OLSUN HAKİM BEY"
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.Y.Ç.'ye 'Beden bakımından
kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma' suçundan 6 yıl hapis cezası
verdi. Tutuklu sanık A.Y.Ç. karar sonrası mahkeme başkanına 'Allah razı olsun hakim bey'
demesi duruşma izleyenlerini şaşırttı.
"YARDIM ETME BAHANESİYLE YAKLAŞTI"
76 yaşındaki mağdur yaşlı kadın E.Ö. ise mahkeme sonrası İHA muhabirine yaptığı özel
açıklamada, başından geçen olayı şöyle anlattı:
"Melikgazi ilçesi Küçükali Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Bankadan 800 TL paramı çektim.
Bu parayı 20 yıl çalışarak alın terim ile kazandım. Bankadan çıktıktan sonra 30-35
yaşlarındaki sanık yanıma geldi. Bir elimde çantam ile bastonum, diğer elimde ise bir poşetim
vardı. Poşetimi taşımak istedi, ben de kabul etmedim. Uzaklaştıktan sonra, geri dönmüş, fark
etmedim. Sanık çantamı zorla aldı. Ne kadar dirensem de çantamı alıp, kaçtı. Daha sonra
ileride çantamın içerisini dökmüş ve sadece 800 TL'mi alıp kaçmış. Yakalandı ama emekli
maaşım gitti, zararım giderilmedi. Sanık evli ve çocukları varmış, 6 yıl hapis cezası aldı."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18058.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Çolakbayrakdar, "Ziyagökalp Türkiye'ye
örnek olacak"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi’ndeki kentsel
dönüşüm alanına giderek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan
Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak,
“Kocasinan sakinleri için daha modern konutlar ve yaşam alanları oluşturmaya çalışıyoruz.”
dedi.
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Kentsel dönüşüm bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar’a, Başkan
Yardımcısı Ali Bulu ile Fen İşleri Müdürü Ümit Tokcan da eşlik etti.
İnceleme sonrası açıklamada bulunan Başkan Çolakbayrakdar, daha modern daha kaliteli ve
daha yaşanabilir Kocasinan için projeler hayata geçirdiklerini kaydetti. Başkan
Çolakbayrakdar, “Burada kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.
Zemin çalışmalarında iyileştirmeler yapıldı. Temel hafriyatlar alındı. Çalışmalarımızı
aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah yakın bir zamanda temel atma töreni düzenleyeceğiz.”
ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında yeşil alanları, oyun
parkları ve sosyal çevresi ile Türkiye’ye örnek bir mahalle olacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18059.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Cinayet sanığından şok eden küfür
Kayseri'de bir arazide sırtından silahla vurulan, başı sert bir cisimle ezilmiş halde cesedi
bulunan Mehmet Avcı'yı öldürmekten tutuklu yargılanan sanık A.H.Y. üçüncü kez hakim
karşısına çıktı. Duruşma beklenen rapor nedeniyle ertelenirken, Nevşehir'den mahkeme
salonuna getirilen sanığın şikayetçi tarafa küfür etmesi tutanak altına alındı.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nde
tutuklu sanık A.H.Y., jandarma ekiplerince duruşma salonunda hazır edildi. Ayrıca öldürülen
Mehmet Avcı'nın ailesi olan şikayetçiler Ö.A. F.A., A.A. ve avukatlar da duruşma salonunda
hazır
bulundu.
Sanık A.H.Y., suçsuz olduğunu, cinayeti işlemediğini belirterek, tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti Adli Tıp'tan beklenen rapor nedeniyle duruşmayı Eylül ayına erteledi.
Jandarma kolluk görevlileri tarafından kelepçe takılarak duruşma salonundan çıkarılan sanık
A.H.Y., öldürülen Mehmet Avcı'nın ailesine küfür etti. Mahkeme başkanına söyleyen aile,
polis tarafından tutanak tutulmasını istedi. Polis ekipleri sanığın ettiği küfrü tutanak altına
aldı.
TELEFON KAYITLARI DİNLEYENLERİ ŞOK ETMİŞTİ
Cinayet sonrası sanık A.H.Y. ile eşi A.Y. arasında geçen 3 bölümden oluşan telefon kayıtları
önceki celse dinlenmiş ve şok etkisi yaratmıştı. Ses kaydında sanığın eşi A.Y.'nin 'Mehmet
öldürülmüş biliyor musun? Kim öldürmüş?' sorusuna sanığın "Eline koluna sağlık. Onu
paramparça etmişler. Kafası beyni yokmuş. Hem kafasını ezmişler, hem sıkmışlar. Her şeyden
haberim var" dediği duyuldu. A.Y., "Kim yapmış olabilir ki?" sorusuna ise, A.H.Y. şu cevabı
veriyor: "Mesela ben. Tek ben yaparım o işi, zevkle. Birinci isim de zaten benim. Ayağındaki
çorabı ile dövmeden bilmişler. He ben öldürdüm, ne yapacaksın. Sıra sende, sıra senin
kardeşinde' dediği duyulmuştu.
OLAY
9 Eylül 2015'te Kayseri - Ankara karayolunun 35. kilometresinde yol kenarında boş bir
arazide yerde yatar halde ve üstü örtülü bir kişiyi gören vatandaşlar, örtüyü kaldırdı.
Vatandaşlar, sırtından silahla vurulan, başı sert bir cisimle ezilmiş erkek cesediyle karşılaştı.
Jandarmaya haber verilmesinin ardından olay yerinde yapılan incelemede cesedin 30
yaşındaki Mehmet Avcı’ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.H.Y. ise
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18060.html
Erişim Tarihi: 18.07.2016

Yeşilhisar'daki hasar tespit çalışmaları
drone ile yapıldı
Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek,
Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen sel felaketindeki hasar tespit çalışmalarını drone aracılığı
ile yaptı.
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7 Temmuz tarihinde Yeşilhisar İlçesinde meydana gelen sel ve dolu afetinin neden olduğu
hasarın tespit çalışmaları, drone ile yapılan çekimlerle kısa sürede sona erdi.
Afete uğrayan çiftçilerin mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilebilmesi amacıyla drone ile

kısa sürede yapılan tespitler üreticiyi de memnun etti. İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,
bundan sonraki arazi çalışmalarında da drone kullanılarak zamanın daha verimli kullanılması
ve her çalışmanın bir bütün olarak ele alınması sağlanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca arazi
toplulaştırma, mera ve yaylak, hasar tespitleri, su ürünleri gibi çalışmalarda drone ile
yapılacak çekimlerle çalışmaların teknolojik çerçevede hız kazanacağının da altı çizildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18061.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

"Tarihe yolculuk" başlıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde ‘Tarihe Yolculuk’ adı
altında yapılan ve büyük ilgi gören Kültepe Kaniş-Karum Kültür Turları başlıyor.
Anadolu'nun en eski izlerini görmek için geziye katılmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na başvurabilecek.

15 Temmuz 2016 Cuma 12:16

Kayseri ve Anadolu tarihinin ‘Tarihe Yolculuk’ adı altında tiyatral bir tur ile tanıtıldığı
Kültepe Kültür Turu yarın (16 Temmuz Cumartesi) başlayacak. Kültür turları Ağustos ayının
son haftasına kadar devam edecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kültepe'nin sadece Kayseri'nin değil dünya
insanlık tarihinin önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi ve Kayseri'de yaşayan
herkesin Kültepe'yi görmesi gerektiğini belirtti. Bu bilinçle Büyükşehir Belediyesi olarak
Kültepe'nin daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan
Çelik, "Şehrimiz pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kent. Kültepe de bu
anlamda çok önemli bir merkez. Kayseri'nin ticari genlerinin de kaynağı olan Kültepe'nin
halkımız tarafından daha iyi bilinmesi gerekiyor. Bu nedenle 9 yıldır ücretsiz turlar tertip
ediyoruz. Bu turların hemşehrilerimiz tarafından değerlendirilmesini diliyorum." dedi.
Kültepe Kültür Turları bu yıl Ağustos ayının son haftasına kadar her hafta cumartesi günleri
yapılacak ve 27 Ağustos'ta sona erecek. Programa katılmak ve daha geniş bilgi almak
isteyenler Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın 232 20 40
numaralı telefonunu arayabilecek ve rezervasyonlarını bu şekilde yaptırabilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18062.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Hayırsever iş adamı Ahmet Ulucan hayatını
kaybetti
Kayseri'de mal varlığını okul ve yurt yaptırma gayreti içinde olan, çok sayıda okul, derslik ve
yurt yaptıran hayırsever iş adamı avukat Ahmet Ulucan 89 yaşında hayatını kaybetti.

