KAYSERİ HABER ARŞİVİ
15.02.2016–21.02.2016
Başkanlara “dikey yapılaşma” uyarısı
TOPBAŞ HOCA’YI ZİYARET: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kayınpederinin cenaze
namazı için İstanbul’a giden Kayseri’nin bazı AK Parti’li belediye başkanları Osman Nuri
Topbaş hoca’yı da ziyaret ettiler. TARİHİ UYARI: Ancak belediye başkanları sohbet
esnasında “şehirlerin de ruhu vardır. Siluetlerini bozacak yüksek yapılar yapmak şehirlerin
ruhunu incitir. Bu tutumda ısrar kamu haklarını da ihlal etmek demektir” şeklindeki tarihi
uyarı ile karşılaştılar.
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Yeni hükümetin programında yer alan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da zaman zaman
dile getirdiği “dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşmaya önem verilmesi” konusunda
Kayseri’li belediye başkanlarına “dost uyarısı” geldi.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kayınpederi Ahmet Özyurt’un cenaze namazına
katılmak üzere İstanbul’a giden Kayseri’nin AK Parti’li bazı belediye başkanları cenaze
namazı ve taziyenin ardından Erenköy Cemaati lideri Osman Nuri Topbaş hoca’yı da ziyaret
ettiler. Topbaş hoca başkanlarla sohbet esnasında “dikey yapılaşma”yı gündeme getirerek
“Şehirlerin de ruhu vardır. Siluetlerini bozacak yüksek yapılar yapmak şehirlerin ruhunu
incitir. Bu tutumda ısrar kamu haklarını da ihlal etmek demektir” uyarısında bulundu.
Başkanlar uyacaklar mı?
Başbakan Davutoğlu’ndan sonra çok sevilen bir “gönül adamı”nın da “yapay yapılaşma”yı
gündeme getirmesinin ardından, yüksek binalarla kötü bir görünüm kazanan Kayseri’deki
belediye başkanlarının bu uyarılara uyup uymayacakları, özellikle de çok katlı yeni kentsel
dönüşüm projelerinde revizyona gidip gitmeyecekleri merak konusu oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16457.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Çok uluslu, çok dilli, çok dinli mahalle:
Sahabiye
Bu mahalleye işiniz düşerse, üstüne üstelik yabancı dil bilmiyorsanız, mutlaka bir tercümana
ihtiyacınız var demektir. Çünkü Sahabeye Mahallesi yabancı sakinlerinden dolayı ‘Çok
uluslu, çok dilli’ mahalle olmuş durumda. Altı ayrı ülkeden mülteci ve sığınmacı olarak
mahallede yaşayan aileler Peştuca, Rusça, Kazakça, Arapça, Farsça ve İngilizce konuşuyor.
Çok uluslu mahallenin esnafı ise yabancı müşterileriyle ancak ‘Tarzanca’ anlaşabiliyor.
Mahalledeki değişime ayak uyduran esnafı da ticari tabelalarını değiştirmek zorunda kaldı.
Tabelalarda Arapça, Farsça da kullanmaya başlayan esnaf ticaretinde yeni bir aşama kaydetti.
Kayseri’de yerleşik hayata alışan Suriyeli sığınmacılar ise kendi iş yerlerini açarak, aynı dili
konuştuğu vatandaşlarına satış yapmaya başladı. Emlaktan ikinci el eşya pazarına kadar el
atan bazı müteşebbis yabancılar iş yeri açarak sığındıkları ülkede artık patron oldular.
Hıristiyan mültecilerin inançlarını yerine getirebilmeleri için ‘Ev Kilise’leri bile var.
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Ortadoğu ülkelerindeki siyasal karışıklar nedeniyle Türkiye’ye gelerek Kayseri’ye yerleşen
mülteci ve sığınmacıların yoğunlukta yaşadığı Sahabiye Mahallesi’nde İran, Irak,
Türkmenistan, Afganistan, Kazakistan ve Suriyeli 650’nin üzerinde kişi ikamet ediyor.
Mültecilerin 10 yıl önce gelmeye başladığı mahallede yeni sakinleriyle birlikte konuşulan
lisan sayısı da arttı. Arapça ve Farsça, Arap ülkelerinden gelen mülteci ve sığınmacı
nüfusunun fazla olmasından dolayı daha yaygın kullanılıyor. Çok uluslu yaşama alıştıklarını
belirten Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel, geçici ve sığınmacı yabancılara yol
gösterici olduklarını söyledi.
“Türkçe lazım, Türkçe talim, yallah medrese”
Yabancı sakinleriyle yabancı dil bilmemesine rağmen iletişim kurmak zorunda olan Muhtar
Alim Gerçel, ‘tarzanca’ anlaşabildiğini söyledi. Ancak duruma çözüm bulmakta gecikmeyen
Gerçel,”Mülteciler Birleşmiş Milletler’ in koruması altındalar, zamanla bunları yurt dışına
kontrollü bir şekilde yerleştiriyorlar. Fakat Suriyeli sığınmacıların durumu çok acı. Büyük
çoğunluğu yoksul, geçimleri yok. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği ekmek
yardımı, Kaymakamlığın kömür desteği, ayrıca çeşitli derneklerin, vakıfların ve hayırsever
hemşerilerimizin yardımları ile ayakta durmaya çalışıyorlar. Türkçe bilmedikleri için de
zaman zaman sorunlar yaşıyorlar. İkametlerine ilişkin belge almak için muhtarlığımıza gelen
mülteci ve sığınmacılarla anlaşmak zorlaşıyordu. Onları Türkçe öğrenmeleri için ‘Türkçe
lazım, Türkçe talim, yallah medrese’ diyerek KAYMEK’in kurslarına yönlendirdim. Hali
hazırda lisan öğrenmek için kurslara giden çok sayıda yabancı var” dedi.
Türkler Suriye mutfağını merak ediyor
Suriyeli sığınmacılar Kayseri’deki alışveriş kültürüne renk katmaya başladı. Kendi
işletmelerini kuran bazı sığınmacılar, oturma izinleri olmamasına rağmen patron oldu. İş yeri
açma izinleri olmayan sığınmacılara belediye göz yumuyor. Rakip işletmelerin yer yer
şikâyetleri olsa da bazı esnaf Suriyelilerin dilenmesini istemedikleri için iş yeri işletmesinden
rahatsız olmadığını dile getiriyor.

Ailesiyle Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 24 yaşındaki Cihad
Hamaed mahalle lokantası açarak ticaret yapıyor. Özlem duyduğu eski günlerin anısına
işletmesinin tabelasına Türkçe ve Arapça “Geçmiş Günler Lokantası” yazdıran Hamaed,
nohut ve baharatlarla yapılan Suriye mutfağının kahvaltılık yiyeceği ‘Felafel’ i Türk
müşterilerin de severek yediğini söylüyor.
Emlakçılık yapan Iraklı mülteci Mehdi Salih Lateef de, Türk ortağı Abdulkadir Gündoğdu ile
kentteki yabancıların konut ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Müşterilerinin yüzde
90’nı yabancı olan ortakların işletme tabelasında yine Türkçe ve Arapça yazılar var.
Ev kiliselerde ibadet ediyorlar
Çok uluslu sakinlerin yaşadığı Sahabiye Mahallesi’nde çok lisan kullanılmasının yanı sıra
değişik dinlere inananlarda var. Suriyeliler Müslümanlığa inanırken, İran, Türkmenistan,
Kazakistan, Irak ve Afganistanlı mülteciler arasında Bahai inancı, Hristiyan ve ateist
düşünceye sahip topluluklar da var. Hristiyanlar mahalledeki bir evde ibadetlerini yapmaya
çalışıyor. İbadet için gidenlere yardım adı altında değişik miktarlarda paraların verildiği kilise
evlere az sayıda Müslümanın da yardımlardan faydalanmak için gittiği mahallenin fısıltı
gazetesinde söylenti olarak dolaşıyor.
Haber ve Fotoğraf: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16458.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Dikey yapılaşma komşuluğu öldürüyor
KOMŞULUĞU ÖLDÜRDÜ: Türk insanının yapısında komşuluk, kardeşlik var. Yüksek katlı
binalar yani dikey yapılaşma ise komşuluk ilişkilerini öldürüyor. Uzmanlar, konuttaki yatay
yapılaşmanın Türk insanının özlediği komşuluk ilişkileri gibi sosyokültürel ilişkileri yeniden
canlandıracağını söylüyor. HÜKÜMET PROGRAMINDA VAR: Davutoğlu ise 64. Hükümet
programında, “Önümüzdeki dönemde başta kadim şehirlerimiz olmak üzere tüm
mekânlarımızda politikamız, dikey değil, yatay bir yapılaşma olacaktır" ifadelerine yer
veriyor. YÜKSEK BİNALAR KENTLİYİ EZİYOR: Mimarlar, “Kendi değerleriyle çatışan,
yok sayan kendine yabancı kentler oluşuyor. Böylesi kentler kendi adına nasıl yaşanabilir
olacaktır. Ayrıca ulaşım, alt yapı otopark v.b. yoğunlukları beraberinde getirecek olan yüksek
yapılaşma yayalar açısından da ulaşılmaz mesafeler oluşturacak. Kentliyi yapılar altında
psikolojik olarak ezilmişliğe mahkum edecektir” diyorlar.
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Cumhurbaşkanı ve Başbakan da dikey yapılaşmaya karşı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, henüz başbakan olduğu 2013 yılında katıldığı yerel
yönetimler sempozyumunda, yüksek binaları doğru bulmadığını açıklamıştı. Erdoğan, “3-5
lira kazanacağız diye bu dere yataklarıyla oynamayalım. Şimdi çocuklar çocukluğunu
yaşayabiliyor mu? Yaşayamıyor. Beton zeminler üzerinde çocuklara hayat inşa
ediyoruz. Halbuki onlara toprak zemin hazırlamamız lazım. Ben yüksek bina inşa etmeyi

doğru bulmuyorum. Yüksek binalar inşa etmekle insanları topraktan uzaklaştırıyoruz. Bizim
mimarimizde bu yok” diyerek bu konudaki görüşünü ortaya koyarken Başbakan Ahmet
Davutoğlu ise 64. Hükümet programında, “Önümüzdeki dönemde başta kadim şehirlerimiz
olmak üzere tüm mekânlarımızda politikamız, dikey değil, yatay bir yapılaşma olacaktır"
ifadelerine yer veriyor.
Ayrıca programda insan ve çevre dostu, estetik, katılımcı ve müreffeh marka şehirlerin
hedeflendiği vurgulanarak, "Bu doğrultuda, imar mevzuatını günün ihtiyaçlarına uygun olarak
revize edeceğiz. Kentsel tasarım ilkelerini ve uygulamalarını, engelli, yaslı, hareket kısıtlılığı
olanlar gibi özel ilgi bekleyen kesimlerin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak üzere
geliştireceğiz. Şehirlerde kamu arazilerinin imarlı yapılaşma, ekonomik kalkınma, ortak
sosyokültürel fayda temelinde daha aktif kullanımını sağlayacağız" deniliyor.
Dikey yapılaşma komşuluğu öldürüyor
Türk insanının yapısında komşuluk, kardeşlik var. Yüksek katlı binalar yani dikey yapılaşma
İSE komşuluk ilişkilerini öldürüyor.
Uzmanlar, konuttaki yatay yapılaşmanın Türk insanının özlediği komşuluk ilişkileri gibi tarihi
kültürel ilişkileri yeniden canlandıracağını belirterek yatay yapılaşmanın sağlıklı nesillerin
teşviki güvenli binalardan, sorunsuz trafiğe kadar çok sayıda olumlu etki sağlayacağını
söylüyorlar.
Yüksek binalar kentliyi eziyor
Kayseri’den görüştüğümüz bazı mimarlar ise, yüksek yapı yapma ya da yüksek yapı görme
gibi bazı yanlış heveslerin olduğunu, üstelik bunun gelişmişlik göstergesi gibi sunulduğunu
belirtiyorlar.
Mimarlar, “Kendi değerleriyle çatışan, yok sayan kendine yabancı kentler oluşuyor. Böylesi
kentler kendi adına nasıl yaşanabilir olacaktır. Ayrıca ulaşım, alt yapı otopark v.b.
yoğunlukları beraberinde getirecek olan yüksek yapılaşma yayalar açısından da ulaşılmaz
mesafeler oluşturacak. Kentliyi yapılar altında psikolojik olarak ezilmişliğe mahkum
edecektir” diyorlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16460.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

