KAYSERİ HABER ARŞİVİ
22.08.2016–31.08.2016
Öğrenci Rezidansları denetlenmeli
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, öğrencilerin kaldığı özel yurtların yüzde
80'inin denetimsiz olduğunu, bunun başında da rezidansların geldiğini belirterek, adı ne olursa
olsun, öğrencilerin kaldıkları bütün yurtların denetim altına alınması gerektiğini söyledi.
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Fransızca kökenli "rezidans", Türk Dil Kurumuna göre "Yüksek devlet görevlileri, elçiler ve
benzerlerinin oturmalarına ayrılan konut, saray" anlamına geliyor. Türkiye'de anlamı dışında
adlandırılan ve çoğunlukla öğrencilerin tercih ettiği küçük ve lüks konutların sayısı son
yıllarda hızla artıyor.
Öğrenci "rezidansları"nı değerlendiren Şahin, yaşadıkları şehir dışında bir üniversite kazanan
öğrencilerin barınma sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirtti.
Öğrencilerin devlet yurtlarının yanı sıra özel ya da vakıf yurtlarında kalabildiğini dile getiren
Şahin, şöyle devam etti:
"Bir de 'rezidans' adı verilen yeni bir yerleşkede kalacaklar. Burada şöyle bir sıkıntı başlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı kendisine bağlı yurtları denetliyor, takibini yapıyor, öğrencilerin
kalmasına uygun mu, sıkıntı var mı? Bir denetim altındalar fakat şu anda öğrencilerin kaldığı
özel yerlerin yüzde 80'i denetimsiz. Bunun başında da rezidanslar geliyor. Bunlar Türkiye'nin
her yerinde de pıtrak gibi çoğalmaya başladı. Buralar lüks yerler ancak bu tür yerler Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı olmadığı için denetlenemiyor. Bir başıboşluk var."
"Sözleşmeler de senetler de çok yetersiz"
Şahin, maddi durumu iyi velilerin çocuklarını rezidanslara kaydettirdiklerini ifade ederek, bu
gibi yerlerde öğrenciler dışında kişilerin de kalabildiğine dikkati çekti.
Bunun öğrenciler için uygun bir ortam olmayabileceğini savunan Şahin, "Lüks diye her türlü
denetimden uzak bu yerlerde öğrencilerin kalması ülke açısından sıkıntı vericidir. Devlete,
yetkililere öncelikli uyarımız, adı ne olursa olsun, öğrencilerin kaldıkları bütün yurtların
denetim altına alınmasıdır. İlla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olması gerekmiyor, öğrenciler
orada kalıyorsa ki kalıyorlar denetlenmesi lazım. Burada da üniversitelerin bahçelerinde
rezidanslar stant kuruyor ve öğrencilerin gelmelerini bekliyorlar." diye konuştu.
Velilerin çocuklarını rezidans gibi yerlere kaydettirdikten sonra bir takım mali ve kanuni
sıkıntılarla da karşılaşabildiklerine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:
"Rezidansa kayıt yaptırılırken sözleşmeler imzalanıyor ama yanında da senet alınıyor.
Sözleşmeler de senetler de çok yetersiz. Boş senedin altına imza attırılıyor ve nakden
yazılarak daha sonra sanki sözleşmeden bağımsız bir evrakmış gibi tekrar tahsiline gidiliyor.
İmkanı olan veliler bunu çok görmüyor ve ödüyorlar. Bu sonuçta bir tuzak. Bu tuzağa
düşmemek için hem çocuğumuzu güvenilir yerlere vermek hem de daha sonra sıkıntı

yaşamamak adına yapılması gerekenler, sözleşmeyi iyi okumak ve senet vermemek. Herhangi
bir bir tüketici yapmış olduğu sözleşmeden dolayı senet vermek zorunda değil."
"Senedin arkasına 'Teminat senedidir' diye not düşün"
Sözleşmeden dolayı senet verilmesi halinde de arkasına "Teminat senedidir, şu sözleşmeye
istinaden verilmiştir" diye not düşülmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:
"Sözleşmenin şartları yerine getirilmezse onu yürürlüğe koyar, mahkemeye verir, tahsil eder
fakat hem senet hem sözleşme yürürlüğe konuyor. Bize bu konuda şikayetler geldiği için
biliyoruz. Savunmalarında diyorlar ki 'Yurdun penceresini kırmıştı, dolabını kırmıştı, kapısına
zarar vermişti, onun için aldık.' İspatı zor ama onun elinde senet var ve bu yapılıyor. Hatta bu
senetlere itiraz için açılacak davaların masrafı bin 500 lirayı buluyor. İnsanlar 'bu masrafı
vereceğime üzerine bin lira daha koyar, 2 bin 500 lirayı verir kurtulurum' diyorlar. Bu da
ciddi bir sıkıntı."
Rezidansların el değiştirmesi halinde sözleşme şartlarının da yerine getirilmeyebileceğini
belirten Şahin, buraları yeni devralanların daha fazla kar edebilmek için hizmeti azalttığını
anlattı.
Şahin, değişen bu şartlara itiraz edebilmek için sözleşmenin bir nüshasının da tüketicinin
elinde bulunması gerektiğine dikkati çekerek, "Genelde tüketiciler sözleşmeyi imzalayıp karşı
tarafa bırakıyor. Altta zaten yazar, kanundur, bir nüshası tüketiciye verilmelidir. Satılma
gerçekleşmişse, hizmet kalitesi düşmüşse, sözleşme şartlarına uyulmamışsa ilk imzaladığımız
sözleşme hem bizi hem karşı tarafı bağlar. Elimizde sözleşme olur, şartların değiştiğini de
fark edersek hakem heyetleri ya da tüketici mahkemesine başvurarak bu bedeli geri
alabiliriz." ifadelerini kullandı.
Bütün rezidanslarda, yurtlarda sorun yaşayan öğrencilerin ve velilerin müracaat yerinin 3 bin
480 liraya kadar tüketici hakem heyetleri, bunun üzerindeki rakamlar için de tüketici
mahkemeleri olduğunu ifade eden Şahin, bu konuda Tüketiciler Birliğinden de ücretsiz her
türlü desteği alabileceklerini sözlerine ekledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18766.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

ANADOLU SAKATLAR DERNEĞİ’NDE
“DARP” İDDİASI
Anadolu Sakatlar Derneğinde bir engellinin darp edildiği iddia edildi. Bedensel ve zihinsel
engelli olduğu belirtilen Yaşar Ülger Anadolu Sakatlar Derneği Genel Sekreteri Ahmet
Özkan’ın dernek bahçesinde kendisini koltuk değneği ile darp etiğini iddia etti. Dernek
başkanı ve genel sekreter iddiaları kabul etmedi. Darp olayının görgü tanığı olduğunu
söyleyen iki dernek üyesi ise iddiaları doğruladı.
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İddiaya göre yüzde 91 oranında bedensel ve zihinsel engeli olan Yaşar Ülger Anadolu
Sakatlar Derneği Genel Sekreteri Ahmet Özkan’ın kendisini mangal maşası ve sonrasında da
koltuk değneğiyle dövdüğünü söyledi. Olay derneğin, üyeleri için Sarımsaklı Barajında
düzenlediği etkinlikte meydana geldi. Kendisinin sebepsiz şiddete maruz kaldığını anlatan
Yaşar Ülger, “Piknikte mangalda yapılan yiyeceklerden ikinci defa almak istediğimde Ahmet
Özkan’ın fiili tepkisiyle karşılaştım. Mangal üzerindeki eti başkanın yiyeceğini söyleyerek
itekledi, yere düşmeme neden oldu. Sonra mangalın maşasıyla koluma iki defa vurdu. İki gün
önce derneğin bahçesinde otururken, beni rahatsız eden bu konuyu dernek yönetim kurulu
üyelerine anlatırken, konuya Ahmet Özkan dahil oldu. Sözlü tartışmanın ardından odasından
gelen Ahmet Özkan, koltuk değneğimi alarak yerdeyken kafama ve sırtıma birkaç defa vurdu.
Hastaneye giderek darp raporu aldım. Reşat Vural polis Merkezine giderek Ahmet Özkan’dan
davacı oldu” dedi.
Engelliye şiddet
İki ayrı şiddet olayını da gördüğünü söyleyen bedensel engelli 50 yaşındaki Türkan Memiş,
“Piknikte, Ahmet Özkan ve Yaşar Ülger’in tartışmasını gördüm. Elindeki maşa ile Yusuf’un
koluna vurduğuna tanık olduk. İki gün önce de derneğin bahçesinde Neşe Koçoğlu ile
otururken bina girişinde erkeklerin tartışma seslerini duyduk. Sonrasında Ahmet Özkan’ın
Yaşar Ülger’in kafasına koltuk değneği ile vururken gördüm. Bir engelliye böyle
davranılmasını hoş karşılamıyorum. Biz engellilerin yararına kurulan bir kurumda bu tarz
olayların yapılmasına yetkililerin izin vermemesi gerekir” diye konuştu.
“Ben de mağdurum”
Olayın tanıklarından olan 38 yaşındaki bir çocuk annesi engelli Neşe Koçoğlu, derneğin
kendisini de mağdur ettiğini iddia etti. Olay anında kendisinin de orada olduğunu belirten
Koçoğlu, “İki şiddet olayında da Türkan Memiş ile birlikte aynı şeyleri gördüm. Sebep ne
olursa olsun bir engellinin bu şekilde darp olayına maruz kalmasını kabul etmiyorum. Ben de
Yaşar kardeşimiz gibi dernek tarafından mağdur edildim. Dernek üyesi iken kişisel haklarımı
aradığım için üyelikten çıkartıldım” şeklinde konuştu.
Dernek olayı yalanladı
Konu hakkında telefonla bilgisine başvurduğumuz Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı
Osman Kılınç darp olayı ile ilgili kendisinin bilgisi olmadığını dile getirerek, Yaşar Ülger’i
psikolojik hastalıklarından dolayı saldırgan olmakla suçladı. Anadolu Sakatlar Derneği Genel
Sekreteri Ahmet Özkan ise kendisinin Yaşar Ülger’i dövmediğini ve kendisine iftira atıldığını
belirtti. Darp olayının olmadığını ısrarla vurgulayan Ahmet Özkan, kabul etmediği suçlamalar
ile ilgili Reşat Vural Karakolunda ifade verdiğin hatırladı. Özkan, “Yaşar Ülger,
derneğimizde çok kişi ile kavgalı ve şiddet uygulayan bir kişidir. Ayrıca bizim derneğimize
üye değildir. Kendisine kesinlikle şiddet uygulamadım. İddia ettiği gibi kendisini koltuk
değneği ile dövmedim. Dün beni Reşat Vural Polis merkezinden çağırdılar ve bu konu ile
ilgili, ifademi aldılar. İfadem de iddiaları kabul etmediğimi söyledim” dedi. Haber ve foto:
Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18767.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Hacı adayları dualarla uğurlandı
Kayseri'den 204 Hacı adayı düzenlenen törenin ardından Hacca uğurlandı.
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Dün sabah saatlerinde yakınları ile beraber Ahmet İnciler Camii'ne gelen Hacı adayları,
yakınları ile hatıra fotoğrafı çekindi. İl Müftülüğü görevliler tarafından Hacı adaylarına
bilgiler verilirken, Hacı adayları duygulu anlar yaşadı. İlahi ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasının
ardından Hacı adaylarına seslenen İl Müftüsü Şahin Güven, "Sizleri buradan gönderdiğimiz
gibi aynı şekilde sağlık ve sıhhat içerisinde Hac görevini yerine getirerek tekrardan
yurdumuza ve memleketimize dönmelerini yüce Mevla’dan temenni ediyorum. Kıymetli Hacı
adayları, birçoğunuz yıllardır şu kuradan benim adım çıksa diye beklediniz ama gün
bugünmüş. Yüce Mevla bu yılki Hacca sizleri çağırmış" diye konuştu.
5 yaşındaki kızı ile Hacca giden bir vatandaş da, 8 senedir Hacca gitmek için sıra beklediğini
ve çocukları ile beraber Hacca gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18768.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

21 adliye personelinden 8'i tutuklandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma
kapsamında gözaltına alınan 21 adliye
personelinden 8'i tutuklandı.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı
kararı çıkarılan 22 adliye personelinden aralarında zabıt katibi, memur ve sekreterlerin de
bulunduğu 21 şüpheli, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden
geçirildi.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa U, Zeynel B, Ali U,
Hasan Ö, Mustafa A, Resul Ç, Hüsniye O. ve Mecit Mücahit A. çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandı. 13 zanlı ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest
bırakıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18769.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Eğitim yaparken can kurtardılar
Kayseri'nin Yamula baraj gölünde eğitim yapan Türkuaz arama-kurtarma ekibi, baraj gölüne
giren ve boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi kurtardı.
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Edinilen bilgiye göre, Türkuaz arama-kurtarma ekibinin bu gün Yamula baraj gölünde eğitim
yaptığı öğrenildi. Yapılan eğitim sırasında ailesiyle birlikte baraj gölüne gelen bir gencin
serinlemek için baraj gölüne girdiği ve boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine eğitimde bulunan Türkuaz arama-kurtarma ekibi,
boğulma tehlikesi geçiren genci kurtardı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18770.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Bu millet hiçbir zaman diz çökmeyecek
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İl Temsilcisi Aydın Kalkan son günlerde
yaşanan terör olaylarının bu milleti yıldıramayacağını dile getirerek; “Özellikle PKK’nın
Avrupa ülkeleri tarafından nasıl kollandığını acı bir şekilde görüyoruz. Bu yüzden batının
terörle mücadele sözü çıkar esasladır. Emperyalist devletler hangi oyunu oynarsa oynasın bu
millet asla diz çökmeyecek” dedi.
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Memur Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı bazı sendikalar tarafından Cumhuriyet
Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan tüm Sendikalar adına yaptığı açıklamasında üst aklın
oluşturduğu stratejinin taşeronu olan PKK’nın asıl niyetinin fay hatlarını harekete geçirerek iç
savaş çıkarmaya çalıştığına vurgu yaptı.
“Emperyalist devletler hangi oyunu oynarsa oynasın, hangi terör örgütünü kullanırsa kullansın
Türkiye diz çökmeyecektir.” diyen Kalkan şunları söyledi:
“15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütünün milletimize, devletimize, meclisimize,
birliğimize ve beraberliğimize kasteden darbe girişiminin püskürtülmesinin hemen ardından
PKK’nın kalleş terör faaliyetlerini tekrar artırarak sürdürdüğüne şahit oluyoruz. DAEŞ'in
canlı bombalarıyla düğün evlerinin matem evleri haline getirilmesini üzülerek izliyoruz.
Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizde yaşayan insanlarımız başta olmak üzere bütün
ülkenin yüreği yanmaktadır. Hain terör çocuk, kadın, erkek her önüne geleni kalleşçe
katlediyor. Bir gün, işinde gücünde herhangi bir Kürt aileyi yok ediyor, bir başka gün
babasının yanındaki beş yaşındaki masum çocuğu katlediyor ya da emniyet binalarına
saldırarak güvenlik güçlerini şehit ediyor. Orta Doğu bölgesinin kalbine hançer gibi saplanan
DAEŞ terör örgütü Batılı efendilerin kuklası olmaya devam ediyor. Bir çocuğun bedenine
bombalar sararak yine kendisi gibi çocukların ve masum insanların üzerine salıyor. Bu
caniliği yapan kişiler görünüşte Müslüman fakat gerçekte İslam alemine gün yüzü göstermek
istemeyen batılıların piyonlarıdır. Biz biliyoruz ki, acıyla yoğrulmuş bir vatanın insanlarının
birliğini, kardeşliğini bu tür saldırılar bozamayacaktır. Her saldırı bizi biraz daha
kenetlemektedir. Acıda ve kederde kaynaşmış milletimiz, sabırla bu saldırılara direnecek
tarihi ve manevi birikime sahiptir. Halkımız PKK terörüne 40 yıldır direniyor. 15 Temmuz'da
FETÖ terörüne hep beraber direndik. Bundan sonra da direneceğiz, bu iradeyi bütün dünyaya
gösterdik. Türkiye'yi yalnızlaştırdığını zannedenler, mazlumları unutuyorlar. Mazlum
milletler her an bu ülkeye, bu ülkenin insanına dua etmektedir. Türkiye, bu bağımsızlık ve
demokrasi mücadelesini kendi öz kaynaklarıyla, kendi vatandaşlarıyla, birliği, beraberliği ve
onuruyla veriyor. Bütün bu hile ve desiselere rağmen birlik ve beraberlik içinde kendi
yolculuğumuza devam edeceğiz. Yeniden Büyük Türkiye yolunda elbette karşımıza yeni
sorunlar, yeni saldırılar çıkacaktır. Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, sünnisiyle hep beraber bu
zorlukların, bu saldırıların altından kalkacak güçteyiz. Yeter ki bu irademizi kaybetmeyelim.
Yeter ki birliğimizi daha da güçlendirelim. Tarihi derinliğimiz, kültürel birikimimiz, kendi
insanımız, kendi medeniyetimiz bize yol gösterecek güçtedir. Yeter ki görebilelim. PKK'nın
Elazığ, Bitlis, Van saldırılarında şehit olan kahramanları ve bu mücadelede canlarını ortaya
koyan yiğitleri unutmayacağız, unutturmayacağız. Elazığ'daki menfur saldırıda şehit olan 3
polisimize Van'da şehit olan 3 askerimize, yine Bitlis'te şehit olan 6 vatan evladına Allah'tan
rahmet, Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Gaziantep'te bir düğün evinde canlı
bomba saldırısı sonucu hayatlarını kaybeden 51 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz. Bu
mücadeleler esnasında yaralanan güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar
diliyoruz.”
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18771.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

'FG' plakalar toplatılıyor
Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in adının baş harflerinden oluşan plakalar toplatılıyor.
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Türkiye genelinde, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in adının baş harflerinden oluşan 'FG'
plakalar toplatılıyor.
Bütün plakalar iptal edilecek
Alınan bilgiye göre, gerek sivil gerekse kamu kurumlarında kullanılan araçlara Emniyet
Genel Müdürlüğü tarafından sıra gereği 2014 yılında verilen bütün FG plakalar iptal edilecek.
Denizli Adliye'sindeki 'FG' plakalar söküldü
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından üç yıl önce Denizli Adliyesi'ne tahsis edilen
dört aracın plakaları, harf grubunda 'FG' harfleri bulunduğu için söküldü. Plakaları sökülen
araçlar yeni plakalar tahsis edilinceye kadar Denizli Adliyesi önünde bekletilirken,
uygulamanın Fetullah Gülen'i çağrıştıracak bir algıya izin verilmemesi için yapıldığı
öğrenildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18772.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Üniversiteli kızın hazin sonu
Kayseri'de üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Cansu Canan Siyah, kaldığı yurdun 4'üncü
katından asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
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Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Numune Sokak'ta bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda
meydana gelen olayda Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği öğrencisi Cansu Canan Siyah, iddiaya göre, kaldığı yurdun 4'üncü katından
asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan genç kız, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık
ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan
genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi
olduğu yönündeki araştırmasını sürdürüyor. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18773.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

KASKİ sayaç alacak
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce ‘Su sayacı alım’ ihalesi düzenlendiği belirtildi. Yönetim kurulu
toplantı salonunda yapılan ihaleye 2 firma teklif verdi.