15 Temmuz 2016 Cuma 12:20

1927 yılında Kayseri Kızık köyünde dünyaya gelen avukat Ahmet Ulucan, ilk okulu köyünde
okuduktan sonra ortaokulu Kayseri Lisesinde, liseyi İstanbul Haydarpaşa Lisesinde
tamamladı. İstanbul Hukuk Fakültesinde okurken aynı zamanda geceleri de çalışarak geçimini
sağlayan Ahmet Ulucan, yedek subay olarak askerliğini tamamlayıp, okuluna dönerek avukat
olarak mezun oldu. Daha sonra İstanbul Belediyesinde çalışan Ahmet Ulucan, eğitim için mal
varlığını okul ve yurt yaptırma gayreti ile bağışladı.
Kayseri'de eğitime verdiği destekle tanınan Avukat Ahmet Ulucan, bir çok derslik ve yurt
yaptırdı. Genel durum bozukluğu nedeniyle Kızılay Hastanesi yoğun bakımda kalan ve
hayatını kaybeden 89 yaşındaki hayırsever iş adamı Ahmet Ulucan'ın cenazesi öğle namazına
müteakip Hunat Camii'inde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18063.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

“Okullara öğrenci başı ödenek verilmelidir”
Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, okullara öğrenci sayısına göre
merkezi bütçeden ödenek ayrılması gerektiğini söyledi. Ödeneklerin zamanında serbest
bırakılmaması ve planlamaların bürokratik sürece takılması nedeniyle okullardaki tadilat ve
tamiratların okulların açıldığı dönemde yapılabildiğini belirten Aydın Kalkan, bu durumun
eğitim öğretim sürecine zarar verdiğini, öğrencilerin can güvenliğini ortadan kaldıracak iş
kazalarının yaşanmasına sebep olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz 2016 Cuma 12:32

Okul müdürlerinin okullarındaki eksikleri gidermek için velilerden bağış toplamak zorunda
kaldıklarını, öğrenci ve velilerle bu konuda karşı karşıya gelindiğini, öğretmenlerin ve okul
idarelerinin para toplayan memurlar gibi algılandığını da vurgulayan Eğitim Bir Sen Kayseri
1 Nolu şube Başkanı Aydın Kalkan, eğitimciler olarak eğitim faaliyetleriyle gündeme gelmek
istediklerini bağış toplama, kaynak bulmak için türlü kurumlara başvurma gibi konularla
gündeme gelmek istemediklerini kaydetti.
19. Milli Eğitim Şurasında alınan kararın uygulanmasını istediklerini, bu konuda bir iradenin
ortaya konduğunu fakat uygulamada yavaş davranıldığını ifade eden Kalkan, “Çocuklarımız
zamanının büyük çoğunluğunu okulda geçiriyor. Ancak okullarımız fiziki bakımdan yetersiz.
Halbuki çocuklarımızın sağlığı için bu yetersizliklerin düzeltilmesi gerekiyor. Eğitime genel
bütçeye göre daha fazla pay ayrılıyor. Ancak bu iradenin daha kalıcı olabilmesi için öğrenci
sayısına göre okullara ödenek ayrılması gerekiyor. Aksi takdirde eğitim öğretin sezonunun
ortalarına sarkan tadilat çalışmalarıyla karşı karşıya kalınıyor. Eğitimciler olarak
okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak görevimiz ama işimiz müteahhitlik ve taşeronluk değil.
İşimizi en iyi şekilde yaparak ülkemize hizmet etmek istiyoruz.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18064.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Hiçyılmaz'dan çek yasası açıklaması
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz çek yasası
düzenlemeleri ile ilgili olarak, “Eğer bir değişiklik yapılacaksa ki yapılmasını ümit ediyoruz
senetteki muhacceliyetin çekte de uygulanması şeklinde düzenleme yapılmasını özellikle arzu
ediyoruz” dedi.

Ticaret hayatında en önemli sıkıntılarından birinin ödeme olduğunu ifade eden KTO Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ödeme aracı olan çekin de 2012 yılında yapılan
değişikliklerle güvenilirliğinin kalmadığını söyledi. Hapis cezasının kalkmasının ardından
çekin itibar edilmeyen, güvenilmeyen bir ödeme aracı haline geldiğini kaydeden Hiçyılmaz,
“Ticari hayatımızın en önemli sıkıntılarından biri ödeme. Sattığınız bir malın ödemesini alma
noktasında sıkıntı gerçekten son zamanlarda ticaret hayatımızda çok önemli bir yer tutmuştur.
Ürettiğiniz malın bir defa satılması gerekir. Satılırken hangi araçlarla bunu satıyor olmanız
çok önemli. Nakit satılabilir, DBS sistemleri var onlarla satılabilir ama bizim iç piyasamızda
özellikle kobilerin bu ticari faaliyet içerisinde ödeme almaları bu enstrümanlarla maalesef söz
konusu olamıyor. Büyük şirketler bunu uygulama nokrasında olabilir diyorlar fakat kobilerin
sattıkları ürünün alma noktasındaki sıkıntıları giderebilecek en önemli enstrümanlardan biri
çektir. Ama çekin 2012 yılında bir değişikliğe uğraması ve çıkarılan kanunla çekin karşılıksız
olması durumunda hapis cezasının kaldırılmış olması çekin güvenilir bir evrak olarak
kullanılmasının dışına gitmiştir. Yani çeki alırken ‘Acaba ödenecek mi, ödenmeyecek mi’
diye bir sıkıntı söz konusu. Hapis cezasının kalkmasından dolayı da çok fazla itibar

edilmeyen, güvenilmeyen bir ödeme aracı haline gelmiştir. Çek biliyorsunuz Türkiye’de
sadece ödeme aracı olarak değil, aynı zamanda kredi aracı olarak da kullanılan bir enstrüman.
Bunu yaparken ticaret hacminin artırılmasına yardımcı olan bir enstrüman. Fakat dediğim gibi
hapis cezasının kaldırılmış olması piyasada çeke olan itibarı azaltmıştır” dedi.
Kayseri Ticaret Odası olarak her platformda çekin daha etkin bir ödeme aracı olarak
kullanılması için gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladıklarını ifade eden Hiçyılmaz,
sözlerine şöyle devam etti;
“Bunun yeniden tesis edilmesi ve ödeme aracı olarak daha etkin biçimde kullanılması
bakımından gayret gösterilmesi gerektiği hususunu Kayseri Ticaret Odası olarak her
platformda dile getirmeye çalıştık ve getirmeye de devam edeceğiz. Ancak son zamanlar
hükümet kanadından yapılan açıklamalarda çok önemli ve sert önlemlerin getirileceğini hatta
hapis cezasının bile getirileceği hususunda açıklamalar görüyoruz. Tabi bu iş dünyası
bakımından bizi umutlandırmaktadır. Çünkü çek bizim ödeme aracı olarak kullanmamız
bakımından çok önemli, güvenilir bir evrak olarak kullanılması bakımından da çok önemli.
Çekteki hapis cezasının kaldırılmış olmasından dolayı senetlerin bile çekten daha önemli hale
geldiğini özellikle belirtmek istiyorum. Eğer bir değişiklik yapılacaksa ki yapılmasını ümit
ediyoruz senetteki muhacceliyetin çekte de uygulanması şeklinde düzenleme yapılmasını
özellikle arzu ediyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18065.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Kayserispor Prejuece Nakoulma ile 1 yıllık
sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Mersin İdmanyurdu’ndan ayrılan Prejuece
Nakoulma ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

15 Temmuz 2016 Cuma 12:43

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kayserispor Başkanvekili Oğuz
Ortaköylüoğlu, “Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de önemli bir transfere imza
atıyoruz. Kendisi bizim ve futbol kamuoyunun yakından tanıdığı başarılı bir isim ve kendisini
kulübümüzde görmeyi çok istiyorduk. Kendisinin kulübümüze önemli katkılar sağlayacağını
düşünüyorum. Başarılar diliyorum” diye konuştu.
Orta saha oyuncusu Prejuece Nakoulma ise Kayserispor'da olduğundan dolayı çok mutlu
olduğunu kaydetti. Nakoulma, “Kulübümü ve teknik direktörümüzü transferi gerçekleştirmek
için ellerinden geleni yaptı. Kayserispor beni mutlu etmek için her şeyi yaptı ben de taraftarı
mutlu etmek için elimden geleni yapacağım.

Elimden gelenin fazlasını yapıp taraftarımızı mutlu edeceğiz. Arkadaşlarımızla beraber
elimizden geleni yaparak ligi iyi yerlerde bitireceğimizi umuyorum. Hepimize hayırlı olsun”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18066.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

'Çürük diş' cinayetinde iki sanığa 15'er yıl
hapis
Kayseri’de 13 ay önce bulunan kafatasından yola çıkan cinayet büro ekiplerinin çürük
dişinden kimliğini belirlediği İlhami Temizer'i öldürdükleri iddia edilen iki arkadaşına 15'er
yıl hapis cezası verildi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar
M.A.K., M.Y. ile avukatlar hazır bulundu.