14 yaşındaki Birsen'den 8 gündür haber
alınamıyor
Kayseri’nin Develi ilçesinde ‘okula gidiyorum’ diyerek evden çıkan 14 yaşındaki ortaokul
öğrencisi Birsen Arslan’dan 8 gündür haber alamadıklarını söyleyen baba Orhan Arslan,
"Ölüsü ya da dirisi neyse bulunmasını istiyoruz" dedi.
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8 Şubat Pazartesi günü öğle yemeği için Develi’de bulunan evine gelen ve daha sonra tekrar
'okula gidiyorum' diyerek evden ayrılan Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu 8. sınıf
öğrencisi 14 yaşındaki Birsen Arslan’dan 8 gündür haber alamadıklarını söyleyen baba Orhan
Arslan, “Kızımı sabah okula gönderdim. Öğlen geldi ve beraber yemek yedik. Sonra Birsen
çantasından dört tane kitabını çıkardı. Kitaplarını neden çıkardığını sordum. Tekrar okula
gideceğini söyledi. Evden çıkarken bir şey hissettim ve kızımı yanıma çağırdım. Çantasına
baktım. Herhangi bir elbise yoktu" dedi.
Arslan, "Akşam eve geldiğimde Birsen yoktu. Normalde eve gelmesi gerekiyordu. Hemen
okula gittim. Okulun etrafındaki sokaklara baktım ama bir şey bulamadım. Birsen’in
arkadaşına sordum. Birsen arkadaşına ‘babamın kolu kırık benim biran önce eve gitmem
lazım’ demiş” diye konuştu.
"İLAÇLARLA AYAKTA DURUYORUZ"
14 yaşındaki Birsen'den 8 gündür haber alamadıklarını söyleyen baba Orhan Arslan, şunları
söyledi:
“Biz kızımdan hiçbir şekilde bir haber alamıyoruz. Daha önce gittiğinde akşam saat 9 gibi
gelirdi. Mutlaka annesine ulaşırdı. 8 günden beri hiçbir haber yok ve hiçbir şekilde annesine
ulaşmadı. Arkadaş çevresine sorduk ama hiç kimse görmemiş. Yetkililerin kızımı bulmasını
istiyoruz. Ölüsü ya da dirisi neyse bulunmasını istiyoruz. Şimdi gözyaşımız akmıyor olabilir
ama ilaçlarla ayakta duruyoruz. Ailevi sorunumuz yoktu. Kızımızla herhangi bir tartışmamız,
onu kıracak bir kelimemiz olmadı. Kızımız şimdiye kadar bize ulaşamadığına göre birileri
zorla tutuyor olabilir. Kaçırılma ihtimali de var ve endişeleniyoruz. Aklımıza her şey geliyor,
hayatından da endişe ediyoruz. Görenlerin, duyanların biran önce bize ve polise ulaşmalarını
istiyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Kızım yeter ki gelsin ben ona hiçbir şey demeyeceğim. Annesi
rahatsız.”
Anne Ümmü Gülsüm Arslan ise, “Belki karşıma çıkar diye her zaman yollara bakıyorum.
Dün akşam bütün kıyafetlerini katladım. Kızım her gece beni öpmeden uyumazdı. Bana
'annem, meleğim' derdi. Kızımın geri gelmesini istiyorum” şeklinde konuştu.
"Ben kızımı istiyorum" diyen anne Arslan, “Kızım daha önce de gitti ama her şekilde bana
ulaşır, telefon açar, 'Anne ben geliyorum' derdi. 8 gündür hiç haber alamadım, bana ulaşmadı.
Ailevi sorun yoktu. Benimle daha iyi anlaşırdı. Ben hiçbir şeyine kızmazdım” ifadelerini
kullandı.
DAHA ÖNCE DE EVİ TERK ETTİ
Kızının daha önce de evi terk ettiğini dile getiren anne Arslan, sözlerini şöyle devam etti:
“Önceden de evi bir çok defa terk etti ama iki aydır hiç gitmiyordu. Bu duruma çok
seviniyordum. İstediği her şeyi alıyordum. Yeter ki gitmesin diyordum. Dün bir gazeteye
kayıp ilanı verdim. Görenler, duyanlar inşallah haber verirler. Kızıma sesleniyorum:
’Birsen’im, bir tanem geri dön anneciğim bana, Yine kokunu alayım. Akşamları beni öp de
öyle uyuyayım ne olur. Yeter ki gel. Ne olursa olsun, geri dön. Her şeyinle kabulümsün.' Eğer
benim kızımı biri zorla tutuyorsa merhameti varsa bıraksın ne olur.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16461.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Arabaşı ikramına yoğun katılım
Sarıoğlan Ziraat Odası, Sarıoğlan Çiftçileri, ilçe protokolü ve Sivil Toplum Kuruluş
temsilcileri ile Kayseri Şeker Yöneticilerini arabaşı sofrasında buluşturdu. İlgi yoğun olunca
arabaşı ikramı, toplantı salonunda yapıldı.
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Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Burhan Akdoğan’ın davetine; Sarıoğlan Kaymakamı Hasan
Doğan, Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Dede, Pancar
Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Güntay, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü
Levent Benli, Kooperatif Müdürü İsmet Aksoy, Sulama Birlik Başkanı Metin Aka, SarıoğlanPalas Taşıyıcılar Birliği Başkanı İsmail Çatalkaya, Sarıoğlan Süt Birliği Başkanı Lütfü Ünsal,
pancar çiftçileri katıldı.
Arabaşı geleneği ile ilgili olarak konuşan Sarıoğlan Kaymakamı Hasan Doğan; "Kayseri,
Sivas, Yozgat ve Kırşehir hepsi arabaşı bize ait derler ama arabaşı, Orta Anadolu’nun yöresel
bir yemeğidir. Güzelliği ise hiçbir yemekte bu kadar fazla kişi buluşmaz. İster resmi ister
ailecek olsun insanları bir araya getirir. Aynen kışın sobanın yanında toplanıldığı gibi" dedi.
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ise, "Değerli başkanımız bölgemize geldiği
zaman hem çiftçimizi bilgilendiriyor. Hem de birlik beraberlik sağlanıyor. Bunun sık sık
olmasını tavsiye ederim. Çiftçilerin pancar paraları dağılınca insanlar da canlanıyor. Buradaki
nüfus kaybını önlemek için sayın başkanımızdan bizim isteğimiz bu bölgeye bir yatırım
yapmasıdır. Başkanımız bize yardımcı olacaklar. Bu konuyla ilgili olarak yer tahsisi için
uğraşıyoruz. Talebimiz büyükşehir belediyesi komisyonuna gönderildi. Haseki Başkan da
konuyla ilgilendi. Biz başkanımıza söz verdik. İnşallah bu işi yetiştireceğiz" diye konuştu.
Çiftçilerden Emre Akin, 5-6 senedir pancar ektiğini söyleyerek, "Buranın genç
çiftçilerindenim. Bundan önce hamallık bile yaptım. Çok şükür pancarın parasını
kazanıyorum. Şu an iki tane çift çeker motorum var. Ahırda 30 tane hayvanım var. Kurulu
düzenim var. Evim barkım iyi. Ben bunları pancardan kazandım. Bunu önce Allah’ıma sonra
Hüseyin Akay Başkanıma borçluyum. Bu işte çalışana para var. Başkanım da çalışanın
emeğinin karşılığını veriyor. Başkanımın 10 lira fiyat artışı beni 20 bin TL olumlu etkiledi.
Allah razı olsun" ifadesinde bulundu.
Sarıoğlan çiftçilerinden Yusuf Başer de, "2 yılda 200 dekar pancar ektim. Pancar sayesinde
paraya para kattım. 40 dekar tarla aldım. Traktör aldım. Üç bin adet sulama borum var. Su
kaybım yok tarlamı sistemli suluyorum parayı öyle kazanıyorum. Bir oğlum var 270 dekar
yeri suluyor. Şirketimiz bize gübre verdi. Yeri geldi mühendislerimiz tarlamızı incelediler.
Hangi tarlaya ne atılır ne kullanılır hepsini öğrendik. Pancar altından pahalı. Artık altın olayı
bitti. Şimdi pancar ekip de para kazanmıyorum diyen yalan söyler. Eskiden pancar şirketinden
bankaya gittiğimizde bankacı bize temlik yok deyip bizi kovardı. Şimdi düşük faizden temlik
alabiliyoruz" diye konuştu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Şeker’de 5
sene önceki durum tamamen değişti. Biz beş senedir burada toplantılar yaparız. Bu sene
inşallah o eğitim çalışmalarını tekrardan yapacağız. O toplantılarda daha geniş çiftçi

katılımıyla meselelerimizi değerlendireceğiz. Beş sene önce konuştuğumuz konularla bugün
ki konuştuğumuz konular o kadar çok farklılık oluşturdu ki, bu tabi ki nasıl bir gelişme
içerisinde olduğumuzun bir göstergesidir. Eğer bu anlayış bu birliktelik bu birlik beraberlik,
bu ciddiyet, bu disiplin bu güzel çalışma devam edecek olursa eminim ki beş sene sonra
konuşacağımız konular yine farklılaşacak.
Allah'a şükür geçmişten alınan o ağar borç mirası ortadan kalktı ve 2015 yılı yatırımın
başlangıç yılı ilan edildi" dedi.
Akay, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Kayseri, Sivas ve Yozgat orta Anadolu bölgesi Nevşehir’in bir kısmında bizim ölçümüzde
yatırım yapan bir kuruluşu göremeyebiliriz. Bu bizim geldiğimiz noktanın bir göstergesidir.
Şimdi elimizdeki bu yatırımları son hızla tamamlamaya çalışıyoruz. Şarkışla da 20 bin tonluk
Boğazlıyan da 40 bin tonluk ve Develide de 20 bin tonluk olmak üzere 80 bin tonluk lisanslı
deponun temeli atılmıştı ve inşallah bu önümüzde ki haziran ayının sonuna yetişmek üzere
arkadaşlarımız son hızla çalışıyorlar. Kar’da kış’ta bu inşaatlarımız devam ettiriyoruz.
Şarkışla da dört ayda önce bölge müdürlüğü depo ve tarım market inşaatı başlatmıştık. Dört
ayda onu bitirdik. Tabi Kayseri şeker böyle bir güce geldi. Bize düşen bu gücü doğru bir
şekilde yönetmek. Elimizdeki kaynakları doğru bir şekilde kullanmak doğru yatırımlar
yapmak. Bizim kullandığımız her bir kuruş sizin paranızdır onun için de biz her bir kuruşu
harcarken on kere düşünüyoruz. On kere düşünüyoruz demek işimizi geciktiriyoruz anlamına
gelmez. İşimizi en hızlı şekilde yapıyoruz. Ama bunun sorumluluğunu hissediyoruz taşıyoruz.
Bunun vebalinden korkuyoruz. Yanlış yapılacak bir yatırımın yanlış atılacak bir adımın hem
bu fabrikaya zarar vereceğini hem de siz çiftçilerimize zarar vereceğini biliyoruz. Onun için
de Cenab-ı Allah’a hep dua ediyoruz. Doğru kararlar vermek, ferasetli olmak, doğru adımlar
atmak, size daha iyi daha başarılı hizmet yapmak için bize yardımcı olması için duada
ediyoruz. Her zaman sizin duanızı da talep ediyoruz zaten. Ve bugünkü geldiğimiz noktada
zaten sizin bu dualarınızın bereketini kesinlikle hissediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16462.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

CHP ‘Suçladı’, AK Parti ‘İftira’ dedi
Basın mensuplarıyla kahvaltılı sohbette buluşan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, il
binasına saldırı düzenleyenlerle ilgili ilk kez bir isim verdi. Saldırıda AK Parti Gençlik
Kolları’nı işaret eden Keskin olayın soruşturmasında gelişme olmamasından şikâyet etti.
Suçlamayı ‘iftira’ olarak nitelendiren AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Tevfik
Kürtüncü ise, iddiaların ispatlanmaması halinde yargıya gideceklerini söyledi.
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Basın mensuplarının geçtiğimiz günlerde CHP il binası eylemi soruşturmasındaki gelişmelerle
ilgili sorusunu cevaplayan Feyzullah Keskin, parti binası ve sokak kameralarının incelemesi
sonunda Emniyet Müdürlüğü’ne isim verdiklerini fakat olayla ilgili bir sonuca

ulaşılamadıklarını söyledi. İlk defa bir isim zikreden Keskin, saldırıyla ilgili AK Parti Talas
İlçe Teşkilatını işaret etti. Keskin, ”İl binamıza yapılan eylemsel saldırıda kamera
görüntülerinde her şey çok net görünmesine rağmen hiçbir işlem yapılmıyor. Kamera
görüntülerinde iki isim tespit ettik. Bu isimlerden bir tanesi olan Talas İlçe Gençlik Kolları
Sosyal Medya sorumlusu olduğunu tespit ettiğimiz ismi net olarak bildirdik. Aldığımız
bilgilere göre şahıs, emniyette ifade verdikten sonra ayrılmış. Görüntülerde net şekilde
görülen araç plakaları ve diğer görüntülerle ilgili bilirkişi raporu istendiği söylendi. Olaydan
bir hafta sonra bir gelişme olur diye bekledik fakat ay geçti henüz bir ilerleme olmadı”
diyerek serzenişte bulundu.
Söz savunmada
AK Parti gençliğinin hukuksuz hiçbir eylemin içinde olmasının mümkün olmadığını savunan
AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Tevfik Kürtüncü ise, CHP’li Keskin’in iddialarına
‘iftira’ değerlendirmesi yaparak ispatlamasını istedi. İftiralarla partisine mensup gençlerin
kargaşaya itilmeye çalıştığını vurgulayan Kürtüncü, “AK Parti Gençlik Kolları olarak, hukuk
devletine yakışır şekilde hareket ederek, CHP Genel Başkanına Cumhurbaşkanımıza
yönelttiği hakaretler karşısında suç duyurusunu kanuni yollardan geçtiğimiz ay yaptık. Ben ve
arkadaşlarım başka herhangi bir eylem içerisinde bulunmamıştır. Bilinmesini isteriz ki; AK
Gençlik olarak, ağzı da kalbi de kapkara zihniyete karşı dimdik duracak, her türlü tahrik ve
iftiralara rağmen, silah ve kargaşa yerine siyaset ve kardeşliği tercih etmeyi sürdüreceğiz”
dedi.
CHP il binasına yapılan eylemsel saldırının arkasından partisine üye hiçbir kimsenin
çıkmayacağını savunan Tevfik Kürtüncü, CHP’ye yapılan eylemi de doğru bulmadığını dile
getirdi.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16463.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

İl Müdürü Eskici'den, Hasan Çiftçi'ye teşekkür
belgesi
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İncesu'da gençlik hizmetleri ve spor
faaliyetlerinde fahri olarak göstermiş olduğu başarılı çalışmalardan dolayı İncesuspor
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çiftçi'ye teşekkür belgesi verdi.
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 1979 yılından beri İncesuspor da
yönetim kurulu başkanlığı yapan Hasan Çiftçi'yi makamında ağırladı. Çiftçi'ye, İncesu’da
spora verdiği hizmetlerden ve İncesu'da sporun gelişmesine sunduğu katkıdan dolayı teşekkür
belgesi veren Eskici, İncesu gençliğine sporu aşılamasından dolayı Çiftçi'ye teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Eskici, Hasan Çiftçi’ye üzerinde
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın logosu bulunan çanta ve eşofman takımı hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16464.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Tarih boyunca Türkler başkanlıkla yönetildi
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri’de basın mensupları ile bir araya geldiği sohbet
toplantısında, Türk Milletinin tarih boyunca Başkanlık sistemiyle yönetildiğini belirtti. Elitaş,
mecliste grubu bulunan siyasi partilerin Başkanlık sistemi üzerinde uzlaşmaya varması
gerektiğini söyledi. Paralel yapı operasyonlarını da değerlendiren Elitaş, Fetullahçı Terör
Örgütü’nü (FETÖ) Haşhaşilere, liderini de tarihin ilk suikastçı dini lideri olarak bilinen Hasan
Sabbah’a benzetti.
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Kayseri’de ziyaretlerini sürdüren Ekonomi Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş,
yerel medya mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında paralel yapı operasyonları, başkanlık
sistemi, yeni anayasa, Suriye’deki savaş ve Güneydoğu’da yaşananlarla ilgili soruları
cevaplandırdı.
“Türk Milletinin yönetim şekli Başkanlıktır”
Bakan Elitaş, “Atatürk ve İnönü zamanından 1961 Anayasasına kadar partili
cumhurbaşkanlığı sistemi vardı. 1962 anayasasında yapılan değişiklikle şimdiki uygulanan
sisteme dönüldü. Bizim her zaman söylediğimiz gibi 367 kararı ile Türkiye’de sistem değişti.
İyi uygulanabildiği takdirde, gelişmiş ülkelerin gelişmesine katkı sağlayan sistemin başkanlık
sistemi olduğu kanaatindeyim. Hiç olmazsa kültürümüze yabancı düşmeyen, kurucu
Atatürk’ün yaptığı partili cumhurbaşkanlığı sistemi gelirse devlet idaresi biraz daha uyumlu
bir şekilde olur. Anayasa değişikliği için 184 milletvekilinin imzasına ihtiyaç var. Eğer 330 ve
üzeri oy alınırsa kendiliğinden halk oylamasına götürülür. Biz bu süreçte 184 milletvekilinin
imzasıyla anayasa değişikliği teklifini verdikten sonra, siyasi parti genel başkanları yarıştan
kaçmazlarsa kendilerine de güvenirlerse ya komisyon aşamasında ya da genel kurul
aşamasında katkı yaparlar ve anayasa değişikliği yapılır. Ama hala ısrarla, inatla bu
kaygılarını, Recep Tayyip Erdoğan karşısında yenilmişlik duygularını atamazlarsa onunla
ilgili ilk seçimi beklemek gerekir. Onlara o dersi verecek seçmendir. Ya TBMM’de ya da
önüne sandık geldiğinde bu olacak. Seçmenlerimizin büyük bir çoğunluğunun başkanlıktan
yana olduğunu görüyoruz. Şu anda AK Parti’nin aday gösterdiği cumhurbaşkanı ile AK Parti
iktidar olduğu için uyumlu bir süreç var. Bunun en doğrusu, anayasa değişikliğine siyasi
partiler irade gösteremiyorlarsa halkın irade göstermesidir. Zira halkın terazisi doğru tartıyor”
dedi.
“ABD bize baskı yapamaz”
Suriye sınırındaki TSK’nın YPG hedeflerinin vurulmasına yönelik operasyonlar hakkında
soruyu da cevaplayan Elitaş, “ABD bizim müttefikimiz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi
‘ABD’nin stratejik ortaklık anlaşmamızı bir çek etmesi lazım’ Ülkemizin içindeki