23 Ağustos 2016 Salı 11:06

Söz konusu ihalenin yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar
huzurunda yapıldığını kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “ Su sayacı alım
ihalesine 2 firma katıldı. Bunlardan; Baylan Ölçü Aletleri San. 958.400,00 lira, Teksan
Teknolojik Ölçüm Sistemleri San. 1.092.600,00 lira teklif verdi,” dedi. Batukan; KASKİ’nin
web sitesinden (www.kaski.gov.tr) canlı olarak yayınlanan ihalenin sonuçlarının komisyon
üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirleneceğini sözlerine ekledi. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18774.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Melikgazi’de Kentsel Dönüşüm Projesi
ihalesi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında
Küçükali mahallesinde yaptırılacak olan ve toplam 1 bloktan oluşan inşaat karşılığı daire
ihalesinin bugün gerçekleştirileceğini söyledi.
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Melikgazi’de Kentsel Dönüşüm Projesi ihalesi 0 0 banner126 Melikgazi Belediyesi Encümen
Salonunda ihalenin yapılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Küçükali
mahallesinde 1 bloktan oluşan ve 52+1 daire ile 2 dükkanın karşılığı ihalenin aslında çok
kapsamlı bir çalışma olduğunu kaydetti. Bugün gerçekleştirilecek ihalede firmalardan teklif
alınacağını ve değerlendirme komisyonunda tekliflerin inceleneceğini belirten Başkan

Memduh Büyükkılıç, Küçükali’nin hızlı bir değişim içinde olduğunu ve önümüzdeki günlerde
bu semti planlı gelişmesi ve modern şehirciliği ile tanınamayacağını sözlerine ekledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18775.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Kayseri'de yapılan operasyonda 34 gram esrar ile 3,06 gram metamfetamin (sentetik
uyuşturucu) maddesi ele geçirildi.
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Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle Kayseri Emniyet Müdürlüğü
ekipleri uygulama noktasında içerisinde 3 kişi bulunan bir otomobili durdurdu.
Ekipler tarafından yapılan aramada, B.O'nun üzerinde 34 gram esrar ile 3,06 gram
metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.O. adliyeye sevk edilirken, araçta bulunan K.S. ile H.T. emniyetteki
işlemlerinin ardından serbest kaldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18776.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Taşkın koruma kanalı ihalesine 8 firma
katıldı
Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğu Garajı mevkiinde taşkın koruma kanalı yapılması işi
için ihale yapıldı. İhaleye sekiz firma katıldı.
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Taşkın koruma kanalı ihalesine 8 firma katıldı 0 0 banner126 Büyükşehir Belediyesi Doğu
Garajı mevkiindeki taşkın koruma kanalı için 1 milyon 16 bin TL'lik yaklaşık maliyetle
ihaleye çıktı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu: Sema Karataş-Gaybe İnşaat İş
Ortaklığı: 592 bin 880 TL, Kamil Mert Sungur: 644 bin 720 TL, Burhan İnşaat: 678 bin 400

TL, Yeniden Yapı: 683 bin 700 TL, Mustafa Dilbaz: 692 bin 700 TL, Öz Kahraman İnşaat:
747 bin TL, Alp İnşaat: 854 bin 240 TL, Özkan Koç: 867 bin 140 TL. İhale, komisyon
tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18777.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Mazlumder terör saldırısını kınadı
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Mazlumder olarak Gaziantep’teki terör
saldırısını kınadıklarına dair yazılı bir basın açıklaması yaptı.
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Suruç ile başlayan katliamlar dizisinin amacının, Türkiye Cumhuriyeti devletine diz
çöktürmek olduğunu belirten Başkan Ahmet Taş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Mazlumder Kayseri Şubesi olarak! Yaşama hakkının en kutsal hak olduğuna inanarak
masum, savunmasız çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan insanlara yönelik bu saldırıyı en
büyük insanlık suçu olarak değerlendiriyor, saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganları ve
destekçilerini insanlık katili olarak ilan ediyor, ölenlere Allahtan rahmet, yakınlarına baş
sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin ve devletimizin geleceğine yönelik
insanlık ayıbı bu saldırıların bir daha yaşanmaması için insanlarımızı saldırganlara ve
saldırılara karşı uyanık ve duyarlı olmaya, istihbarat teşkilatlarını ve güvenlik güçlerini
caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18778.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Hizmet-İş’ten Çanakkale çıkarması
Hak-İş Konfederasyonu İl Temsilciliği ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi’nin her ay
düzenli olarak gerçekleştirdiği temsilciler toplantısı Çanakkale’de gerçekleştirdi.
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Hizmet-İş’ten Çanakkale çıkarması 0 0 banner126 Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş
Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat
Çelik 50 kişilik heyetle Ağustos ayı temsilciler meclisi toplantılarını Çanakkale’de bir dizi
etkinliklerle gerçekleştirdiklerini söyledi. Çelik açıklamasına şu şekilde devam etti: “Yetkili

olduğumuz işyerlerinde birlikte çalıştığımız ve bizleri temsil eden arkadaşlarımızla birlikte
Çanakkale Ruhunu daha iyi anlamak adına buralara gelerek ecdadımızın neler çektiğini,
buralarda nasıl mücadele ettiğini anlama fırsatı bulduk. İsminin anıldığında yüreklerin
titrediği Şehir olan Çanakkale’nin nasıl bir yer olduğunu görme fırsatı bulduk. Kayseri’den
buraya gelirken ecdadımızın huzuruna eli boş gelemezdik. Hatimlerle, Yasinlerle, Salavat ve
Tekbirlerle huzurlarına geldik. Edirne’den Ardahan’a, Hakkâri’den Muğla’ya Kayseri’den
Diyarbakır’a, Şam’a, Gazze’ye, Kudüs’e her aileden bir şehidin olduğu yedi düvele karşı
canları ve kanları pahasına bayrak inmesin, ezan susmasın diye mücadele eden şehitlerimizi
yakından görerek onları anlama fırsatı bulduk. Ay yıldızlı bayrağımıza kanlarının rengini
veren ve bu vatanın tapusunu kanlarıyla yazan ecdadımızın huzuruna çıkarak onları rahmet,
minnet ve şükranla yâd edebilme fırsatını bulduk. Buralara gelerek şehit dedeleri için dua
eden genç, yaşlı tüm vatandaşları Çanakkale ruhu bir daha heyecanlandırıyorsa, bu kendi
değerlerimiz üzerinde bir defa daha ayağa kalkıyor olmamızın bir göstergesidir. Gelibolu
Yarımadası Tarihi Milli Parkı’ndaki şehitliklerde bulunan mezar taşlarında, ülkemizin her
kösesinden gelip, vatanın birliği için şehit düşen kahramanların isimleri, tarihe altın harflerle
kaydedilmiştir. Türkü, Kürdü, Laz’ı, Çerkez’i, Abhazi, Boşnak’ı ve Gürcü’sü hep birlikte bu
vatanın bölünmemesi için göğsünü siper etmiştir. Çanakkale’nin ruhunu iyi keşfetmek, bu
ruhu kavramak ve her daim canlı ve zinde tutmak hem fertleri hem de ülkeyi hatırı sayılır bir
konuma gerektirecektir. 101 yıl sonra tam da bu gençliğin, bu milletin hali ne olacak diye
düşündüğümüz bir anda asker kıyafeti giymiş teröristler tarafından yapılan darbe girişimine
karşı ecdadımızın kanlarının damarlarımızda dolaştığını fark ettik. Söz konusu vatan olunca
korkusuzca gençlerimizin tanklara bedenlerini siper edebildiğini gördük. Nene hatunların
çıkıp vatanımız için verdiği mücadelesini bir kez daha gördük. Hainlerin anlının çatına
kurşunu korkusuzca çakan Ömer Halis Demir gibi bir yiğidimizi gördük. Çanakkale Ruhunu
ve 15 Temmuz Ruhunu unutmamalıyız. Nesillerimize de unutturmamalıyız. Bizim milletimiz
kadar esarete alışık olmayan, öldü zannedilirken son anda yeniden dirilen başka millet yoktur.
Bunun örneği Çanakkale Savaşı’nda ve son olarak da 15 Temmuz’da asker kıyafeti giymiş
hainlere, teröristlere ve onları maşa olarak kullanan dış güçlere karşı dünyaya bir kez daha
ispat edilmiştir. Düşman bir kez daha perişan edilmiştir.” Çelik, son olarak Çanakkale’nin
herkes tarafından ziyaret edilmesi gerektiğinin önemini de vurgulayarak her Türk gencinin
buraları görmesi, anlaması ve değerlerine sahip çıkıp yaşayıp yaşatmasının gerekli olduğunu
söyledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18779.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

İlimizde Gıda Kontrolör eğitimleri verildi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın "Gıda Kontrol Görevlisi Eğitim Prosedürü"
kapsamında İlimizde 15 – 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında Gıda Kontrolör eğitimleri
verildi.
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Eğitim Koordinatörü Gıda Mühendisi Mehmet Gençoğlu tarafından verilen eğitime16 İlçe
Müdürlüğü’nde görevli gıda mühendisi, veteriner hekim ve ziraat mühendisi branşlarında
olmak üzere toplam 43 personel katıldı. Eğitim sonrasında katılımcılara Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, İl Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, Gıda ve Yem
Şube Müdürü Cevdet Akyüz ve Eğitim Koordinatörü Gıda Mühendisi Mehmet Gençoğlu
tarafında "Katılım Belgesi" verildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan
açıklamada; “Eğitim sonrasındaki süreçte Gıda Kontrol Görevlisi olan Bakanlık teknik
personelleri mevzuat kapsamında; Bakanlık adına 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri doğrultusunda bütün gıda işletmelerinde resmî
kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak,
tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almak zorunda olup, kanunla kendisine verilen
yetkiler çerçevesinde, Kanunda öngörülen idarî yaptırımları uygulamaya da yetkilidir. Kontrol
görevlisi, Kanun kapsamındaki her yere kontrol amacıyla girebilir ve numune alabilir. Resmi
kontroller sırasında yalnızca mevzuata uygunsuzluğun tespiti ve adli mercilere delil olarak
sunmak amacıyla fotoğraf ve/veya video çekimi yapabilir.” denildi. Kayseri Gündem

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18780.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

KAHRAMANIN ADI GERMİRLİ İHL’DE
YAŞAYACAK
Kayseri’de Kurulu “Uluslararası Germirli İmam Hatip Lisesi’nin” ismi Uluslararası Şehit
Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi “ olarak değiştirildi. Lise yeni eğitim öğretim
dönemine, FETÖ soruşturması kapsamında devlete geçen “Kılıçaslan Eğitim Kurumları”na
ait Sivas yolu üzerindeki kampüste başlayacak.
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“Uluslararası Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi” yeni eğitim-öğretim yılına isim
değişikliği ve eğitim binası değişikliği ile giriyor. Fevzi Çakmak Mahallesinde 54 ülkeden
400’ün üzerinde yabancı öğrenciye eğitim veren okulun adı, darbe girişimcilerine karşı ilk
silahlı mücadeleyi başlatan Bordo berelilerin karargâhına baskına gelen kalkışmacı generali
öldüren Niğdeli Astsubay Ömer Halisdemir’in adı ile anılacak. Kayseri Valiliği tarafından
Milli Eğitim Bakanlığı Din İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilen yazı ile yıllardır
“Uluslararası Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi” olarak hizmet veren okul 2016-2017
eğitim-öğretim yılından itibaren “Uluslararası Şehir Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip
Lisesi olarak devam edecek. İsim değişikliği Bakanlık tarafından onaylanarak ilgili
müdürlüğe yazı ile bildirildi. Bakanlık olayından sonra ilk değişiklik lisenin resmi internet
sitesinde görüldü. Site okulun yeni adı ile hizmet vermeye başladı.

Okulda bu yıl başlayan ikinci bir değişiklikte; lisenin eğitim binasının yeri. Lisenin yeni
binası, FETÖ soruşmasıyla Kılıçaslan Eğitim Vakfı’nın binaları arasında yer alan ve devlete
geçen Sivas yolu Gesi kavşağı yakınlarındaki Mimarsinan Mahallesi sınırları içinde bulunan
“Kılıçaslan Lisesi” olarak faaliyet gösterilen yer olacak. Devlete geçtikten sonra İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne verilen okul kampüsünde FETÖ izleri silinmiş, okul tabelası
kaldırılmıştı. Bakanlığın yeni yazısı ile okulun yeni tabelası “Uluslararası Şehit Ömer
Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi” olarak asılacak. Okul kampüsü bundan sonra
yabancı öğrencilere hizmet verecek. Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18781.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Başkan Çelik'ten siyasi partilere ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Temmuz sonrasında tüm Türkiye'de yaşanan
birlik beraberlik ortamının pekişerek devamı için Kayseri'den katkı vermeye devam ediyor.
Çelik, bu kapsamda AK Parti, MHP ve CHP İl Başkanlıklarını ziyaret etti.

24 Ağustos 2016 Çarşamba 10:04

"Birlik beraberliğin sürmesini diliyorum"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilk ziyaretini Milliyetçi Hareket Partisi İl
Başkanlığı'na yaparak İl Başkanı Baki Ersoy'la bir süre görüştü. Ziyarete MHP ilçe başkanları
da katıldı. 15 Temmuz ve sonrasında ülkemizin zorlu bir süreç geçirdiğini ifade eden Başkan
Mustafa Çelik, "Eğer bugün hepimizin yüzü gülüyorsa ve işimizde gücümüzdeysek,
geçirdiğimiz zorlu süreçte ülke ve millet olarak vatana, bayrağa, millete sahip çıkmamızla
mümkün oldu" dedi. MHP İl Başkanı Baki Ersoy da yaptığı açıklamada, Başkan Çelik'in bu
ziyareti düşünmüş olmasının kendileri açısından sevindirici olduğunu belirtti. 15 Temmuz
sonrasında iktidar ve muhalefetin göstermesi gereken tavrı gösterdiğini ifade eden Ersoy, "İlk
geceden itibaren tüm partilerle beraberdik" dedi.
"Kayseri Türkiye'ye örnek oldu"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ikinci ziyaretini CHP İl Başkanlığı'na yaparak İl
Başkanı Feyzullah Keskin ile görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feyzullah Keskin de konuşmasında Başkan Çelik'e nazik
ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Bu ülkede hep birlikte yaşadığımızı belirten ve olabilecek
olumsuzlukların herkese yansıyacağını ifade eden Keskin, "Kayseri bu süreçte güzel bir sınav
verdi. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen demokrasi nöbetlerini herkes
sahiplendi. Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki ortak deklarasyon da Türkiye'de ilkti. Tüm
partiler saldırının karşısında durdu. Umarız böyle olaylar bir daha yaşanmaz. Hepimize
geçmiş olsun" diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18782.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

AK Parti İl Yönetimi toplandı
AK Parti İl Başkanlığı tarafından her hafta olağan olarak düzenlenen il yönetim kurulu
toplantısına AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Fatih Arıkan da katıldı.
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Arıkan daha sonra ilçe başkanları ile istişare toplantısına katılarak gelişmeleri değerlendirdi.
Konu ile bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, “Bu haftaki
toplantımıza genel merkez koordinatörümüz Fatih Arıkan Bey de iştirak etti. Genel olarak
ülke gündemi ve son gelişen siyasi olayların konuşulduğu bir toplantımız oldu. Ayrıca İlçe
başkanlarımız ile bir toplantı yaptık. Bu toplantılar olağan haftalık ve aylık olarak yapılan
rutin toplantılar. 15 Temmuz’dan bu yana neler yaşandı onun bir gözden geçirilmesi hususları
ve yapılan işlerin genel bir değerlendirmesi yapıldı. Genel merkez ile bu tür istişareler her
zaman yapılmaktadır Kayseri koordinatörümüz de burada yapılan olumlu işlerden dolayı
gerek teşkilatımıza gerekse partililerimize teşekkür etti.” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18783.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Şeker Mali Genel Kurulu bugün
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 63. Olağan Mali Genel Kurulunun bugün
gerçekleştirileceğini açıklayan Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Bizim
genel kurullarımız bir demokrasi şöleni halinde geçiyor ve Türkiye'ye örnek oluyor. 63. Mali
Genel Kurulumuzun da demokrasi şöleni havasında geçmesini ve Türkiye'nin
normalleşmesine katkı sağlamasını ümit ediyoruz" dedi.

24 Ağustos 2016 Çarşamba 10:10

Akay, "Mali Genel Kurul Toplantısı Bugün saat 10.00’da Kadir Has Spor Salonu’nda
yapılacak. Büyük bir coşku ile yapılmasını bekliyoruz. Çiftçilerimizden yoğun katılım
bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl yine coşkulu bir genel kurul yapmıştık, burada kadın çiftçilerimiz
de katılmıştı. Bu toplantıda da kadın çiftçilerimizden yoğun bir katılım bekliyoruz. Spor
salonunun tamamıyla dolmasını bekliyoruz" dedi.
"63 yıldır bu mali genel kurullar yapılır. Son yıllarda özellikle Mali Genel Kurullar coşkulu
yapılmaya başlandı. Çiftçilerimiz yoğun bir katılım gösteriyorlar" diyen Akay, "Gerek
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin gerekse Kayseri Şeker Fabrikası’nın çiftçinin öz malı

olduğunu biliyorlar. Buna sahip çıkılması gerektiğini görüyorlar ve inanıyorlar. Bu çerçevede
de yılda bir kere olsun bu kongrelerin coşku içinde yapılmasını çiftçilerimiz de arzu ediyor"
ifadesinde bulundu.
Başkan Akay, "Biz geçtiğimiz yıl ve önceki yıllarda yaptığımız kongrelerde hep bir
demokrasi şöleni halinde geçirdik. Festival havasında, güzellik içinde geçti. Bu tabi
Türkiye’de bir örnek oldu. Diğer kooperatiflerde de genel kurullar yapılıyor ama en
coşkulusunu Kayseri’de yapıyoruz. Bu da Kayseri çiftçisinin meseleye ne kadar sahip
çıktığını, kooperatife ve fabrikaya, aslında ekmeğine ne kadar sahip çıktığının bir göstergesi"
diyerek, "Onun için çiftçilerimizin bu sahiplenmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bu bize
enerji ve güç veriyor. Onlara daha fazla hizmet vermemiz için katkı sağlıyor. O nedenle
yönetim ile çiftçinin kaynaştığı bir toplantı olacak. Bizim geniş bir coğrafyamız var. Kayseri
ili ve ilçeleri ile Sivas’ın Gemerek, Şarkışla, Altınyayla, Yozgat’ın Boğazlıyan, Yenifakılı,
Yenipazar, Çandır, Nevşehir’in de Avanos ilçeleri, Kozaklı’nın bazı köyleri bizim çalışma
alanımızın içinde. Bu kadar geniş coğrafyadaki insanlar sabahın erken saatlerinden itibaren
akın akın inşallah yarın Kayseri’ye gelecekler. Yine Türkiye’ye örnek olacak bir güzellikte
genel kurul yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
Normalleşmeye katkı
Başkan Akay açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. 15 Temmuz’da ülkemizde devletimize karşı
alçakça bir darbe girişimi yapıldı. FETÖ’cü hainler devletimizi yok etmeye kalkıştılar. İşte
görüyoruz bir taraftan da PKK ve DAEŞ Türkiye’yi hedef almış durumda. Türkiye’ye büyük
sıkıntılar yaşatılmaya çalışılıyor. Gaziantep’te düğünde canlı bomba saldırısı oldu. Büyük
çoğunluğu çocuk olmak üzere insanlarımız şehit oldular. Böyle bir sıkıntılı ortamda bizim
demokrasi şöleni havasında bir genel kurul yapacak olmamızın Türkiye’ye katkısı olmasını
bekliyoruz. Türkiye’nin normalleşmesi lazım. İnşallah bizim bu genel kurulumuz demokrasi
havasında gerçekleşir ve bu normalleşmeye katkı sağlamış oluruz.
76 bin 700 ortağımız var ama bunların önemli bir kısmı çiftçilik yapmıyor. Çiftçilik
yapanların bir kısmı da pancar ekmiyor. Bu toplantımızda özellikle pancar eken çiftçilerimizi
bekliyoruz. Diğer ortaklarımızı da bekliyoruz ama onları çok ilgilendiren bir husus olmadığı
için gelmeyebilirler. Pancar eken çiftçilerimiz yoğun bir biçimde katılacaklar. 10 bin çiftçi
civarında bir katılım bekliyoruz. Bu sene yine içerisinin ve dışarısının tamamen dolmasını
bekliyoruz." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18784.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

KAYKİP’ten Vali ve Emniyet Müdürüne
’15 Temmuz’ ziyareti
Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu (KAYKİP) üyeleri Vali Süleyman Kamçı ile İl Emniyet
Müdürü İbrahim Kulular'ı ziyaret etti. Platform üyeleri, 15 Temmuz Darbe Girişimine karşı
FETÖ ile mücadelede devletin yanında olduklarını söyledi.
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KAYKİP'i oluşturan İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi, İnsan ve Medeniyet Hareketi
Kayseri Şubesi, İlim Hikmet Vakfı, İHH, Hilal Derneği, KİMDER, Ensar Vakfı, Ribat Eğitim
Vakfı, Enderun Eğitim Derneği, Umutder ve Kuder temsilcilerinin ilk durağı Vali Süleyman
Kamçı oldu.
Platform Sözcüsü Mehmet Yükselen, Vali Kamçı’nın makamında üyeler adına yaptığı
konuşmasında 15 Temmuz Darbe Girişiminden dolayı FETÖ ile mücadelede devletin yanında
olduklarını söyledi. Vali Kamçı’ya yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür eden
Yükselen, “Birlikteyiz ve güçlüyüz” mesajı vererek; “Bundan sonraki süreçte de üzerimize
hangi görev düşüyorsa hazırız. Türkiye üzerinde oynanan oyunların herkes farkında. Anadolu
insanının yanında olduğumuzu milletle beraber olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yine bu
süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tam destek veriyoruz, vereceğiz” diye
konuştu.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise ziyaretlerinden dolayı KAYKİP üyelerine ayrı ayrı
teşekkür ederek, Anadolu insanlarını temsil eden bu tür ziyaretlerin kendileri için çok önemli
olduğunu dile getirdi.
Platform üyeleri daha sonra İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ı makamında ziyaret ettiler.
Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette yine birlik-beraberlik mesajları verildi.
Ayrıca Erdemli Aile ve Nesil Derneği, Kayseri Mimar ve Mühendisler Grubu, Kayseri
Düşünce Okulu, MÜSİAD Kayseri Şubesi de ziyarete destek verdi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18785.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