15 Temmuz 2016 Cuma 12:59

CİNAYETİ İNKAR ETTİLER
Sanık M.A.K. ve sanık M.Y. Temizer'in kendilerinin arkadaşı olduklarını ve cinayeti
işlemediklerini iddia ettiler. 7 aydır suçsuz yere yattıklarını söyleyen sanıklar, beraatlarını
talep ettiler.
MÜEBBETTEN 15 YILA
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu iki sanığa 'kasten adam öldürme' suçundan
müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların cinayeti tahrik alında işlediklerine kanaat getiren
mahkeme, sanıkların müebbet hapis cezasını 18 yıla, duruşmadaki iyi hallerinden de 18 yılı
15 yıl hapis cezasına düşürdü.
OLAY
16 Kasım 2015'te Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Tavlusun Mahallesi’nde yaklaşık 13 ay önce
dere yatağında bir kafatası ve kemik parçaları bulundu. Otopsi sonucunda orta yaşlarda bir
erkeğe ait olduğu belirlenen kafatasında saçma taneleri olduğu tespit edildi. Bunun üzerine
soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatası
üzerinde gerçekleştirilen incelemede maktulün diş tedavisi gördüğünü belirledi. Araştırmanın
kapsamı genişletildi, hakkında kayıp müracaatında bulunulan şahıslar ile diş tedavisi yapılan
kamu ve özel hastanelere ait polikliniklerde kayıtlı yaklaşık bin kişiyi incelemeye aldı.
İncelemede 43 yaşındaki İlhami Temizer’in çene yapısı ile kafatasındaki çene yapısının
benzerlik gösterdiği tespit edildi. Ailesinden alınan DNA örneklerinin de uyuşması sonucu
kafatasının Temizer’e ait olduğu kesinleşti. Kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından
soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayetle bağlantıları olabileceği şüphesiyle S.Ş. ve G.Ö.
isimli kadınlar ile M.A.K., M.Y. ve H.H.S.’i Kayseri ve Sivas’ta düzenlenen operasyonla
gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.A.K. ve M.Y., cinayet zanlısı olarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18067.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Kayseri darbecilere karşı meydanlarda
Kayseri'de vatandaşlar darbe girişimine karşı sokağa döküldü. Valilik önünde toplanan
vatandaşlar, "Asker kışlaya" sloganları attı.

16 Temmuz 2016 Cumartesi 00:34

Kayseri'de vatandaşlar darbe girişimine karşı Valilik önünde toplandı. Geniş güvenlik
önlemleri alınan Cumhuriyet Meydanı'nda "Devlet bizimdir bizim kalacak", "Asker kışlaya"
sloganları atan vatandaşlar polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ardından Kayseri
Valisi Süleyman Kamçı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile Valilik makamında kısa bir
toplantı yaptı ve makamdan ayrıldı. Vali Süleyman Kamçı ile İl Emniyet Müdürü İbrahim
Kulular'ın Valilik çıkışı esnasında vatandaşlar slogan atarak harekete geçti. Kayserili
vatandaşlar Valilik önünde toplanmaya devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18068.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Cumhurbaşkanı: Meydanlara çıkın

16 Temmuz 2016 Cumartesi 00:41

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, İstanbul ve Ankara'daki askeri kalkışmaya ilişkin, TSK adına
yapıldığı iddia edilen açıklamanın TSK tarafından yapılmadığına dikkati çekerek, "Korsan
bildiridir." açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ölümüne bu mücadeleyi
vereceğiz. Sokağa çıkın" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18069.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Bahçeli: Hükümetin yanındayız
Bahçeli, "kalkışma kabul edilemez, hükümetin yanındayız" dedi.

16 Temmuz 2016 Cumartesi 00:46

Bahçeli, "kalkışma kabul edilemez, hükümetin yanındayız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18070.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Abdullah Gül: Millet iradesine sahip çıkın

16 Temmuz 2016 Cumartesi 01:06

NTV canlı yayınıda konuşan 11. Cumhurbaşkanı hemşehrimiz Abdullah Gül, "Düşüncesi ve
partisi ne olursa olsun demokrasi için herkes safları sık tutsun milli iradeye sahip çıksın.
Türkiye bir Afrika ülkesi değil. Bu girişim kabul edilemez. Hatalarından vazgeçsinler,
kışlalarına çekilsinler. Türkiye bu sıkıntılı geceyi atlatacaktır." açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18071.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Halk milli iradeye sahip çıktı
Ankara Kızılay Meydanı'nda vatandaşlar, tankların üzerine çıktı. Demokrasiye sahip çıktı.
Yine ülkenin bir çok noktasında halk sokaklara döküldü.

16 Temmuz 2016 Cumartesi 01:24

TSK'da bir grubun darbe girişiminden sonra Ankara Kızılay Meydanı'nda vatandaşlar,
tankların üzerine çıktı. Demokrasiye sahip çıktı.
DİĞER ŞEHİRLERDE DE HALK SOKAKLARDA
Kayseri, Erzurum, Malatya, Trabzon, Rize, Bayburt, Bolu, Sakarya, Adana ve Konya başta
olmak üzere birçok il ve ilçede vatandaşlar, İstanbul ve Ankara'daki askeri kalkışmaya karşı
tepki göstermek amacıyla sokaklara çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18073.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Darbecilere karşı Bürüngüz'den ezan
okunuyor

16 Temmuz 2016 Cumartesi 01:28

Kayseri'de halk, darbe girişimine karşı meydanlara toplanırken, Bürüngüz camisinden iftitah
tekbiri okunmaya başlandı. Kayseri Meydanı'nı dolduran 10 binlerde tekbirlerle eşilik ediyor.
İftitah tekbirinin ardından ezan okunmaya başlandı. Tüm yurtta ezanların okunması
talimatının Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'den geldiği öğrenildi.
Saat 01.35'te okunan ezanla birilikte halk meydanları doldurmaya devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18074.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Darbeciler püskürtüldü
Yeni Şafak'ın devlet kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Fetullahçı subayların darbe
girişimi büyük oranda püskürtüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan darbe
girişimine katılan askerler geri çekildi, vatandaşlar emniyet binasına doğru yürüyor.

16 Temmuz 2016 Cumartesi 02:21

Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçleri, darbeye teşebbüs eden askerlerin kullandığı uçak ve
helikopterleri etkisiz hale getirmeye hazırlanıyor.

Yeni Şafak'ın devlet kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Fetullahçı subayların ihanet
girişimi büyük oranda püskürtüldü.
Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan darbe girişimine katılan askerler geri çekildi,
vatandaşlar emniyet binasına doğru yürüyor.
Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar: "Birinci Ordu Komutanlığı içinde küçük bir
grubu temsil ediyorlar. Endişe edecek bir durum yok" açıklaması yaptı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18075.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

“Tarihe yolculuk" yeniden başlıyor
ANADLU’NUN EN ESKİ İZLERİ: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri
çerçevesinde "Tarihe Yolculuk" adı altında yapılan ve büyük ilgi gören Kültepe Kaniş-Karum
Kültür Turları bugün yeniden başlıyor. Anadolu'nun en eski izlerini görmek için geziye
katılmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na
başvurabilecekler.