huzursuzluklar bizi ilgilendirir. Türkiye’nin güneyinde gayri meşru yapılanmaya müsamaha
göstermeyiz. ABD orada okyanus ötesinden kalkıp bizim sınırlarımız çevresindeki oluşuma
etken olup olmayacağımıza karar verme yetkisine sahip değil. Stratejik ortaksak Türkiye’nin
selameti önemlidir” dedi.
ABD’den herhangi bir baskı olup olmadığının sorulması üzerine, “ABD’nin hiçbir yetkilisinin
Türkiye’nin bir yetkilisine baskı yapması gibi bir durum olmaz. Baskı yapma hakkına sahip
değildir. Konuyla ilgili olarak Sayın Başbakanımız ve İçişleri Bakanımızın açıklamalarına
bakmak lazım. Önemli olan hadise Türkiye’nin menfaatleridir. Suriye’deki olay 5 yıla yakın
bir zamandır devam ediyor. Bunları dikkate aldığımız için alternatif pazar gezileri yapıyoruz.
İran’da izolasyon kaldırıldı. En yakın zamanda İran seyahatimiz olacak. Yakın çevremizde
önemli müttefiklerimiz var. Öte yandan 4 saatlik uçuş mesafesinde 52 ülke var. Oralara ticaret
hacmini geliştirmek için çalışıyoruz. Rusya krizinde de ‘Her şeyin kendi kuralı var. Ticaret
ticaretin kuralları ile yapılır. Ülkeler arasında kriz çıkabilir ama sıkıntılar ticaret erbabına
işkence olarak dönmemelidir’ demiştim. Suriye’deki hadise askeri ise askeri makamlar, siyasi
ise siyasi makamlar yapar” diye konuştu.
“Günümüzün Hasan Sabbah'ı Pensilvanya’da”
Paralel yapı operasyonlarını desteklediğini dile getiren Bakan Elitaş, FETÖ’yü haşhaşı ve
dinin gücünü kullanarak mucizevi bir terör örgütü kuran tarihin ilk suikastçı dini örgütü
olarak bilinen Haşhaşilere benzetti. FETÖ’nün lideri Gülen’e Haşhaşi tarikatının lideri Hasan
Sabbah yakıştırması yapan Elitaş şunları söyledi:
"Açıkçası Türkiye güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kalmış. Yurt dışındaki paralel yapının
unsurları kimsenin etmediği kadar ihanet ediyorlar. Türkiye’yi yaşanmaz, cehennem gibi bir
ülke olarak göstermeye çalışıyorlar. Devlet başkanları ile yaptığımız görüşmelerde aldığımız
sonuç bu. Bir insanın gözü nasıl dönebilir ki, doğduğu ve doyduğu ülkeyi farklı bir iftira ile
bunu söyleyebilir. Tarihte Hasan Sabbah vardır. 21. yüzyılın Hasan Sabbah’ının benzeri
Pensilvanya’da. Eğer paralel yapıya destek verdilerse bu arkadaşlar bedellerini muhakkak
ödemeleri gerekiyor. Araştırmalar yapılıyor. Kayseri’de 12 kişi ile ilgili bir davet yapılmış ve
iki tanesi tutuklu. Ben o arkadaşlara tavsiye ediyorum; bir an önce ifadelerini versinler ve
yargıya güvensinler. Umuyorum ki paralel yapının içinde olmamışlardır”
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16465.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

KOSB’den Bayırbucak’a gönül köprüsü
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Türk Kızılay’ı Kayseri Şubesi’nin işbirliği ile
gerçekleştirilen kampanya dahilinde Bayırbucak Türkmenlerine ulaştırılmak için 80 tonu gıda
olmak üzere 103 tondan oluşan 12 tır dolusu yardım malzemesi toplandı. Gıdadan giysiye
kadar bir çok ihtiyaç malzemesinin yer aldığı konvoy dualar eşliğinde Kilis’e gönderildi.
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Suriye’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan şehrimizde sivil toplum kuruluşlarının
yardım seferberliği sürüyor. Hayırseverler şehri olarak bilinen Kayseri’de şimdiye kadar
birçok kişi ve kuruluşlar tarafından bölge insanına ulaştırılmak üzere yardım malzemesi
gönderildi. Bunun son ayağı ise Organize Sanayi Bölgesi oldu.
12 tır dolusu yardım malzemesi
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Kızılay Kayseri Şubesi işbirliği ile başlattığı yardım
kampanyası dahilinde bölgeye ulaştırılmak üzere un, yağ, şeker, pirinç, bulgur, mercimek,
makarna, nohut, helva, peynir, zeytin, reçel, bisküvi, su gibi temel gıda ve içeceklere ilave
olarak, çocuk bezi, giyim eşyası, ayakkabı, battaniye, yatak, nevresim, temizlik malzemeleri,
gazlı ocak, kış şartlarından korunmak için keçe gibi zaruri malzemelerden oluşan 12 tır dolusu
yardım malzemesi topladı.
Merkez Camii yanında toplantı
Organize Sanayi Bölgesi Merkez Camii yanında kampanya ile ilgili toplantı düzenlenirken,
programa Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç,
Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ile kampanyaya destek veren bazı
hayırsever iş adamları katıldı.
Nursaçan: “Desteğimiz sürecek”
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan burada yaptığı
konuşmasında kampanyaya destek veren iş adamlarına teşekkür etti. Bölgede yaşanan drama
seyirci kalmalarının mümkün olmayacağını dile getiren Nursaçan bundan sonra da benzer
faaliyetlere imza atacaklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise Kayseri’nin müteşebbis bir şehir olarak
anıldığını bunun yanı sıra yardımseverliği ile bilindiğine dikkat çekerek; “Rabbim yapılan bu
yardımların devamını getirmeyi nasip etsin. Emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah orada
yaşananlar bir an önce sona erer, bizler de böyle yardım toplamak zorunda kalmayız. Tabi ki
nerede böyle bir sıkıntı olursa Kayseri olarak elimizi taşın altına koyacağız” şeklinde konuştu.
Düzgün: “Emeği geçenlere minnettarız”
Vali Orhan Düzgün de bölgede yaklaşık 3 yıldır dram yaşandığını hatırlatarak; “ Suriye’de
insanlar 3’e 5’e bölünmüş durumda. Tabi ki ülkemizin hemen sınırında yaşanan iç
karışıklıklar ülkemizi de olumsuz olarak etkiliyor. Ülkemizde 2 buçuk milyondan fazla olan
Suriyeli ve civarındaki ülkelerden gelenlerin sayısı şehrimizde ise yaklaşık 50 bin civarında.
Kayserili olarak destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle son haftalarda Bayırbucak
Türkmenlerine yönelik saldırılar oluyor. Yaklaşık 40 bin kadar Türkmen ülkemize gelme
durumunda kaldı. Şehrimizden de ciddi bir şekilde oradaki Türkmenlere ihtiyaç malzemesi
gönderiliyor. Bu anlamda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu durum insanlık
yararına çok önemli bir iş. İnsanın en iyi yaşadığı yer kendi evleridir. İnşallah söz konusu
bölgelerde karışıklık bir an önce giderilir ve bu kardeşlerimiz kendi yerlerine kavuşur”
şeklinde konuştu.
Dualarla gönderildi
Konuşmaların ardından 12 tırdan oluşan yardım konvoyu Kilis’in Öncüpınar bölgesine
ulaşması için dualar eşliğinde yola çıktı.
Haber-Fotoğraf: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16466.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Ak Parti heyeti ilçeleri ziyaret etti
AK Parti Kayseri il başkanı, milletvekili, MKYK Üyesi ve il yönetim kurulu üyelerinden
oluşan bir heyetle birlikte, 2 ilçeyi ziyaret etti.
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, MKYK Üyesi Yaşar Karayel, Milletvekili
İsmail Tamer ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlçe Koordinatörleri eşliğinde, bir dizi açılış ve
program
için
Akkışla
ve
Sarıoğlan
ilçesini
ziyaret
etti.
İlk olarak Akkışla ilçesini ziyaret eden, AK Parti heyeti, Akkışla belediyesi tarafından
Gömürgen mahallesine yapılan Türkmen Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa AK Parti
heyetinin yanı sıra, Akkışla Kaymakamı İbrahim Ethem Kazak, Akkışla Belediye Başkanı Ali
Ergül, AK Parti Akkışla İlçe Başkanı Hayrullah Dündar ve mahalle sakinleri katıldı.
Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ali Ergül, Türkmen Evi, projesini Akkışla İlçesi'nde
başlatarak, mahallelere yaymaya çalıştıklarını ifade ederek, "Buna Gömürgen mahallemizden
başladık ve diğer mahallelerimize de yapacağız. Bu işler her türlü yapılır, ama ilçe ve mahalle
sakinleri olarak yapılan bu işlere sahip çıkmanız lazım. Bu tür hizmetler yapılmasına rağmen
vatandaşlarımız sağda, solda oturursa ben şahsen gücenirim. Böylesi hijyenik mekanlarda
gelin çayınızı, kahvenizi için. İnşallah bu güzel mekan sizlere hayırlı olur." dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, Büyükşehir Belediye Yasası'nın ardından
köylerin mahalle vasfını kazandığını belirterek, "Belediye Yasası çıkana kadar, bir çok
eksiklikler tamamlanamıyordu. Ama artık bundan sonra, kanalizasyon, yol, su ve okul gibi
ilçelerin ve mahallelerin ne ihtiyacı varsa Büyükşehir Belediyesi tarafından kolaylıkla
yapılıyor. Hala bazı eksiklikler olabilir, ama başlamak bitirmenin yarısıdır. Bizde kalan
eksiklikleri tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Bu Türkmen Evi'ni de başkanımız
iyi bir gelenek haline getirdi. Buranın hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından AK Parti heyeti ve Kaymakam, Belediye başkanı Türkmen Evi'ni
gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Heyet buradaki açılışın ardından da Akkışla ilçe
başkanlığını ziyaret edere, teşkilat mensupları ile bir araya geldi.
AK Parti heyetinin diğer ziyareti de, Sarıoğlan ilçesi oldu. Heyet burada ilçe teşkilatına
gelerek, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililerle bir araya geldi.
İlçe binasında teşkilat mensuplarına hitap eden, MKYK Üyesi Yaşar Karayel, Darbe
Anayasası'nın bir an önce değiştirilmesi gerektiğine değindi. Bir çok darbe girişimleri
olduğunu ve 28 Şubat'ında bunlardan birisi olduğunu belirten Karayel, şunları söyledi:
"Omuzu kalabalık askerlerin ve şöhretli generallerin, Türkiye'ye vermiş olduğu zararlar
kaldırılamaz boyutlara gelmişti. Türkiye'ye o dönemde 200 milyar doların üzerinde zara
verdiler. 25 tane banka battı. Onunla birlikte tüm borçlar bu milletin üzerine yüklendi. Bu
yüzden Türkiye'nin başının en büyük belası, Darbe Anayasasıdır. 1980'deki darbecilerin
yapmış olduğu anayasa, artık Türkiye'yi idare etmeye yetmiyor. Onun için yeni bir anayasa
kesinlikle şart. Bizde bu irade var. Merkez Karar ve hükümetimizde bu işlerle ilgili neler
yapılması gerektiği konusunda arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bunlar olursa,
memleketin hayrına olur. Bu millete dar gelen anayasa değişmiş olur."

Heyet buradaki programın ardında da son olarak, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman
Yıldız'ı makamında ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16467.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Kayseri'de şubat ayında termometreler 27
dereceyi gösterdi
Kayseri'de hafta başından beri etkili olan sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın
ederken, termometreler de 27 dereceyi gösterdi.
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Kayseri'de geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar ve sağanak yağış, yerini sıcak havaya bıraktı.
Termometrelerin zaman zaman 25 derece gösterdiği kentte, havanın güzel olmasıyla beraber
vatandaşlar da soluğu parklarda aldı. Bazı vatandaşlar parklarda bulunan banklarda zaman
geçirirken, bazıları da sıcak havayı fırsat görerek aileleriyle birlikte dolaştı.
Hava sıcaklığının artmasıyla beraber serinlemek için parklara geldiklerini söyleyen
vatandaşlar, sıcak havayı özlediklerini ama çiftçiler için de yağmur yağmasını istediklerini
kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16468.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

KİMDER’den velilere Kur'an-ı Kerim ve Siyeri Nebi Dersini seçin çağrısı
Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) seçmeli din dersleri konusunda basın
açıklaması düzenleyerek velilere çağrılarda bulundu.
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Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde gerçekleştirilen basın açıklamasına İl Müftüsü Şahin güven
ve Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleri katıldı.
Kimder Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu tarafından yapılan basın açıklamasında “Kayseri
İmam Hatip Mezunları Derneği olarak eğitimin her alanında söz sahibi olmaya ve yaptığımız
çalışmalarla gençlerimizi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz” dedi.
‘2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ilkokul 4. Sınıf, orta okul, lise öğrencileri
ve velileri için en önemli nokta ‘seçmeli dersler’ konusuydu’ diyen Yurtlu, şunları söyledi:
“Genç yavrularımızın din, ahlak ve değerler dünyamızdan kopmaması adına Temel Dini
Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı, Kur’an-ı Kerim ve Arapça derslerini tercih etmeleri
hususunda onları teşvik etmeliyiz. Ahlaklı bir toplumun yolu ahlaklı bireylerden geçer. Ahlak
eğitimi ise Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatından örneklerin etkili ve cazip bir
biçimde teşvik edilmesiyle mümkündür. Kötü alışkanlıklar, bağımlılıklar, zararlı arkadaşlar
gibi faktörlerle çevrelenmiş bir sosyal yapıda ayakları yere sağlam basan ve doğru ile yanlışı
ayırt edebilen bireyler yetiştirmenin en önemli dayanaklarından biri de hiç şüphesiz doğru din
eğitimidir. Dinimize ait bazı pratik uygulamalar için gerekli olan bilgi ve becerileri küçük
yaşlarda çocuklarımıza kazandırmak gerektiğinin bilincinde olmalıyız.”
Seçmeli din dersleri konusunda ailelere çağrıda bulunan Yurtlu,” Geleceğimizi emanet
edeceğimiz çocuklarımızı güvenli bir şekilde geleceğe taşımak için sahip olmaları gereken
medeniyet tasavvurunu inşa etmemiz gerekiyor. Bugün okul sıralarında kendilerine sunulan
bilgileri tertemiz bir zihin ile özümseyen genç dimağlar sayesinde hayalini kurduğumuz
medeniyet tasavvuruna ulaşacağız anne babalar Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in
Hayatı Kur’an-ı Kerim ve Arapça derslerini seçmekle sadece bir ders seçmiş oluyorlar.; aynı
zamanda çocuklarımızın ve milletimizin geleceğini de seçmiş oluyorlar” şeklinde konuştu.
19 Şubat Cuma gününe kadar seçmeli derslerin seçiminin gerçekleştirileceğini belirten İl
Müftüsü Şahin Güven ise “Gelecek yıldan itibaren çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim eğitimi,
Peygamberimizin Hayatı isimli dersin alınması Temel Dini Bilgiler isimli derste
çocuklarımızın temel dini bilgilerini almaları ve aynı zamanda da yabancı dil olarak Arapça
dilini tercih etmeleri bizim de müftülük olarak teşvik etmiş olduğumuz bir husustur. Aileler
olarak çocuklarımızın okullarda Kur’an-ı Kerim eğitimi almalarını dini değerlerle
yetişmelerini düşünüyorsak eğer bizler de veliler olarak bunun üzerinde durmalı ve bilinçli
tercihlerde bulunmak durumundayız” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16469.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Şimdi yaraları sarma zamanı
Kayseri İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi’nin birlikte yürüttüğü yardım
kampanyası dahilinde şehrimizde 4 tır dolusu ihtiyaç malzemesi toplandı. Gıda ürünlerinden
oluşan malzemeler dualar eşliğinde gönderildi.