KAYSO’da vicdani süreç beklentisi
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan
KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, “Şu anda benim KAYSO yönetim kurulu başkanlığının
düşmesiyle ilgili hukuki bir durum yok.” dedi. Boydak’ın bu açıklamaları, kısa bir süre önce
sahibi olduğu holdinge FETÖ’den kayyum atanması ve Sanayi Odası yönetiminden birçok
ismin aynı suçlama ile gözaltına alınması sürecin vicdani boyutunu gündeme getirdi.
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Meclis Başkanı Nurettin Okandan'ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltında
bulunmasından dolayı, Ağustos ayı meclis toplantısına Meclis Başkan Yardımcısı Abidin
Özkaya başkanlık yaptı. "Amaç iç savaş çıkarmak" Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Abidin
Özkaya, "15 Temmuz'da FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında el ele tutarak gönül gönüle
ay yıldızlı bayrağımızın altında kenetlenen ve bir olan bu asil milletin tek vücut olarak
birleşmesi terör odaklarını adeta çılgına çevirmiştir. Amaçları bir iç savaş çıkarmaktı. Masum
insanların en mutlu günlerini bile kana bulayarak insanlığın şeref ve onuruna leke
sürmüşlerdir. Bu tür ahlaksız eylemlere imza atanlar ve destekçileri bilmelidirler ki bu aziz
milletin birliğini, beraberliğini kimse bozamayacak. Bu millet sonsuza kadar bir ve beraber
olacaktır" diye konuştu. "Gün 2023 hedeflerine koşma günüdür" Özkaya ayrıca,
"Devletimizin bu mücadelesi devam ederken bizler de sanayici olarak işlerimize devam
edeceğiz. Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam yaratacağız ve daha çok yatırım yapacağız.
Hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ekonomik ve finansal terör çıkarmak isteyen iç ve
dış mihraklara fırsat vermeyeceğiz. Acele ile bir gecede Türkiye’nin notunu indiren zihniyete
de boyun eğmeyeceğiz. Gün üretmek, çalışmak, yatırım yapmak ve 2023 hedeflerine koşma
günüdür." dedi. “Devletin hafızası yerine gelmeli” Soruşturma kapsamında kendisinin de
gözaltına alındığını hatırlatan Boydak, konuşmasında ılımlı ve istikrardan yana tavır koydu.
Boydak, "Odamız üyeleri arasında gözaltında olanlar oldu. Bazıları serbest bırakıldı.
Temennimiz odur ki, gözaltına alınanlar biran önce bildiklerini anlatsın ve serbest kalsınlar.
Bu süreçte önemli günlerden geçiyoruz. Özellikle 40 yıl içerisinde devlet içerisinde
yapılanmış grubun 15 Temmuz’da gerçek yüzünü hepimiz gördük. Biliyorsunuz ki 3 aylık bir
OHAL ilan edildi ve OHAL kapsamında hükumetimiz kanun hükmünde kararnameler ile bazı
konuları hızlı bir şekilde hallediyor. Bizim de iş dünyası olarak bu konulara elimizden gelen
desteği vermemiz lazım. Şunu açıkça ifade etmemiz lazım ki, gerek ifade, gerek gözaltı, gerek
diğer aşamalardan hiç gocunmamamız lazım. Neticede devletimizin hafızasının yerine
gelmesi lazım. Bildiğiniz bir şey varsa aynen anlatmamız lazım. Biliyorsunuz ben de
gözaltına alındım. Gittik ve bildiğimiz konuları dilimiz döndüğünce ifade ettik. Verdiğiniz
desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de
kardeşlerimizin bildiklerini anlatmak suretiyle bu süreçlerden geçmelerini Allah’tan niyaz
ediyorum. "KAYSO’da hukuki süreç yok” "Benimle ilgili belki değerli üyelerimiz, komite
üyelerimiz ve basın mensupları ‘Ya başkanım sizin de şirketlerle ilgili bazı durumlar oldu.
Başkanlığınız devam ediyor’ diye sorabilirsiniz. Şunu ifade etmem lazım ki, benim mecliste
bulunmamı gerektiren komitemle ilgili bir problemim yok. Biliyorsunuz ki benim de mensubu
olduğum şirketlerle ilgili kısmi bir durum oldu. O kısmi durum çerçevesinde şu anda benim

KAYSO yönetim kurulu başkanlığının düşmesiyle ilgili hukuki bir durum yok. Yönetim
kurulunda arkadaşlarımızla tartıştım. Başkanlık divanı üyesi arkadaşlarımla tartıştık ve bunun
üzerine tekrar sizlerin karşısına çıktım. Biliyorsunuz ki her zaman her yaptığım işte 12 yıldan
beri hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi hep en ön planda tuttum. İnşallah bundan sonraki
süreçte de aynı şekilde, eğer her hangi bir hukuki problemim olursa zaten hiçbir söze gerek
kalmadan gereğini yaparım ama şimdiki vaziyette burada sizlerin başkanlığını yapmamla
ilgili bir hukuki problem yok. İnşallah görevimize devam ediyoruz. Elimizden geldiğince yine
Kayseri sanayiine ve ticaretine katkılarımız devam edecek. Sizlerle birlik ve beraberlik
içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18786.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Karayol, seyir terası çalışmalarını inceledi
İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından İncesu merkezde yapılan Seyir Terasının
duvarları çekilerek Arnavut parke çalışmalarına başlandı.
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Fen işleri Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra İncesu Belediyesi Park
Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince de ağaçlandırma ve çim ekim çalışmaları yapılacağını ifade
eden İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol Fen İşleri Müdürü, Fen İşleri Çavuşu ve Park
Bahçeler Çavuşu ile birlikte Seyir Terasını yerinde gezerek yapılan çalışmalar ve yapılacak
olan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Karayol, "İncesu Belediyesi olarak 2016 yılı
yatırım programı içerisinde yer alan seyir terasının olduğu alanda bulunuyoruz şuanda, daha
önce 3. Şahıslara ait olan bu bölgedeki 10.000 m2 alanın Kamulaştırılması Belediyemiz
tarafından yapıldı. Sonrasında bu bölgede tehlike arz eden kayaların kırılarak tehlikenin
ortadan kaldırılması, Doğalgaz, Elektrik ve Su şebekelerinin çekilmesi sonrasında bu bölgede
yeme içme mekânları, oyun grupları, çimlendirilmesi ile halkımızın ailesi ile birlikte hafta
sonlarını çok nezih bir ortamda geçirebileceği bir ortam oluşturuyoruz. Bu bölgeye yürüyüş
yolu ile, çarşı merkezden asansör ve araçlarıyla üç şekilde gelebilmelerini sağlayacağız.
İnşallah yapmış olduğumuz bu seyir Terasını vatandaşlarımız iyi günlerde kullanırlar" dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18787.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

TDV Kayseri kurban bağışlarını görüştü
TDV Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu toplantısı ‘TDV Vekâlet Yoluyla Kurban Bağışı
Kampanyası’ konu başlığıyla gerçekleştirildi.
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Toplantıya TDV Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin
Güven, Başkan Yardımcıları Mahmut Taşyapan, Salih Sezik, Sekreter Fazıl Demirkol, Üyeler
Ahmet Kutsal, Mustafa Çevik, Mehmet Sarıçiçek, Necmettin baktır ve Ali Aydın katıldı.
Toplantıda Azez ve Halep bölge halkına yardım, Vekâlet Yoluyla Kurban Kesimi
organizasyonu, kiralık işyeri hakkında bilgilendirme ve gündemdeki diğer konular görüşüldü.
Toplantı sonrası TDV Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu, İl Müftülüğü yanında bulunan Hacı
Ahmet Özkan Camii önünde ‘TDV Vekâlet Yoluyla Kurban Bağışı Kampanyası’ kapsamında
açılan standını ziyaret ederek Kurban bağışında bulundular. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18788.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Suça sürüklenen çocuk oranında büyük
artış
Türkiye’de toplumsal olaylara karışarak güvenlik birimlerine getirilen “suça sürüklenen
çocuk” sayısı son beş yılda yüzde 149, son bir yılda ise yüzde 16 oranında arttı. Kayseri, 2015
yılında toplumsal olaylara karışarak güvenlik birimlerine getirilen 13 çocuk sayısı ile 30.
Sırada.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre,
Türkiye’de son beş yılda toplumsal olaylara karışarak güvenlik birimlerine getirilen “suça
sürüklenen çocuk sayısı” yüzde 149 oranında arttı. Türkiye’de bu sayı 2011 yılında bin 27
iken, 2015 yılında 2 bin 557’e yükseldi. Türkiye’de toplumsal olaylara karışarak güvenlik
birimlerine getirilen “suça sürüklenen çocuk sayısı” 2011 yılında bin 27, 2012 yılında 965,
2013 yılında bin 702, 2014 yılında 2 bin 202 ve 2015 yılında ise 2 bin 557 oldu.

Kayseri 30. Sırada Türkiye’de 2015 yılında toplumsal olaylara karışarak güvenlik birimlerine
getirilen “suça sürüklenen çocuk” sayısında ilk sırayı 386 çocuk ile Diyarbakır aldı.
Diyarbakır’ı 347 ile İstanbul, 217 ile Mersin takip etti. Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur,
Çanakkale, Giresun, Isparta, Kastamonu, Kırıkkale, Muğla ve Nevşehir’de ise 2015 yılında
güvenlik birimlerine toplumsal olaylardan dolayı getirilen “suça sürüklenen çocuk” olmadı.
İşte illere göre 2015 yılında toplumsal olaylara karışarak güvenlik birimlerine getirilen “suça
sürüklenen çocuk” sayıları:
Diyarbakır 386, İstanbul 347, Mersin 217, Adana 197, Van 175, Gaziantep 134, Mardin 115,
İzmir 110, Hakkari 89, Siirt 75, Şırnak 75, Şanlıurfa 64, Antalya 58, Sivas 39, Manisa 30,
Bingöl 26, Ağrı 24, Muş 22, Samsun 22, Tunceli 18, Batman 17, Denizli 17, Sakarya 17,
Aydın 16, Bursa 16, Kilis 15, Kırklareli 15, Balıkesir 14, Erzurum 13, Kayseri 13, Kırşehir
13, Konya 12, Ankara 11, Trabzon 11, Malatya 10, Tekirdağ 10, Tokat 10, Elazığ 9, Hatay 9,
Adıyaman 8, Gümüşhane 7, Kocaeli 6, Afyonkarahisar 5, Bitlis 5, Eskişehir 5, Kütahya 5,
Ordu 5, Kars 4, Osmaniye 4, Bayburt 3, Erzincan 3, Iğdır 3, Karaman 3, Yalova 3, Düzce 2,
Rize 2, Sinop 2, Uşak 2, Amasya 1, Ardahan 1, Çankırı 1, Edirne 1, Kahramanmaraş 1,
Karabük 1, Niğde 1, Yozgat 1, Zonguldak 1. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18789.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

'Yazıcıoğlu yaşıyor' bilgisi FETÖ'cü
müdürden geldi
FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan bir dönem Kahramanmaraş
İstihbarat Şube Müdürü olan Dursun Özmen'in Yazıcıoğlu suikastinde izi olduğu ortaya çıktı.
Gerçek Hayat, dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'nin açıklamalarıyla Yazıcıoğlu
suikastında bilinmeyenlerini günyüzüne çıkardı.
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25 Mart 2009'da Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere
yola çıkan Yazıcıoğlu'nun helikopteri bilinmeyen bir sebepten dolayı düşmüş, Muhsin
Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin Kayseri Valisi Mevlüt
Bilici, istihbarat bilgisinin Kahramanmaraş Emniyeti'nden geldiği net olarak kayıtlara geçtiği
halde, Yazıcıoğlu'nun yaşadığı bilgisini paylaştığı için karalama kampanyalarından
kurtulamadı. Yıllarca “aramaları sabote eden adam" olarak anılan Bilici'nin hakkında FETÖ
medyası olumsuz haberler yaptı, ölüm tehditleri aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından
Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası yeniden açıldı. İstihbaratın geldiği Kahramanmaraş İstihbarat
Şube'nin o dönem müdür yardımcısı olan Dursun Özmen FETÖ darbe girişiminin ardından
tutuklanınca, akıllara Mevlüt Bilici'ye kasıtlı olarak bir karalama kampanyası yapıldığı geldi.
Gerçek Hayat’tan Sevda Dursun, Bilici ile kendisine yapılan itibar suikastını ve

Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşürülmesinin ardından yaşadıklarını sordu. İşte o söyleşiden
öne çıkan bölümler;
Emniyet müdüründen bilgi notu geldi
Kazanın yaşandığı dönemde Kayseri Valisi olarak görev yapıyordum. Olay günü odamda o
zaman başkan vekili, aynı zamanda Kayseri milletvekili olan Sadık Yakut, kardeşi Ömer
Yakut ve İl Genel Sekreteri Mustafa Atsız'la oturuyordum. O sırada Kayseri Emniyet Müdürü
Orhan Özdemir aradı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun kaza yaptığı haberini verdi. Hepimiz çok
üzüldük. Televizyon açık olmadığı için olayları takip edemedik. Bir müddet sonra Emniyet
Müdürü beni tekrar arayarak, eline bir bilgi notu geldiğini, bilgi notunda Yazıcıoğlu'nun kaza
yaptığı yere ekiplerin ulaştığı, Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık bir vaziyette bulunduğu,
diğerlerinin yaralı olduğu ve hastaneye kaldırılacağının yazıldığını belirtti. Ben de bu habere
sevindim. Odadaki misafirlerimle paylaştım. Bir süre sonra dönemin BBP Genel Sekreteri
Yalçın Topçu arayarak “Sayın valim, içimiz yanıyor, bir haber var mı?" diye sordu. Ben de
ona böyle bir bilgi olduğunu ama teyit edilmediğini söyledim. Tamamen insani bir ilişki bu.
Herhangi bir kanala çıkıp basın açıklaması yapmadım. Öğrendiğim kadarıyla onun yanında
gazeteciler varmış. Bu konuşma basına “Kayseri Valisi'nden açıklama" olarak lanse edildi.
İstihbarat Maraş’tan geldi
Dönemin Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in telefonda verdiği bu bilginin yazılı
notu elinize ne zaman geçti?
Aradan on-on beş dakika geçince bu haberin doğru olmadığı ortaya çıktı. Ben de Emniyet
Müdürünü makama çağırdım. Bu haberin doğru olup olmadığını, bunu nereden aldığını
sordum. O da istihbarattan aldığını söyledi. Bunun bilgilerini ve teyidini çıkartıp getirmesini
istedim. Akşama doğru, zannediyorum sekiz civarında getirdi notu. Kayseri İstihbarat, Maraş
istihbarattan bilgiyi aldığını söylemiş. İstihbarat çıktısını bilgisayar çıktısı olarak bana da
sundu. Ben zaten sonradan soruşturma yapıp bunları tespit ettirdim.
Ölüm tehditleri aldım
O günden sonra sizinle ilgili olumsuz bir kampanya başlatıldı. Bu süreçte neler geldi
başınıza?
Paralel yapının basın yayın grubu, inanılmaz bir kampanya yürüterek aleyhimde haberler
yapmaya başladı. Özellikle en kötü fotoğrafımı kullanıyorlardı. 'Bu hedef göstermedir,
öldürülürsem müsebbibi sizsiniz' diye çok söyledim. Ama dinletemedim. Onların internet
sitelerinde çokça haber yapıldı, yazı yazıldı, hakaret ve ölüm tehditleri aldım. Bunun benim
ailem üzerindeki olumsuz etkilerini takdir edersiniz. Çocuğuma okulunda benimle ilgili
olumsuz ifadeler kullanıyorlardı. Bütün ailem, sülalem her şeyi bildiği halde, izah etmek
zorunda kalıyorduk. İspatlayamıyorsunuz ki. Haberlerin tamamı 'Kayseri Valisi'nin
açıklaması' şeklinde çıkıyordu. Benim öyle bir açıklamam yok. Basının karşısına çıkıp bir şey
söylemişliğim yok. Anlatamadım bunu.
Kendi adamları Kayseri'ye vali olsun istiyorlardı
Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşürülmesi olayından önce de paralel yapının sizinle uğraştığı
bilgisi var. Bunun sebepleri ne sizce?
Hayalet bir güçle savaştık
17-25 Aralık sürecinde paralel yapının birçok kişiyi dinlediğini öğrendik. Sizi de dinlemişler
mi?
O dönem benimle ilgili muhtemelen gayri resmi dinleme yapılıyordu, ama resmi olarak 2011
yılında dinleme talebinde bulunmuşlar. “Bilgi kirliliğine neden olmak suçu kapsamında
gönderilen talep kapsamı dışında terör örgütü faaliyetleri kapsamında suç delillerini yok
etme" suçundan dinlemişler. Aslında böyle bir dinleme hakları yok. Ama örgüt suçu olarak
ifade ettiklerinde kanunsuz bir şekilde dinleyebiliyorlar. 1 sene kadar dinlemişler. 2012
yılında Kayseri Valiliği'nden ayrılınca dinlemelerin anlamı kalmadı tabii. HSYK'dan bir
müfettiş beni çağırıp böyle bir dinlemenin olduğunu, şikayetçi olup olmayacağımı sordu. Ben

de şikayetçi olduğumu söyledim. Eğer merkeze alınmasaydım, o dinlemelerle birlikte 17-25
Aralık operasyonlarında tutuklanabilirdim muhtemelen. Her şeyi yapabilirlerdi o dönem.
Allah korudu. Bunu sadece bana yapmıyorlar. Birçok insana bu şekilde itibar suikastı yapıldı.
Kim iade edecek bizim itibarımızı? “Niye anlatmıyorsunuz?" diyorlar. Kimi suçlayacaksın.
Somut bir şey mi var ortada. “Şudur" diye gösteremiyorsun. Hayalet bir güçle uğraşıyorsun.
Yazıcıoğlu davası yeniden görülüyor. Davaya müdahil olacak mısınız?
Zaten orada bu bilgiyi verdiğim için dosya devam etmiş olacak. Ama ben de haksız yere beni
suçlayanlar hakkında dava açmayı düşünüyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18790.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Tüketici güven endeksi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen
tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir
önceki aya göre yüzde 11,1 oranında arttı; Temmuz ayında 67,03 olan endeks değeri Ağustos
ayında 74,44 oldu.
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Maddi durum beklentisi Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %6,6
oranında artarak Ağustos ayında 94,19 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin
maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı. Genel
ekonomik durum beklentisi Temmuz ayında 89,82 olan genel ekonomik durum beklentisi
endeksi %13,5 oranında artarak, Ağustos ayında 101,95 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık
dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin
sayısının bir önceki aya göre arttığını göstermektedir. İşsiz sayısı beklentisi endeksi 77 oldu
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %12,7 oranında artarak, Ağustos ayında
77,01 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin
artmasından kaynaklandı. Tasarruf etme ihtimali endeksi 24,6 oldu Tasarruf etme ihtimali
endeksi %13,9 oranında arttı. Temmuz ayında 21,62 olan endeks, Ağustos ayında 24,62
değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme
ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını göstermektedir. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18791.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Kayserigaz teknolojisiyle fark yaratıyor
Kayseri’ye yaptığı yatırımları üstün teknolojik altyapısı ile birleştiren Kayserigaz, enerji
sektöründe fark yaratmaya devam ediyor.
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Kayserigaz müşteri odaklı hizmet anlayışı ile ileri teknolojiyi kullanarak, genç ve dinamik
yapısıyla enerji sektöründe iş ortaklıklarına daima hazır olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Üstlendiği projelerle esnek yapısını değişen ve gelişen teknolojiyle sorunsuz kullanan
Kayserigaz, abonelerine ve çalışanlarına kolaylık sağlıyor.
Enerji sektöründe yaşanan teknolojik gelişimin aboneleri ve kurumları direkt olarak etkileyen
hususların başında geldiğinin farkında olan Kayserigaz, sunulan kaliteli hizmetin tesadüf
olmadığını vurguluyor. Kayserigaz kurmuş olduğu SCADA Merkezi ve güçlü teknolojik alt
yapısıyla doğalgazın güvenliğinin ve sürekli gaz arzının sağlanması amaçlanıyor. Kayserigaz
doğalgaz şebekesi ağında ki kritik olan verilerin tek bir merkezden 24 saat kesintisiz ve anlık
olarak izlenmesi sağlanıyor.
Kayserigaz kesintisiz ve kaliteli hizmet stratejisi ile Dünya’da Bilgi Teknolojileri
hizmetlerinin en kaliteli süreç yönetim kütüphanesi sayılan ITIL (Information Technologies
Infrastructure Library-Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) Hizmet Yönetim Sistemi
çerçevesinde hareket ediyor. Bu sayede sunulan hizmetler verimliliği ve etkinliği üst
seviyelere çıkan bir standarda ulaşıyor. Dünya’da ki güncel teknolojik uygulamaların sürekli
takipçisi olan Kayserigaz, SAP ve SAP modülleri gibi dünyadaki en büyük şirketlerin
kullandığı ERP sistemlerinin yanı sıra Doküman Yönetim Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi,
Araç Takip Sistemi, IVR ve Çağrı Merkezi Sistemi, Mobil Tahsilat, Online Proje Onay
Sistemi, Online Abonelik Randevu, Dijital Gaz Açma, Dijital İhbar İzleme Sistemleri, EFatura Hizmeti, Online Abonelik Randevu, Mobil ve Online Tahsilat, TC kimlik numarası ile
fatura ödenebilmesi, müşteriye “Direkt Bağlan” ayrıcalığı ve Akıllı Vezne Noktalarını
sektöründe edindiği öncü konuma örnek teşkil eden teknolojik yapıları etkin olarak
kullanıyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18792.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Jeotermal kaynaklar ihaleye çıkıyor
Kayseri'nin 5 ilçesindeki 6 jeotermal kaynak arama sahası için Kayseri Valiliği Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihaleye çıkılacağı bildirildi. Valilik binasında 7
Eylül tarihinde yapılacak ihale Resmi Gazete dünkü sayısında yayımlandı.
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Buna göre, Kayseri'nin Kocasinan, Yeşilhisar, Develi, Talas ve Hacılar ilçelerindeki 6
jeotermal kaynak arama sahaları açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek. Muhammen
bedelleri 28 bin 467 lira ile 77 bin 520 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 7 Eylül'de
Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak. 52
Maden İşletmesine Ceza Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, 52
maden ruhsatı sahibine 1 milyon 506 bin 312 lira para cezası uygulandı. Bakanlığın Maden
İşleri Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında
yayımlandı. İlgili kanun maddeleri gereği, 58 ruhsat sahibine de teknik ve mali eksiklik
yazıları tebliğ edildi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18793.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