16 Temmuz 2016 Cumartesi 09:48

TURLAR 27 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK: Kültepe Kültür Turları bu yıl Ağustos
ayının son haftasına kadar her hafta cumartesi günleri yapılacak ve 27 Ağustos'ta sona erecek.
Programa katılmak ve daha geniş bilgi almak isteyenler Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın 232 20 40 numaralı telefonunu arayabilecek ve
rezervasyonlarını bu şekilde yaptırabilecekler.
Kayseri ve Anadolu tarihinin "Tarihe Yolculuk" adı altında tiyatral bir tur ile tanıtıldığı
Kültepe Kültür Turu bugün 09:00’da başlayacak. Kültür turları Ağustos ayının son haftasına
kadar devam edecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kültepe'nin sadece Kayseri'nin değil dünya
insanlık tarihinin önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi ve Kayseri'de yaşayan
herkesin Kültepe'yi görmesi gerektiğini belirtti. Bu bilinçle Büyükşehir Belediyesi olarak
Kültepe'nin daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan
Çelik, "Şehrimiz pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kent. Kültepe de bu
anlamda çok önemli bir merkez. Kayseri'nin ticari genlerinin de kaynağı olan Kültepe'nin
halkımız tarafından daha iyi bilinmesi gerekiyor. Bu nedenle 9 yıldır ücretsiz turlar tertip
ediyoruz. Bu turların hemşehrilerimiz tarafından değerlendirilmesini diliyorum" dedi.
Kültepe Kültür Turları bu yıl Ağustos ayının son haftasına kadar her hafta cumartesi günleri
yapılacak ve 27 Ağustos'ta sona erecek. Programa katılmak ve daha geniş bilgi almak
isteyenler Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın 232 20 40
numaralı telefonunu arayabilecek ve rezervasyonlarını bu şekilde yaptırabilecekler.
Kurumsal haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18076.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Baro Başkanı Konaç’tan sitemli veda
Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç ‘Bu bir veda ve helalleşme yazısıdır’ başlığı
altında kişisel sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Konaç, mesajında görevi
boyunca bazen yalnız bırakılarak linç kampanyalarına maruz kaldığını söyleyerek, yaklaşık
dört ay önce verdiği karar üzerine dillendirdiği ‘Baro Başkanlığına aday olmama kararını’ bir
kez de bu yazı ile duyurmayı vazife saydığını söyledi.
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Konaç’ın paylaştığı mesajın tamamı şöyle:
Veda yazısı kısmet oldu
Hiç unutmuyorum!! Değer verdiğim arkadaşlarım "-Abi Kayseri Baro Başkanlığı
seçimlerinde adayımız sen ol" dediklerinde, istişare etmek için meslek büyüklerimiz olan bir
kaç ağabeyimizi ziyaret etmiş ve görüşlerini almak istemiştik... Kimileri güzel olur diye beni
yüreklendirirken, kimileri yüzüme söyleyemedikleri olumsuz görüşlerini arkamdan dostlarla
yolladıkları haberlerle bana bildirmişlerdi!!
Yıl 2012... diyorlardı ki; "-Kayseri Barosu seni seçmez ve senin gibi koyu yeşil (!) (ne
demekse) adamı Baro Başkanı yapmaz... Hiç boşuna maceraya girme"... Macera böyle
başlamıştı... İstişare edilmiş ve sonucu hesap etmeden seçime girilmiş ve asla inkar
edemeyeceğim birçok kardeşimin emeği ile seçilmenin onurunu yaşamış oldum... Takdir-i
İlahi bugün itibarıyla Rabb'imin lütfu iki dönem Kayseri Barosu'nu şerefle temsil etmenin
mutluluğu ile veda yazısı yazmak kısmet oluyor...!!
Yalnız bırakılmaktan şikayet etti
Her yapılan görevde insan olarak eksik, kusur ve yanlışların olması elbette ki doğaldır...
aslolan tercihleriniz ve icraatlarınızdaki niyetinizdir... 2008/2010 tarihleri arasında yapmış
olduğum Baro Başkan Yardımcılığı görevi de dahil olmak üzere, Baromuza 3 dönem, 6 yıl
hizmet etme imkanım oldu... Çok takdir toplayan iş ve eserlerimiz olmakla beraber,
anlatamadığımız, anlaşılamadığımız veya yanlış yapmış olduğumuz işlerimizde olmuştur
mutlaka... Ancak bir şey var ki; asla niyetimizde bir hesap ve zarar verme kastımız
olmamıştır... Altı çizildiğinde 6 yıl tüm sevap ve günahları ile veda ettiğimiz bir görev
dönemimiz oldu...!!
Öyle zamanlar oldu ki; siyasetin insanımızı siyah/beyaz olarak ayrıştırdığı, toplumun
çatışmanın eşiğine geldiği... Adalet üzerinde adeta fırtınaların koptuğu zamanlar... Kimi
zaman konuşmanın bedelini öderken... Kimi zaman ise susmanın erdeminin bedelini ödemek
zorunda kaldık... Kendi hesaplaşmalarının militanı olarak Baro ve şahsıma rol biçenler...
Umduklarını bulamadıkları ilk virajda selam ve sabahı kestiler... Canım dediğiniz kimileri,
canın çıksın anladıkları için hesaplaşmak istediler... acı ki; kimsenin adamı olmamanın
yalnızlığı, destek beklediğiniz zamanlarda çöllerdeki susuzluk gibi mağdur etti, yaktı adeta...!!
Ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranamadım
Bu işin yani Baro Başkanlığının kaderinde hep rol yapmak vardı. Kimilerince, ne olduğunuz
gibi görünmek, ne de inandığınız gibi yaşamak hakkınız olarak görülmedi... Çünkü bu
dayatmalar, bu görevlerin kaçınılmaz bir parçası idi... Her attığınız adım ve tercihleriniz,
toplumsal bir oto kontrolle baskı altına almaya çalışılarak, sizi siz olmaktan çıkarmaya

yönlendiriyordu... Ama hamd ederek söylüyorum ki; hiç bir zaman inandığımın dışında bir
adam olmadım hiç değilse olmamanın mücadelesini verdim... Hakkı ve hakikatı kime zarar
verirse versin ifade etmekten çekinmedim... Bu yüzden çoğu zaman ne İsa'ya ne de Musa'ya
yaranamadım... Çok mu umurumda oldu elbette ki hayır!!
Aday olmayacağım
Zor zamanda, yandaşlık ateşi tüm toplumu kavururken, kısık seslerle dost kabilinden ifade
ettiğim sözlerimle linç edildiğim günler oldu... Ama hiçbir zaman Alemlerin Rabb'inin
hatırının üstünde, hiçbir hatırı saymadım/en azından saymamaya gayret ettim...!! Evimi,
eşimi, yavrularımı çok ihmal ettiğim günler yaşadım... Ülkemiz zor günler yaşarken içime kan
damlayarak sabrettiğim zamanlar oldu... Yaptığımız her icraata yalan/yanlışlarla kulp
takmaya çalışanlar oldu... Vicdan, merhamet, insanlık gibi duygulardan zerre beslenmemiş bir
kaç adamın iftiralar attığı zamanlar oldu... Kızsak, darılsak, üzülsek de dimdik ayakta
kalmanın onuru da yine bizlere nasip oldu...!!
Evet her şey gibi... Hayatında, ömründe, nefesinde bir sonu olduğu gibi... Görevlerinde bir
sonu var... Yaklaşık dört ay önce verdiğim karar üzerine dillendirdiğim Baro Başkanlığına
aday olmama kararımı bir kez de bu yazı ile tüm arkadaş ve kardeşlerime duyurmayı vazife
saydım... Helalleşmek bizim inancımızın en önemli parçalarından biri... Zamana bıraktığım
bir kaç kişi dışında, zerre kadar hakkım olan birileri varsa hakkımın her zerresi onlara helal
olsun... Aynı şekilde bende helallik isterim elbette... Başta ailemden... anne/babamdan... Baro
için aylarca yüzünü görmediğim tüm yakınlarımdan... Eşimden/yavrularımdan tabi ki... ve
özellikle görev yaptığım iki dönem de, bana bu görevlerde yol arkadaşlığı yapan tüm
arkadaşlarıma ve kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum... Yine başta onlardan helallik
istiyorum... haddimi aşmış ve kırmışsam yüreklerini, önce Allah'tan sonra kendilerinden af ve
özür diliyorum...!!
Her zaman baro dedim
Tüm bu sözlerden sonra sorarsanız son olarak ne bekliyorsun diye; şunu söylemek isterim...
Birçok kardeş kazandım Baro vasıtasıyla... Birçok dost edindim... Toplumda onurla
meslektaşlarımı temsil etmenin gururunu yaşadım... Bana destek veren avukat kardeşlerimin
tebessümü dünyaya değer... Allah biliyor ki; Baro'mu, ekmeğin mi ikileminde kaldığım
anlarda hep Baro demeye çalıştım... Yine bunun tek şahidi de iman ettiğim Rabb'imdir...
Şahsi menfaatime dair içimden bir tek gün, tek bir his geçmedi, bu da ancak ilahi defterde
kayıtlı... Milyonların sevgi ve duasını aldığım günler oldu... Ne nefsim kabardı, ne de fani
olduğumu aklımdan çıkardım... Ve umudum o ki; hesapları görecek Cenab-ı Hakk indinde
zerre misali bir hisse edinebilmişsem... İşte bütün yorgunluğuma değecek olan mükafat
budur... Son dua'm şu ki; Allah son nefesime kadar razı olduğu işlerden ve hayırlı
hizmetlerden ayırmasın nefsimi... selam ve hürmetlerimle...!!
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18077.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Hacılar’a Kadın ve Gençlik Merkezi
Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki yatırımlarını sürdürüyor. Hacılar ilçesine yaptırılan Kadın
ve Gençlik Merkezi yarın saat 16.00'da törenle açılacak.
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Büyükşehir Belediyesi Hacılar'daki sosyal, kültürel ve ekonomik hayata kakı verecek önemli
bir hizmeti hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Hacılar Kadın ve
Gençlik Merkezi'nin ilçenin sadece bugününü değil geleceğini de değiştireceğini söyledi.
Kadın ve Gençlik Merkezi'nin ilçede yaşayanların daha donanımlı bireyler olmasını
sağlayacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Kadınlarımız ve gençlerimiz buraya gelerek
boş zamanlarını aile ekonomilerine katkıda bulunabilecekleri hobi ve meslek kursları ile
değerlendirebilecekler.
Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezinde ilçemizin ihtiyaç duyduğu pek çok unsur bir arada
bulunuyor. Merkezimizde bir adet çok amaçlı salon yer alıyor. 500 kişilik olan bu salon,
nikah, düğün, konferans ya da daha farklı etkinliklerde kullanılabilecek. Merkezimizde ayrıca
6 adet derslik bulunuyor. Toplam 80 kişilik kapasiteye sahip dersliklerimizde yıl içerisinde,
gerek mesleki eğitim kursları ile yetişkinlere gerekse takviye kurslarla öğrencilere hizmet
verilecek. Kadın ve Gençlik Merkezimizde ayrıca fitness salonu, yüzme havuzu, gençlerimiz
için oyun salonu ve bir adet cep sineması bulunuyor. Tüm bu hizmetler Hacılar'daki sosyal ve
kültürel hayata, verilecek mesleki eğitimlerle de ekonomik hayata katkıda bulunacak" dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18078.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Tantana
Kasım Özkan'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18079.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Fuzuli alt geçitte iki kaza birden
Fuzuli Kavşağı altgeçitte önceki gün meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı kazadan sonra
dün de iki ayrı kaza meydana geldi.
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Sabah saatlerinde ard arda meydana gelen iki kazadan sonra Fuzuli altgeçidi Meydan
istikametinde trafiğe kapatıldı. Işıklardan geçmek zorunda kalan araçlar uzun bir konvoy
oluşturdular.
İlk kazada 38 HB 782 plakalı özel aracın sürücüsü bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon
hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı ve yan döndü. Hemen ardından meydana gelen
ikinci kazada ise altgeçit girişinde bir araç öndeki araca arkadan çarptı. Hafif hasarlı iki
kazada da yaralanan olmadı.
Yetkililer iki kazanın da aşırı sürat ve dikkatsizlikten kaynaklandığını belirttiler.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18080.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Sanal dünya yabancılaştırıyor
Psikoterapist/Aile Çift Ve Evlilik Terapisti Uzman Psikolog Naciye Tokaç, sanal dünyanın
bireyleri, olumsuz duyguları derinden hisseden ve kendine yabancı hale getirdiğini söyledi.