16 Şubat 2016 Salı 17:58

Başta Bayırbucak Türkmenleri olmak üzere Suriye ve Iraktaki mağdur olan mültecilerin ve
ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör olaylarından etkilenenlerin temel
ihtiyaçlarının karşılanması için Diyanet İşleri Başkanlığı’nca “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı”
adıyla başlattığı yardım kampanyasına Kayseri’den de destek yağdı.
Yardım kampanyası için Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlenirken, Vali Yardımcısı
Erdoğan Aygenç, İl Müftüsü Şahin Güven, bazı ilçe müftüleri ile sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri hazır bulundu.
Müftü Güven kampanyanın hassasiyetine değindi
Törenin açılış konuşmasını İl Müftüsü Şahin Güven yaparak kampanyanın hassasiyetine
değindi. “Yaklaşık olarak il genelinde yaklaşık 433 bin lira nakit toplanarak Türkiye Diyanet
Vakfı Genel Müdürlüğü’ne gönderildiğini dile getiren Güven; “Bu paralar başta Bayırbucak
Türkmenleri olmak üzere, sınır içerisindeki ve dışındaki Suriyeli kardeşlerimizin
ihtiyaçlarında kullanılacak. Bununla birlikte 3 tır gıda malzemesi toplandı. Diğer yandan 1 tır
dolusu gıda ise Sarıoğlan ilçemizde toplandı. Toplamda 4 tır oldu. Emeği geçen herkesi
kutluyorum. Bu hayır kampanyalarının devam etmesini umuyorum” dedi.
Aygenç: Kayserililer yardımseverlikte yarışıyor
Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç ise Kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek;
“Kayserili vatandaşlarımızın ortadaki tabloya seyirci kalmamalarını görmek bizleri mutlu
ediyor. Yardımların çoğalmasını temenni ediyorum. İnşallah bölgedeki karışıklık bir an önce
giderilir ve bu tür yardımlara gerek kalmaz. Huzurlu bir hayata kavuşmaları bizim en büyük
temennimiz. Komşu ülkede kirli bir savaş var. Bölge insanı Türkiye’yi dost bilip bize
sığınıyor. Bizler de devlet olarak imkanları seferber etmek zorundayız. Kayserililerin bundan
sonra da bu tür kampanyalara destek vereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından gıdadan oluşan 4 tır dolusu yardım malzemesi dualar eşliğinde
bölgeye gönderildi.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16470.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Eğitim Bir-Sen'den 'Ahde Vefa Gecesi'
Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi tarafından 'Ahde Vefa Gecesi’ düzenlendi.
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Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi tarafından, kuruluşundan bugüne kadar Kayseri
Şubesi’nde görev alan emekli ve görev devam eden üyeler için Ahde Vefa Gecesi düzenlendi.
Düzenlenen gecede konuşan Şube Başkanı Aydın Kalka, sendikanın tarihi ve çalışmaları
hakkında geceye katılanlara bilgi verdi. Kalkan, “Temel mücadelemiz, herkesin özgürce,
kardeşçe ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi mücadelesidir. Bunu sadece kendi
ülkemiz için değil, tüm dünya insanları için talep ediyor ve bunun mücadelesini veriyoruz. İki
gün önce 24. yılımızı genel merkezde 10. Büyük Türkiye Buluşması’nda uluslararası 15

ülkeden 36 eğitim sendikasının başkanlarının katıldığı büyük bir toplantı gerçekleştirdik.
Ülkemizde emek mücadelesine dair değerli kazanımlar üreten güçlü bir sendika olduk.
Ülkemizin demokratikleşmesi, özgürlük alanlarının genişlemesi için ter akıtıyoruz” diye
konuştu.
Toplantıya emekliye ayrılan üyelere plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16471.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Arabaşı Bahane, İstişare Şahane
Kayseri Şeker yöneticileri yorucu ve verimli geçen bir üretim sezonunun ardından kış
akşamlarını da köyleri ziyaretle geçiriyor. Zaman zaman gazetecilerin de davet edildiği
ziyaretlerde ev sahibi pancar üreticileri misafirlerine arabaşı ikramında bulunuyorlar.
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Köy ziyaretlerini değerlendiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay “Büyük Kayseri Şeker ailesi olarak ziyaretlerimizi sürdürüyor, hem arabaşı hem de
uzun kış gecelerini sohbetle değerlendirme geleneklerimizi yaşatıyoruz. Üstelik çiftçilerimizin
en boş zamanlarını istişare ile değerlendiriyor, onlarla daha çok kaynaşıp bütünleşiyor,
böylece bir taşla birkaç kuş birden vurmuş oluyoruz. Arabaşı bahane, sohbet ve istişare
şahane!” diyor.
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de
katıldığı oldukça samimi ve sıcak bir havada geçen oturmalarda köy muhtarları ve çevredeki
diğer pancar üreticisi çiftçiler de bulunuyor. Hüseyin Akay’ın evin çocuklarına çeşitli
hediyeler sunmasıyla başlayan ziyaretler esnasında zaman zaman çiftçiler tarafından şiirler
okunuyor, saz çalıp türküler söyleniyor.
Kayseri Şeker çiftçiye itibar kazandırdı
Ziyaretler esnasında görüşlerini ve taleplerini dile getiren pancar üreticileri Başkan Akay’a
teşekkür ederek “tarımda en iyi, en kazançlı ürün pancar oldu. Sayenizde çiftçi itibar kazandı,
kredibilitesi arttı. Eskiden bize veresiye pulluk bile vermezlerdi. Kimse pancarın yüzüne
bakmazdı. Zira sattığımızda ‘acaba paramızı alabilecek miyiz?’ korkusu yaşardık. Şimdi ise
pancar birinci ürünümüz oldu ” diyorlar.
Gazetemizden arkadaşlarımızın da davetli olduğu ziyaretler esnasında görüşlerini aldığımız
üreticiler “çiftçiyle bu kadar kaynaşan Başkan ve yönetim görmedik. Bu yüzden Başkanımız
aday adaylığını açıkladığında milletvekili seçilmemesi için çok dua ettik” şeklinde
konuşuyorlar.
Yorgunluk değil terapi
Akşam ziyaretlerinin yorgunluklarını artırmadığını tam aksine terapi gibi geldiğini belirten
Genel Müdür Benli ise “biz işimizi ve çiftçimizi seviyoruz. Borç batağında bulunan ve
kurumsal olmayan bu müesseseyi hep birlikte ayağa kaldırdık” diyor.
Hüseyin Akay da yaptığı konuşmalarda en çok şunları vurguluyor;
Çiftçimizi Avrupa seviyesine çıkartacağız!

“Zor şartlarda çalışıp üreten çiftçimize hizmet etmek milli bir görevdir. Biz bu şerefli görevi
en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Hizmet üretirken bir yandan da her türlü şer cephesiyle
mücadele ediyoruz. Çiftçimiz ‘artık yeter!’ diyene kadar hizmete devam edeceğiz.
Ciromuz hep artar ama üründen elde ettiğimiz karlılık her sene azalır. Geldiğimizde kar yüzde
11’lerdeydi. Şimdi yüzde 4’e düştü. Çünkü biz kazandığımızı çiftçimizle paylaşıyoruz. Buna
rağmen en yakın rakibimize iki kat fark atıyoruz.
İnşallah Orta Anadolu çiftçisi en çok üreten ve en çok kazanan olacak. Artık çiftçimiz
Avrupa’dakilerle kıyaslanacak. Onları Avrupa’daki meslektaşlarının düzeyine çıkartacağız.
En ucuz şekeri biz üretiyoruz. En çok kar ettiren, en yüksek fiyatı veren de biziz. Avrupa ile
rekabete en yakın şeker fabrikasıyız.”
(Rıfat Yörük)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16472.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

“İyi tarım” yükselişte
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’de iyi tarım
uygulamalarının giderek geliştiğini belirterek, 2014 yılı itibarıyla bu yöntemle yapılan
üretimin 4 milyon 151 bin 661 tona yükseldiğini bildirdi. Bayraktar, iyi tarım uygulamalarıyla
çevre, hayvan ve insan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretimin yapılması, doğal
kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve gıda güvenilirliğinin
sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.
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Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, birim alandan daha fazla ürün alabilmek için tarımda
kimyasal girdilerin kullanıldığı konvansiyonel üretimde, kimyevi gübrelerin bilinçsiz ve aşırı
kullanılmasının, ekolojik denge ile çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin
görülmeye başladığını anımsattı.
Bayraktar, bu nedenle özellikle gelişmiş ülkelerin, çevre, hayvan ve insan sağlığına zarar
vermeyen üretim modeli arayışı içine girdiğini ifade ederek, bu arayış sonucunda ortaya çıkan
iyi tarım uygulamalarıyla çevre, hayvan ve insan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretimin
yapılması ile doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve gıda
güvenilirliğinin sağlanmasının amaçlandığını kaydetti. İyi tarım uygulamalarının bugün dünya
ticaretinin de gündeminde yer aldığına ve büyük perakendecilerin üreticilerden kaliteli ve
güvenilir ürün talep ettiğine dikkati çeken Bayraktar, "Türkiye’de iyi tarım uygulamaları
giderek gelişiyor ve yaygınlaşıyor. 2014 yılı itibarıyla iyi tarım uygulamalarıyla yapılan
üretim 4 milyon 151 bin 661 tona yükseldi" ifadesini kullandı.
İç Anadolu % 4.6
İyi tarım uygulamalarıyla üretimde, en büyük paya yüzde 61 ile Akdeniz Bölgesi sahip
olurken, onu yüzde 27,8 ile Ege, yüzde 4,6 payla İç Anadolu, yüzde 2,8 ile Marmara, yüzde

2,2 payla Güneydoğu Anadolu, yüzde 1,5 payla Karadeniz ve yüzde 0,1 payla Doğu Anadolu
bölgeleri izledi.
İyi tarım uygulamalarıyla en çok yaş sebze ve meyve ile mısır, pamuk, çeltik, buğday, arpa ve
tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin yapıldığı belirtilirken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nca yürütülen İyi Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi ve bu alanda
yürütülen projeler sayesinde sektöre sağlanan desteklerle iyi tarım uygulaması yapan üretici
sayının da her geçen yıl arttığı belirtiyor.
"Dekarda meyve sebze üreticilerine 2015 için 50 lira, örtü altına 150 lira"
Genel Başkan Bayraktar, iyi tarım uygulamaları yapan meyve-sebze üreticilerine 2015 yılı
için dekar başına 50 lira, örtü altında iyi tarım uygulamalarını yapan üreticilere ise 150 lira
ödenmesinin kararlaştırıldığına dikkati çekerek, geçen yıl süs bitkileri ve tıbbi ve aromatik
bitkilerin de destekleme kapsamına alındığını anımsattı.
Başvurular 17 Mart’ta sona erecek
Bu alanda iyi tarım yapan üreticilere dekar başına 100 lira ödenmesinin kararlaştırıldığını
hatırlatan Bayraktar, 3 Şubat'ta başlayan iyi tarım uygulamaları desteği başvurularının 17
Mart'ta sona ereceğine işaret etti.
İyi tarım uygulamaları ödemelerinin meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki
ürünlerinde yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin Çiftçi Kayıt
Sistemi’ne (ÇKS) işlenmesi sonucu, desteğe tabi alanın hesaplanarak yapılacağını belirten
Bayraktar, "Verilen destekler, sektörün gelişmesi, bin bir emekle bu üretimi yapmaya çalışan
üreticilerimiz açısından sevindiricidir" ifadesini kullandı.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16473.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Kayserili ihracatçı ürün çeşitliliğini artırmalı
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş iş adamlarına çağrı da bulunarak; “Artık Kayserili ihracatçı
ürün çeşitliliğini artırmalı. Daha nitelikli, daha al benisi olan, tercih edilen ürün ortaya
çıkarmalı” dedi.
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Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş,” Kayseri dayanıklı tüketim malları üreten bir il. Birim başına
yüksek nakliye bedelleri ödeyen bir il . Kayseri’nin bir kere pahada ağır, Rekabeti yüksek,
Katma değer yönünden yeterli bir ürün konumuna geçmesi gerekir. Kayseri şu anda hem
dayanıklı tüketim mallarında hem de mobilya imalatı konusunda Türkiye’de önder illerden
birisi. Ama mobilyanın kilogram ihracat fiyatı belli. Kayseri nüfus bakımından Türkiye’nin
10. İli. İhracat sıralamasında ise 12. sırada. Kayseri bu işi iyi bir noktaya doğru götürebilmeli.
Türkiye, nüfusunun iki katı kadar ihracat yapıyor. Kayseri ancak nüfusu kadar ihracat
yapıyor. Ya da nüfusunun 1. 25 katı kadar yapıyor. Yani artık Kayserili ihracatçı ürün gamını
değiştirmeli. Daha nitelikli ürün, daha albenisi olan ürün, tercih edilen ürün haline getirmesi

gerekli diye düşünüyorum. Tasarıma büyük destekler veriyoruz. Gelişmeye çok önemli
destekler veriyoruz. Arzu ederdim ki yurt dışındaki desteklerden Kayserili firmalarımız
faydalansın. İnşallah önümüzdeki günlerde Kayseri’yi yurt dışına tanıtacak bir takım
faaliyetler yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
2016’da büyüme bekliyoruz
“Bize muadil ülkelerde beklentinin 0’a yakın olduğunu görüyoruz. Bu bizim için önemli.
2015 bizim için daha zor geçti. Ama buna rağmen ihracatımız parasal olarak düşmesine
rağmen miktar bazında %2 arttı. İthalatımız yine parasal olarak düştü ancak miktar bazında
%1.8 arttı. Yani ihracatımız parasal olarak %8.7 azaldı, ithalatımız ise %14.4 azaldı parasal
olarak. İhracat %2 arttı miktar olarak, ithalat %1.8 arttı miktar olarak. Aradaki %8.7 ile %14.4
arasındaki fark bizim Euro bölgesinden daha çok ithalat yaptığımızın göstergesi. Bizim yurt
dışında 50 milyar dolara yakın sermayemiz var. Yurt dışına gittiğinde oradan gayrimenkul
alan iş adamlarımız var. Yani şunu diyorlar “Türkiye hiçbir tarafa gitmesin, Türkiye’ye de
kimse gelmesin. Kapalı bir ülke olalım” diyorlar. Bunu diyenleri yadırgıyorum.“
2015 yılının ekonomik anlamda zor bir yıl olduğuna vurgu yapan Elitaş 2016 yılında ise
Türkiye ekonomisinde hissedilir oranda büyüme beklediklerini söyledi.
İMF’nin 2016 yılında Türkiye’de %3.5’in üzerinde bir büyüme hesapladığını anlatan Elitaş
şunları söyledi:
Rusya-Türkiye ekonomik ilişkilerinin bozulmasının ardından, Türkiye'nin çevresindeki
ülkelerle ekonomik bağlarını daha da güçlendirmesinin yanı sıra yeni pazarlar arayışı içinde
bulunduğuna da dikkati çeken Bakan Elitaş, şöyle devam etti:
"İran'a uygulanan izalosyon ve ambargo kaldırıldı. En yakın zamanda İran'a da bir ziyaretimiz
olacak. Her iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin
etrafında ticaretini genişletebileceği 56 ülke var. Ruysa-Türkiye ekonomik ilişkilerine gelince,
Ticaret, kurallarına göre yapılır. Ticarete duygusal düşünceler karıştırılmamalıdır. Askeri
konuları, o konudaki askeri yetkililer yapar, siyasi konuları siyasetçiler yapar, ticareti de
ticaret erbabı yapar. Ticari ilişkilere, diğer konuları karıştırmamak gerekir."
Daha önce Erciyes’te Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılacağı ve 19 Şubat'ta
yapılması düşünülen "3'lü Bakanlar Zirvesi" ertelendiğini hatırlatan Bakan Elitaş buna karşın
Şili İşadamları Zirvesi ve Alman İş Konseyi toplantısının Erciyes Dağı'nda düzenleneceğini
açıkladı.
Şili ve Alman işadamları zirvesi
Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir programı nedeniyle bu zirveyi erteledik. Buna
karşın Şili, işadamları zirvesini ve Türkiye- Almanya İş Konseyi Toplantısı'nı Kayseri'de
yapacağız. İki önemli ticari zirveyi de Erciyes'te yapmaya karar verdik. Bizim gözbebeğimiz
Erciyes'i dünyaya tanıtmamız gerekiyor” dedi.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16474.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

365 gün yeşil alanlar oluşturulacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe sınırları içerisinde yer alan park, bahçe
ve yürüyüş yolarına suni çim alımı ve ekimi işinin ihale ile yaptırılacağını bildirdi.