İnşaat sektörü yılın ilk yarısını verimli
geçirdi
Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların 2016 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla
göre, bina sayısı yüzde 14,2, yüzölçümü yüzde 14,0, değeri yüzde 19,7, daire sayısı yüzde
16,2 oranında arttı. Yılın ilk yarısında Kayseri’de yapı ruhsatı verilen daire sayısı 4 bin 422
oldu.
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Yapı ruhsatı verilen binaların 2016 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında;
Yapıların toplam yüzölçümü 104,1 milyon metrekare iken; bunun 57,3 milyon metrekaresi
konut, 26,0 milyon metrekaresi konut dışı ve 20,8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı
olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 76,4 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli
ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,4 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim,
hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.
Yapı sahipliğine göre, özel sektör 87,1 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu
14,8 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 2,2 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri
izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 499 bin 053 dairenin 457 bin 396’sı özel sektör, 33 bin
762’si devlet sektörü ve 7 bin 895’i yapı kooperatifleri tarafından alındı.
İllere göre 20,1 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 8,9
milyon metrekare ile Ankara, 5,3 milyon metrekare ile İzmir illeri izledi. Yüzölçümü en
düşük olan iller sırasıyla Hakkari, Artvin ve Bitlis oldu.
Daire sayılarına göre, İstanbul ili 111 bin 494 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u
Anakar ve İzmir izledi. Sivas’<ta 3 bin 229 olan daire sayısı Yozgat’ta 2 bin 355 olarak
dikkat çekti. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Muş ve Şırnak oldu.
Kurumsal haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18794.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Modern ve Yeşil Kocasinan
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı çalışmaların yanı sıra ilçenin
daha yeşil olması için aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kocasinan’ın çehresini
baştan aşağı değiştirerek, daha yaşanabilir mekânlar sunmak için projelere hız veren Başkan
Çolakbayrakdar, mevcut parkları yenilerken; yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmaya da
devam ediyor.
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Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan çalışmaları çerçevesinde, Yıldızevler ve
Kayabaşı Mahallesi’nde mevcut parkların yenileme çalışmalarını inceledi. Başkan
Çolakbayrakdar’a Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve Belediye Birim Müdürleri eşlik etti.
İncelemeler sırasında yetkililere talimat veren Başkan Çolakbayrakdar, park alanlarında daha
fazla yeşile ağırlık verilmesi ve farklı türde çiçeklerin arttırılması yönünde düzenleme
yapılmasını istedi. İlçenin yeşil dokusunun zenginleştirildiğini ifade eden Başkan
Çolakbayrakdar, “Daha temiz, daha yeşil, daha güzel, daha çevreci, daha modern bir
Kocasinan için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü
park alanlarımızı ya revize ediyoruz ya da mahallelere yeni park alanları kazandırıyoruz.
Bütün gayretimiz, çabamız, çevre sakinlerine, hemşehrilerimize daha mutlu olacakları bir
ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir. Park ve Bahçeler
Müdürlüğü’müzün de Kayabaşı Mahallesi’nde şu anda yapmış olduğu bir park çalışması
mevcut. Bu park çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde daha aktif vaziyette tüm Kayseri
halkımız görecek, yaşayacak. İnşallah sloganımızda da söylediğimiz gibi daha çevreci bir
Kocasinan için, daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.” Başkan

Çolakbayrakdar, ilçe genelinde sosyal alanları artırmaya devam edeceklerini de belirterek
sözlerini noktaladı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18795.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Taş Mektepliler 'Sakarya Şehitliği’nde”
Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunlar Derneği, 1921 yılında Kayseri Lisesi'nde okuyan ve
okullarını bırakarak gittikleri Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan öğrenciler için anma
programı düzenledi.
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Kayseri Lisesi Kampüsü'nde düzenlenen tören, çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Taş Mektep Kayseri Lisesi
Mezunlar Derneği Onursal Başkanı Mehmet Savruk, "Sakarya Meydan Muharebesi’nin
yıldönümü şu anda ülkemizin içerisinde bulunduğu durum ve geçirdiği süreçten dolayı daha
düşük dozda programlar ile kutlanmaktadır. Bildiğiniz gibi Sakarya’da bu millet vatanı
kurtarma yolunda ilk ve en önemli adımı atmıştır. Sakarya’da kazanılan zafer Türk ordusunun
1 yıl sonra kazanacağı kesin zaferin başlangıcı olmuştur. Burada kazanılan ruhla milletimiz,
Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandırmış, Cumhuriyet’in temellerini bu savaşla atmıştır.
Önemli bir dönemeç olan Sakarya Meydan Savaşı, Kayseri içinde önemli bir yere sahiptir. Bu
yüce okulumuzun o zaman ki öğrencileri çocuk yaşlarında vatanını kurtarmak için okullarını
bırakmış, kilometrelerce uzakta Sakarya kıyılarında şehit olmuşlardır. Bizlere aynı okulda
okumak gururunu böylece yaşatmışlardır" ifadelerini kullandı.
Taş Mektep Filmi'nin yapımcısı Galip Güner de, Taş Mektep-2 filminin hazırlandığını
söyleyerek, "Taş Mektep projesi bizi çok heyecanlandıran bir projeydi. İlk Taş Mektebi
çektiğimiz zaman çok mutlu olduk. Çünkü oradaki bizim kendi düşündüğümüz şey, bu vatan
kolay kurtulmadı sözü ile yola çıktık ve 63 öğrencinin yaşadığı, daha yolda çilelerinin
başladığı bir yolculuk vardı. Sonunda hepsi şehadete ulaştı. Bir sürü devlet adamı çıkaran bu
okulun filmini yapmak bizim için çok iyiydi. Birinci filmde eksikliklerimiz oldu. Şuan
yenisini hazırlıyoruz" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18796.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

2 bin yıllık yapı gün yüzüne çıktı
İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan Metropolis Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında,
2 bin yıllık dünyanın en iyi korunmuş tuğla tonoz yapılarından biri ortaya çıkarıldı.
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İzmir’in Torbalı ilçesindeki Yeniköy ve Özbey Mahalleleri arasında yer alan Metropolis
Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, dünyanın en iyi korunmuş tuğla tonoz
yapılarından biri gün yüzüne çıktı. Roma Hamamı-Palaestra Kompleksine ait olan yapının, 2
bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu ve hamamdaki havuzlara sıcak su servisinin
gerçekleştirildiği yer olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Efes’teki Vedius Gymnasiumu ile
Metropolis’teki Roma Hamam-Palaestra Kompleksinin inşa tekniği açısından birbirine
benzemesi, aynı usta ekibi tarafından inşa edildiğinin göstergesi olduğu üzerinde duruluyor.
"Ayakta olması büyük nimet"
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Doç.
Dr. Serdar Aybek, "2013 yılı kazı sezonunun sonlarında başlanan servis koridoru çalışmaları
büyük oranda tamamlandı. Metropolis’teki tuğla tonozlu bu yapının çok benzer ve daha
büyük ölçekli bir örneğini Efes Antik Kenti’nde görmekteyiz. İnşa tekniği ve iki kent
arasındaki mesafenin kısa olmasının yanı sıra, her iki yapının da Antoninus Pius Hanedanlığı
döneminde inşa edilmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda, aynı mimar veya usta
ekibinin her iki yapıda da çalışmış olduğunu düşünebiliriz. Bu benzerliği hem yapının
işçiliğinde hem de çok geniş bir alana yayılmış olan geometrik desenli mozaiklerin işçiliğinde
görebilmek mümkündür. Ancak bu savımızı destekleyebilecek herhangi bir epigrafik
buluntuya henüz rastlayabilmiş değiliz. Dünyanın en iyi korunmuş tuğla tonozlu servis
koridorlarından biri olan bu mekanın tamamen ayakta olması arkeoloji bilimi adına büyük bir
nimettir" dedi.
"Sosyalleşme alanı"
Tonozun teras bölümünün dahi tamamen korunduğunu belirten Aybek, "Roma
İmparatorlarından Antoninus Pius zamanında, hamam genişletilmiştir. Genişletme esnasında
eklenen ve değiştirilen yeni bölümler sadece yıkanma ile ilgili değil, yeme-içme
faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği büyük salonlardır. Halk burada yıkanma ihtiyaçlarının
yanında bütün günü geçirebilecek aktivitelerde bulunabiliyordu. Bir bakıma bu hamam
yapılarını, halk için birer sosyalleşme alanı, cazibe merkezi gibi düşünmek gerekir" diye
konuştu.
İlk kez 'Krezimos' sıfatı ile anıldı
Çalışmalar hakkında bilgi vermeye devam eden Aybek, şunları söyledi:
"Antik kentin bulunduğu tepenin kuzeydoğu yamacına inşa edilmiş bir kutsal alan tespit
edildi. Yaptığımız çalışmalar sonucunda kent içindeki bu alanın Zeus’a adanmış bir kült
merkezi olabileceği anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, Zeus’un dünyada ilk defa Metropolis Antik
Kenti’nde 'Krezimos' sıfatıyla anıldığını görmekteyiz. Böyle bir kutsal alanın varlığını
yazıtlardan zaten biliyorduk fakat yerini keşfedememiştik. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz
çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan mekan ve bu mekanla bağlantılı sütunlarda yer alan

epigrafik kaynaklar, bu alanın 'Zeus Krezimos' kutsal alanı olduğunu desteklemektedir."
Metropolis'e özgü, yerel bir sıfat olan 'Krezimos'un, bereket ve bolluk getiren koruyucu Zeus
anlamına geldiği tahmin ediliyor.
"Çalışmalar devam edecek"
Doç Dr. Aybek, antik kente dair vermiş olduğu bilgileri ve gelecek yıllara dair çalışmaları ise,
"Bugüne kadar yapılan kazılar sonunda Helenistik döneme ait tiyatro yapısı, meclis binası,
sütunlu galeri ile Roma İmparatorluk döneminde inşa edilen iki hamam yapısı, mozaikli
salon, peristil avlulu villa, dükkanlar, genel tuvalet ve sokaklar gibi antik kent dokusunu
oluşturan yapılar ve mekanlar bulunmuştur. Ayrıca bu mekanların kazı çalışmaları sırasında,
çoğunluğu Helenistik ve Roma dönemine ait olan seramik, sikke, cam, mimari parçalar,
heykeller, kemik, fildişi ve maden eserlerden oluşan 10 binin üzerinde buluntu gün yüzüne
çıkarılmıştır. Bundan sonraki çalışmaları da aynı iştah ve gayretle sürdürerek Metropolis
Antik Kenti hakkındaki bilinmeyenleri keşfetmeye ve ülke turizmine kazandırmaya devam
edeceğiz" diyerek özetledi.
Serdar Aybek başkanlığında yürütülüyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ve
katkılarının yanında, Sabancı Vakfı'nın destek verdiği Metropolis Antik Kenti’ndeki kazı
çalışmaları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile 26 yıldır tarihin izini sürmeye devam
ediyor. Metropolis Sevenler Derneği (MESEDER) ve Torbalı Belediyesi’nin desteği ile yurt
içi ve yurt dışındaki farklı üniversitelerden bilim insanlarının katıldığı alan çalışmaları, bu yıl
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serdar Aybek
başkanlığında 11 Temmuz’da başladı.
Torbalı Belediyesi’nden tam destek
Geçen yıl ören yeri statüsü kazanan Metropolis’te, Doç. Dr. Serdar Aybek başkanlığındaki
kazı çalışmalarını, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi’nden
akademisyenlerin de katıldığı 25 kişilik bilimsel bir heyet yürütüyor. Torbalı Belediye
Başkanı Adnan Yaşar Görmez, yerel ve ulusal anlamda bazı programları antik tiyatroda
yapıyor, çalışmalara tam destek veriyor. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18797.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Kızılay’dan Gazzeli çocuklara yardım eli
Kızılay, Kurban Bayramı'nda Gazze'ye ikinci bir yardım gemisi göndermek için hazırlık
yapıyor. Gemiye gıda, ilaç, çocuk bezi ve hijyen malzemelerinin dışında yeni öğretim yılı için
okul çantası ve kırtasiye malzemeleri de konulacak.
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Türkiye'nin Filistin davasına ve halkına bugüne kadar verdiği güçlü destek artarak devam
ediyor. İsrail ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatın ardından Ramazan Bayramında
Gazze'ye yardım gemisi gönderen Kızılay, ikinci bir yardım gemisi için de hazırlık yapıyor.
Kurban Bayramında Gazze'ye ulaşacak olan gemi, Mersin Limanı'ndan hareket edecek.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 10 bin tonluk bir
yardım gemisinin yola çıkması için hazırlık yaptıklarını söyledi. Gazze'ye her 2-3 ayda bir
yardım gemisi göndermeyi planladıklarını belirten Dr. Kınık, "Kurban Bayramı'ndan önce bir
gemiyi yine hazır edeceğiz. 50 milyon TL'lik bir operasyon olacak. Gemide gıda, ilaç,
çocuklar için ihtiyaç duyulan çocuk bezleri ve hijyen malzemelerinin dışında okul çantası
kırtasiye ve malzemeleri de olacak. Yardımı Gazze'ye bayramda ulaştırmayı ve geçen bayram
olduğu gibi onlara çifte bayram yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.
Filistin Kızılayı'na hastane
Gazze'de 10 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını da belirten Dr. Kınık, "Bölgenin kendi
ayakları üzerinde durabilmesi, geleceğini inşa edebilmesi için altyapı yatırımlarına ihtiyaç
var. Bölgede bir afet deposu ve Filistin Kızılayı'nın hastanesini de yapacağız. Ramazan
Bayramında Mersin'den uğurladığımız Lady Leyla Gemisi'nin yardım malzemelerini bizzat
bölgeye giderek karşıladık ve malzemelerin güvenli bir şekilde sevkiyatını gerçekleştirdik.
Kurulan iyi ilişkiler sayesinde İsrail hükümeti bize yardımcı oldu. Bu kez de sıkıntı
çekmeyeceğimizi düşünüyoruz. Bölgede bizi heyecanla bekleyen Gazzeli çocuklar ve
vatandaşlar var. Bayramda yine onların yanında olacağız" diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18798.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Azerbaycanlılar Derneği’nden '6. yıl
anısına' kutlama
Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği, tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Balkan Evi'nde
'6'ncı yıl anısına' bir kutlama gecesi düzenledi.

24 Ağustos 2016 Çarşamba 10:42

Kutlama programına dernek üyeleri ve gönül dostları bir araya geldiler. Dernek Başkanı
Cavid Aydın, yaz dönemi nedeniyle birçok üyelerinin bulunamadığı geceye katılan herkese
teşekkür etti. Aydın, yaptığı konuşmasında "Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği olarak 22
Ağustos 2010 tarihinde Azerbaycan Diaspora Bakanlığı Müsteşarı Nazim İbrahimov ve
Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar beyin katılımıyla resmen
faaliyete başladık. Kurulduğumuz ilk günden itibaren yola çıktığımız arkadaşlarla birlikte
birçok etkinlikler yaptık ve Azerbaycan'ın tarihini, kültürünü, sanatını ve dış siyasetini
Eskişehir halkına tanıtmak için çeşitli faaliyetlerde bulunduk, bundan sonra da aynı duyguyla
yapmaya devam edeceğiz. Geçirdiğimiz senelerde birçok soydaşımızın ve gönül dostumuzun

maddi ve manevi destekleri oldu. Hepsine sizlerin huzurunda teşekkür ederim. Eskişehir
Azerbaycanlılar Derneği olarak sesimize ses veren, gücümüze güç katan herkese kapımız
açıktır. Misyonumuz Azerbaycan'ı tanıtmak kadar güçlü bir Azerbaycan Diasporası
oluşturmaktır" şeklinde dile getirdi.
Gecede ayrıca Güney Azerbaycanlı Şair Soydaşımız Azeryar Daneşver kendi yazdığı şiiri
okudu ve eşi Sonay Roohi Azerbaycan şarkısını söyledi. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği
üyeleri 6. yıl anısına dernek logosunun bulunduğu pasta kesimi yaptılar. Gece Azerbaycan
müzikleri ve danslarıyla devam etti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18799.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

68 işadamı 2. Ağır Ceza’da yargılanacak
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında
tutuklanan aralarında ünlü işadamları Hacı Boydak, Memduh Boydak ve Hamdi Kınaş'ın da
bulunduğu 68 kişi 'Hükümeti Düşürmeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,
ÖSYM Kanununa Muhalefet' suçlarından Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Anayasal Suçlara bakan savcılık tarafından
2016/21792 sayılı dosya çerçevesinde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda ünlü iş adamları
Hacı Boydak, Memduh Boydak, Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu gibi iş
adamları ile FETÖ'nün il imamı Sıtkı Baş ve eski ÖSYM Başkan'ı Ali Demir’in de aralarında
yer aldığı toplam 68 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İş adamları hakkında "Türkiye
Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak, yardım,
yataklık, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanmak, ÖSYM kanununa muhalefet,
terörizmin finansını sağlamak suçlarından kamu davası açıldı. Dava Kayseri 2. Ağır Ceza
Mahkemesinde görülecek. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18800.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Boydakları iki kez uyardım
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan
Boydak ailesi üyelerini 17-25 Aralık'tan sonra iki kez uyardığını anlattı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi
Özışık ile İnternethaber yazarı Süleyman Özışık'a 15 Temmuz darbe girişimini ve 17-25
Aralık sürecini değerlendirdi. Özhaseki verdiği röportajda şimdiye kadar hiç anlatmadığı
konulara değindi.
17-25 Aralık sürecinden sonra çevresinde Gülen hareketine üye 25-30 iş adamını uyardığını
açıklayan Özhaseki, Kayserili olması nedeniyle çok yakından tanıdığı Boydak ailesiyle
arasında geçenleri de ilk kez anlattı.
İşte Özhaseki’nin o açıklamaları:
“Şimdi Boydak üzerinden de ziyade, 17-25'ten sonra herkeste bir şaşkınlık oluştu. Yani
cemaatin sadece hizmet hareketi olduğu, güzel işler yaptığını görerek Türkiye'nin ekseriyeti
bunlara yardımcı oluyordu. 17-25'te herkes bir şaşırdı, ne oluyor dedi. Birkaç ay gelişmeleri
izledik, biz de yakından takip ettik, anlamaya çalıştık. Olay berraklaşmaya çalıştıktan sonra,
herkesteki flu alan bitti bendeki de çok netleşti. O yapıdan kimi tanıyorsam herkesi tek tek
uyarmaya başladım.
Sonra televizyonda oturup bu yapıyla ilgili düşündüklerimi televizyonda, gazetede anlatmaya
başladım. Bu iş adamları grubu içerisinde belki de 25-30 kişiyi uyarmışımdır. İleri gelenler
düzeyinde tanıştığımız merhaba dediğimiz insanlardan birçoğuna bu yapının artık hizmet
hareketi olmaktan çıktığını, başka bir boyuta doğru evrildiğini devletle, milletle uğraşan bir
örgüt haline döndüğünü uğratmaya çalıştım.
"Hacı Boydak'ı 2 kere çağırdım"
Bir hizmet hareketi neden MİT'in TIR'ını çevirir, neden Genelkurmay Başkanı ve
Cumhurbaşkanı'nı dinler, niye başbakanı dinler, neden bakanları, yöneticilerin gece uyurken
resimlerini çeker? Niye bunları yapar diye defalarca sordum bunlara ve birebir de çağırıp
belediyede, makama çağırdım. Hacı Boydak'ı 2 kere çağırdım.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18801.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Yeni Ay, Yeni Sergi
Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi ‘Güray Müze’, Temmuz ayında başlatmış olduğu sanat
festivaline ‘Yeni Ay, Yeni Sergi’ projesiyle tüm hızı ile devam ediyor. Müze, ‘3 Eser 1 Konu’
isimli Kapadokya temalı karma resim sergisi ile başlatmış olduğu sanatsal faaliyetlerine
Ağustos ayında Avanos’ta Bir Güneş Doğuyor ile devam ediyor.
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Güray Müze, “Yeni Ay, Yeni Sergi” projesi dâhilinde Eylül ayında, 2015 yılında BM
tarafından BM İnsanlık Elçisi görevine atanan, dünyaca ünlü sanatçı İsmail Acar’ı misafir
edecek. Sanatçının sergisinin ismi “Bereket”. Yaşanmışlıklardan, coğrafyadan, kültürlerden
esinlenerek, 3-4 senelik bir birikim sonucu resme dönüşen, Anadolu’ya, sofraya ve berekete
ait kavramlar eserlerin konusunu oluşturuyor. Sergi 2-30 Eylül tarihleri arasında
gezilebilecek.
İsmail Acar ayrıca 1-3 Eylül tarihleri arasında sevenleri ile Güray Müze’de buluşacak.
İsmail Acar Kimdir?
1971’de Suşehri Sivas’ta dünyaya geldi. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim bölümüne girdi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Güz. San. Fak. Prof.
Ergin İnan atölyesinden birincilikle mezun oldu. 1993 Yılında Teknoloji ve Sanat mastır
tezini verdi. 2015 yılında BM tarafından BM İnsanlık Elçisi görevine atandı.
Kişisel Sergiler
2014 Sultan in Roma (Roma-İTALYA)
2013 Tülip, Lale Müzesi (İstanbul-TÜRKİYE)
2013 Lave of İslam (Riyad-SUUDİARABİSTAN)
2012 Beş Duyu Beş Olgu Türk ve İslam Eserleri Müzesi (İstanbul-TÜRKİYE)
2011 “Beş Duyu, Kırmızı Oda Beyaz Oda” 12. İstanbul Bienali Paralel Etkinlik, (İstanbulTÜRKİYE)
2010 “III İstanbul”, Çırağan Kempinski, (İstanbul-TÜRKİYE)
2010 “Yunus Emre Beş Duyu” Aya İrini Müzesi, (İstanbul-TÜRKİYE)
2010 Doğunun İkonları, Palazzo Giovane, (Floransa, İTALYA.
2010 Türkler Viyana’da sergisi Jüdisches Museum Wien, (Viyana-AVUSTURYA)
2009 Floransa Bienali, (Floransa-İTALYA)
2009 Doğu'nun İkonları, Çırağan Kempinski, (İstanbul-TÜRKİYE)
2009 Chianciano (Bienali-İTALYA)
2008 Ferrara (Bienali-İTALYA)
2008 Doğunun İkonları, (Dubai-B.A.E.)
2008 Uluslararası Moskova Sanat Fuarı, (Moskova-RUSYA)
2008 Tulip,Topkapı Sarayı, (İstanbul-TÜRKİYE)
2007 Anadolu'nun Sultanları ve Kralları sergisi, Makedonya Ulusal Müzesi (ÜsküpMAKEDONYA.)
2007 Miami Art Basel, (Miami-ABD.)
2007 Uluslararası Floransa Bienali, (Floransa-İTALYA.)