16 Temmuz 2016 Cumartesi 10:07

Akıllı telefonlar, 3G, 4.5G, tabletler, minipadler, sanal gerçeklik gözlükleri en bilinenleri ve
daha birçok teknolojik gelişmenin hayatımızın her anına girmiş olmasıyla birlikte; insanların
sanal ortamlarda tanınmak istediklerinin görüldüğünü anlatan Uzman Psikolog Naciye Tokaç,
"Fenomen olmak deyimiyle karşılığını bulan sanal tanınma bireylerin beğeni ve takipçi
sayısının fazlalığıyla tanınırlığa ulaşıyor. Fenomen olmak isteyen birçok kişi aslında bir
anlamda ünlü de olmuş oluyor. Ünlü olmak deyiminin karşılığı yıllar öncesinde bazı belli
başlı meslek dallarında ilerledikçe kazanıldığı düşünüldüğünde ünlü olmak için yeni bir
platformun daha oluştuğunu söyleyebiliriz. Fenomen olmak istemekle amaç ünlü olmak,
tanınmak, mesleki başarısını tanıtmak, kazanç elde etmek midir? Yoksa tanınırlığın getirdiği
kişisel tatmin midir? Bir bireyin ünlü olmak, tanınmak istemesinde herhangi bir sakınca

olmamakla birlikte; sadece fenomen olmak amacının güdülmesinde bazı sorunlar görülebilir.
Sosyal medya insanların özgürce fikirlerini ifade edebildiği ve fikirlerini geniş kitlelere
ulaştırabildiği bir ortamdır. Hatta çoğu firma ve meslek dalına sahip kişiler reklam ve
tanınmak amaçlı sosyal medya gibi kanalları kullanmaktadır. Neredeyse toplumun tamamının
kullandığı sosyal medyada reklam vermek oldukça etkili de olmaktadır" dedi.
Fotoğrafları neden paylaşıyoruz?
Son yıllarda artan bir şekilde devam eden internet, sosyal medyada beğenilme, takip edilme
arzusunun bireylerin oldukça fazla çaba sarf etmesine hatta bunun için maddi harcamalar
yapmasına yol açtığını kaydeden Uzman Psikolog Naciye Tokaç, "Eğer amaç sadece
fikirlerimizi paylaşmak ve tanınırlığımızı artırmak ise yeterli beğeni almayan bir fotoğraf
neden daha fazla üzüntüye yol açıyor ya da bir fotoğraf beğeni alması için mi paylaşılıyor?
Elde edilen yeterli sayıdaki beğeni ve takip; kişide sanal bir mutluluk yaratıyor. Ancak ortaya
çıkan bu mutluluk, başka bir paylaşım ortaya çıkana kadar devam ettiğinden dolayı kısa süreli
ve gerçek bir mutluluk olarak adlandırılamaz. Sanal dünya insanın ruhsal durumunu
tanımlamak için kullandığımız terimlerin de sanal olarak ortaya çıkmasını sağlıyor; sanal
mutluluk, sanal yalnızlık, sanal başarı, sanal iticilik, sanal çekicilik ve daha birçok tanım.
Burada dikkat edilmesi gereken olumlu hislerin gerçek olmamasına karşın olumsuz
duyguların gerçek bir duygu olarak yaşanmasıdır. Sanal ortamda yüzlerce, binlerce takipçisi
olan bir kişi istediği hedefe ulaşamadığında yada yapmak istediklerini paylaşacak birisini
bulamadığında derin bir yalnızlık hissi yaşayacak ve bu yalnızlık gerçek bir yalnızlık
olacaktır" diye konuştu.
Sosyal ağ platformlarının insanların birbiri ile iletişimini kolaylaştırırken; yalnızlık,
yabancılaşma, tek başınalık, anlaşılmak isteği gibi duygularında değişme olmamakta hatta
tanıştığı ve tanıdığı insan sayısının artmasına rağmen bu kişiler istediğinde yanında
olmadığında üzüntüsünün daha da büyük olduğunu ifade eden Uzman Psikolog Naciye
Tokaç, "Sanal dünya kişiyi gerçek davranışlarıyla davranmayan; sanal duygularla örülü,
olumsuz duyguları derinden hisseden ve kendine yabancı bireyler haline getiriyor.
Tanınırlığın kişisel tatmin sağladığı, beğenilme arzularını doyurduğu, özgüveni artırdığı,
değerli hissettirdiği, sevildiğini düşündürdüğünü söyleyebiliriz. Bu tatminler sanal dünyanın
tatminleridir ve kişiyi ancak anlık rahatlatabilir. Sanal dünyada birlikte zaman geçirilen
kişilerle iletişim bittiğinde yine kendisiyle baş başa kalacak insan; o zaman yalnızlık duygusu
daha derinden hissedilecektir. Gerçekçi bir tatmin için sanal dünyada geçirilen zaman gerçek
zamandan fazla olmamalı ve gerçek ilişkiler için yeterli zaman ayırılması gerekmektedir."
şeklinde konuştu.
Kurumsal haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18081.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Bunaltıcı sıcaklıklar sürecek
Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre Kayseri'de hava sıcaklığı bugünden itibaren artmaya
başlayacak. Özellikle haftasonu 37- 38 dereceye ulaşan sıcaklıkların önümüzdeki haftaiçi
düşmesi bekleniyor.