17 Şubat 2016 Çarşamba 12:38

Melikgazi Belediyesi olarak yeşil ve doğaya önem verdiklerini bu neden ile yeşil bir çevre
için her yıl binlerce fidanı toprak ile buluşturduklarını, park ve bahçeleri çim ekimi
gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, yeni bir uygulama ile bundan
böyle pilot bölge seçilen alanlarda suni çim ekimini yapacaklarını belirtti.
Suni çim ekimi sonrası bu alanlarda bakım, sulama ve gübreleme çalışmasının
yapılmayacağını böylece bu tür giderlerin de oluşmayarak tasarruf sağlanacağını ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"Kayseri ilimiz bulunduğu coğrafi yapı nedeni ile yazları sıcak ve kurak kış ayları ise sert ve
uzun olmaktadır. Bu neden ile tarım takvimi kısadır. Dolayısı ile özellikle çimlerin uzun
dönemde verimli olması oldukça zor olmaktadır. Yaz aylarında sulanması hem maliyetli hem
de kısıtlı su birikimine neden olmaktadır. Belediye olarak birçok yerde başarı ile uygulanan
suni çim işini uygulayacağız. Sonuç itibari sulamadan, gübrelemeden ve batım masraflarını
yok ettiğimiz gibi 12 ay 365 gün yeşil alanlar oluşturmuş olacağız. Suni çim alımı ve ekim işi
için 29 Şubat 2016 günü Belediye Encümen Salonunda ihale yapılacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16475.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Kapalı Çarşı’nın çatısında volta atmak…

17 Şubat 2016 Çarşamba 17:08

“Kapalı Çarşı diyip de geçme; / Kapalı Çarşı, /Kapalı kutu.” der Orhan Veli Kanık “Kapalı
Çarşı” şiirinde… Kayseri’nin Kapalı Çarşı’sı da kapalı kutu gibidir. İçinde çok hikayeler, çok
gizemler barındırır.

Tıpkı akşam saatlerinde çatısında volta atıp hararetli hararetli sohbet eden bu gençler gibi…
Siz siz olun “Kapalı Çarşı” deyip de geçmeyin!
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16476.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu’nu anıyor
İzmir’de PKK yanlılarınca öldürülen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi ve Ülkü
Ocakları Ege Üniversitesi Temsilcisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu vefatının 1. yıldönümünde
Kayseri’de anılıyor.

17 Şubat 2016 Çarşamba 17:29

Kayseri Ülkü Ocakları tarafından bu akşam saat 18:30’da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilecek anma programında fotoğraf sergisi açılacak, kısa film ve
tiyatro gösterileri gerçekleştirilecek ve konuşmalar yapılacak.
Fırat’ın destanı
Bu akşamki “Fırat’ın Destanı” başlıklı anma programı kapsamında Ülkü Ocakları tarafından
Kayseri şehir merkezinde de hafta boyunca geniş bir tanıtım kampanyası gerçekleştirildi.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16477.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Kayseri elektrikli otobüsle tanıştı
Doğalgazlı otobüslerle dünyanın en çevreci otobüs filosundan birisine sahip olan Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, şimdi de elektrikli otobüs filosu kurmaya hazırlanıyor. Ankara’dan
deneme amaçlı getirilen % 100 çevre dostu TCV marka elektrikli otobüs şehrimizde birkaç
gündür boy gösteriyor

18 Şubat 2016 Perşembe 13:49

Türkiye’de yakın zamanda kullanımına geçilen ve ilk etapta Ankara, İstanbul, İzmir, Konya
gibi büyükşehirlerde toplu taşımada kullanılmaya başlanan elektrikli otobüs, birkaç gündür
şehrimizde de görülmeye başladı.
1 ay deneme süresi var
Kayseri Ulaşım A.Ş. yetkilileri tarafından deneme amaçlı olarak şimdilik 1 tane getirilen
çevre dostu otobüs test sürüşlerini gerçekleştiriyor. Yaklaşık 1 aylık bir deneme sürecinden
geçirilecek olan otobüsün, performans testini geçtiği takdirde alımına başlanacağı öğrenildi.
6 saatte şarj oluyor
6 saatte şarj olan ve yaklaşık 250 km yol kat eden elektrikli otobüsler yılda 5 bin 200 ağacın
sağladığı oksijenin yok olmasını önlüyor. Aküsü 5 saatte tam olarak dolarken 900 varil petrol
tasarrufu ile yakıtta yılda 170 bin lira da tasarruf sağlıyor. Km’deki maliyeti ise 30 kuruş
Şu an yalnızca bir tane olan elektrikli otobüs birkaç gün daha Kiçikapu-Billur Bağları
arasında çalışacak.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16478.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Yetim burslarından banka kesintisi kaldırıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vakıfbank’ın hesap işletim
ardından olumlu gelişmeler
bilgiye göre önümüzdeki
yapmayacak.

tarafından yetim ve muhtaç öğrencilere verilen burslardan
ücreti adı altında yaptığı kesintileri manşetten duyurmamızın
yaşandı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığımız
aydan itibaren burs alan öğrencilerden Vakıfbank kesinti
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Bilindiği üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden burs alan yetim ve muhtaç öğrencilerin banka
hesaplarından işletim ücreti alınmasını bir süre önce “yetim hakkı” yenmesi olarak gündeme
getirmiştik. Manşetimizden duyurduğumuz Vakıfbank’ın bu haksız uygulaması büyük
tepkilere yol açmıştı.
Memnuniyetle karşılandı
Öğrencilerin duruma itirazıyla ortaya çıkan olay sonrasında haber ekibimiz durumu Vakıflar
Bölge Müdürlüğü yetkililerine iletmiş ve konunun çözüme kavuşturulacağı konusunda bilgi
almıştı.
İlk kez gazetemiz sütunlarından duyurduğumuz haberin ardından harekete geçen yetkililer
duruma el koydu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinin Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile
yaptığı yazışmalar sonrasında önümüzdeki aydan itibaren söz konusu hesaplardan artık kesinti
yapılmayacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre burs ücreti alan öğrenciler artık bankaya gittiklerinde kesinti ile
karşılaşmayacak. Bu gelişme öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Haber: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16479.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Eski çalıştığı işyerini soydu
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde eski kargo çalışanı ve iki arkadaşı, güzergahını ve içinde
kıymetli eşyaların bulunduğunu bildikleri kargo aracını bir plan yaparak soydu. Gözaltına
alınan zanlılardan H.K.'nın yapılan sorgusunda, kargo firmasının eski çalışanı olduğu ve bir
süre önce işten ayrıldığı ortaya çıktı.

18 Şubat 2016 Perşembe 14:03

Edinilen bilgiye göre 25 Ocak tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde
bir kargo şirketinin içinde yaklaşık 40 bin TL değerinde kargo bulunan aracının çalındığı,
aracın soyulduktan sonra Argıncık bölgesinde terk edildiği öğrenildi.
Güvenlik kameraları ele verdi.
Yapılan ihbar sonrasında Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü
Hırsızlık Büro Amirliği ile Oto Hırsızlığı ekiplerinin ortak yaptığı çalışmalarda aracın
çalındığı ve terk edildiği bölgede 20 kilometrelik güzergah incelendi. Kargo aracının
güzergahında bulunan bütün güvenlik kamera görüntüleri polis ekipleri tarafından titizlikle
izlendi. Çalışmaların başlamasından 12 gün sonra olayın şüphelileri oldukları belirlenen H.K.
(33) ile birlikte arkadaşları B.U. ve A.T. evlerinde gözaltına alındı. Şahıslar yakalanınca
büyük şaşkınlık yaşadı.
Soyguncu, eski kargo çalışanı çıktı
Gözaltına alınan zanlılardan H.K.'nın yapılan sorgusunda, kargo firmasının eski çalışanı
olduğu ve bir süre önce işten ayrıldığı ortaya çıktı. Zanlıların alınan ifadelerinde H.K.'nın
kargo şirketinin eski çalışanı olduğu ve kargo araçlarının güzergahlarını ve hangisinde değerli
eşyaların bulunduğunu bildiği ve soygunu gerçekleştirmek için anlaştıkları öğrenildi.
İşsiz oldukları öğrenilen zanlılar H.K., B.U. ve A.T.'nin kiraladıkları araçla birlikte, içinde
yaklaşık 40 bin TL değerinde kargo bulunan aracı uzun süre takip ettiklerini ve şoförün
dalgınlığından faydalanarak kargo aracını çaldıklarını itiraf ettikleri bildirildi.
Eşyaları satarak eski müdürüne borcunu ödemiş
Soygunu gerçekleştiren zanlılardan kargo şirketinin eski çalışanı H.K.'nın, kargo şirketinin
şube müdürüne 2 bin TL borcu olduğu ve bu borcunu soydukları kargo aracındaki malları
satarak ödediği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 3 zanlı,
çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16480.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Altınlarla kaçmaya çalışan Suriyeli gelin
otobüste yakalandı
Felahiye’de Evlendiği adama altın aldırdıktan sonra ‘tuvalete gideceğim’ diyerek ortadan
kaybolan Suriyeli kadın, İstanbul’a gitmek için bindiği otobüste yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre Felahiye ilçesinde oturan 48 yaşındaki H.A. ile Suriyeli 56 yaşındaki
A.J.’nin evlendikleri öğrenildi. Çiftin Kayseri merkezinde kuyumcuların bulunduğu
Kazancılar çarşısından altın ve giysi aldıktan sonra, Suriyeli A.J.’nin ‘Tuvalete gideceğim’
diyerek altın ve paralarla ortadan kaybolduğu bildirildi.
Dolandırıldığını anlayan H.A.’nın polis ekiplerine haber vermesi üzerine Asayiş Şube
Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı güven timleri
tarafından Suriyeli A.J. İstanbul’a gitmek için bindiği otobüste yakalandı. A.J.’nin yapılan üst
aramasında 3 adet burma bilezik, bir adet telefon, 8 bin TL ve 40 Euro ele geçirildiği
bildirildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu A.J., sorgusunun ardından
Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16481.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Mimarlar Odası: Dikey yapılaşmayı doğru
bulmuyoruz
Eda Velibaşoğlu yaptığı basın açıklamasında gazetemizin gündeme getirdiği dikey yapılaşma
hakkında konuştu. Velibaşoğlu, dikey yapılaşmanın bazı bölgelerde kaçınılmaz olduğunu
ancak şehrin tamamının dikey olarak yapılaşmasını doğru bulmadığını söyleyerek “şu anda
Kayseri imar planına baktığımızda yatay yapılaşma yerine dikey yapılaşma öngörülüyor”
dedi.
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TOKİ ise resmi internet sitesinde yayınladığı yeni projelerinde dikey yapılaşma yerine yatay
yapılaşmayı ve yerel dokuyu önceleyen projeleri ile dikkat çekiyor. TOKİ bu çalışmanın ilk
örneğini Nevşehir Ürgüp Konutları’nda uyguladı.
Rant olarak bakmamalıyız
Basın mensupları ile bir araya gelen Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Eda
Velibaşoğlu, dikey yapılaşma hakkında açıklamalarda bulundu. Velibaşoğlu, şehrin
tamamının dikey yapılaşmasını doğru bulmadıklarını söyleyerek, “Belli yerler dikey
yapılaşma için ayrılabilir. Ama bizim yatay yapılaşmayı da desteklememiz gerekiyor. Şu anda
Kayseri imar planına baktığımızda yatay yapılaşma yerine dikey yapılaşma öngörülüyor.
Sıkışık yapılarda bunu yapmak kaçınılmaz. Ama imara açtığımız yeni bölgelerde bu planlar
şimdi elimizdeyken buralara yatay yapılaşmayı öngörmeliyiz. Yatay yapılaşmada önemli olan
insanlar için hizmettir. Bizim buna rant olarak bakmamamız lazım. İnsanlar burada kendisine
gerçekten nasıl hisseder. Birbiriyle ilişkilerini nasıl sıcak tutabilir. Bunu düşünmeliyiz” dedi.
Kentler paylaşım için kuruluyor
Kentin bir sosyal paylaşım alanı olduğunu vurgulayan Velibaşoğlu, “İnsanlar komşularını
tanımıyor ve onlarla bir şey paylaşmıyorsa, iyi ve kötü günlerinde komşularının kapılarını
‘çalıp ne yapıyorsun? Nasılsın?’ demiyorsa o zaman bunun anlamı yok ki. Kentte niye
beraber yaşıyoruz? Kentler paylaşım için kuruluyor. Tüm mimarlar olarak yapılan bu
paylaşımı savunmalıyız. Biz de savunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Şehrimize yön verenler hassas olmalı
Mevcut durumdaki dikey yapılaşmadan rahatsız olduklarını kaydeden Velibaşoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü,
“Bu kadar dikey yapılaşmaya gerek var mı? Bunun gerçekten araştırılması gerekiyor. Biz kent
tartışmalarının ilkini ilk defa kentsel dönüşüm üzerine yapmıştık. Orada Gayri Menkul
Değerleme Kurulu’ndan kişiler gelmişti. Bu kişinin verdiği bilgiye göre % 32 oranında konut
fazlalığı var. Ama biz hala konut üzerinden gitmeye devam ediyoruz. Konut üzerinden
gittiğimizde daha fazla konut üreteceğiz. Bunun maliyetini düşürmek için dikey yapılaşmaya
gideceğiz. İmar planları durmadan değiştiği için belediyelerin aldığı kararlar da her an
değişebiliyor. Bu nedenle şehrimize yön verenlerin daha hassas olması gerekiyor.
TOKİ de dikey yapılaşmadan vazgeçti
TOKİ de hazırladığı yeni konseptlerde dikey yapılaşmadan vazgeçmiş durumda. TOKİ yeni
projelerinde yatay yapılaşmayı ve şehrin dokusunu öngören yerel konseptleri hayata geçiriyor.
TOKİ’nin ana sayfasında konu ile ilgili şunlar yazıyor:
“TOKİ’nin yeni üretim disiplinleri arasında yer alan yerel ve yatay mimari konsept, yeni ve
sağlıklı binaları geleneksel semt kültürüyle birleştirecek mahalle konsepti, yüksek kalite
prensibi temelinde projelere yansıtılıyor.”
Az katlı konut üretimi
TOKİ yeni üretim disiplinlerini ise şöyle belirledi;
• Yerel mimari yaklaşım,
• Az katlı konut üretimini benimseyen yatay mimari yaklaşım,
• Geleneksel semt kültürünün gelişimine zemin hazırlayan mahalle konsepti ile
• Mutlak kalite prensibi,
“Yeni Yerleşimler Yeni Şehirler Projesi” altında tüm şehirlerde hayata geçirilen konut
üretimlerine yansıtılıyor.
TOKİ’den yerel mimari uygulama
Şehrin dokusu ile ilgili çalışmalarını da sürdüren TOKİ ‘Yerel Mimari Uygulaması’na
geçiyor. TOKİ bu çalışmanın ilk örneğini Nevşehir Ürgüp Konutları’nda uyguladı. T.C.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı M. Ergün Turan konu ile ilgili TOKİ’nin ana
sayfasında şu görüşlere yer veriyor;

“Kadim bir coğrafyada büyük bir geleneğin mirasçılarıyız. Mimari alanda bu geleneğin
yeniden yorumlanması ihtiyacı açıktır. Bu bakışla yeni konutlar inşa ederken sadece binalar
inşa etmiyoruz. Yöresel dokudan aldığımız ilhamla, mimari yaklaşımlara çeşitlilik
kazandırıyoruz. Tarih ve coğrafyamızın bize sunduğu mimari zenginliği ‘TOKİ Yerel Mimari
Uygulama’ adıyla projelendirdik. Modern mimari ile yöresel mimarinin izlerini buluşturma
arayışıyla, şehirlerimizi yerel değerleriyle geleceğe taşıyoruz.”
Hem hükümet programında yer alan hem de TOKİ’nin 2023 hedeflerinde bulunan şehrin
dokusuna uygun düşük katlı yapıların hayata geçirilmesi karşısında Kayseri’ye yön verenlerin
tavrının ne olacağı ise merak konusu…
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16482.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Her gün tam sayfa bölge haberleri
Her gün tam sayfa bölge haberleri Kayseri Gündem'de...
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Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kırıkkale'nin yer aldığı tam sayfa
haberleri her gün Kayseri Gündem'de okuyabilirsiniz
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16483.html
Erişim Tarihi: 19.02.2016

Savaştan kaçtı, yaşam savaşı veriyor
Suriye’deki iç savaştan ailesiyle kaçarak Türkiye sığınan 11 yaşındaki Muhammed Gıgı,
Kayseri’de trafik canavarının mağduru oldu. Doktorların “üç gün yaşamaz” dediği talihsiz
çocuk 8 ay boyunca makinaya bağlı olarak yaşam savaşı verdi. Kazada başından aldığı darbe
nedeniyle felç olan Muhammed, direndi ve hayatta kalmayı başardı. Muhammed’in taburcu
olması halinde tedavi ve bakımi için evlerinin ve hayat şartlarının uygun olmaması Gıgı
ailesini düşündürüyor. Aile hayırseverlerin yardımını bekliyor.