2005 Champs-Elysees Melanj Objeler, (Paris-FRANSA.)
2005 51. Uluslararası Venedik Bienali, Venedik, İTALYA.
2004 Uluslararası Arap Bienali, (Bahreyn-B.A.E.)
2003 New York Sanat Fuarı, (ABD.)
2003 “Doğu’nun İkonları”, (Tokyo-JAPONYA.)
2003 Kaftanlar, (Davos-İSVİÇRE.)
2002 “Karşılaşma” Galata Mevlevihanesi, (İstanbul-TÜRKİYE.)
2001 Doğunun İkonları, Cenevre, İSVİÇRE
1999 “Ayasofya ve Sanal İzdüşümler’’ Ayasofya Müzesi, (İstanbul-TÜRKİYE)
1993 Derimod Sanat Galerisi, İstanbul, TÜRKİYE.
1993 National Portrait Gallary,Triptik Bosna Yararına, (Londra-İNGİLTERE.)
1993 Gar Sanat Galerisi, (Ankara-TÜRKİYE.)
1992 Zebra Sanat Galerisi, (İstanbul-TÜRKİYE)
Aldığı ödüllerden bazıları:
2009 Floransa Bienali birincilik ödülü ve Altın madalya, İTALYA.
2009 Chianciano Bienali birincilik ödülü, İTALYA.
2008 Uluslararası Moskova Sanat Fuarı ödülü, RUSYA.
2007 Floransa Bienali birincilik ödülü, İTALYA.
2005 Yılın sanatçısı, TÜRKİYE.
2004 Yılın sanatçısı, TÜRKİYE.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18802.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden
Ankara'da
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

24 Ağustos 2016 Çarşamba 12:53

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Türkiye ziyaretini bugün, Ankara ile Washington'ın
ilişkilerinin son yılların en zorlu dönemindeyken gerçekleştirecek.
BİDEN YOLDAYKEN, TSK CERABLUS'A OPERASYON BAŞLATTI
Bu ziyaret özellikle Cerablus Harekatıyla büyük önem kazanmış oldu.
FETÖ'nün iade edilmesi ile ilgili adım atmayan ABD, bugün yapılan operasyonların hemen
ardından görüşmeye geliyor. IŞİD hedefleri vurulurken ABD destekli PYD'nin koridor
açmasının ve faaliyete geçmesinin önüne geçildi. Bu yüzden Biden'in ziyaretinde darbe
girişimi ve Gülen'in iadesi dışında Cerablus Harekatının da gündemde olması bekleniyor.
BİDEN'İ ANKARA VALİ YARDIMCISI KARŞILADI

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın içinde bulunduğu uçak Ankara Esenboğa
Havalimanı'na iniş yaptı. Biden'i uçaktan inişte Ankara Vali Yardımcısı karşıladı. Böylelikle
Biden'a ve ABD'ye gerekli diplomatik cevap da verilmiş oldu.
SURİYE OPERASYONLARINI GÖRÜŞECEK
Sempati toplama hamlesi olarak yorumlanan bu ziyarette, öncelikli olarakSuriye'ye yapılan
operasyonlar ve Fethullah Gülen'in iadesi görüşülmesi bekleniyor.
Öte yandan görüşmenin arka planında Türkiye ile Rusya arasında son dönemde yaşanan
yakınlaşma da gündeme gelecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18803.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Türkiye’nin ilk salça günleri Talas'ta
başladı
Türkiye'de ilk kez Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen salça kaynatma ve kışlık
hazırlık günleri başladı. Yoğun katılımın olduğu salça kaynatma günlerinde birlik ve
beraberlik vurgusu yapılarak kışlık salça geleneği sürdürülmeye çalışıldı.
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Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi yanında yapılan etkinliğe AK Parti Kayseri
Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cengiz Arslan, KESOB Başkanı
Ahmet Övünç, Talas İlçe Başkanı Ragıp Dost, İl ve İlçe Kadın Kolları ve vatandaşlar katıldı.
Farklı projelere imza atacaklarını söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,
"Yerel yönetimler özellikle vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışma yapmak zorunda. Yol,
asfalt, kaldırım, park bahçe çalışmalarının yanında elimizden geldiği kadar farklı projelere
imza atmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene özellikle Beyaz Masa’ya ve şahsıma salça
kaynatmayla ilgili çok şikâyet geldi. Özellikle Mevlana Mahallesinde bir yüksek binalar çok
fazla. Ama vatandaşlarımızda kültürümüzü geleneğimizi devam ettirmek
stiyorlar. Şikâyetlerin önüne geçmek ve aynı zamanda salça kaynatma kültürünü devam
ettirmek için böyle bir uygulama aklıma geldi ve hayata geçirdik. Türkiye’de ilk defa böyle
bir çalışma yapılıyor. Üç ayrı çekim makinelerimiz ile ücretsiz domates çekimi yapıyoruz. Bir
belediye olarak şaşılan bir projeydi ancak uygulamayı halkımıza anlatınca gülümseten bir
proje haline dönüştü. Şuana kadar yoğun bir talep var. Şuan için 300’ü aşkın salça kaynatma
randevusu alınmış. 60 ton domates burada salçaya dönüşecek.” dedi.
Projeyle birlik ve beraberliğin pekiştiğine vurgu yapan Başkan Palancıoğlu, “15 Temmuz
darbe girişiminde vatandaşlarımızın bir kenetlenmesi oldu. Hangi siyasi görüşten olursa olsun
insanlar ülkesine sahip çıktı. Bu proje vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğini devam
ettirmek için büyük anlam ifade etti. Son zamanlarda yaşanan terör saldırılarından dolayı bir
çok vatandaşımız şehit oldu bir çok da yaralı var. Hayat devam ediyor, bozuk bir psikoloji ile
devam edemeyiz. Ara sırada olsa yüzümüzün gülmesi lazım. Hiçbir zaman onların istediği
gibi psikolojisi bozuk, içine kapanan bir ülke olmayacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi

bozmasın. Uygulamamız bu sene yeni olduğu için biraz acemilikler olabilir. Önümüzdeki
sene inşallah çok daha farklı güzel bir organizasyonla bir araya geleceğiz.” diye belirtti.
Büyük bir eksikliğin ortadan kalktığını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer
ise, “Değerli Başkanım gerçek anlamda bir eksikliği gidermiş oldu. Belediyenin görevleri
sadece yol, kanalizasyon, par, bahçe yapmak değil. Buna benzer o bölgenin halkının
hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalarda yapılmalı. Bu Türkiye’de ilk. Bunun için
başkanımızı ayrıca tebrik ediyorum. Bu tür çalışmalar birlik ve beraberlik duygularını ortaya
çıkarak durumlar. Başkanımı tebrik ediyorum, büyük bir eksikliği ortadan kaldırdı. Bu
güzelliklerden Allah bizleri ayırmasın inşallah.” şeklinde ifade etti.
Konuşmaların ardından kaynayan kazanları gezen Milletvekili İsmail Tamer ve Başkan
Mustafa Palancıoğlu vatandaşlarla sohbet ederek onlara çeşitli ikramlarda bulundular.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18804.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Yavuz “arsızlar”
Kayseri’de bütün işi kamuoyunu bilgilendirmek olan gazeteciler FETÖ operasyonlarında
gözaltına alınan şüphelilerin yakınlarının coplu saldırısına uğradı.
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Erciyes Üniversitesinde (ERÜ), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili
soruşturma kapsamında gözaltına alınan 76 akademik ve idari personelden 32'si daha adliyeye
sevk edildi. Gözaltına olan şüphelileri hastane çıkışında yakınları ve basın mensupları
bekliyordu. Bütün işi kamuoyunu bilgilendirmek olan gazeteciler her zamanki işlerini
yaparken beklenmedik bir olay oldu. Görüntü almaya çalışan gazeteciler, adliye önüne
coplarla gelen şüpheli yakınlarının sözlü ve fiili şiddetine maruz kaldı.
Beklenmedik bir anada gelen saldırı karşısında neye uğradıklarını anlayamayan basın
mensuplarını hastane güvenlik görevlileri kurtardı.
Soruşturma kapsamında, açığa alınan 100 akademik ve idari personel hakkında gözaltı kararı
verilmiş, zanlılardan 76'sı Kayseri, Ankara ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla
yakalanmıştı. Zanlılardan dün mahkemeye sevk edilen 30 akademik ve idari personelden 7'si
tutuklanmış, 23'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
Adreslerinde bulunamayan diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği
öğrenildi. AA-İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18805.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

"Bölgesel güçler inisiyatifi ele aldı"
Suriye'nin Cerablus bölgesindeki IŞİD hedeflerine yönelik TSK ve koalisyon güçleri
tarafından gerçekleştirilen "Fırat Kalkanı" harekâtını değerlendiren siyaset bilimi uzmanı
Prof. Dr. Mithat Baydur, "Bölgesel güç olan Türkiye, Rusya ve İran, inisiyatifi şimdiden ele
aldı" dedi.
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Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mithat
Baydur, Suriye'nin Cerablus bölgesindeki IŞİD hedeflerine yönelik TSK ve koalisyon güçleri
tarafından gerçekleştirilen "Fırat Kalkanı" harekâtı hakkında değerlendirmede bulundu.
Prof.Dr. Mithat Baydur, şunları söyledi:
"Türkiye'de genel siyasi düzlemde hudut güvenliğinin sağlanması ve Suriye'nin toprak
bütünlüğünün korunması argümanları kullanılıyorsa da aslında bu harekât ile Türkiye, AfrinAzez ve Cerablus hattında bir Kürt koridoruna izin vermeyeceğine dair kararlılığını ortaya
koyuyor.
Mesut Barzani'nin Türkiye'ye aniden gelişi, Joe Biden'in hava harekâtlarının PYD'ye zarar
vereceği konusuna muhtemelen dikkat çekeceği düşünülürse, inisiyatifin önce Özgür Suriye
Ordusu'na kayacağı, ardından da Suriye'nin merkezi iktidarı ile Özgür Suriye Ordusu arasında
bir dengesel çözüme gidilmesi beklenebilir.
Yani bölgesel güçlerin yani Türkiye, Rusya ve İran'ın inisiyatifi şimdiden ele aldığını
söyleyebiliriz." (Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18806.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Arkeoloji Müzesi engelli misafirlerini
ağırladı
Melikgazi sınırları içindeki Kayseri Arkeoloji Müzesi, Melikgazi Belediyesi engelliler birimi
ve farklı engelli okullarından gelen öğrencileri ağırladı.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçesinin adeta açık alan müzesi
olduğunu 6000 bin yıllık tarihi yapı ve eserleri ile dünya kültür ve sanat merkezi olarak
hizmet verdiklerini söyledi. Seyitgazi Mahallesi’nde bulunan Kayseri Arkeoloji Müzesi’nin
barındırdığı eserler ile adeta Anadolu tarih turu attırdığını ve her gün birçok kişi ve gruplarca
gezildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak kültür gezileri
düzenleyerek bu tarihi yerlerin bilinmesine, öğrenilmesine ve toplumun bilinçlenmesine
vesile olduklarını kaydetti. Başkan Büyükkılıç, engellilerin ziyareti ile ilgili şunları söyledi:
“Şehrimizde bulunan tarihi eserleri onarıyor ve günümüzün hizmetine açıyoruz. Amacımız bu
dünya mirası eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Ancak bununla kalmıyoruz. Bu
eserlerin tanıtımı için kültür gezileri düzenliyoruz. Melikgazi Belediyesi Engelliler birimimiz
bünyesinde ve öncülüğünde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki farklı engelli
gruplarından öğrencileri şehrimizde yer alan tarihi yerleri gezdirerek tarihe yolculuk
yapmalarına imkân tanıdık. Okuyarak ve gezerek öğrenme arasındaki farklılığı biliyoruz. Bu
nedenle bir eğitimde gezerek ve görerek öğrenmeye önem veriyoruz. Bu etkinliğimiz
ilerleyen günlerde farklı okullarla devam edecektir. Daha önce Ağırnas'ı ve Mimarsinan'ın
doğup büyüdüğü evi gezdirmiştik. Bugün ise Kayseri Arkeoloji Müzesi’ni gezdirdik. ”
Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesindeki eserlerin bir dünya mirası olduğunu adeta
Anadolu’nun tapusu sayıldığını bu açıdan birçok yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını
sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18807.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

8. Cadde yenileniyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından
Osman Kavuncu ile Kocasinan Bulvarını birleştiren 8. Cadde’de, asfalt yenileme ve yol
genişletme çalışmalarının başladığını söyledi.
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Kocasinan sınırları içerisinde alt yapı, asfalt ve yol yapım çalışmalarının aralıksız
sürdürüldüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Ulaşımın kalitesini, hızını ve güvenliğini
artırmak için yol yapımına önem veriyoruz. Kocasinan’ın yoğun geçiş güzergahlarından
Osman Kavuncu ile Kocasinan Bulvarını birleştiren 8. Cadde’de, yıpranan yolu alt yapısıyla
birlikte değiştirip yepyeni bir hale getiriyoruz. Yolun kaplaması için bin 500 ton asfalt
seriyoruz. Eskimiş kaldırımları da daha modern bazalt taşlarla değiştireceğiz. Çalışmalar
tamamlandığında bölgemiz, daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya
kavuşmuş olacaktır. “ diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “8.Cadde hemşehrilerimizin daha sağlıklı, daha güvenli ve
daha konforlu şekilde seyahat edebilecekleri bir yol haline gelecek. Şimdiden hayırlı uğurlu
olsun, Rabbim kaza-bela vermesin." diyerek noktaladı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18808.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Melikgazi’den 965 aileye asker maaşı
Kayseri Melikgazi Belediyesi eşi ya da oğlu askerde olan ailelere maaş ödüyor.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatani
görevlerini yapmak için kışlaya giden asker ailelerine asker maaşı ödediklerini söyledi.
Melikgazi belediyesi sosyal belediye hizmetlerine büyük önem verdiğini sosyal barışın ve
toplumsal dayanışmanın çok önemli olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile
ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde
oturan ve vatani görev için askere giden evlatlarımızın evli ise eşlerine, bekar ise annelerine
maaş vermekteyiz. Belediyemize başvuruda bulunan her aileye asker maaşı verilmektedir.
Gelir düzeyi ne olursa olsun başvurmaları yeterlidir. Aylık ortalama bin asker ailesine maaş
vermekteyiz. Bugün itibari ile örnek verecek olursak 965 aileye asker maaşı verilmektedir. Bu
hizmetimiz sosyal belediyeciliğin güzel örneğidir Ramazan ayında talepte bulunanlara iaşe
yardımında bulunulmuştur.” Başkan Memduh Büyükkılıç, bir ailede birden fazla asker varsa
hepsine maaş ödendiğini de sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18809.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Çelik’ten Tümgeneral Aydın'a teşekkür
Zincidere Komando Tugay Komutanı iken terfi eden ve bir başka göreve atanan Tümgeneral
Aydoğan Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e veda ziyaretinde bulundu.
Başkan Çelik, Tümgeneral Aydın'a Kayseri'de gösterdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Zincidere Komando Tugay Komutanlığı'ndan
Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına atanan Tümgeneral Aydoğan Aydın ile bir
süre görüştü. Başkan Çelik, veda ziyaretinde bulunan Tümgeneral Aydın'a şehrimize yaptığı
hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve yeni görevinde üstün başarı dileklerinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ziyaret sırasında Tümgeneral Aydın'a Kayseri'de yaptığı
hizmetler nedeniyle bir hediye verdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18810.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Konut satışları düştü
Kayseri' de 2016 Temmuz ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,86,
bir önceki aya göre ise yüzde 1,49 azaldı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre
kentimizde geçtiğimiz Temmuz ayında 2 bin 116 konut satıldı. Toplam konut satışları
içindeki ikinci el satışların payı yüzde 61,81 (bin 308 konut), ilk satışların payı ise yüzde
38,19 (808 konut) oldu.
Ülke genelinde de azaldı
Türkiye genelinde konut satışları 2016 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
15,8 oranında azalarak 81 bin 343 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 11.903 konut satışı ile en
yüksek paya (yüzde 14,6) sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 955 konut satışı (yüzde 9,8) ile Ankara, 4 810 konut satışı
(yüzde 5,9) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 3 konut ile
Ardahan, 5 konut ile Hakkari ve 21 konut ile Şırnak oldu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18811.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Kayseri Ticaret Borsası fiyatları
Borsada birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 36,43 liradan, pastırmanın kilogramı ise
64,51 liradan satıldı.
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Kayseri Ticaret Borsası’nda işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürünün Cinsi
Miktarı Fiyatı
Arpa
kg
0,71
Buğday
kg
0,80
Kabak çekirdeği kg
10,30
Sucuk (1.kalite) kg
36,43
Pastırma
kg
64,51
Dana eti (karkas) kg
24,94
İnek eti (karkas) kg
23,60
Tosun eti (karkas) kg
25,12
Kuzu eti (karkas) kg
24,50
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18812.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

KOSB İtfaiyesi’nden firmalara eğitim
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 7/24 görev başında
olan OSB İtfaiye Müdürlüğünün, eğitim çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
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Yeni, modern teknolojiye uygun itfaiye binası ve son teknoloji ekipmanları ile daha nitelikli
ve daha reaksiyonel olarak faaliyet göstermeye devam eden İtfaiye Müdürlüğü tarafından,
2016 yılı başından bu yana kadar 148 firmaya eğitim verildiğini kaydeden Başkan Tahir
Nursaçan, 15 firma ve 4 bin 843 kişinin söz konusu eğitimlerden faydalandığını ifade etti.
Bunun yanı sıra 321 firmanın yapı yangın risklerinin de değerlendirildiğini belirten Başkan
Tahir Nursaçan, sözlerini şöyle tamamladı:
“Yangınlara ilk müdahalenin önemine binaen itfaiye filosuna yeni katılan araçların da etkisi
ile OSB sınırları içerisinde en uzak noktaya ulaşma süresidünya standartları ile aynı sevide
olup,5 dakika 30 saniyedir. Büyük bir yenilenme içerisine giren ve diğer OSB’lere göre örnek
hale getirilen itfaiye müdürlüğü, gerek araç ve ekipman gerekse yeni itfaiye binasında
bulunan teknolojik imkanlarla, OSB'deki tüm işletmelere yangın eğitimlerini kendi
bünyesinde de vermeye başlayacaktır. İtfaiye müdürlüğü bünyesinde verilecek yangın
eğitimleri, 60 kişilik eğitim salonunda yapımı bir ay içerisinde bitecek olan uygulamalı yangın
ve arama kurtarma özel tesisinde tatbikatlar yapılarak ve görsel olarak verilecektir.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18813.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