16 Temmuz 2016 Cumartesi 10:09

16 Temmuz cumartesi (bugün)- Güneşli
En yüksek: 37
NEM: En düşük - 8
En düşük: 16
En yüksek-28
Hissedilen: 32
17 Temmuz pazar - Güneşli
En yüksek: 38
NEM: En düşük - 4
En düşük: 17
En yüksek -34
Hissedilen: 33
18 Temmuz pazartesi - Güneşli
En yüksek: 37
NEM: En düşük - 7
En düşük: 17
En yüksek -19
Hissedilen: 32
19 Temmuz salı - Güneşli
En yüksek: 35
NEM: En düşük - 25
En düşük: 18
En yüksek -48
Hissedilen: 30
20 Temmuz çarşamba - Parçalı Bulutlu
En yüksek: 32
NEM: En düşük - 32
En düşük: 15
En Yüksek - 75
Hissedilen: 28
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18082.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Yılın ilk yarısında istihdam hızlandı
İçeresinde bulunduğumuz yılın ilk altı ayındaki istihdam rakamları, işe alım piyasasının
hızlandığına işaret ederken; 2015'teki sarı ışık, yeşile döndü. 2016'nın Haziran ayını da
kapsayan ilk 6 ayında Kariyer.net'te yayınlanan yeni iş ilanı sayısı; geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre yüzde 8'lik artışa sahne oldu. Bu tablo ise; 2015'teki durağanlığın sona erdiğini
gösteriyor.
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Online istihdam piyasasında, imza attığı ilklerle Türkiye'nin en yenilikçi insan kaynakları
platformu olan Kariyer.net, Haziran 2016 dönemine ait İstihdam Endeksi verilerini açıkladı.
Verilere göre Haziran'da yayınlanan toplam 59.521 iş ilanı sayısı; 2015'in Haziran ayına
oranla yüzde 5 artış; bir önceki aya göre yüzde 1 düşüş gösterdi. Haziran ayında Kariyer.net'te
15.762 yeni iş ilanı yayınlanırken bu sayı; 2015'in Haziran ayına ve bir önceki aya kıyasla
yüzde 2 düşüş sergiledi. Haziran ayında yayınlanan iş ilanları ile 55 binden fazla kişi iş fırsatı
yakaladı.
Tekstil sektörü Haziran ayında da liderliği elinden bırakmayarak 5.848 başvuru yapılan ilan
sayısına ulaştı. Tekstil sektörünü sırasıyla Yapı (5.520), Üretim (5.028), Hizmet (4.577),
Sağlık (4.395), Bilişim (4.105), Otomotiv (4.064), Ticaret (3.792), Elektrik & Elektronik
(2.742) ve Turizm (2.492) sektörleri takip etti. Ticaret sektörü ise; başvuru yapılan ilan
sayısında geçtiğimiz aya oranla yüzde 4, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 7 artış
sergiledi. Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, 2014 yılından bu yana lokomotif sektörler
arasına giren Ticaret'in özellikle alışveriş merkezlerinin artması ve e-ticaret sektörünün de
etkisiyle ciddi istihdam fırsatları yarattığına değindi. Türkiye'de Mağazacılık sektörü %52 ile
ticaret sektörünün alt sektörleri arasında en çok istihdamı yaratıyor. Mağazacılık'ı, sırasıyla Eticaret, İthalat – İhracat, Alışveriş Merkezi, Market ve İç Ticaret alt sektörleri takip ediyor.
Ticaret sektöründe en çok ilan yayınlanan pozisyonlar ise sırasıyla Satış Temsilcisi yüzde 54),
Mağaza Müdürü yüzde 17), Muhasebe Elemanı (yüzde 7), Mühendis (yüzde 6), Kasiyer
(yüzde 5), Satış Müdürü (yüzde 3), Stajyer (yüzde 2), Depo Elemanı (yüzde 2), Stand
Sorumlusu (yüzde 2), İnsan Kaynakları Uzmanı (yüzde 2).
Telekomünikasyon sektörü Anadolu'da istihdam yarattı
Kariyer.net İstihdam Endeksi Haziran ayı verilerine göre İstanbul Avrupa yakasında 21.520,
Anadolu yakasında 17.579 olmak üzere İstanbul genelinde toplam 39.099 ilan yayınlandı.
İstihdam lideri İstanbul'u sırasıyla Ankara (6.892), İzmir (4.614), Bursa (4.177) ve Kocaeli
(3.673) illeri takip etti. İzmir'de yayınlanan iş ilanları geçtiğimiz yılın Haziran ayna oranla
yüzde 14 artış gösterirken; Ankara ve Bursa'da bu oran yüzde 11, Kocaeli'nde ise yüzde 10
oldu. İllere göre sektörlerin yükselişleri incelendiğinde Telekomünikasyon sektöründe
yayınlanan ilan sayıları geçtiğimiz yılın Haziran ayına göre Tunceli'de yüzde 53, Kilis'te
yüzde 52, Kırıkkale'de yüzde 40, Bitlis'te yüzde 38, Artvin'de yüzde 34 ve Bingöl'de yüzde 31
oranında artış gösterdi. Bu illerde Telekomünikasyon sektöründe en çok ilan yayınlanan
pozisyon ise Satış Temsilcisi oldu.
Çağrı Merkezi Elemanı ihtiyacı arttı

Haziran ayında en çok ihtiyaç duyulan pozisyon 8.409 ilan ile Satış Temsilcisi oldu. Bu
pozisyonu sırasıyla Mühendis (5.766), Muhasebe Elemanı (2.825), Teknisyen (1.270), Satış
Müdürü (1.067), Tekniker (984), Mağaza Müdürü (975), İnsan Kaynakları Uzmanı (763),
Stajyer (755) ve Çağrı Merkezi Elemanı (649) ilanları takip etti. 2015 yılının Haziran ayı ile
kıyaslandığında en çok artış gösteren pozisyonun yüzde 19'luk artış oranıyla Çağrı Merkezi
Elemanı olduğu görüldü.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18083.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Kayseri'de Darbe Girişimiyle İlgili Albay
Baltacıoğlu Gözaltına Alındı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir grubun darbe girişiminin önlenmesinin ardından Pilot Hava
Albay Erhan Baltacıoğlu gözaltına alındı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir grubun darbe girişiminin önlenmesinin ardından Pilot Hava
Albay Erhan Baltacıoğlu gözaltına alındı.
Kayseri 12'nci Hava Ana Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli Pilot Hava Albay Erhan
Baltacıoğlu'nun askeri darbenin Kayseri sorumlusu olduğu ve komutanlarının bilgisi dışında 6
askeri nakliye uçağının izinsiz olarak kaldırıldığı ileri sürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
gözaltına alınması kararını verdiği Hava Pilot Albay Erhan Baltacıoğlu, kendisini odasına
kilitledi ve askerlere kendisini almaya gelenlerin vurulması emrini verdi.Kayseri Emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Hava Pilot Albay
Baltacıoğlu, Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Hava Pilot Albay Baltacıoğlu'nun sorgusunda vereceği bilgi doğrultusunda Kayseri'de başka
gözaltılar da olacağı ileri sürüldü.
Bu arada Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün birkaç ay önce FETÖ/PYD terör örgütünce Türk
Silahlı Kuvvetleri'nde bir kalkışma yapılacağına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne uyarı
yapıldığı ileri sürüldü.
Kaynak: Haberler.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18084.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Darbeciler için yargılanma vakti
FETÖ'cü darbe girişiminin büyük başları tek tek tespit edilmeye başlandı.
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Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk (fotoğrafta) ile Kara Kuvvetleri
Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral
Metin İyidil hakkında, vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18085.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Darbeciler Emniyet Müdürü Kulular’ı
aradı
Kayseri emniyet Müdürü İbrahim Kulular, darbe girişiminde bulunan askerlerin kendisini
telefonla aradığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri adına ülke yönetimine el koyduklarını,
sokağa çıkma yasağına titizlikle uyulmasını, askerle polisin karşı karşıya getirilmemesini ve
askerin emirlerine itaat edilmesini istedi" dedi.
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Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, darbe girişiminde bulunan askerlerin kendisini
telefonla aradığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri adına ülke yönetimine el koyduklarını,
sokağa çıkma yasağına titizlilikle uyulmasını, askerle polisin karşı karşıya getirilmemesini ve
askerin emirlerine itaat edilmesini istedi" dedi.
Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, darbecilerin saat 22.05 sıralarında kendisini cep
telefonundan aradıklarını söyledi. Kendisinden, askerin emrine itaat edilmesinin istendiğini
belirten Kulular, "Sert bir ses tonunda beni gizli numaradan arayan bir kişi, Genelkurmay
Başkanlığı'ndan aradığını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına ülke yönetimine el
koyduklarını, sokağa çıkma yasağına titizlikle uyulmasını, askerle polisin karşı karşıya
getirilmemesini ve askerin emirlerine itaat edilmesini istedi. Beni arayan ve üst düzey bir
askeri yetkili olduğunu söyleyen kişiye 'darbe mi oldu' diye sorduğumda, 'evet' yanıtını verdi.
Konuyla ilgili olarak valimiz Sayın Süleyman Kamçı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzü
bilgilendirdim" diye konuştu.

Halk Albayı linç etmek istedi
Öte yandan, Kayseri'de gözaltına alınmamak için askeri üste saatlerce direnen Hava Albay
Erhan Baltacıoğlu'nun Emniyet Müdürlüğüne getirilişi sırasında, burada toplanan
vatandaşların linç girişiminde bulunduğu belirtildi. Ancak Terörle Mücadele ekiplerinin
Albay Baltacıoğlu'nu binaya arka kapıdan soktuğu belirtildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18086.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

AA darbecilerin atama listesini yayınladı
İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimini planlayanların girişimin başarılı olması halinde
yapacağı atamaları, Anadolu Ajansı duyurdu.
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İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimini planlayanların darbenin başarılı olması halinde,
aralarında Anadolu Ajansı, Emniyet Genel Müdürlüğü, bakanlık müsteşarlığı, belediye
başkanlığı gibi önemli görevlere atanacak isimleri belirlediği ifade edildi.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, darbe girişimini planlayan bir süre önce görevden
alınan Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse başkanlığındaki 37 askerin yer
aldığı grup, çok sayıdaki askeri ve sivil göreve atanacak askerleri listeledi.
400 KİŞİLİK ATAMA LİSTESİ
Yaklaşık 400 kişilik atama listesinde,
Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli Yücel Topçu'nun Maliye Bakanlığı Müsteşarlığına,
Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli Nedim Karabulut'un THY Genel Müdürlüğüne,
Hava Harp Akademisi Komutanlığından Orhan Tolluoğlu'nun Atatürk Havalimanı
Müdürlüğüne,
Hava Harp Akademisi Komutanlığından Murat Divril'in Sabiha Gökçen Havalimanı
Müdürlüğüne,
Hava Lojistik Komutanlığından Emine Gülşen Torunoğlu Aslan'ın Hazine Genel
Müdürlüğüne,
Hava Harp Okulundan Ahmet Gümüş'ün İş Bankası Genel Müdürlüğüne,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği İletişim Şube Müdürü Mesut Yurttan'ın
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne,
Hava Harp Akademisi Komutanlığından Tamer Özaslan'ın TRT İstanbul Radyosu Genel
Müdürlüğüne,
Hava Kuvvetleri Komutanlığından İlhan Karasu'nun Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanlığına,
Hava Kuvvetleri Komutanlığından Murat Karakuş'un AFAD Başkanlığına,
Hava Harp Okulu Öğrenci Alayı Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in TRT İstanbul
Müdürlüğüne,