19 Şubat 2016 Cuma 10:36

Geçen yıl Ramazan ayının ilk günü bisikletiyle ekmek almaya giden Muhammed
Gıgı, Melikgazi Çorakçılar Mahallesi’nde halk otobüsünün çarpması sonucu hastaneye
kaldırıldı. Başından aldığı darbe nedeniyle beyninde ödem oluşan talihsiz çocuğun kafasında
ve vücudunda kırıklar meydana geldi. Kafa travmasına bağlı olarak uzuvlarını felç nedeniyle
kullanamayan ve ’üç gün yaşamaz diyen’ doktorlara inat 8 aydır komada yaşam mücadelesini
kazanan Muhammed hayata yeniden tutundu. Yoğun bakımdan çıkarak fizik tedavisi devam
eden küçük Muhammed’in yakın zamanda taburcu edileceği bildirildi. Ancak, aile yaşadıkları
evde çocuklarının tedavisini sağlıklı bir şekilde yapamayacağını düşünerek endişelenmeye
başladı.
Bir evde üç aile kalıyorlar
Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Gıgı ailesi, Kayseri’de akrabalarıyla 70
metrekarelik bir evde iki akraba aileyle birlikte kalıyorlar. Ebu Bekir Gıgı ve Fatma Kefa’nın
9 çocuğundan en küçüğü olan Muhammed’in 8 aydır yaşadığı koma halinden çıkmasına
sevinen ailesi, oğullarının taburcu olması halinde ne yapacaklarını kara kara düşünmeye
başladı. Yaşadıkları evlerinde üç aile ve 20 kişinin yaşadığını belirten baba Ebu Bekir Gıgı,
“Oğlumuzun başına gelen olay bütün ailemizi üzdü. Çocuklarım eşim ve ben her gün
Muhammed için dua ettik. Onun başına kazayı veren Allah, oğlumuzu bize bağışladı. Bunun
sevincini yaşıyoruz. Ancak kaza sonrasında oğlumuz felç kaldı. Artık yürüyemeyecek,
koşamayacak. Onun için özel bakım gerekecek. Evimiz çok dar ve üç aileyle 20 kişi
yaşıyoruz. Oğlumuzun hayatta olmasına sevindik, ancak hastaneden eve gönderirlerse tedavisi
ve bakımını biz nasıl yaparız. Allah yardımcımız olsun” dedi.
Haber : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16484.html
Erişim Tarihi: 22.02.2016

Kayseri teröre karşı tek yürek
Milletimizi derinden sarsan Ankara’daki terör saldırısına karşı Kayseri tek yürek oldu.
Şehrimizdeki kurum ve kuruluşların başkan ve yöneticileri saldırıyı lanetleyerek birlik
beraberlik vurgusu yapan açıklamalarda bulundular. Büyükşehir Belediyesi de saldırı
dolayısıyla bu hafta içinde gerçekleştirilecek üç konserini iptal etti.
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MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu: Bunu da aşacağız
Olgun Harputlu, Ankara’da düzenlenen terör saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ankara’da
düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifalar ve acılı ailelere de sabırlar diliyoruz. Bu terör eyleminin başkentin
göbeğinde vuku bulması manidardır. Saldırı doğrudan ülkemize, Türk halkına yöneliktir.
Oluşturulmak istenen kaos ortamı şüphesiz Türkiye'nin aleyhinedir. Bu ve benzer saldırılar
karşısında millet olarak dimdik ayakta duracağımıza olan inancımız tamdır. Terörün dili, dini,
ırkı, mazereti olmaz. Ülkemizin geleceği aydınlıktır. Geçmişte yaşanan fırtınaları nasıl
atlattıysak bunu da aşacağız. Bundan zerre kadar tereddüdümüz yoktur. Milletimizin başı sağ
olsun” ifadelerini kullandı.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü : “Alçakça saldırıyı lanetliyorum”
Ünlü, “Yapılan alçakça ve haince saldırı hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır” dedi.
Terörün ve terörü destekleyenlerin Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Milletinin inancını hiçbir
zaman sarsamayacağına dikkat çeken Başkan Şaban Ünlü, “ Anakara’da Türk Silahlı
Kuvvetlerimizin personelini taşıyan servis araçlarına yapılan saldırı bizi derinden
yaraladı. Saldırıda hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve
yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.
Ülkemizin birlik ve beraberliğini ve huzurunu bozmaya Allah’ın izniyle kimsenin gücü
yetmeyecektir. Hükümetimizin terörle mücadelesinde sonuna kadar destekçisi olmaya devam
edeceğiz” dedi.
Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden: "Terörü lanetliyoruz”
Özden, "Ankara'da ve Diyarbakır'da gerek vatandaşları, gerekse güvenlik güçlerini hedef alan
terör örgütü, ne kadar alçak ve ne kadar hain olduğunu bu olaylarla bir kez daha ortaya
koymuştur. Bu olaylarla birlikte teröre, hep birlikte karşı duracağız. Gün, 'ben Türkiye'yim'
deme günüdür. 'Ben Türkiye'yim' diyerek bu lanetli terör eylemine karşı birbirimize daha çok
kenetlenme günüdür.
Bu vesile ile Ankara'daki ve Diyarbakır'daki terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor,
hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı
sağ olsun." ifadesinde bulundu.
MMO Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener: "Türkiye’yi bölmeye kimsenin gücü
yetmeyecektir"
Fener, "Bölücü ve kanlı terör ölüm saçan yüzünü bir defa daha göstermiş ve milletimiz dün
Ankara’da yaşanan yeni bir vahşi saldırıyla sarsılmıştır. Milletçe acımız büyük, üzüntümüz

derindir. Ankara’nın merkezinde tüm bürokrasiyi hedef almaya kadar giden bu terör
olaylarına ve hain teröristlere en sert cevap biran evvel verilmelidir.
Türk Milletinin kardeşliğini bozmayı, yıllardır şeref ve şanla savunduğumuz vatan
topraklarını bölmeyi hedeflemiş olan hain terör örgütü dur durak bilmeden kalleşçe
eylemlerine devam etmektedir. Hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarını ve bir gün kendi
kanlarında boğulacaklarını bildikleri halde dış mihraklar tarafından beslenen hainler aldıkları
emirleri yerlerine getirmektedir. Terör sorunu siyasi hesapların üstünde tutulması gereken,
partiler üstü çözüm gerektiren bir sorundur. Bu faktörler göz önünde bulundurularak Devlet
yetkilileri bir araya gelerek en güçlü çözümü biran evvel ortaya koymalıdırlar" dedi.
Gönüllü Kültür Kuruluşları Sözcüsü Ahmet Taş: şiddetle kınıyoruz
Taş, yayınladığı mesajda, "Ülkemizin PKK ve diğer terör örgütlerinin saldırıları ile köşeye
sıkıştırılmak istendiği, Suriye’de ki hava bombardımanları sonucu büyük bir sığınmacı
akınıyla karşı karşıya bırakıldığı bir ortamda başkent Ankara’da kanlı bir terör saldırısı
yaşandı. 17 Şubat 2016 Çarşamba günü Ankara’da yaşanan vahşi saldırıda 30’a yakın
insanımız hayatını kaybetti, çok sayıda insanımız da yaralandı. Saldırı sebebiyle devlet ve
hükümet başkanlarımız yurt dışı gezilerini iptal ederek güvenlik zirvesini topladılar. Kayseri
Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak ülkemize derin bir acı yaşatan kanlı Ankara saldırısını
şiddetle kınıyor, terör destekçisi örgüt, devlet ve kurumları tel’in ediyor, saldırıda hayatını
kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz"
dedi.
Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan: Terörü ve terör destekçilerini kınıyoruz
Kalkan, "Terör karanlık ve kanlı yüzünü bu kez Ankara'da gösterdi. Ankara’da askeri servis
konvoyuna yönelik yapılan alçak terör saldırısında çok sayıda şehidimiz var, onlarcası da
yaralandı. Türkiye'mizin birliğine, huzuruna ve bütünlüğüne karşı yapılan terör saldırılarını
kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,
ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" ifadesinde bulundu.
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: İç ve
dış mihraklar amacına ulaşamayacak
Yavuz, Ankara ve Diyarbakır'da ki patlamalarına ilişkin olarak basın toplantısı düzenledi.
Yavuz, "Terörün, şiddetin ülkemizin üstüne çöktüğü bugünlerde ülkemizin başkentinde,
Diyarbakır da ve dahi vatanımızın bu olaylarla karşı karşıya gelen diğer illerinde gerçekleşen
terör olaylarına karşı, sağduyumuzu koruyarak terör ve şiddetin ülkemizden tümüyle sökülüp
atılana kadar birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu
belirtiyor ve teröre karşı bu kararlı mücadelenin devam etmesini istiyoruz. Ayrıca terörün
amacına ulaşamayacağını bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Emniyet teşkilatımıza
güvenimizin tam olduğunu belirtmek istiyorum. Bu elim olaylarla, vahşi saldırılarla
milletimizde korku ve ümitsizlik duyguları uyandırmak, Türkiye’nin huzuruna kasteden terör
çeteleri ile mücadelemizdeki kararlılığımıza darbe vurmak isteyen iç ve dış mihraklar
emellerine asla ulaşamayacaklardır. Başta devlet büyüklerimiz olmak üzere, tüm
politikacıların aklıselimle hareket ederek, teröre karşı tek yürek tek bilek olmalı, birlik
beraberlik ve dayanışmada, terörün üstesinden gelmede en önde yer almalıdırlar. Devlet ve
milletin birlikteliğini ve kararlılığını göstermelidirler" şeklinde konuştu
Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç: Gün birlik ve beraberlik günüdür
Konaç, "Ankara’mızda askeri servis araçlarına, yine hain terör örgütleri eliyle patlatılan
bomba ile 28 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 61 yaralımız halen hastanelerde tedavi
altındadır. Vefat eden insanlarımıza Allah’tan rahmet dilerken, yaralılarımıza acil şifalar
diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun Gün vatanımızın birlik ve beraberliği için birbirimize
sımsıkı sarılma günüdür. Hiç bir fayda temin etmeyen siyasi ve ideolojik kavga zamanı
değildir. Bu kargaşa geçtikten sonra elbette sorumlular ile ilgili hesabın günü gelecektir.
Kimse merak etmesin ki; tarihe ve vicdanlara sorumlular işlenecektir.Ama gün; hep birlikte

teröre ve teröriste karşı dimdik, tek yürek ve tek yumruk olarak lanet etmek günüdür"
ifadesinde bulundu.
MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy: Bölünmeyeceğiz, dağılmayacağız, yıkılmayacağız
Ersoy açıklamasında şunları söyledi: “Ülkemiz kara günleri yaşamaktadır. Türk vatanı bir
avuç soysuzun şiddet kazanına düşmüştür. Türk milleti her gün saldırıya uğramaktadır. Sur,
Cizre derken bombalar Ankara’da patlamaya başlamıştır.
Her yerde masumlar katlediliyor. Milletimiz her defasında can evinden vuruluyor.
Bu olaylar olurken Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ifadesi ile “Devlet şaşkın, hükümet
şaibeli, gelecek ise oldukça sislidir.”
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılara tez elden şifalar temenni ediyoruz.
Milletimizin, TSK’nın ve hepimizin başı sağolsun.
Millet 78 milyondur; ama irade ve imanları birdir. Bedenleri ayrı ayrı, fakat ruhları aynıdır.
Bölünmeyeceğiz, dağılmayacağız, yıkılmayacağız.”
Yozgatlılar Kültür Ve Dayanışma Derneği'nden teröre lanet
Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi. Yozgatlılar
Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Ankara'daki terör saldırısı sonrasında yaptığı
açıklamasında, "Ankara'nın kalbinde kahraman Türk askerlerine yönelik aşağılık terör
saldırısı sonucu 28 kişi şehit oldu. Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza da acil
şifalar diliyoruz. Yüce Türk milletinin başı sağolsun. Sağduyu içerisinde el ele verip terörün
ve işbirlikçilerin emellerini boşa çıkarma günüdür.
Terörün her türlüsünü nefretle şiddetle lanetliyoruz" ifadesinde bulundu.
Büyükşehir üç konseri iptal etti
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan üç konser
Ankara’daki hain terör saldırısı ve şehitlerimiz nedeniyle iptal edildi.
Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde bu akşam Türk Sanat
Müziği Solistler Geçidi programı, 21 Şubat Pazar günü Türk Halk Müziği programı ve yine
21 Şubat Pazar günü Orhan Ölmez konseri yapılacağı duyurulmuştu. Ankara’daki hain saldırı
ve bu saldırının yaşattığı büyük acı ve ardından hain teröre verdiğimiz şehitlerimiz nedeniyle
kültür sanat programlarında değişiklik yapıldı. Alınan kararla üç ayrı konser programı iptal
edildi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şube Başkanı Dr. İsmail Ulusoy: Devletimize ve
ülkemize sahip çıkmaya çağırıyorum
Ulusoy, “17 Şubat 2016 günü saat: 18:33’te Ankara’da meydana gelen, 28 vatandaşımızın
vefat ettiği, 61 vatandaşımızın yaralandığı terör saldırısını lanetle kınıyorum.Milletimize sabır
ve başsağlığı dileklerimi iletirken , yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Yaşanan olayların müsebbibi kim olursa olsun, yapanlar hangi örgütten olursa olsun, bu
yapılanlar karşısında birlik ve beraberliğimizden ödün vermemeli ve dimdik ayakta
durduğumuzu göstermeliyiz. Zaman birlik , beraberlik, dayanışma ve dik durma zamanıdır.
Bir kere daha hain teröristleri lanetle kınarken, milletimize birlik, beraberlik diliyor herkesi
rejimimize, devletimize ve ülkemize sahip çıkmaya çağırıyorum” açıklamasında bulundu.
Kayseri Gündem