“Türk çiftçisinden hain çıkmaz"
Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 63. Olağan Mali Genel Kurulu yoğun ve coşkulu bir
katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı genel kurulda çiftçiler tarafından
tamamen doldurulan 7 bin 200 kişilik salonda konuşan Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Akay, “Türk çiftçisinden bu devlete, bu millete hainlik yapacak kişiler çıkmaz” dedi.
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Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen genel Kurula; Belediye Başkanları, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Pankobirlik temsilcileri, Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir
bölgelerinden Pancar ekicileri, Bölgedeki Sulama Birlikleri, Ziraat Odaları, Taşıyıcı
Kooperatifleri ve diğer STK temsilcileri, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu ile
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetimi tam kadro katıldı. Yaklaşık 2 bin kadın çiftçi Genel Kurula
iştirak edenlerden iki bine yakınının kadın çiftçi olması yöneticileri memnun ederken; kadını,
erkeği, çoluk çocuğuyla bütün pancar çiftçilerinin emeğine ve ekmeğine sahip çıktıklarının en
güzel göstergesi oldu. Akay, çiftçileri selamladı Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kurul
öncesinde Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi, çiftçileri coştururken, salona
gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, önce ‘Türkler geliyor’
marşı eşliğinde çiftçileri selamladı, daha sonra ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Kur’an-ı Kerim
tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan oluşturuldu. Gündem maddelerinin
görüşülmesinin ardından Başkan Akay bir konuşma yaparak çiftçilere seslendi. Yoğun
katılımdan dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Akay 15 Temmuz darbe girişimine
değindi. “Ülkemiz, devletimiz ve milletimiz hain darbe girişimini 40 gün önce kahramanca
bertaraf etmişti.” diyen Akay; “Yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni dursun bu
hayasızca akın' denilen günlerden bir gün yaşadı bu aziz millet. Yurdumuza saldıran alçaklar
dışarıdan değil, içeriden saldırdılar. Bu aziz milletin ezeli düşmanları, içimizden buldukları
beyinsizleri, bedbahtları, hainleri, hain FETÖ'cüleri İslam coğrafyasının, Türk Dünyasının,
bütün mazlum milletlerin hamisi; Büyük Türk Milletini yok etmek, ülkemizi parçalamak,
devletimizi ortadan kaldırmak için, bizim silahlarımızla, bize saldırttılar. Dünyada eşi
görülmemiş bu alçaklığı yapanları ve yaptıran alçağı; Mehmet Akif Ersoy şöyle anlatıyor. 'Ha
bu din, imam, takva, inan ki hepsi yalan, sen onları kendine taptırırsın vesselam, Derdin,
davan sadece, hep nefsi saltanatın, Şimdilik putu sensin, tapılan menfaatin, hey kukla kafalı
adam, dinle, sözümü tut, Bunların dilinde hak; ama kalbi dolu put.' Evet işte bu alçaklığı,
başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, cesareti, ve dik duruşu ile ve onunla birlikte
kahraman Türk Milletinin asil evlatları, gövdelerini siper ederek bertaraf ettiler" diye konuştu.
Akay, "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış
şaşarım, Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım, Yırtarım dağları, enginlere sığmam,
taşarım.' diyen ecdadın torunları yüz yıl sonra, damarlarındaki asil kanın coşması ile ölmek,
yaralanmak pahasına devletini korudu ve kurtardı.” diyerek şunları söyledi: “40 gün önce bu
uğurda şehit düşen kardeşlerimize ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Yaralanan, gazilik mertebesine erişenlere acil şifalar diliyorum. O karanlık 15 Temmuz
gecesinde ve sonrasında devletimize, ülkemize, milletimize sahip çıkan bütün devlet ve
siyaset adamlarımıza, güvenlik güçlerine, kahraman Türk Milletinin her bir ferdine
şükranlarımı sunuyorum. Allah bu aziz millete böyle acılar, felaketler, ihanetler, alçaklıklar
yaşatmasın. Bu alçaklığı milletimize reva görenleri şiddetle ve nefretle kınıyor ve
lanetliyorum. Yüce Allah; hain FETÖ başta olmak üzere, bütün terör örgütlerini ve bu
milletin düşmanlarını yerle yeksan etsin, kahhar ismi şerifiyle kahır eylesin. Türk Milleti
güçlü olmak zorunda, Devletimiz en güçlü olmak zorunda. Bunu güçlü bir lider önderliğinde
tarih boyunca dünyaya göstermiş bir milletiz." Türk çiftçisinin milletinin en şerefli
parçalarından birisi olduğunu dile getiren Akay; “Türk çiftçisinden; bu devlete, bu millete
hainlik yapacak mahluklar çıkmaz. Üreten, özveri ile çalışan, helalinden kazanan, askerlik
yapan, devletine vergi veren, başı dik, alnı açık, hür, devletine bağlı insanlar çıkar. Türk
çiftçisi asildir, kahramandır, çalışkandır, merttir, vatanseverdir. İşte bu özelliklerini her bir
olayda ortaya koyuyor. Yaşanan elim olayların travmasını üzerinden çabuk atarak işinize dört
elle sarıldığınızı, üretimi başarılı bir şekilde sürdürdüğünüzü görüyorum. Sizin bu gayretiniz
ve çabanız, üretimde rekorlar ortaya çıkaracak. Kayseri Pancar Kooperatifi ve onun kuruluşu
Kayseri Şeker Fabrikası 5,5 yıldır sürdürdüğü başarılı çalışmasını aksatmadan yürütüyor.
Bataktan, iflastan kurtulan kuruluşlarımız, Allah'ın izniyle sizin her bir ihtiyacınızı

karşılarken, artık büyük yatırımlar yapar hale geldi” dedi. Üretimde rekor kırılacak Akay, bu
yılki üretimin gayet başarılı bir şekilde devam ettiğini hatırlatarak; "Pancar üretiminde rekor,
şeker üretiminde rekor, melas ve küspe üretiminde de rekor kıracağız. Binbir zahmetle yetişen
pancarların hak ettiği değerden alınması için birçok proje geliştirmeye çalışmakla birlikte,
diğer kuruluşlardan çözüm konusunda yeterli bir destek sağlayamadık. Ama şunu rahatlıkla
ifade edebilirim ki; bu yıl A kotası pancara yine Türk Şeker’den 10 ton fazla fiyat verilecektir.
C kotasına girenlere de inşallah zarar ettirmeyecek bir fiyat uygulanacaktır. Geçen yıl Kayseri
Şeker dışındaki şeker şirketleri kotalarını dolduracak şeker üretimi yapamadıkları için
ülkemiz şu an şeker sıkıntısı yaşamaktadır. B kotası denilen emniyet stokları satışa
sunulmakla birlikte yine de sıkıntı devam edecek gibi görülüyor. Fırsatçılar yurt dışından
şeker getirmek istiyorlar. Yurt dışından şeker getirilmesi, şeker sektörümüzün ve değerli
çiftçilerimizin aleyhinedir. Yurt dışından şeker getirilmesine engel olmak için, ülkemizin
şeker ihtiyacının üretimle karşılanması gerekmektedir. İşte bu nedenle bu yıl kampanya iki
hafta erken başlatma kararı verildi. Kampanyanın erken başlaması nedeniyle çiftçimizin
oluşabilecek zararı, erken söküm primi uygulaması ile telafi edilecektir." ifadelerini kullandı.
Salon dışında da kalabalık vardı Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı genel kurulda 7 bin 200
kişilik Kongre merkezinin tamamı dolunca, bazı üyeler genel kurulu dışarıdan takip etti.
Dışarıdaki aşırı sıcağa aldırmayan çiftçiler genel kurul bitene kadar alandan ayrılmadılar.
Gömeç’li çiftçiler dua ediyor Genel Kurulda görüştüğümüz Gömeçli çiftçiler, Başkan Akay
ve yönetiminin göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek,
sürekli dua ettiklerini söylediler. Çiftçi Nihat Özbek, mevcut yönetimden oldukça memnun
olduklarını belirterek; “Allah onlardan razı olsun. Ne zaman bir sıkıntımız olsa çözüm
noktasında hep yanımızda olmaya çalıştılar. Kayseri Şeker Fabrikası Pancar ekimi ile
ilgilenmekle kalmayıp aynı zamanda Kayseri’ye modern çiftçiliği de kazandırdı.
Fabrikamızın kapısına kilit vurulacak hale gelmişti. Başkanımız ve yeni yönetim sayesinde
düzlüğe çıktı. Fabrikamızın istikrarı için bizler de üzerimize düşen gayreti gösterdik. Bundan
sonra da göstereceğiz.” diye konuştu. Bir başka çiftçi Mustafa Uyar ise “Kayseri Şeker
yöneticileri ilk defa köylü ile tarlada buluşarak onların dertlerini dinlediler. Pancar çiftçisinin
gördüğü gün bu günlerdir. Allah razı olsun yaptığı bütün hizmetlerden memnunuz.
Başkanımız olsun diğer yöneticiler olsun köy köy gezip dertlerimizi dinleyip, ekim
sahalarımızı gezip, çayımızı böreğimizi yiyorlar bizlerle oturup kalkıyorlar istediğimiz zaman
derdimiz anlatma fırsatı buluyoruz. Bundan da çok memnun oluyoruz.” diye konuştu. Genel
kurulun sonunda ise üyelere kumanya ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Haber-Foto: Ramazan
KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18814.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Şehir Mezarlığı’nın ihalesi tamam
Büyükşehir Belediyesi, Şehir Mezarlığı'nın Türkiye'ye örnek bir mezarlık olması için
çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Taşlıburun Mezarlığının çevre düzenlemesi işi için
ihale yapıldı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik bir süre önce Şehir Mezarlığı'nda görsel brifing
yapmış ve mezarlıkta yapacakları çalışmaları detaylarıyla kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu
çerçevede yapılacak çalışmalardan birisi olan Taşlıburun Mezarlığı'nın çevre düzenlemesi işi
için 2 milyon 603 bin TL yaklaşık maliyetle ihale gerçekleştirildi. İhaleye iki firma katıldı.
İhaleye katılan firmalardan Oğuz İnşaat 2 milyon 639 bin TL, Alp İnşaat ise 3 milyon 552 bin
TL'lik teklifler verdi. Her iki teklifin ihale komisyonu tarafından incelenmesinin ardından
ihale neticelenecek. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18815.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Taziye yeri yapım çalışmaları devam ediyor
Develi Belediyesi’ne bağlı ekiplerin başta merkez mahalleler olmak üzere dış mahallelerdeki
taziye yeri yapım çalışmaları devam ediyor.
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Çalışmalar kapsamında ekipler son olarak Fenese Yukarı Mahallesi ve Bakırdağı
Mahallesinde yürüttükleri çalışmalarını tamamladı.
Halkın kullanımı için cenaze zamanında cenaze namazının kılınması sonrası mahalle halkının
cenaze yakınları ile taziye yapması için inşa edilen taziye yerleri, 8 metre eninde 16 metre
uzunluğunda olup çatı ayak yüksekliği 2,80 metre olan üstü kapalı olarak yapılan taziye
yerine demir malzemelerin vida ve kaynaklarla tutturulması ile mahalle sakinlerinin güneş ve
yağmurdan korunması için çatı da yapılmıştır. Kurumsal
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18816.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Müze ve ören yerlerine ilgi azaldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2015 yılında ülkemizde bulunan müze ve ören
yerlerini ziyaret edenlerin sayısında azalma olduğu belirlendi.
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Ülke genelinde yaşanan terör olayları ve turist sayısında yaşanan düşüşünde bu azalmada
etkili olduğu ortaya çıkarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 191 müze ve 138
düzenlenmiş ören yeri olmak üzere, ziyaret edilebilir 328 ünite olduğu tespit edildi. Geçen yıl
en fazla ziyaret edilen müzeler arasında Ayasofya Müzesi 3 milyon 466 bin 638 ziyaretçi ile
ilk sırada yer alırken, Topkapı Sarayı Müzesi 3 milyon 252 bin 524 ziyaretçi ile ikinci, Konya
Mevlana Müzesi ise 2 milyon 337 bin 850 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Ziyaret edilen ören
yerleri içinde ise ilk sırada Denizli Pamukkale Örenyeri 1 milyon 731 bin 271 kişiyi
ağırlarken, İzmir Efes Örenyeri’ni ziyaret edenlerin sayısının ise 1 milyon 702 bin 865 olduğu
saptandı. Yetkililerin açıklamasına göre, geçen yıl 975 bin 712 kişinin ise Nevşehir Göreme
Örenyeri’ni ziyaret ettiği belirlendi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18817.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Sıcaklar stresi tetikliyor!
Sıcak ve bunaltıcı havalar, bir yandan gündelik hayatı olumsuz etkilerken, diğer yandan da
çalışma hayatında konsantrasyon bozukluklarına yol açıyor. Aşırı sıcakların stres
oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, bol sıvı tüketilerek stres ve konsantrasyon
sorunlarından kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor.
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Üsküdar Üniversitesi Uzman Psikolog Meral Sarıkaya, aşırı sıcakların ve nemin iş hayatında
konsantrasyon ve odaklanma sorunlarına yol açabileceğini kaydetti. Konsantrasyon ile
fiziksel şartlar arasında çok yakın bir ilişkinin bulunduğunu belirten Sarıkaya, sıcak hava,
uykusuzluk gibi durumların çalışma hayatında önemli sorunları beraberinde getirdiğini
söyledi.
Aşırı sıcak havanın tüm canlılar üzerinde negatif bir etkiye neden olduğunu ifade eden
Sarıkaya, şunları söyledi:

"Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta, kalp atışı hızlanmakta ve
metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Yine ortamdaki nem oranı
yüksek ise terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeye düşmeyebilir. Bunlar da beraberinde
stres, keyifsizlik, tahammülsüzlük, öfke gibi duygusal alanda tetiklenmelere yol açabilir.
Ayrıca gece uyku kalitesini düşürebileceğinden keyifsizlik, yorgunluk, bitkinlik gibi faktörler
de bunlara eklenebilir."
Uzman Psikolog Meral Sarıkaya, çalışılan ortamdaki sıcaklığın dengelenmesi gerektiğini de
belirterek, "Dolayısıyla çalıştığımız ortamın sıcaklığını konsantrasyon ve dikkatimizin verimli
olabileceği bir ölçüde tutmak, vücut ısısını dengelemek noktasında bol sıvı almak olumsuz
etkileri azaltmada etkili olacaktır. Böylece sıcak hava koşullarının çalışma yaşamımızı
olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçebiliriz" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18818.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

ERÜ'ye 10 bin yeni öğrenci
Erciyes Üniversitesine (ERÜ) 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 10 bin 78 öğrenci kayıt
yaptırdı.
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Üniversitelerde 12 Ağustos’ta başlayan öğrenci kayıtları 19 Ağustos’ta sona erdi. Yeni
eğitim-öğretim yılı kayıt döneminde Erciyes Üniversitesi’nde 18 fakülte, 3 yüksekokul ve 10
Meslek Yüksekokulu’na 10 bin 78 öğrenci kayıt yaptırdı. 700 kontenjan ise açık kaldı.
Erciyes Üniversitesi’nde yeni kayıtlarda doluluk oranı yüzde 94,1 olarak gerçekleşti. ERÜ’de
en fazla öğrenciyi 1590 kontenjanla Mühendislik Fakültesi alırken, en az öğrenciyi 55
kontenjanla Turizm Fakültesi aldı. Erciyes Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrencilerin
dağılımı şöyle: Tıp Fakültesi 267, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 720, Fen Fakültesi 130,
Edebiyat Fakültesi 1124, İlahiyat Fakültesi 361, Mühendislik Fakültesi 1590, Mimarlık
Fakültesi 162, Veteriner Fakültesi 70, Eğitim Fakültesi 491, İletişim Fakültesi 466, Diş
Hekimliği Fakültesi 104, Hukuk Fakültesi 204, Eczacılık Fakültesi 62, Ziraat Fakültesi 137,
Sağlık Bilimleri Fakültesi 284, Turizm Fakültesi 55, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
303, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 338, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 281, Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu 270, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
406, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 237, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek
Yüksekokulu 552, Kayseri Meslek Yüksekokulu 963, Develi Hüseyin Şahin Meslek
Yüksekokulu 317, Adalet Meslek Yüksekokulu 60 ve Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek
Yüksekokulu123 öğrenci. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, ERÜ’ye yeni
kayıt yaptıran öğrencilere başarılar diledi. Kapatılan Melikşah Üniversitesi’nin öğrencilerinin
diğer üniversitelere kayıtları ile ilgili Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Apalak, Yükseköğretim
Kurumu (YÖK) tarafından kapatılan üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin diğer
üniversitelere kaydı ile ilgili uygulama esaslarının YÖK’ün web sayfasında yer aldığını
belirtirken, Erciyes Üniversitesi’nin koordinatör üniversite olarak üzerine düşen görevi yerine

getireceğini söyledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, kapatılan vakıf
üniversitesinden gelecek öğrencilerin kayıtlarıyla birlikte Erciyes Üniversitesi’nde öğrenci
sayısı ve öğrenci doluluk oranının ciddi oranda artacağını sözlerine ekledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18819.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Mel-Mek Öğrencilerinin TEOG Başarısı!
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eğitim alanında başarılarıyla her zaman
gündem ve referans olan Melikgazi Belediyesi Etüt Merkezinde 8´inci sınıfta okuyan 145
öğrenciden 138´si Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı kapsamında tercih
yaptıkları liseleri kazandığını söyledi.
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Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı kapsamında liselere
yerleştirme nakil sonuçların açıklanması Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren MEL-MEK etüt merkezlerinde 8'inci
sınıf öğrencilerinin liselere yerleşme başarısı yüzde 95 olarak değerlendirildi.
Deneyimli öğretmenler gözetiminde öğrencilerin takviye olarak eğitim aldığı Melikgazi
Belediyesi etüt merkezlerindeTEOG sonuçlarına göre öğrencilerin tercih ettikleri liselere
yerleşmesi hem aileleri, hem de öğrencileri mutlu ettiğini belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç, bu başarı hizmetin ne kadar isabetli ve gerekli olduğunu bir kez daha ortaya
çıkardığını kaydetti.
Öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti
Elde edilen başarıdan dolayı hem öğretmenleri hem öğrencileri tebrik eden Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “ Belediye olarak Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğümüze bağlı olarak eğitim faaliyetlerimizin sürdürüldüğü Melikgazi Belediyesi Etüt
Merkezi öğrencilerimizin başarısı bizleri çok mutlu etti. TEOG sonuçlarına göre
öğrencilerimizin ilk tercih ettiği liseleri kazanması takdire şayandır. Bu başarıdan dolayı hem
öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi kutluyorum. Belediye olarak imkânlarımız
ölçüsünde her mahalleye etüt merkezleri açarak bu eğitim faaliyetlerimizi yaygınlaştırmayı
hedefliyoruz" dedi.
Liselere yerleşme sonuçlarını öğrenen veliler Belediye Başkanı Başkan Memduh
Büyükkılıç’a, teşekkür ettiler. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18820.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Osmanlı arşivleri ile Kâğıthane Belediyesi
yardımlaşacak
Kağıthane'de hizmet veren ve Türkiye'nin en büyük arşiv sitelerinden olan Osmanlı Arşivleri
Genel Müdürlüğü ile Kağıthane Belediyesi arasında sivil savunma alanında karşılıklı
yardımlaşma ve iş birliği protokolü imzalandı.
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Protokol neticesinde herhangi bir doğal afet, yangın, terör saldırısı gibi durumlarda Osmanlı
Arşivi ve Daire Başkanlığı ile Kağıthane Belediye Başkanlığı arasında mevcut araç ve
imkanlara göre ortak hareket edilerek, yardımlaşılacağı belirtildi.
Sığınaklar, yangınlara karşı korunma ve söndürme tedbirleri, makine, malzeme ve malların
korunumu, gizleme, gömme, yedekleme, alarm ve irtibat, sağlık ve sosyal yardım ile tahliye
ve seyrekleştirme konu başlıkları altında imzalanan protokol bir yıl boyunca geçerliliğini
sürdürecek. Ayrıca protokole göre ihtiyaç durumunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile
de iletişim sağlanacak.
İmzalanan protokolden dolayı memnun olduklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı
Kılıç, "'Üzerinde çalıştığımız bir konuydu ve en nihayetinde karara bağlayarak bunu
resmiyete döktük. Herkes için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, umarım bu protokol
şartlarını yerine getirmek zorunda kalacağımız hiç bir vahim olayla karşı karşıya kalmayız
ama karşılaşma durumunda da tüm tedbirlerimizi almış olarak hazır bulunmak zorundayız"
dedi.
2013 yılında Kağıthane'ye inşa edilen yeni binasına taşınan Osmanlı Milli Arşiv Sitesi'nin,
yaklaşık 100 milyon belge ve 370 bin defter barındırdığı için herhangi bir olası afet
durumunda zarar görmemesi büyük önem arz ediyor. Yaklaşık 800 kişilik kongre salonu ve
350 kişilik araştırma salonuna da sahip olan binada toplamda 260 noktada ise yangın
söndürme panelleri yer alıyor. Site içinde yer alan müzede ise ziyaretçiler, Avrupa
topraklarındaki ilk insan hakları bildirgesi olan 'Fatih'in Bosna Fermanını', 'Karlofça
Antlaşmasını', 'Baltalimanı Sözleşmesini' ve diğer devletler ile yapılan anlaşmaların diğer
nüshalarını görebiliyor. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18821.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması
açıklandı
Kayseri’de kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs sayısı 2015 yılında 2014 yılına göre
%3,9 azaldı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre
araştırma bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, üniversite, belediye, konfederasyon, sendika,
vakıf ve dernekler kapsanmakta olup, 2015 yılında bu kapsamda 71 bin 127 kurs düzenlendiği
tespit edildi. Bu kurslara katılan sayısı 5 milyon 711 bin 116, bitiren sayısı ise 5 milyon 526
bin 14 kişi olarak gerçekleşti.
Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında 2014 yılında 786 kurs düzenlenirken 2015 yılında 755
kurs düzenlendi. Bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, üniversite, belediye, konfederasyon,
sendika, vakıf ve dernekler tarafından düzenlenen kurslar kapsanmış olup, bu kapsamda 2015
yılında Kayseri’de bu kurslara katılan sayısı 63 bin 155 kişi, bitiren sayısı ise 62 bin 770 kişi
oldu.
Türkiye genelinde Kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs 2014 yılına göre %11,9 arttı.
2015 yılında düzenlenen kursların %52,5’i bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, %26,9’u
belediyeler, %13,2’si vakıf ve dernekler, %7,4’ü ise diğer kurum/kuruluşlar tarafından
gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde Yaygın eğitim faaliyetlerine katılanların 2014 yılında %92,1’i düzenlenen
eğitimi tamamlarken, 2015 yılında bu oran %96,8’e yükseldi. Açılan kursları bitirenlerin
%50,7’sini bakanlık ve bağlı kurum kuruluşlar, %24,4’ünü belediyeler ve %18,3’ünü ise vakıf
ve dernekler tarafından düzenlenen kursları tamamlayanlar oluşturdu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18822.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

ABD’den Türkiye’nin Cerablus harekatına
bakış
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Türkiye’nin DAEŞ’e yönelik harekatına
ilişkin "Tansiyonun yükselmemesini sağlamaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Her iki tarafa da
hatırlatmak isterim ki ortak düşman DAEŞ’tir ve buna karşı konulmalıdır" dedi.