1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın Emniyet Genel
Müdürlüğüne,
Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Faruk Bal'ın İçişleri Bakanlığı
Müsteşarlığına,
Kuveyt Askeri Ataşesi Mikail Güllü'nün MKE Genel Müdürlüğüne atandığının ifade edildiği
aktarıldı.
Atama listesinde, Jandarma Bölge Komutanlığı görevleri olmak üzere çok sayıdaki askeri
görev için de atama yapıldığı öğrenildi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18087.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Hulusi Akar'dan ilk görüntü geldi
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar darbe girişiminin ardından ilk kez görüntülendi.
16.07.2016 - 10:45
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Darbe girişiminin ardından kendisinden saatlerce haber alınamayan Genelkurmay Başkanı
Hulusi Akar'dan ilk görüntü geldi.
Akar'ın Çankaya Köşkü'nde olduğu ve kriz merkezini yönettiği duyuruldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18088.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Darbecilerin WhatsApp görüşmeleri
FETÖ'cü darbecilerin WhatsApp görüşmeleri deşifre edildi.
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Darbe girişiminde
bulunan
ancak
büyük
bir
hezimet
yaşayan
darbeciaskerlerinin, WhatsApp grubu üzerinden iletişim kurduğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün

DARBECİLERİN WHATSAPP GRUBU
WhatsApp grubunda darbecilerin nasıl organize olmaya çalıştığı deşifre oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18089.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Artık Bu Örgütle İlişkinizi Kesin
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu
çıldırma halini yapanlar, cinnet getirenler, bu darbeye kalkışanlar milli değil. Örgütü
yönetenler de milli değil. Bunlar yurt dışında ve görüldü ki yurt içindeki en önemli ihanet
şebekesidir" dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu
çıldırma halini yapanlar, cinnet getirenler, bu darbeye kalkışanlar milli değil. Örgütü
yönetenler de milli değil. Bunlar yurt dışında ve görüldü ki yurt içindeki en önemli ihanet
şebekesidir" dedi.
Sabaha karşı Kayseri'ye gelen ve TBMM'deki olağanüstü toplantı için Ankara'ya gitmeden
önce Kayseri Valiliğini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bastırılan
darbe girişimiyle ilgili açıklamada bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuri Özcan'ında hazır bulunduğu açıklamada sözlerine, "Bu
çıldırma halini yapanlar, cinnet getirenler, bu darbeye kalkışanlar milli değil. Örgütü
yönetenlerde milli değil. Bunlar yurt dışında ve görüldü ki yurt içindeki en önemli ihanet
şebekesidir" diyerek başlayan Bakan Özhaseki, Valilik önünde toplanan vatandaşların 'Bu
millet sizinle gurur duyuyor" sloganları arasında şunları söyledi:
"Paralel yapı, 30 Ağustos öncesi ordudaki gücünün temizlenmemesi için böyle bir kalkışmada
bulundu. PKK'nın belini nasıl kırmışsak, bu hain örgütünü de temizleyeceğiz. Alçakça, haince
bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Cenabı Allaha şükürler olsun ki milletimiz bu oyunu
bozdu."
Mehmet Özhaseki, paralel yapıya destek verenlere de dikkat çekerek, "17-25 Aralık sonrası
bu adamlara acıyıp, sıcak bakanlara, bunlar tertemiz adamlar diyen sanayicilere, fikri olarak
destek veren esnafa, sosyal medyada bunlara destek verip tweet atanlara, bunların
propogandalarını yapanlara sesleniyorum. Bu insanlar milli değil. Örgütü yönetenler de milli
değil. Bunlar yurt dışında ve görüldü ki yurt içindeki en önemli ihanet şebekesidir. Bundan
sonra bunlara sıcak bakanların aklından şüphe ederim. Şehitlerimiz için çok üzgünüz ama
sona gelindi. Bunlar temizlenecek ve hesap verecekler. Bunlara gereken cezalar verilecektir.
Kayserili hemşehrilerime de 21 yıllık belediye başkanlığı yapmış onlara hizmet etmiş biri
olarak bunlarla ilginizi, ilişkinizi kesin diyorum. Bu yapıya dimdik duralım. Zira bu bir
istikbal ve gelecek meselesidir."
TAYYİP ERDOĞAN'IN DEV POSTERİ TARİHİ KALEYE ASILDI
Kayseri'deki protesto eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük
boy bir posteri, Atatürk posteri ve dev Türk bayraklarıyla 900 yıllık tarihi Roma döneminden

kalma kalenin surlarına asıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehmet takımı sürekli marşlar çalarak
halkı coştururken, ilçe belediyeleri tarafından Cumhuriyet meydanında toplanan vatandaşlara
çorba ve su ikramında bulunuldu. Kayseri'de bir çok esnaf, meydandaki eyleme katıldığı için
dükkanlarını açmadı. Çarşı içindeki dükkan ve mağazaların önlerine Türk bayrakları asılırken,
özellikle döviz büroları ve kuyumcuların bazılarının dükkanlarını açmadığı görüldü.
Bu arada, aralarında Boydak Holding dahil olmak üzere organize sanayi bölgesindeki
fabrikalar işyerlerini paydos ederek, servis araçlarıyla işçilerini Cumhuriyet meydanındaki
protesto eylemlerine gönderdi. Halk otobüsleri vatandaşları ücretsiz olarak meydana taşırken,
Büyükşehir Belediyesi ise, kent merkezindeki otoparkları bu gün parasız yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18090.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

İşte Kayseri’deki Darbeciler
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi kapsamında, Malatya'da gözaltına alınan
39 asker, Kayseri'ye getirildi.

17 Temmuz 2016 Pazar 14:37

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz akşamı Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs
Komutanlığından izinsiz bir şekilde havalanan 7 askeri nakliye uçağının darbe girişiminin
ardından, üsse inişine izin verilmedi.
Daha sonra Malatya Havalimanı'na zorunlu iniş yapan uçaklardaki 39 rütbeli ve teknik
personel gözaltına alındı. Askerler, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube
ekipleri tarafından Malatya'da teslim alınarak, Kayseri'ye getirildi.
Darbeci askerler yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra
emniyete götürüldü.
Albay Fırat’a tutuklama
Kayseri'de, FETÖ'nün darbe girişimi kapsamında gözaltına alınan Jandarma Kurmay Albay
Emre Fırat, tutuklandı.
Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığında kurmay başkanı olarak görev yapan Fırat, İl
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Fırat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kurmay Albay Fırat, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında
dün gözaltına alınmıştı.
34 hakim ve savcıya gözaltı kararı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, haklarında gözaltı
kararı bulunan 34 hakim ve savcıdan 14'ü yakalandı.
FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Kayseri merkez ve ilçelerinde görev yapan 34 hakim ve
savcı hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 hakim ve savcı gözaltına
alındı. Zanlılar, il ve ilçe emniyet müdürlüklerine götürüldü.

Operasyonların devam ettiği, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 20 hakim ve
savcının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18091.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Kayseri'nin yakından tanıdığı vali görevden
alındı
Darbe girişiminin ardından Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya görevden alınırken, albay
eşi de gözaltına alındı.
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FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, bugün Sinop'ta flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen
bilgiye göre, Sinop Valisi Dr. Yasemin Özata Çetinkaya, bugün görevden alındı. İddiaya göre
eşi, Garnizon Komutan Vekili Albay Temel Çetinkaya da gözaltına alındı. Bu arada Vali
Çetinkaya'nın kaldığı konut ve Karakum'daki Vali Konukevi'nde de savcılık emriyle arama
yapıldığı iddia ediyor.
Eski Giresun Valisi Hasan Karahan'ın da Sinop'a atandığı ve Sinop'a gelmek üzere yola
çıktığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18093.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

15 Temmuz kara bir leke olarak kalacak
Baro Başkanı Fevzi Konaç 15 Temmuzun ülkenin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini
belirterek, “Gün, topyekün olarak milletin içine sızmış, devletin içinde ayrı bir devlet olma
iddiasını ortaya koymuş devlet içerisindeki paralel (FETÖ) yapılanmasına ve bu tür yapıları
sürekli besleyen ezeli ortak düşmanlarımıza karşı birlikte mücadele etme günüdür.” dedi.