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16485.html
Erişim Tarihi: 22.02.2016

MAZLUMDER Kayseri Şubesi’nden ‘Genel
Merkeze’ tepki
MAZLUMDER Kayseri Şubesi, MAZLUMDER Genel Merkezi’nin terör olayları ile ilgili
hazırladığı ve devleti suçlayan raporu reddettiğini açıkladı. Dernek adına açıklama yapan
Şube Başkanı AhmetTaş, “4 Şubat 2016 tarihinde yayınlanan MAZLUMDER genel merkezi
ile Şırnak ve Şanlıurfa temsilcilerinin birlikte hazırladığı MAZLUMDER genel merkezi adına
yayınlanan Silopi’de ki operasyonlar ve PKK saldırıları ile ilgili gözlem ve inceleme raporunu
Kayseri Şubesi olarak kabul edilemez buluyor, sahiplenmiyor, altına imza atmıyoruz” dedi.
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Adaletsiz bir rapor
Taş, “İlgili raporda hendekler kazarak şehirleri yaşanmaz hale getirme, silahlı saldırılar ve
tuzaklı bombalarla okulları, kamu binalarını, sağlık merkezlerini ve hastaneleri yakıp yıkan eli
silahlı ve bombalı PKK elemanlarının saldırıları meşru, vatandaşının güvenliğini sağlama ve
kamu düzenini tesis etme görevini yerine getiren güvenlik güçlerinin operasyonları
gayrimeşru gösterilerek MAZLUMDER’in kurulduğu 1991 yılından bugüne toplumda devam
ede gelen adaletli ve tarafsız duruşu ile zalimin karşısında mazlumun yanında prensibi ayaklar
altına alınmış, gözlemi yapanlar şahsi kaprislerini, devlet ve hükümet düşmanlıklarını, siyasi
anlayışlarını MAZLUMDER camiasına mâl ederek adaletsiz bir temsil örneği
göstermişlerdir” ifadelerini kullandı
Asla kabul edilemez
Taş, raporun faili meçhul odaklarca hazırlattırıldığını kaydederek, “MAZLUMDER’e
yayınlattırıldığı izlenimi veren, hiçbir gerçeğe dayanmayıp tamamen varsayım, iddia, zan,
tahmin ve düşmanlık dolu suçlamaya dayanan rapor değil ucube bir kim yazısı görünümünde
olan ve MAZLUMDER şube ve GYK üyelerinin onayını almadan yayınlanan bu yazıyı asla
kabul edilemez buluyor, sahiplenmiyor, altına imza atmıyoruz. Yazıyı yayınlayanların
MAZLUMDER camiasının hakkını ihlal ettiklerini düşünüyor, camiadan özür dileyerek
helallik almaları gerektiğini MAZLUMDER camiası ve kamuoyuna duyuruyoruz” şeklinde
konuştu.
MAZLUMDER genel merkezin raporu
“Şırnak İli Silopi İlçesi İnceleme ve Gözlem Raporu” adı verilen yazıda MAZLUMDER,
bölgedeki operasyonlar sonrası 100 binlik ilçenin kullanılmaz hale geldiğini, bunun
sorumlusunun ise güvenlik güçleri olduğu iftirasını attı. Teröristlerin kazdığı hendekleri ve
kurdukları barikatları göremeyen dernek araştırmacıları, ilçedeki sokağa çıkma yasağının
keyfi olduğunu ileri sürerek, sivil vatandaşların operasyonlar sırasında bilinçli bir şekilde
öldürüldüğünü savundu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16486.html
Erişim Tarihi: 22.02.2016

İHH’dan terör mağdurlarına yardım
Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği Şırnak'taki terör mağduru ailelere ve Suriye’deki
mazlum halka iki tır yardım malzemesi gönderdi.
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Dernek, terör mağdurlarına ve Suriye’deki mazlum halka destek sağlamak maksadı ile
başlattığı yardım kampanyasıyla toplanan başta gıda maddelerinin olduğu pek çok yardım
malzemelerinin bulunduğu iki tırı, Hunat Mahallesi'ndeki Melikgazi Belediyesi Zabıta
Karakolu önünde düzenlenen törenin ardından dualarla uğurladı.
Düzenlenen törende konuşan Kayseri İHH Yardım Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu
Mahmut Satıcı, “Şırnak’ta terör sebebiyle mağdur duruma düşen insanlarımız için yardım
tırlarımızdan biri bu kente gidecek. Hazırladığımız tırda bulunan iaşe kolileri Şırnak’ta ikamet
eden 665 terör mağduru aileye dağıtılacak.
Öte yandan Suriye’ye uğurlanan yardım tırında ise 2 ton çocuk maması, 90 koli çocuk bezi,
20 bin çorap, 110 uyku tulumu, 10 bin yemek kabı, 240 çift çocuk botu, 18 bin kaşık ve ayrıca
mutfak- muhtelif temizlik malzemeleri gönderdik” dedi.
Satıcı, sözlerine şöyle devam etti, “Yola çıkan yardım tırlarımız arkadaşlarımızın nezaretinde
bölgeye götürülerek orada faaliyet gösteren İHH yetkililerine teslim edilecek. Bugün yola
çıkan tırlarımızla birlikte 16 yardım tırını Suriye'deki kardeşlerimize göndermiş olduk.
Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği olarak her zaman mazlumların yanında yer
alacağız. Bizlere yardımda bulunan tüm hayır sahiplerinden Allah razı olsun.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16487.html
Erişim Tarihi: 22.02.2016

Kayseri Şeker'in eski yönetimine hapis cezası
Kayseri Şeker Fabrikası'nın eski yönetiminde bulunan Vedat Ali Özışık, Münüp Duman,
Hasan Çabuk ve Hayati Kılıç, resmi evrakta sahtecilik ve resmi belgeyi yok etmek
suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sanık Hasan Çabuk, SS Pancar Ekicileri
Kooperatifi Vekili Avukat Remzi Eroğlu, sanık Vedat Ali Özışık müdafii Avukat Mehmet
Hodul, sanıklar Münüp Dumanve Hasan Çabuk, müdafii Avukat Ziya Taşçı hazır bulundu.
Duruşmada Cumhuriyet Savcısı geçen celsede okunan mütalaayı aynen tekrarlayarak, sanık
Vedat Ali Özışık'ın Resmi Belgede Sahtecilik suçundan, sanıklar Hasan Çabuk, Münüp
Duman ve Hayati Kılıç'ın da Resmi Belgeyi Bozmak, Yok etmek veya gizlemek suçundan
cezalandırılmasını talep etti.
Sanık müdafii avukatları, yaptıkları savunmalarında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini
bildirdi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılamada Vedat Ali Özışık’ı Resmi Belge'de sahtecilik suçundan
ilk olarak 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Bu ceza TCK'nın 62.'nci maddesi gereğince 1/6
oranında indirilerek önce 3 yıl 4 ay hapis cezasına, ardından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çevrildi.
Mahkeme heyeti bu kararın temyiz yolunun açık olduğunu da bildirdi.
Sanıklar Hasan Çabuk, Münüp Duman ve Hayati Kılıç hakkında ise Resmi Belgeyi Yok Etme
suçunu işlediklerinin sabit görülmesi nedeniyle 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına
karar veren mahkeme heyeti, sanıkların duruşmadaki olumlu tavırları nedeniyle cezada 1/6
oranında indirim yaparak 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra bu cezayı bir yıla
kadar indirdi.
Mahkeme heyeti bu cezayı, sanıkların suç tarihinde sabıkasız oluşları, suçun nevi ve miktarını
göz önüne alarak, hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı verdi ve sanıkların 5 yıl süre ile
denetime tabi tutulması yönünde karar verdi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16488.html
Erişim Tarihi: 22.02.2016

Melikgazi, İzmir’in Kiraz ilçesiyle kardeş oldu
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, İzmir’deki yerel yönetimlerin AK Parti belediyeciliği
ile daha iyi hizmet verebilmesi için yeni bir uygulama başlattı. Uygulamayı AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki İzmir’de yapılan basın toplantıda açıkladı. Özhaseki,
İzmir’deki AK Partili 7 belediyenin farklı illerdeki AK Partili 7 belediye ile kardeş belediye
yapıldığını belirtti. Kayseri-Melikgazi Belediyesi de İzmir’in Kiraz İlçesi ile kardeş şehir
belediyesi oldu.
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AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda yapılan basın toplantısına Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Nükhet Hotar, parti teşkilatı ve kardeş şehir yapılan belediyelerin başkanları katıldı.
Milli mücadelenin en önemli şehirlerinden biri olan İzmir’de bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan

Yardımcısı Özhaseki, İzmir’de olmalarının tek nedeninin İzmir’e çok daha iyi hizmet
verilmesi olduğunu söyledi. Yerel yönetim anlayışlarıyla İzmir’i daha yukarıya yükseltmek
için projeler ürettiklerini ifade eden Özhaseki, “Bu sebeple AK Partili belediyelerimiz ve İl
teşkilatımızla birlikte bir istişare toplantısı tertip ettik. İzmir’i yerel hizmetler noktasında bir
kez daha masaya yatıracağız. Bu toplantıyı 7’si İzmir’deki AK Partili belediyelerimiz olmak
üzere toplam 14 belediyemiz arasında kardeş belediye ilişkisi kurarak taçlandırmış olacağız.
AK Parti Türkiye’de hizmet belediyeciliği dönemini açmış bir siyasi anlayıştır. İdeolojik
belediyecilik anlayışı bize haramdır. Biz hizmet belediyeciliğini kendimize ve siyaset
anlayışımıza rehber edindik. Bizde ayrımcılık olmaz. Bize oy versin veya vermesin toplumun
her kesimine hizmet etmeyi erdemli ve faziletli anlayışımızın bir gereği olarak biliriz. Çünkü
yaratılanı severiz yaratandan ötürü. O sebeple en temel maksadımız insanımıza hizmet
etmektir. Hizmetin de kaydı, şartı, şu’su, bu’su olmaz. İzmir’e yerel yönetim hizmetlerimizle
ilgili değerlendirmeler yapmak üzere geldik. Ve bu hizmetlerin daha ileri taşınması için
kardeş-şehir ilişkileri kuracağız. İş birliğini, dayanışmayı, tecrübe paylaşımını ve imkân
paylaşımını önemsiyoruz” dedi.
"İzmir dinamik bir şehir olmalı"
İzmir ‘in, AK Parti’nin belediyecilik anlayışına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mehmet
Özhaseki, İzmir’in belediyecilik hizmetlerinde daha iyi yerde olması gerektiğini belirtti.
İzmir’in coğrafi konumu ve avantajları ile her açıdan gelişime elverişli olduğunu dile getiren
Özhaseki, “İzmir tüm kategorilerde büyük fırsatlara sahip bir şehrimizdir. Ancak şunu
unutmayalım ki, ‘Güçlü şehirleri sağlam taş ve toprak yapmaz. Güçlü şehirleri güçlü fikre
sahip güçlü insan yapar. ‘O yüzden şehirlerin geleceği şehri yönetenlerin vizyonları ve
ufuklarıyla doğru orantılıdır. Siyasi bir polemik üretmek için değil, bütün samimiyetimle ve
inanarak söylüyorum ki; bugün İzmir sahip olduğu fırsatlar ile dünyanın en dikkat çeken
şehirlerinden biri olabilirdi. ‘İzmir olması gereken yerin neresindedir?’ sorusunu samimiyetle
sormamız lazım. Hiç kimse başarısızlığını İzmir’in önüne engel konulduğu iddiasına
dayandırmaya soyunmasın. İzmir’in devletten aldığı payların ne kadar olduğunu da çok iyi
biliyoruz. Biz İzmir’i çok daha iyi bir noktada görmek istiyoruz. İzmir yaşlanan değil,
yenilenen ve gençleşen dinamik bir şehir olmalı. İzmir gittikçe yıldızı sönen değil, gelişimiyle
heyecan üreten bir şehir olmalı. İzmir, sahip olduğu fırsatları çok iyi değerlendiren bir vizyon
ile Türkiye’nin parlayan ve örnek gösterilen bir şehri olmalı. Bizim arzumuz budur” diye
konuştu.
Hiç kimseyi hedef almadığını vurgulayan ve yürekten bir tespitte bulunduğunu ifade eden
Mehmet Özhaseki, “İzmir’e baktığım zaman yüreğim sızlıyor” dedi. Özhaseki sözlerinin
sonunda İzmir’deki 7 belediye ile farklı şehirlerden 7 belediye arasında kardeş belediye
ilişkisi kurduklarını ve bu uygulamanın İzmir’e güzel hizmetler olarak döneceğine inandığını
belirtti.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın İzmir’de uygulamaya koyduğu yeni projeyle
İzmir-Kiraz, Kayseri-Melikgazi Belediyesi ile, İzmir-Ödemiş Belediyesi, İstanbul-Fatih
Belediyesi ile, İzmir-Kemalpaşa Belediyesi, İstanbul-Bahçelievler Belediyesi ile, İzmir-Kınık
Belediyesi, İstanbul-Zeytinburnu Belediyesi ile, İzmir-Torbalı Belediyesi, Ankara-Altındağ
Belediyesi ile, İzmir-Selçuk Belediyesi, Kocaeli-İzmit Belediyesi ile, İzmir-Menderes
Belediyesi, Konya-Selçuklu Belediyesi ile kardeş şehir belediyesi oldu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16489.html
Erişim Tarihi: 22.02.2016

Başkan Cabbar’dan hasta ziyareti
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek serviste ve
acilde yatan hastalarla hasbihal edip, acil şifalar diledi.
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Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaların yakınlarıyla hasbihal
eden ve hastaların durumuyla ilgili bilgiler alan ve hasta ziyaretlerine verdiği önemi her
fırsatta dile getiren Başkan Cabbar, “Hastalık da sağlık da bizim içindir, insanın, her günü bir
değildir. Gezip gören koşup eğlenen insanlar, yatağa bağlanınca her gün görüp konuştuğu
insanları görmek isterler, kendisini ziyaret etmelerini bekler. Belediye Başkanı olarak
hastalarımızı ziyaret ederek onlara şifa dileklerimizi sundum. Bütün hastalarımıza Allah’tan
şifa, hasta yakınlarına sabır ve sağlık personellerimize de kolaylıklar diliyorum” dedi.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16490.html
Erişim Tarihi: 22.02.2016

Kalp pilleri hayat kalitesini artırıyor
Çabuk yorulma, halsizlik ve göğüste ağrı kalp yetmezliğinin ilk belirtileri olabiliyor. Ani kalp
durmasına karşı önlem alınmasında ve ritim bozukluğuna bağlı krizlerin dışında kalp
yetersizliğinin tedavisinde kullanılan kalp pilleri hastaya önemli konfor sağlıyor. Memorial
Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Erol Sağatlı, kalp pilleri ve kullanım
alanları hakkında bilgi verdi.
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Kalp pili pek çok rahatsızlık için kullanılabiliyor
Kalp, birçok organdan farklı olarak elektriksel uyarı oluşturma ve iletme özelliğine sahiptir.
Kalbin bu elektrik sistemi yaşa göre değişmekle birlikte, nabzın belli bir aralıkta olmasını
sağlamaktadır. Farklı hastalıklara bağlı olarak kalp elektrik sisteminde yaşanan bozulmalar
nabzın yavaşlamasına ya da aşırı yükselmesine neden olabilmektedir. Kalp pilleri artık sadece
ani kalp durması önlemek amacıyla değil; kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, kalp kasını
tutan ciddi hastalıklar, kalp kasılma gücünde ileri derecede azalma ve kalp büyümesi olan
hastalarda da kullanılmaktadır.