25 Ağustos 2016 Perşembe 12:23

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında Türkiye’nin
DAEŞ’i bombalamasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Türk yetkililerin yanı sıra Suriye Demokratik
Güçleri temsilcileriyle irtibat halinde olduklarını söyleyen Toner, "Bu konuda, Türk
yetkililerin yanı sıra Suriye Demokratik Güçleri temsilcileriyle irtibat halindeyiz. Tansiyonun
yükselmemesini sağlamaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Her iki tarafa da hatırlatmak isterim
ki ortak düşman DAEŞ’tir ve buna karşı konulmalıdır" ifadelerini kaydetti.
Öte yandan Toner, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi ile ilgili soruları da
yanıtladı. Toner, basın mensuplarının Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesine yönelik herhangi
bir gelişmenin olup olmadığına dair sorusuna, bir çalışma grubunun Türkiye’de olduğunu
ifade ederek yanıt verdi. "Türkiye’nin Gülen’in iadesini talep ettiğini teyit edebiliriz" diyen
Toner, ancak talebin darbe girişimi ile ilgili olmadığını sözlerine ekledi. Toner, talebe dair
detay vermeyeceğini kaydederek, resmi talebin kendilerine ulaştığını hatırlattı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18823.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

“TÜRK ÇİFTÇİSİNDEN HAİN ÇIKMAZ"
Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 63. Olağan Mali Genel Kurulu yoğun ve coşkulu bir
katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı genel kurulda çiftçiler tarafından
tamamen doldurulan 7 bin 200 kişilik salonda konuşan Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Akay, “Türk çiftçisinden bu devlete, bu millete hainlik yapacak kişiler çıkmaz” dedi.
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Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen genel Kurula; Belediye Başkanları, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Pankobirlik temsilcileri, Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir
bölgelerinden Pancar ekicileri, Bölgedeki Sulama Birlikleri, Ziraat Odaları, Taşıyıcı
Kooperatifleri ve diğer STK temsilcileri, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu ile
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetimi tam kadro katıldı. Yaklaşık 2 bin kadın çiftçi Genel Kurula
iştirak edenlerden iki bine yakınının kadın çiftçi olması yöneticileri memnun ederken; kadını,
erkeği, çoluk çocuğuyla bütün pancar çiftçilerinin emeğine ve ekmeğine sahip çıktıklarının en
güzel göstergesi oldu. Akay, çiftçileri selamladı Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kurul
öncesinde Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi, çiftçileri coştururken, salona
gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, önce ‘Türkler geliyor’
marşı eşliğinde çiftçileri selamladı, daha sonra ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Kur’an-ı Kerim
tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan oluşturuldu. Gündem maddelerinin
görüşülmesinin ardından Başkan Akay bir konuşma yaparak çiftçilere seslendi. Yoğun
katılımdan dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Akay 15 Temmuz darbe girişimine
değindi. “Ülkemiz, devletimiz ve milletimiz hain darbe girişimini 40 gün önce kahramanca
bertaraf etmişti.” diyen Akay; “Yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni dursun bu
hayasızca akın' denilen günlerden bir gün yaşadı bu aziz millet. Yurdumuza saldıran alçaklar
dışarıdan değil, içeriden saldırdılar. Bu aziz milletin ezeli düşmanları, içimizden buldukları
beyinsizleri, bedbahtları, hainleri, hain FETÖ'cüleri İslam coğrafyasının, Türk Dünyasının,
bütün mazlum milletlerin hamisi; Büyük Türk Milletini yok etmek, ülkemizi parçalamak,
devletimizi ortadan kaldırmak için, bizim silahlarımızla, bize saldırttılar. Dünyada eşi
görülmemiş bu alçaklığı yapanları ve yaptıran alçağı; Mehmet Akif Ersoy şöyle anlatıyor. 'Ha
bu din, imam, takva, inan ki hepsi yalan, sen onları kendine taptırırsın vesselam, Derdin,
davan sadece, hep nefsi saltanatın, Şimdilik putu sensin, tapılan menfaatin, hey kukla kafalı
adam, dinle, sözümü tut, Bunların dilinde hak; ama kalbi dolu put.' Evet işte bu alçaklığı,
başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, cesareti, ve dik duruşu ile ve onunla birlikte
kahraman Türk Milletinin asil evlatları, gövdelerini siper ederek bertaraf ettiler" diye konuştu.
Akay, "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış
şaşarım, Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım, Yırtarım dağları, enginlere sığmam,
taşarım.' diyen ecdadın torunları yüz yıl sonra, damarlarındaki asil kanın coşması ile ölmek,
yaralanmak pahasına devletini korudu ve kurtardı.” diyerek şunları söyledi: “40 gün önce bu
uğurda şehit düşen kardeşlerimize ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Yaralanan, gazilik mertebesine erişenlere acil şifalar diliyorum. O karanlık 15 Temmuz
gecesinde ve sonrasında devletimize, ülkemize, milletimize sahip çıkan bütün devlet ve
siyaset adamlarımıza, güvenlik güçlerine, kahraman Türk Milletinin her bir ferdine
şükranlarımı sunuyorum. Allah bu aziz millete böyle acılar, felaketler, ihanetler, alçaklıklar
yaşatmasın. Bu alçaklığı milletimize reva görenleri şiddetle ve nefretle kınıyor ve
lanetliyorum. Yüce Allah; hain FETÖ başta olmak üzere, bütün terör örgütlerini ve bu
milletin düşmanlarını yerle yeksan etsin, kahhar ismi şerifiyle kahır eylesin. Türk Milleti
güçlü olmak zorunda, Devletimiz en güçlü olmak zorunda. Bunu güçlü bir lider önderliğinde
tarih boyunca dünyaya göstermiş bir milletiz." Türk çiftçisinin milletinin en şerefli
parçalarından birisi olduğunu dile getiren Akay; “Türk çiftçisinden; bu devlete, bu millete
hainlik yapacak mahluklar çıkmaz. Üreten, özveri ile çalışan, helalinden kazanan, askerlik
yapan, devletine vergi veren, başı dik, alnı açık, hür, devletine bağlı insanlar çıkar. Türk
çiftçisi asildir, kahramandır, çalışkandır, merttir, vatanseverdir. İşte bu özelliklerini her bir
olayda ortaya koyuyor. Yaşanan elim olayların travmasını üzerinden çabuk atarak işinize dört
elle sarıldığınızı, üretimi başarılı bir şekilde sürdürdüğünüzü görüyorum. Sizin bu gayretiniz
ve çabanız, üretimde rekorlar ortaya çıkaracak. Kayseri Pancar Kooperatifi ve onun kuruluşu
Kayseri Şeker Fabrikası 5,5 yıldır sürdürdüğü başarılı çalışmasını aksatmadan yürütüyor.
Bataktan, iflastan kurtulan kuruluşlarımız, Allah'ın izniyle sizin her bir ihtiyacınızı

karşılarken, artık büyük yatırımlar yapar hale geldi” dedi. Üretimde rekor kırılacak Akay, bu
yılki üretimin gayet başarılı bir şekilde devam ettiğini hatırlatarak; "Pancar üretiminde rekor,
şeker üretiminde rekor, melas ve küspe üretiminde de rekor kıracağız. Binbir zahmetle yetişen
pancarların hak ettiği değerden alınması için birçok proje geliştirmeye çalışmakla birlikte,
diğer kuruluşlardan çözüm konusunda yeterli bir destek sağlayamadık. Ama şunu rahatlıkla
ifade edebilirim ki; bu yıl A kotası pancara yine Türk Şeker’den 10 ton fazla fiyat verilecektir.
C kotasına girenlere de inşallah zarar ettirmeyecek bir fiyat uygulanacaktır. Geçen yıl Kayseri
Şeker dışındaki şeker şirketleri kotalarını dolduracak şeker üretimi yapamadıkları için
ülkemiz şu an şeker sıkıntısı yaşamaktadır. B kotası denilen emniyet stokları satışa
sunulmakla birlikte yine de sıkıntı devam edecek gibi görülüyor. Fırsatçılar yurt dışından
şeker getirmek istiyorlar. Yurt dışından şeker getirilmesi, şeker sektörümüzün ve değerli
çiftçilerimizin aleyhinedir. Yurt dışından şeker getirilmesine engel olmak için, ülkemizin
şeker ihtiyacının üretimle karşılanması gerekmektedir. İşte bu nedenle bu yıl kampanya iki
hafta erken başlatma kararı verildi. Kampanyanın erken başlaması nedeniyle çiftçimizin
oluşabilecek zararı, erken söküm primi uygulaması ile telafi edilecektir." ifadelerini kullandı.
Salon dışında da kalabalık vardı Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı genel kurulda 7 bin 200
kişilik Kongre merkezinin tamamı dolunca, bazı üyeler genel kurulu dışarıdan takip etti.
Dışarıdaki aşırı sıcağa aldırmayan çiftçiler genel kurul bitene kadar alandan ayrılmadılar.
Gömeç’li çiftçiler dua ediyor Genel Kurulda görüştüğümüz Gömeçli çiftçiler, Başkan Akay
ve yönetiminin göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek,
sürekli dua ettiklerini söylediler. Çiftçi Nihat Özbek, mevcut yönetimden oldukça memnun
olduklarını belirterek; “Allah onlardan razı olsun. Ne zaman bir sıkıntımız olsa çözüm
noktasında hep yanımızda olmaya çalıştılar. Kayseri Şeker Fabrikası Pancar ekimi ile
ilgilenmekle kalmayıp aynı zamanda Kayseri’ye modern çiftçiliği de kazandırdı.
Fabrikamızın kapısına kilit vurulacak hale gelmişti. Başkanımız ve yeni yönetim sayesinde
düzlüğe çıktı. Fabrikamızın istikrarı için bizler de üzerimize düşen gayreti gösterdik. Bundan
sonra da göstereceğiz.” diye konuştu. Bir başka çiftçi Mustafa Uyar ise “Kayseri Şeker
yöneticileri ilk defa köylü ile tarlada buluşarak onların dertlerini dinlediler. Pancar çiftçisinin
gördüğü gün bu günlerdir. Allah razı olsun yaptığı bütün hizmetlerden memnunuz.
Başkanımız olsun diğer yöneticiler olsun köy köy gezip dertlerimizi dinleyip, ekim
sahalarımızı gezip, çayımızı böreğimizi yiyorlar bizlerle oturup kalkıyorlar istediğimiz zaman
derdimiz anlatma fırsatı buluyoruz. Bundan da çok memnun oluyoruz.” diye konuştu. Genel
kurulun sonunda ise üyelere kumanya ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Haber-Foto: Ramazan
KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18824.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Özhaseki'den Doğu ve Güneydoğu müjdesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'den PKK teröründen bıkan Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki vatandaşlara müjde. Hükümetin bu bölgeler için
'Kalkınma Planı' hazırladığını açıklayan Bakan Özhaseki, " Yapılan kalkınma nasıl olacak,
vatandaşın hasarı nasıl giderilecek, Başbakan tarafından açıklanacak" dedi.
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İnternet haber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve İnternet haber yazarı Süleyman
Özışık'a özel röportaj veren Özhaseki, Kürt vatandaşların PKK'ya desteğinin bittiğini söyledi.
Özhaseki, "Hepsinin edindiğimiz ortak fikir şu, 'bizim PKK dediğimiz örgüt ile savaşan
akrabalarımız var fakat bu son olaylar başladığında biz onların yanında yer almadık, devletin
yanında yer aldık. Müthiş bir olay bu, o zaman bunun kıymetini bilin' diye ifade ettiler ve
biliyoruz kıymetini" diye konuştu.
Sur müthiş bir yer olacak
“Güneydoğu'da iş sadece TOKİ'ye düşmüyor. Belki işin sadece ev yapma bölümü düşüyor,
onun dışında Güneydoğu'da birçok iş var.” diyen Bakan Özhaseki; “ 6 ilçe bir tarafta, Sur bir
tarafta böyle görmek lazım. Diyarbakır Sur ayrı onun dışında Şırnak, Yüksekova ve Nusaybin
gibi ilçeler ayrı. Sur içerisinde 2012 yılında belediyenin de tasdiklediği kurum amaçlı imar
planı var. Burası tarihi bir bölge. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, bin 200 civarında
tescilli eser var. Birincisi, Kiliseler, camiler, havralar, hanlar, hamamlar bunların hepsi
korunacak. İkincisi ise, Sur içerisinde çöküntü evler olmayacak, koruma amaçlı imar planına
uygun geleneksel evler yapılacak. Üçüncüsü sokaklarda bütün dükkanların üzerindeki kirlilik
inecek. Sur'un kendine has tarihi dokusu korunduğu gibi, geleneksel yaşamda sürdürülecek.
Bazıları özellikle bu terör örgütünün siyasi uzantıları, burada zenginlere peşkeş çekilecek,
TOKİ konutları yapılacak falan hepsi yalan. Öyle bir şey yok. Sur'da koruma amaçlı imar
planı var ve buna harfiyen uyulacak. Sur müthiş bir yer haline gelecek” dedi
Hiç kimse öz yönetim istememiş
Sur’a her gittiklerinde değişik gruplarla bir araya geldiklerini belirten Özhaseki şunları
söyledi:
“İlçenin muhtarları, STK üyeleri ile oturduğumuz gibi bölüm bölüm de kimi imamları kimi
öğretmenleri kimi velileri toplayıp sohbetler ediyoruz. Hepsinin edindiğimiz ortak fikir şu;
"Bizim PKK dediğimiz örgüt ile savaşan akrabalarımız var fakat bu son olaylar başladığında
biz onların yanında yer almadık, devletin yanında yer aldık. Müthiş bir olay bu, o zaman
bunun kıymetini bilin" diye ifade ettiler ve biliyoruz kıymetini. Vatandaş eğer devletten yana
tavır koymuşsa, devletin hizmeti devreye girecektir. Sayın Başbakan açıklayacak, Doğu ve
Güneydoğu'da yapılan kalkınma nasıl olacak, vatandaşın hasarı nasıl giderilecek açıklanacak.
Şimdi oralarda oyumuzun yüzde 4-5 olduğu yerlerde ben geziyorum, kendilerinin (HDP)
yüzde 90 olan yerde biz ve milletvekilleri gezemiyor. Her yerde gezmeye devam ediyorum,
Silopi, İdil...

İnsanları öyle bir yönlendirmişler ki hiçbir şekilde yüzleri yok, hiç kimse öz yönetimde yanan
olmamış ki. Gidin bizi temsil edin demişler sadece, haklarının savunacaklarını düşünmüşler.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18825.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Esnaftan kahraman şehide vefa
Kayseri’de 25 yaşındaki kuruyemişçi esnafı Cüneyt Uçak, işyerine darbe girişimcilerine karşı
kahramanca mücadele ederek şehit olan Niğdeli Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in ismini
koydu. Uçak, şehidin hayat hikâyesinden etkilendiği için işyerinin levhasına iki adet Türk
bayrağının ortasına “Şehit Ömer Halisdemir” yazdırdı.
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Yenimahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Fatih Apartmanı altına geçtiğimiz hafta kuruyemiş
dükkânı açan Cüneyt Uçan, işletmesinin levhasına “Şehit Ömer Halisdemir” yazdırdı. Darbe
girişimi gecesi özel kuvvetlerde darbeci generali kafasından vuran ve ardından şehit düşen
Ömer Halisdemir’in adını yaşatmak istediğini belirten genç Esnaf duygularını gazetemize
şöyle dile getirdi;
Mezarını da ziyaret etti
”Şehir Ömer Halisdemir’in darbe girişimi gecesi ülkesi için yaptıklarını düşündükçe
duygulanıyorum. Kendini feda ettiği olay hiç de küçümsenecek bir durum değildir. Ben de
çok etkilendim. Televizyonlarda onun hayat hikâyesini dinledikçe kahramanlığı gözümde
büyüyor. Şehidin babasının ‘Oğlumu vatan için büyüttüm. Canımız vatana feda olsun’
demesi beni çok etkiledi. Bir iş için Niğde iline gittiğimde şehidimizin mezarı başında dua
okudum. Bizim kuşağın kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in adını yeni kurduğum kuruyemiş
dükkânına vermek istedim. Önce insanların yanlış anlayacağını düşünsem de, kalbimin
temizliğine güvenerek tereddüt etmeden yazdım. İstedim ki kahramanın adı yaşasın, diğer
kuşaklara kahramanlıkları anlatılsın. Bir iki müşteri haricinde tepki gösteren olmadı. Sebebini
bilmediğim şekilde bu kişiler benden alışverişi kesti. Onun dışında diğer müşterilerim takdir
ile karşıladı. ”
Haber ve foto : Ahmet Bolat (özell)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18826.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Bankası kapandı, ATM’leri duruyor
Fetullahçı Terör örgütünün (FETÖ) finans kasası olarak bilinen, önce Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen,
sonrasında ise kapatılan Bank Asya’nın ATM cihazlarının halen açık olması tepki çekiyor.
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Bilindiği gibi darbeci terör örgütünün finans kaynağı Bank Asya, Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu (TMSF) tarafından 18 Temmuz’da kapatılmıştı.
Bu tarihten itibaren Bank Asya’da her hangi bir işlem yapılamazken, ATM cihazları ise başta
Kayseri olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde halen açık durumda. Kayseri Park’ta ve
kentimizin değişik yerlerinde hala duran ATM’lerin kaldırılmasını isteyen vatandaşlar duruma
tepki gösterdiler. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18827.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

“Yeteneksiz” FETÖ’cüler hâkim karşısına
çıkarıldı
Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Erciyes Üniversitesi'ne
düzenlenen operasyonda aralarında Yetenek Sizsiniz Yarışması'nın finalisti Hakan
Akdoğan'ın da bulunduğu 32 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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Erciyes Üniversitesinde (ERÜ), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili
soruşturma kapsamında gözaltına alınan 94 akademik ve idari personelden 32'si daha adliyeye
sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen
soruşturma kapsamında, ERÜ bünyesinde FETÖ içerisindeki faaliyetlerinden dolayı açığa,
savcılık talimatı ve mahkeme kararıyla da gözaltına alınan akademik ve idari personelin
32'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye
sevk edildi. Zanlılar arasında bir televizyon kanalındaki yetenek yarışmasında yarışan ERÜ
Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi, milli jimnastikçi ve antrenör
Hakan Akdoğan da yer aldı.
Öte yandan soruşturma kapsamında, açığa alınan ve haklarında gözaltı kararı verilen 100
akademik ve idari personelden gözaltına alınanların sayısı 94'e ulaştı.
Zanlılardan daha önce mahkemeye sevk edilen 62 akademik ve idari personelden 9'u
tutuklanmış, diğer zanlılar adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18828.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Kabul edilemez
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına
alınanların görüntülendiği sırada, basın mensuplarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını
açıkladı.
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu
hassas dönemde görevlerini objektif bir şekilde yapmaya çalışan meslektaşlarımıza, önceki
gün Erciyes Üniversitesi’nde örgüt üyesi oldukları iddiası ile gözaltına alınan şüphelilerin
yakınları tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acili önünde fiziki ve sözlü
saldırıda bulunulmuştur" ifadesinde bulundu.
Kösedağ, "Türkiye tarihinin en hain darbe girişimine teşebbüs eden FETÖ ile mücadelede ilk
günden beri demokrasinin yanında olarak büyük bir özveri ile destek veren Kayseri basının
kıymetli mensuplarına yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıya uğrayan
meslektaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz.
Bu tür saldırıların tekrarlanmamasını diliyor ve yapılan çirkin saldırının hukuki süreçte
takipçisi olacağımızı bildiririz" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18829.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Tarihi Rum Sokağı yenileniyor
Talas Belediyesi tarihi Tablakaya Mahallesinde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını
sürdürüyor. Geçmişte Rumların ağırlıkta yaşadığı mahallede bulunan 62 adet yapı, 4 sokak ve
bir caddede yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu
turizme bir mahalle daha kazandırdıklarını söyledi.
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Kayserinin incisi Talas, gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla eski tarihi günlerine tekrar
kavuşuyor. Turizm hedefiyle yola çıkan ilçe de gerçekleştirilen sokak
yenileme ve
restitüsyon çalışmaları Türkiye’ye örnek oluyor. Tablakaya Mahallesindeki Sokak yenileme
çalışmalarına çok önem verdiğini dile getiren Başkan Palancıoğlu “Tablakaya Mahallesi
Talas’ın en eski mahallelerinde bir tanesi. Daha önce Rumların ve Ermenilerin yoğun yaşadığı
ve yaklaşık 40 yıldır alt yapı sorunu olan bir yerdi. Geçtiğimiz yıl 1milyon 500 bin lira
harcayarak buranın alt yapısını elden geçirdik. Su, kanalizasyon ve doğal gaz Tablakaya’nın
bütün sokaklarına girmiş durumda. Tabii bununla yetinmedik aynı zamanda valiliğinde
desteğini de alarak şimdi sokak yenileme projesini gerçekleştiriyoruz.” dedi.
Sokağın mimari ve iyileştirme çalışmasının tamamlandıktan sonra farklı bir görünüme
kavuşacağını belirten Başkan Palancıoğlu, “Şu anda bulunduğumuz sokakta evler kumlama ve
raspa işlemiyle temizlenerek restorasyonları tamamlandı. Alt yapısı ve kaldırımları yapıldı.
İnşallah bu yazın sonunda Tablakaya Mahallesi çok farklı bir görünüme kavuşacak. Gelecek
yıl inşallah bittiğinde açılışını hep birlikte yapacağız. Sadece Talas’ın değil Kayseri ve şehir
dışından gelen misafirlerinde en çok uğradığı noktalardan biri olacak. Öncelikle burada
yaşayan mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımız tamamlandığında
Talas’ın tarihi bir mahallesi daha eski silüetine kavuşturarak turizme kazandırmış olacağız”
şeklinde konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18830.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