17 Temmuz 2016 Pazar 15:41

Baro Başkanı Fevzi Konaç Baro’da yaptığı basın toplantısında birlik-beraberlik çağrısı
yaparak, şunları söyledi:
“Gün, politik çıkarlar gözetme günü değildir. Gün, ayrışma günü değildir. Gün, ideolojik
farklılıklarımızın tartışılma günü değildir. Türkiye'nin kan ve gözyaşı ile büyük bir
imtihandan geçen bir coğrafyanın tam ortasında varlık, merhamet, sevgi, mağdur ve
mazlumlara sahip çıkma mücadelesi bir taraftan devam ederken, binlerce mülteciye kucak
açıp ev sahipliği yaparken, diğer taraftan büyükşehirlerinde patlayan bombalarla terör ve terör
örgütlerinin uzantısı siyasi örgütlerle mücadele ederken, hafızasından silmeye çalıştığı ve
geçmişte yaşanan birkaç örneği ile büyük bir bedel ödediği darbe girişimlerinin bir benzeriyle
daha karşı karşıya kalması millet olarak hepimizi hüzne ve acıya sevk etmiştir. Özellikle ifade
etmek ve altını çizmek isteriz ki; siyasi tarihimizdeki yapılan darbelerin hiçbirinde siyaset
kurumunun yanında ve seçilmiş iktidarların hukuki haklarının korunmasında millet olarak
doğru ve dik bir duruş sergileyemediğimiz ortadadır. Ancak içinden geçtiğimiz bu zor süreçte,
hiçbir siyasi ve ideolojik farklılığımızı gözetmeksizin, millet olarak topyekün meydanlara
inilerek, Türkiye Cumhuriyeti'ne, seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve seçilmiş iktidara sahip
çıkılmıştır. Milyonlar tarafından millet iradesine saygının gereği olan sandıkla seçilmiş
iktidarların, sandıkla görevlerinden uzaklaştırılması gerektiği gerçeğini de tüm dünyaya
haykırırcasına ülkesine, bayrağına, toprağına, inançlarına sahip çıkan bir tavır sergilenmiştir.
Tüm milletimize en gür sesimizle ifade ediyoruz ki, bu olay siyaset üstü bir olaydır.
Milletimizin ve ülkemizin varlık yokluk meselesidir. İçinden geçtiğimiz büyük sıkıntılar göz
önüne alındığında, halen bir kurtuluş savaşı ile karşı karşıya olduğumuzun, kurtuluş savaşının
devam ettiğinin farkına varılması günüdür. Milletin bağrında peygamber ocağı olarak
adlandırılan, milletin emekleri ile silahlandırılan, milletin her gün her bir ferdine dua ettiği
ordunun içindeki bir grup hain, milletin Meclisine, milletin Cumhurbaşkanına, milletin
polisine ve milletin kendisine silah çekmiştir. Bunun kabul edilmesi asla mümkün değildir.
Bundan dolayıdır ki, tüm milletimiz, aklıselim ve sağduyu ile bugün vatanına, toprağına,
bayrağına sahip çıkmalıdır. Meydanlarda asla bir kargaşaya müsamaha göstermeden, hukuk
içinde tepkisini dile getirip, ülkesinin geleceğine dair adım atmak zorundadır. Haberlere
yansıdığına göre 161 şehidin ve birçok yaralının olduğundan bahsedildiği bugünde, tüm
şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerken tüm dünyadaki mazlumların
son sığınağı olan merhamet kalesi Anadolu'nun üzerindeki kara bulutların bir an önce
kalkmasını diliyor, milletimize bir kez daha başsağlığı ve geçmiş olsun diyoruz. Kayseri
Barosu olarak; bu darbe girişiminin faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için yapılacak her
türlü girişime destek verdiğimizi tüm milletimizle paylaşmayı görev sayıyoruz.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18094.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Tramvaylarda 'Darbeye Hayır' Sloganı
Türkiye'nin dört bir yanında darbe girişimine tepkiler sürerken, Kayseri'deki tramvaylarda
'Darbeye hayır' yazısı dikkat çekti.
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Türkiye'nin dört bir yanında darbe girişimine tepkiler sürerken, Kayseri'deki tramvaylarda
'Darbeye hayır' yazısı dikkat çekti.
Cumhuriyet Meydanı'nda sabahın erken saatlerinde bayrağını alan, yaşlısıyla genciyle herkes
toplandı. Darbe girişimini protesto eden vatandaşlar, araçları ile uzun kuyruklar oluşturarak,
korna çaldı.
Kayseri Büyükşehir Beledisi, gece yarısı vatandaşları meydana getirmek için ücretsiz otobüs
seferleri düzenledi. Bugün tramvaylar da 'Darbeye hayır' yazısı ile anlamlı mesaj verildi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18095.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

CHP darbelere karşı çıkmaya devam edecek
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Cumhuriyet Halk Partili İL Başkanı Feyzullah Keskin 93 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca
darbelere karşı olan Partimiz Darbe girişiminin başladığı andan itibaren karşı duruşunu bir
kez daha sergilemiştir, sergilemeye de devam edecek” dedi.
Darbe girişimiyle ilgili olarak yazılı Cumhuriyet Halk Partisi’nden de yazılı bir açıklama
yapıldı. Başkan Feyzullah Keskin imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemizde sahneye konan Darbe girişimi karşısında Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk
andan itibaren karşı duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyduk.93 yıllık Cumhuriyet tarihi
boyunca darbelere karşı olan Partimiz Darbe girişiminin başladığı andan itibaren karşı
duruşunu bir kez daha sergilemiştir. Genel Başkanımızın yaptığı açıklama ile birlikte Parti
yöneticilerimizin Genel merkezde gelişmeleri takip ettiği sırada Ankara'da bulunan
Milletvekillerimiz süratle parlamentoya giderek darbeye karşı kararlı duruşumuzu orada da
sergilemişlerdir. Yaşanan bu olay bir kez daha Demokratik Parlamenter sistemin önemini
ortaya koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak darbe karşıtı duruşunun yanı sıra

Cumhuriyet ve Demokrasiye olan inancının başta Genel Başkanımız olmak üzere örgütlerimiz
ve bütün üyelerimizle sürdürmeye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu anlayışla siyasi
partilerimizin kararlılıklarının yanı sıra parti farklılıkları gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın
ortaya koyduğu tavırla darbe girişimi başarısızlığa uğratılmıştır. Güvenlik güçlerimizin
sağduyulu ve darbeyi önleyici girişimlerinin de altını çizmek gerekir. Ulusal kurtuluş
mücadelesi sırasında Polatlı'da top seslerinin mecliste yankılandığı anda meclis çalışmalarını
sürdüren ve gazi meclis söylemini hak eden Büyük Millet Meclisi dün gece maalesef
darbecilerin top atışına hedef olmuştur. Gazi Meclis dün milletvekilleriyle bir kez daha gazilik
ünvanını hak etmiştir. Darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet
yaralılara acil şifalar dilerken tüm halkımıza geçmiş olsun.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18096.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Özden: Darbecilere darbe yapılmıştır
Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden Milli iradeye yapılan alçak saldırıyı değerlendirdi.
Özden mesajında ferasetli yüce Türk Milleti Darbelere Hayır demiştir dedi.
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Özden; 15 Temmuzda bir ihanet girişimi düzenlenmiş ama demokrasiye inanan Yüce Türk
milleti tarafından bu ihanet şebekesine prim verilmemiştir. Darbe yapanlara darbe yapılmıştır
dedi.
Özden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Namlusunu kendi vatandaşlarına çevirenlere en büyük cevabı yine Yüce Türk Millet
vermiştir. Vatandaşlarımız meydanları doldurarak milli iradeye ve milli egemenliğe sahip
çıkmıştır. 15 Temmuz tarihimize kara bir leke olarak geçecektir. Bizleri sevindiren demokrasi
aşığı bir milletimizin olması. Bu alicenap millet hainlere geçit vermemiştir ve vermeyecektir.
Temennimiz bir an evvel hayatımızın normale dönmesi ve bu alçakça girişimi yapanların
cezalarını çekmesidir. Artık kimse aziz milletimizin aklı ile demokrasi ile alay edemeyecektir.
Ben vatanın ve demokrasinin müdafaasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allahtan rahmet
diliyor tüm milletimiz inde başı sağ olsun diyorum. Rabbim ülkemiz üzerinde oynanmak
istenen oyunlara fırsat vermesin. Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimiz ve kardeşliğimizi
daim etsin diyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18097.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

BU GECE DE MEYDANLARDAYIZ
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Hunat Camisinden yapılan ve tüm camilerde yayınlanan çağrıda “bayrağını seven, milletini
seven herkesi bugün saat 20.00’da Kayseri Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz” denildi.
Öğleden sonra yapılmaya başlanan çağrılar ile Kayserililer meydanları doldurmaya başladı.
Demokrasi nöbetinin 3. gününde kalabalık hızla artıyor. Meydanda darbecilere karşı
kahramanca direnirken şehit düşen tüm vatandaşlarımız için gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18098.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Kayseri darbeye karşı demokrasi nöbetinde
Kayseri'de vatandaşlar darbe girişimine karşı sokağa döküldü. Valilik önünde toplanan
vatandaşlar, "Asker kışlaya" sloganları attı.
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Kayseri'de vatandaşlar darbe girişimine karşı Valilik önünde toplandı. Geniş güvenlik
önlemleri alınan Cumhuriyet Meydanı'nda "Devlet bizimdir bizim kalacak", "Asker kışlaya"
sloganları atan vatandaşlar polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ardından Kayseri
Valisi Süleyman Kamçı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile Valilik makamında kısa bir
toplantı yaptı ve makamdan ayrıldı. Vali Süleyman Kamçı ile İl Emniyet Müdürü İbrahim
Kulular'ın Valilik çıkışı esnasında vatandaşlar slogan atarak harekete geçti. Kayserili
vatandaşlar Valilik önünde toplanmaya devam ediyor.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18099.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