Kalp krizi riskini önlüyor, hayat kalitesini arttırıyor
Kalp rahatsızlıklarından dolayı sık sık hastaneye yatan hatta yoğun bakım tedavisi gören
hastaların hayat kalitesi oldukça düşmektedir. Nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetlerde
düzelme sağlanamayan ve kalp krizi riski taşıyan uygun hastalarda kullanılan kalp pili, daha
önce kullanılan ilaçlara göre kriz riskini en aza indirirken hayat konforunu da artırmaktadır.
Kalp pili takılmasının ardından şikayetlerde azalma görülürken, kalp büyümesi sorunu
yaşayan hastaların da kalp boyutlarında küçülme olmaktadır.
Hasta uyutulmadan pil takılabiliyor
Kalp pilleri kalp ritmini takip edip algılayarak çalışmaktadır. Kalp atımlarının durması
halinde kalp ritmini ve atımlarını uyararak kalp ritmini tek başlarına sürdürebilmekte ya da
sorun çıktığında aralıklı olarak kalp ritmini destekleyebilmektedir. Teknolojinin ve tecrübenin
artışına paralel olarak daha karmaşık ve akıllı piller daha kolay tekniklerle takılmaktadır.
Günübirlik küçük cerrahi işlem olarak değerlendirilen operasyonla pil, genellikle sol
köprücük kemiğinin 1-2 cm altına yerleştirilir. Lokal anestezi ile cilt altına bir cep açılarak
yerleştirilen jeneratör kısmı toplardamarlar içinde ilerletilen bir ya da iki tel aracılığıyla kalbin
odacıkları ile irtibatlandırılır. Temel çalışma mantığı jeneratörün teller vasıtasıyla hem kalp
ritmini algılaması hem de gerektiğinde ihtiyaç olan kalp bölgesine elektrik uyarısı vermesidir.
Her yaşta kullanılabiliyor
Kalp pillerinin takılması için her hangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Uygun merkezlerde
doğuştan kalp ritim bozukluğuyla doğan bebeklere bile takılabilmektedir. Kalp pili takılan
hastaların belli aralıklarda kontrolden geçmesi gerekmektedir. Kontroller pilin özelliğine göre
ve hastadan hastaya değişmekle beraber genellikle 6 ayda bir yapılmaktadır. Pilin ömrünün
azaldığı dönemlerde takip sıklığı 3 aya kadar düşmektedir.
Pille yaşam konusunda dikkat edilmesi gerekenler
Kalp pilleri teorik olarak tüm elektronik cihazlarla potansiyel etkileşme riski taşımaktadır.
Ancak bu etkileşimler genellikle önemsiz ve ciddi kısıtlamalar gerektirmemektedir. Bununla
birlikte;
Manyetik Rezonans görüntüleme (MR) kullanılmamalıdır.
Enerji santralleri, büyük jeneratörler, iletim hatları ve iletim binalarından uzak durulmalıdır.
Radyo ve televizyon yayın kulelerinden uzak durulmalıdır.
Bazı müzik sistemleri hoparlörlerinde ki mıknatıslar kalp pillerini etkileyebilmektedir.
Cep telefonu ve telsiz telefonlar pilden 15 cm uzakta tutulması önerilmektedir.
Metal detektörleri ve X-Ray cihazları kullanılmamalıdır.
Kalıcı kalp pillerinde dahili güvenlik özellikleri vardır. Bu özellikler kalıcı kalp pilinizi
elektrikli ev aletlerinden koruyabilir. Buna rağmen çamaşır makineleri, elektrikli battaniyeler,
süpürgeler, ütüler, kablosuz bıçaklar, koşu bantları, saç kurutucuları, mikrodalga gaz ve
elektrik fırınları, televizyonlar, radyolar, mutfak robotları elektrikli kablolu saç kurutma
makineleri, çağrı cihazları, dikiş makineleri ve overlok makineleri gibi ev aletlerinden 10-15
cm. uzak durmak gerekmektedir. Bütün bu aletler kullanılırken dikkatli olunmalı ve yalnız
iken kullanılmamalıdır.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16491.html
Erişim Tarihi: 22.02.2016

“Kayıp kız” olayında mutlu son
GAZETEMİZE TEŞEKKÜR ZİYARETİ: Develi ilçesinde 11 gündür kayıp olan 14 yaşındaki
Birsen Arslan Kayseri’de bir minibüs şoförü tarafından fark edilerek ailesine teslim edildi.
Kızını bağrına basan anne Ümmü Gülsüm Arslan “İşte mutluluk bu!” diyerek sevincini dile
getirdi. Aile, kızlarının kayıp olduğunu yayınladığı ilan ve haberle ilk duyuran gazetemize
teşekkür ziyaretinde bulundu.
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Develi İlçesinde ‘okula gidiyorum’ diyerek evden ayrılan 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki
Birsen Arslan 11 gün sonra Kayseri’de bulundu. Seyyid Burhaneddin Türbesi yakınlarındaki
Develi minibüs durağında hat şoförü olan Mustafa Parsak tarafından fark edildi. Aileyi
yakından tanıyan Parsak, Birsen’i annesinin Camii-i Kebir Mahallesi’nde çalıştığı işyerine
bizzat götürerek teslim etti. Büyük sevinç yaşayan anne Ümmü Gülsüm kızına sarılarak
ağladı.
Develi’de bir evde saklandı
Eve gelmediği günlerde Develi ilçesinde bir evde kaldığı tahmin edilen Birsen Arslan’ın
ağzını bıçak açmıyor. 11 gündür kimlerle görüştüğünü ve kimin evinde kaldığını söylemeyen
genç kız, internette kendisinin kayıp olduğu ile ilgili haberleri görünce şaşırdığını söyledi.
Kayıp olduğu dönemde sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarına rahatlıkla giriş yaptığını
söyleyen Birsen Arslan, ”İnternette dolaşırken kayıp olduğumu yazan haberleri gördüm.
Haberleri incelerken yaşadığım şaşkınlığın etkisiyle yanlışlıkla kendi sosyal hesabımda
paylaştım. Daha sonra sosyal hesabımı dondurdum. Evde çok sıkıldığım bir gün Develi Elbiz
Parkı’nda dolaşmaya çıktığımda polislerle karşılaştım. Polisler bana adımı ve TC numaramı
sordular. Onlara yanlış bilgi vererek kurtuldum. Mustafa abi beni tanıdı ve kolumdan tutup
aileme teslim etti. Pişmanım. Ailemin değerini şimdi daha iyi anladım” dedi.
Ailenin mutluluk tablosu
Çocuklarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Orhan ve Ümmü Gülsüm çifti
kızlarının yaptığı yanlışı anladığını söyledi. Anne Ümmü Gülsüm, kızına sarılarak ”işte
mutluluk bu!” derken, baba Orhan Arslan ise; kızlarına sağ salim kavuştukları için sevinçli
olduklarını dile getirdi. Aile, kızlarının kayıp olduğunu yayınladığı ilan ve haberle ilk duyuran
gazetemize teşekkür etti.
Haber : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16492.html
Erişim Tarihi: 22.02.2016

‘Gül’ümüzü duvağıyla uğurladık
Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Ayşegül Pürnek, memleketi Kayseri'de
gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Pürnek’in yakınları duvaklı Türk bayrağına
sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
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Ankara'daki terör saldırısında şehit olan 32 yaşındaki Ayşegül Pürnek'in cenazesi, baba evine
son kez getirilerek helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Kalemkırdı
Cami'sine getirildi. Askeri tören omzunda taşınan Pürmek'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu
musalla taşına konuldu. Kızının beklenmedik ölümü karşında ayakta durmakta güçlük çeken
anne Gülten Pürnek ve yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kayseri’nin ilk
kadın terör kurbanı Ayşegül Pürnek'in cenazesi Cuma namazını takiben kılınan cenaze
namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.
Cenaze namazına Vali Orhan Düzgün, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi, yakınları ve
vatandaşlar katıldı. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16493.html
Erişim Tarihi: 22.02.2016

Şafak kartı “out” Şafak saati “in”
Askerliğini yapanlar bilir, gurbette gün saymanın zorluğunu… Günlerin yıl gibi geldiğini…
Günlük zamanın ölçeğini şafak kartlarıyla, her gün üzerini karalayarak tutan askerler
memlekette bıraktıklarını, hasretlerini gün be gün hatırlarlar. Askerin matara gibi, silahı gibi
yanından ayırmadığı şafak kartları gelişen teknolojiyle birlikte yerlerini şafak saatlerine
bıraktı. Tasarımcıların askerlere özel ürettiği saatler güncel zamanı ve ayarlanabilir askeri
hizmet süresini geriye doğru sayarak gösteriyor.
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Askerliğin hizmet süresi kadar zamanın sığdırıldığı şafak kartları günümüzde teknolojiye
ayak uydurarak yerini şafak saatlerine bıraktı. Sadece zamanı göstermekle yetinmeyen saatler
digital olarak şafak sayma özelliği ile de askerlere kolaylık sağlıyor.

Komando çarşısı esnaflarından Hürrem Çolak “Eski zamanlardan günümüze kadar kullanılan
şafak kartları asker yakınları için askere uğurladıkları sevdiklerine, askerler için ise geride
bıraktıklarına kavuşma günlerinin sığdırıldığı, emek harcanarak hazırlanan bir köşesine
devrelerinin kazındığı imzaların atıldığı manevi anlamda değeri çok büyük olan kartlardır”
dedi.
Çolak” Hepimiz askere arkadaşlarımızı sevdiklerimizi uğurlamışızdır. Hem askerler için hem
de asker yakınları için katlanılmaz hal alan bekleme sürelerinde ise birçoğumuzun tesellisi
şüphesiz özenle hazırlanan, süslenen kalan süreyi görebilmek için kutucukları itinayla
karalanan şafak kartları olmuştur. Fakat bu kartlar günümüzde yerini şafak saatlerine bıraktı.
Bu saatler askerler açısından dayanıklılığı ve şafak sayma ve nöbet alarmı özelliği ile büyük
kolaylık sağlıyor. Çok çeşitliği ve modelleri ile askerlerimiz ve yakınları tarafından da
beğeniliyor. Marka ve modeline göre saatlerimizin özellikleri de değişiyor” şeklinde konuştu.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16494.html
Erişim Tarihi: 22.02.2016

“Sıra Gecesi” çiğ köfte adı oldu
Şehrimizde yıllardır baharat sektöründe hizmet veren ve bu dalda ülkemizin en önemli
firmaları arasında yer alan Bayrak Gıda San. ve Tic. A.Ş. bugünlerde yepyeni bir ürünü
piyasaya sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Firma yetkilileri “Sıra Gecesi” ismiyle çıkardıkları
etsiz çiğ köfteyi ilk etapta iç pazarda sonrasında ise dış pazarda aranılan marka haline
getirmeyi planlıyor.
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Kayseri’de 1972 yılında baharat grubu ürünlerle gıda sektörüne giriş yapan ve Kent markası
ile baharat üretimine başlayan Bayrak Gıda San. ve Tic. A.Ş. 250’ye yakın ürün çeşidine bir
yenisini daha ekledi. Firma yetkilileri özellikle son dönemlerde hızlı bir şekilde yayılan çiğ
köfte alışkanlığını gözönüne alarak “Sıra Gecesi” adı altında çiğ köfte üretimine başladı.
Bayrak Gıda’nın sahibi Şaban Bayrak ”Sıra Gecesi “ ismiyle piyasaya sürdükleri etsiz çiğ
köftenin üretim aşamasından bahsederek; ”Ulusal ve uluslar arası fonlar kullanarak
yürüttüğümüz projelerle, Ar-Ge çalışmaları kapsamında yeni ürün denemeleri yapmaktayız.
Bu bağlamda üniversite sanayi iş birliği çalışmaları noktasında etsiz çiğ köfte üretimi için 6
aylık AR-GE çalışması neticesinde beğenilen tat ve lezzetiyle üretime geçmiş bulunmaktayız.
Yeniliklerimiz bundan sonra da sürecek” diye konuştu.
Geleneksel “Sıra Gecesi “etsiz çiğköftenin 200 gramlık yarım porsiyonu 5 TL, 400 gramlık
tam porsiyonu 10 TL, 600 gramlık 1 buçuk porsiyon 15 TL, 1000 gramlık aile porsiyonu ise
25 TL’den satışa sunuluyor.
Sıra Gecesi’nin Kayseri’de Sivas Caddesi, Ziya Gökalp, Sümer ve Talas Şubeleriyle 4
bölgede bayiliği bulunuyor.
Çiğköfte gofret arasına konmuştu

Bayrak Gıda daha önce de bilimsel araştırma sonunda çiğköfteyi lavaş yerine gofret arasına
koyarak müşteriye sunmuş ve 'faydalı model belgesi' almıştı.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16495.html
Erişim Tarihi: 22.02.2016

Başkan Çelik’ten rektör Güven’e ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Muhammet Güven’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

20 Şubat 2016 Cumartesi 12:11

Çelik, konuşmasında; Erciyes Üniversitesi’nin bilimsel çalışmalarıyla göz dolduran ve diğer
üniversitelerle birlikte şehrin bilimsel anlamda gelişmesine büyük katkıları olan bir üniversite
olduğuna vurgu yaptı. Çelik ayrıca, Erciyes Üniversitesi’ne belediye olarak her zaman destek
olmaya devam edeceklerini, bugünkü ziyaretinin amacının, büyükşehir belediyesi olarak
Erciyes Üniversitesi’ne katkılarının hangi noktalarda olabileceği konusunda fikir alışverişinde
bulunmak olduğunu söyledi.
Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise, Başkan Mustafa Çelik’e ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ederek, Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman iş
birliği içerisinde olması gerektiğini, her iki kurumunda şehrin gelişmesi açısından ciddi
katkılara imza attığının altını çizdi. Şehirle birlikte üniversitelerin de büyüdüğünü hatırlatan
Güven, Erciyes Üniversitesi’nin, Kayseri’de ve ülke çapında bilimin gelişmesine katkı
sağlama konusunda çalışmalar yapan bir üniversite olduğunu, bu bakımdan yerel yönetimlerle
olan iş birliğinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunun vurgusunu yaptı. Karşılıklı fikir
alışverişinin ardından görüşme sona erdi.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16496.html
Erişim Tarihi: 22.02.2016

Cemre Cuması
Halk arasında havaların ısınmasının işareti olarak bilinen kelime anlamı kor halindeki ateş
olan cemre günleri başladı. İlk cemre bugün havaya düştü. Cemrelerin düşmeye başladığı
bahardan kalma hava Cuma cemaatini de artırdı. Öğle saatlerinde 20 dereceyi bulan güzel
hava vesilesiyle oldukça kalabalık cemaatin bir kısmı namazını Cami-i Kebir’in avlusunda ve
dışında kıldı. Hunat, Kurşunlu ve Bürüngüz Camilerinde de cemaatin önemli bir kısmı içeri
sığmayınca namazı dışarıda eda etti.
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Cemreler düşmeye başladı
Anadolu takvimine göre ilk Cemre bugün (20 Şubat) havaya düştü. Yaklaşık 1 aydır devam
eden soğuk ve yağışlı havaların ardından, kor halindeki ateş anlamına gelen cemrenin
düşmesine yakın hava sıcaklıklarının yükselmesi vatandaşları sokaklara döktü.
Takvime göre ikinci cemre 27 Şubat 2016 Cumartesi günü suya düşecek ve sular ısınacak,
buzları çözülecek. Son cemre ise 6 Mart Pazar günü toprağa düşecek ve toprağın ısınması
başlayacak.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16497.html
Erişim Tarihi: 22.02.2016