TYB Kayseri Şubesi’nden Yahyalı’ya
ziyaret
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesine bağlı yazar ve şairler Yahyalı Belediyesi’nin
davetlisi olarak ilçeyi gezdi.
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TYB Kayseri Şubesi Başkanı Selim Tunçbilek başkalığındaki heyet ilk olarak Yahyalı
Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkanı Esat Öztürk’ün makamında gerçekleşen ziyarette konuşan
Tunçbilek, bu kadar yoğun iş temposuna rağmen kendilerini kabul eden Başkan Öztürk’e
teşekkür ederek “ Yahyalı, turizmde çok önemli bir bölgemiz, şehrimiz açısından. Ama yeteri
kadar kıymeti bilinen, Türkiye ve dünya kamuoyuna anlatılmış bir şehrimiz değil. Sanıyorum
yazarlarımızın, şairlerimizin buradaki seyahatlerinden sonra, en azından bir - iki eserleriyle
Yahyalı’yı önemseyeceklerini ümit ediyorum. Sizin Yahyalı’da böyle bir makamda
bulunmanız, bizi çok onurlandırmıştır, Yahyalı’yı onurlandırdığı gibi. Bu nazik davetiniz için
arkadaşlarımın adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Ziyarette yazar ve şairlerle tanışan ve sohbet eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,
kendilerini kırmayarak Yahyalı’ya gelen yazar ve şairlere teşekkür ederek şunları söyledi.
Başkan Öztürk; “Kayseri’nin 16 ilçesinin içerisinde Yahyalı’nın ayrı bir özelliği var. Gerek
insan profili, gerek iklimi ve gerek se doğa güzelliği bakımında Allahımız ilçemize fazla
nimetler vermiş. Rabbim inşaallah bunun şükrünü yapmayı bizlere nasip eder. Yahyalı’nın
manevi ve coğrafi olarak birçok yazarımıza ilham kaynağı olacak güzellikleri var. İnşaallah
hafta sonu da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Mehmet Özhaseki ile Orman ve Su İşleri
Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu’nu Kapuzbaşı Şelalelerinde ağırlayacağız. Kapuzbaşı Şelalesi
yol konusunda bazı sıkıntılarımız vardı. Daha önce mülki amirlerimiz, valilerimiz buraya ilgi
göstermiş. İnşallah Orman ve Su İşleri Bakanımızın ziyareti ile buraya bir bakan dokunuşu
bekliyoruz. Burası ilçe belediyesinin el atıp yapabileceği bir yer değil. Kapuzbaşı, Allah’ın
vermiş olduğu devasa bir nimet. Pazar günü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ile
Çevre Şehircilik Bakanımız ve Orman ve Su İşleri Bakanımız ile Kapuzbaşı Şelalesi’ni
değerlendireceğiz. Ya Rabbi bize ne büyük güzellikler vermiş” diyerek konuştu.
Ziyarette Başkan Esat Öztürk, Türkiye Yazar Birliği Kayseri Şubesi’ne bağlı yazar ve şairlere
Yahyalı İlçesi ve Turizm değerleri hakkında bilgiler verdi. Program, Derebağ Şelalesi’nde
verilen öğle yemeğiyle devam etti. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18831.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Balkondan eve girmek isteyince canından
oldu
Bir binanın çatısından kendisini iple sarkıtarak son kattaki evin balkonundan içeri girmeye
çalışan bina görevlisi, ipin kopması sonucu düşerek öldü.
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Zümrüt Mahallesi Vezirler Sokak'taki 3 katlı bir binada görevli olan Rasim Kılıçkaya (56),
son kattaki satılık daireyi gelen müşterilere gösterdikten sonra evin anahtarını içeride unuttu.
Ertesi gün tekrar eve girmek isteyen Kılıçkaya, binanın çatısındaki bacaya bağladığı iple
balkondan eve girmek isterken ipin kopması sonucu düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Kılıçkaya'nın
hayatını kaybettiğini belirledi.
Kılıçkaya'nın cenazesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18832.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Çözümün merkezi kocasinan
Kocasinan belediyesi tarafından hayata geçirilen çözüm merkezi açıldı. Belediye Başkanı
Ahmet Çolakbayrakdar, belediye hizmet binasının zemin katındaki merkezin açılışında
yaptığı konuşmada, merkezin Kayseri’de bir ilk olduğunu vurguladı.
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merkezde teknolojinin verdiği her türlü imkanı, vatandaşların sorunlarının en kısa sürede
çözülmesi için kullanacaklarını söyledi.
Çolakbayrakdar, hayata geçirdikleri her projenin insan odaklı olduğunu ifade ederek, şöyle
devam etti:
"Çözüm Merkezi de insan odaklı bir proje. Başkana ve belediyeye ulaşmak için çağdaş olan
iletişim kanallarının hepsini vatandaşımızın lehine açtığımız bir uygulamadır. Aynı zamanda
bu uygulama ilçe sakinlerimizle belediyeyi birlikte yönetme tarzıdır. Vatandaşlarımızın
beklentilerini, isteklerini ve taleplerini yerine getirebiliyorsak, vatandaşlarımızı mutlu

edebiliyorsak, doğru bir yönetim sergiliyoruz demektir. Bu anlayışı da sahaya yansıtma
noktasında attığımız önemli adımlardan biridir."
Çözüm Merkezi sayesinde vatandaşlarla daha hızlı iletişim kuracaklarını ve sorunlara daha
hızlı çözümler üreteceklerini dile getiren Çolakbayrakdar, merkezde kullanılan yazılımların
da belediye personeli tarafından geliştirildiğini anlattı.
Çolakbayrakdar, vatandaşların sorunlarını merkeze gelerek görevlilere yüz yüze
anlatabileceklerini, 222 70 00 numaralı çağrı merkezine bildirebileceklerini, mobil
uygulamalar ya da sosyal medya ile e-posta ile bildirebileceklerini dile getirerek, bu
kapsamda "www.kocasinan.bel.tr" adresindeki internet sitelerini de yenilediklerini sözlerine
ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18833.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Başkan Çelik'e 15 Temmuz teşekkürü
Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Mustafa Göçen, Başkan
Çelik'e yapmış olduğu hizmetler ve 15 Temmuz sonrası göstermiş olduğu tavır nedeniyle
teşekkür etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı Mustafa Göçen ve dernek yöneticileriyle Başkanlık Makamında bir süre görüştü.
Dernek Başkanı Mustafa Göçen, Büyükşehir Belediyesi'nin Kızılören ve Kayseri'ye yapmış
olduğu hizmetler nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür etti. 15 Temmuz sonrası Kayseri'nin
gösterdiği tavra da değinen Göçen, Başkan Mustafa Çelik'in demokrasi nöbetleri ve diğer
etkinliklerle Kayseri'deki birlik beraberliğe vermiş olduğu katkı üzerinde durdu ve Kayseri ile
gurur duyduklarını belirtti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18834.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

TYB Kayseri Şubesi’nden Yahyalı’ya
ziyaret
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesine bağlı yazar ve şairler Yahyalı Belediyesi’nin
davetlisi olarak ilçeyi gezdi.
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TYB Kayseri Şubesi Başkanı Selim Tunçbilek başkalığındaki heyet ilk olarak Yahyalı
Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkanı Esat Öztürk’ün makamında gerçekleşen ziyarette konuşan
Tunçbilek, bu kadar yoğun iş temposuna rağmen kendilerini kabul eden Başkan Öztürk’e
teşekkür ederek “ Yahyalı, turizmde çok önemli bir bölgemiz, şehrimiz açısından. Ama yeteri
kadar kıymeti bilinen, Türkiye ve dünya kamuoyuna anlatılmış bir şehrimiz değil. Sanıyorum
yazarlarımızın, şairlerimizin buradaki seyahatlerinden sonra, en azından bir - iki eserleriyle
Yahyalı’yı önemseyeceklerini ümit ediyorum. Sizin Yahyalı’da böyle bir makamda
bulunmanız, bizi çok onurlandırmıştır, Yahyalı’yı onurlandırdığı gibi. Bu nazik davetiniz için
arkadaşlarımın adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Ziyarette yazar ve şairlerle tanışan ve sohbet eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,
kendilerini kırmayarak Yahyalı’ya gelen yazar ve şairlere teşekkür ederek şunları söyledi.
Başkan Öztürk; “Kayseri’nin 16 ilçesinin içerisinde Yahyalı’nın ayrı bir özelliği var. Gerek
insan profili, gerek iklimi ve gerek se doğa güzelliği bakımında Allahımız ilçemize fazla
nimetler vermiş. Rabbim inşaallah bunun şükrünü yapmayı bizlere nasip eder. Yahyalı’nın
manevi ve coğrafi olarak birçok yazarımıza ilham kaynağı olacak güzellikleri var. İnşaallah
hafta sonu da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Mehmet Özhaseki ile Orman ve Su İşleri
Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu’nu Kapuzbaşı Şelalelerinde ağırlayacağız. Kapuzbaşı Şelalesi
yol konusunda bazı sıkıntılarımız vardı. Daha önce mülki amirlerimiz, valilerimiz buraya ilgi
göstermiş. İnşallah Orman ve Su İşleri Bakanımızın ziyareti ile buraya bir bakan dokunuşu
bekliyoruz. Burası ilçe belediyesinin el atıp yapabileceği bir yer değil. Kapuzbaşı, Allah’ın
vermiş olduğu devasa bir nimet. Pazar günü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ile
Çevre Şehircilik Bakanımız ve Orman ve Su İşleri Bakanımız ile Kapuzbaşı Şelalesi’ni
değerlendireceğiz. Ya Rabbi bize ne büyük güzellikler vermiş” diyerek konuştu.
Ziyarette Başkan Esat Öztürk, Türkiye Yazar Birliği Kayseri Şubesi’ne bağlı yazar ve şairlere
Yahyalı İlçesi ve Turizm değerleri hakkında bilgiler verdi. Program, Derebağ Şelalesi’nde
verilen öğle yemeğiyle devam etti. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18835.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Melikgazi’ye en uygun ağaçlar dikilecek
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçede yer alan kentsel ağaçların
künyesinin çıkarılarak iklime ve yüksekliğine uygun ağaçların dikileceğini söyledi.
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Birçok park ile yeşil alanlarda bulunan ve ancak şehir yaşamına uygun bulunmayan daha da
önemlisi insan sağlığına alerjik ve solunum rahatsızlığına sebep olan kavak türü ağaçlarının
kesildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Tarım İl Müdürlüğünden rapor alınarak
ömrünü tamamlamış kavak ağaçlarının can güvenliği açısından kesildiğini kaydetti.
Şehir yerleşime ve insan sağlığına uygun olan hem estetik hem de iklim ve yükseklik
şartlarına denge sağlayan çınar, mavi ladin, top akasya, huş, kestane ve ıhlamur gibi fidanların
dikilmesine ağırlık verileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sonbahar döneminde
yine halkında katılımı ile fidanları toprak ile buluşturulacağını sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18836.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

OSB’de yeni cami inşaatı sürüyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımına devam edilen yeni camii inşaatında çalışmalar
hummalı şekilde devam ediyor. Projeyi yerinde inceleyen KOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan, yeni caminin tamamlandığında Türkiye’nin en büyük camileri arasına
gireceğini söyledi.
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Mimar Sinan’ın ustalık eserim diye nitelendirdiği Selimiye Cami'sinden esinlenerek
projelendirilen Kayseri OSB yeni Cami inşaat çalışmaları OSB 24. ve 29. caddelerinin
kesişim noktasında devam ediyor.
Kayseri OSB sınırları içerisinde yaklaşık bin 160 işletmede 65 bin civarında çalışanının
bulunduğunu hatırlatan KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, çalışanlarımızın
dini vecibelerini yerine getirebilmesi amacıyla böyle bir çalışma başlattık. Kayserinin en
büyük ve Türkiye’de sayılı büyük camilerden olması düşünülen 4 minareli ve 3 şerefeli, 70

metre minare yüksekliğine sahip olacak cami; 4080 m2 kapalı, 632 m2 yarı açık,1986
m2 açık, kullanım alanı ile 6698 m2'lik toplam alana sahip olup 10 bin kişilik kapasitesi ile
hizmet verecek. “ diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18837.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Trafikte kadın kavgası
Trafikte seyir halindeyken tartışan iki kadın grubu, tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından
inerek yol ortasında kavga etti.
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Cumhuriyet Meydanı İstasyon Caddesi’nde trafik ışıklarında meydana gelen olayda, seyir
halindeyken birbirlerine önce el kol işareti yapan iki grup bir süre sonra tartışmaya başladı.
Vatandaş ayırmak yerine kayıt yaptı
Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen kadınlar yol ortasında kavgaya tutuştu. Kavga
esnasında kadınlardan birisi baygınlık geçirirken, vatandaşlar ise olaya müdahale etmek
yerine cep telefonları ile olan biteni görüntüledi. Kavga polis ekiplerinin gelmesi üzerine son
buldu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18838.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Türk-İş'in araştırmasına göre, ağustos ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 362 lira,
yoksulluk sınırı ise 4 bin 435 lira oldu.
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Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç
maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay
yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için
yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 361 lira 60 kuruş, gıda
harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu
diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 4 bin 435 lira 19 kuruş
oldu.
Ağustos ayında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise bin 690 lira 35 kuruş olarak
hesaplandı.
Bu ay, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama
tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,60 geriledi.
Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış yüzde 1,27 olurken yıllık ortalama artış yüzde
7,80 olarak hesaplandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18839.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Altın sert düştü
Altının gram fiyatı, ons fiyatındaki düşüşe paralel 125,47 lira seviyesine kadar gerileyerek
yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 205 lira.
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Altının ons fiyatı, dün yüzde 1'e yakın düşüşle günü tamamlaması sonrasında dün de 1.319,22
dolarla 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ons altındaki gerileme paralelinde,
altının gram fiyatı da 18 Temmuz'dan bu yana en düşük seviye olan 124,70 liraya kadar indi.
Çeyrek altın 205 lira
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 205 lira, Cumhuriyet altını 836 liradan satılırken, altının onsu
1.318,83 dolar ve gram fiyatı ise 124,70 lira seviyelerinden işlem gördü.
Finans uzmanları, ABD Merkez Bankasının (FED) eylül ayı toplantısına ilişkin belirsizliğin
altın fiyatlarını baskı altında bıraktığını belirterek, bugün başlayacak Jackson Hole
toplantısına yönelik beklentilerin ise altın fiyatlarına yön vermeye devam ettiğini söyledi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
Altının ons fiyatının bugün 1.325-1.335 dolar bandında işlem gerçekleştirmesini
beklediklerini aktaran Uzmanlar, "Dolar endeksinin yükselmesinin, yurt içinde en çok altının
gram fiyatı üzerinde etkili olduğunu gördük. Altının gram fiyatı için bugün ve yarın 125 lira
seviyesi güçlü bir destek olabileceğini belirttiler." (finans.haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18840.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Ar-Ge akademi ve sanayi el ele
TUBİTAK Marmara Teknokent ve Kayseri OSB işbirliğinde düzenlenen AR-GE Sanayi
Akademi Buluşması 4-5 eylül tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilecek.
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2. Ar-Ge Sanayi Akademi Buluşması Kayseri’ye sayılı günler kaldı. Sanayinin önde gelen
firmaları ve Ar-Ge merkezleri 5-6 Eylül 2016 tarihlerinde Kayseri’de bir araya gelecek.
Etkinlik, 5 Eylül Pazartesi günü otele giriş ile başlayacak. Saat 20.00’de düzenlenecek akşam
yemeğinde firma yetkilileri, sanayiciler, akademisyenler ve yerel paydaşlar bir araya gelme
fırsatı yakalayacak. Bire bir görüşme şansı 6 Eylül Salı günü saat 10.00’da başlayacak
bilimsel etkinlikte, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek,
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı birer konuşma
yapacak. Programın öğleden sonraki kısmında ise firma yetkileri, sanayiciler ve
akademisyenler buluşacak ve bire bir görüşme şansı yakalayabilecekler. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18841.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Bireysel emeklilikte yeni dönem
Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenin,
kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil
edilecek.
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Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanuna göre, Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar,
işverenin, kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına
dahil edilecek. İşveren, çalışanını otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda
Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen bir şirketin sunacağı emeklilik planına dahil

edebilecek. Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile
çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını belirlemeye yetkili olacak.
Çalışanın katkı payı, prime esas kazancının yüzde 3'üne karşılık gelen tutar olacak. Bu oranı
iki katına kadar artırmaya, yüzde 1'e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye
Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Çalışan 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek
Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde
sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan
yatırım gelirleri ile 10 iş günü içinde çalışana iade edilecek.
Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon
yönetiminden sorumlu olacak.
Bin lira devlet katkısı sağlanacak
Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden devlet katkısı
sağlanacak. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus
olmak üzere, bin lira ilave devlet katkısı sağlanacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı yarısına kadar
artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak.
Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık
gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i
karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.
Çalışan katkı payının takip ve tahsil sorumluluğu şirkete ait olacak. Şirketlerce, fon işletim
gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yapılamayacak. İşverenin yükümlülüklerine ve
yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca 100 lira idari para cezası uygulanacak.
Düzenleme, 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girecek. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18842.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Hacılar’da kentsel dönüşüm atağı
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan
Kentsel Dönüşüm ofisinde incelemelerde bulunarak, en kısa zamanda alandaki ev sahipleriyle
uzlaşmaları tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
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Hacılar’da 130 Bin metrekare alanda 200 Milyon TL’ye mal olacak Kentsel Dönüşüm
Projesinde çalışmalar hız kazandı. Önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan
Kentsel Dönüşüm ofisinde Kentsel Tasarım Müdürü Ersel Elcuman ve Yazı İşleri Müdürü
Ahmet Hökelek ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Ekici, “Bu kapsamda 1200 konutu
hemşerilerimize kazandıracağız. Kentsel dönüşüm ofisimizi çalışmaları devam ediyor. En kısa
zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Hemşerilerimizle buraya davet edip, anlaşma

sağlayacağız. Taleplerine göre 2+1 ve 3+1 konutları teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı
mübarek olsun.” diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18843.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Fidan kullanım desteği başvuruları sürüyor
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sertifikalı tohum,
fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği ve ilave sözleşmeli üretim desteği
başvurularının 2 Eylül'de sona ereceğini belirterek, belge teslimini zamanında yapamayan
üreticilerin destekten faydalanamayacaklarını hatırlattı.
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Bayraktar, yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2016 tarihinde başlayan başvurular için son tarihin 2
Eylül olduğunu, üreticilerin bu bilinçle hareket edip, yoğunluk ihtimalini de düşünerek son
günü beklemeden başvurmalarında yarar olduğunu belirtti.
Yurtiçi sertifikalı tohumluk kullanan üreticilerimize dekar başına 4 lira ile 80 lira arasında
tohum kullanım desteği verileceğini, orijinal ve üstü tohumluk kullananlar için bu desteğin
yüzde 50 fazlasıyla ödeneceğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:
"Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği, dekar başına, susam, kanola ve aspirde 4, tritikale,
yulaf ve çavdarda 6, çeltikte 8, buğday ve arpada 8,5, korunga, fiğ, yem bezelyesinde 10, yer
fıstığı ve yoncada 15, soya, nohut, kuru fasulye ve mercimekte 20, patateste 80 lira olacak.
Orijinal ve üstü tohumluk kullanımında ilave destek yüzde 50 fazla olacak.İlave sözleşmeli
üretim desteği, kilogram başına soyada 3, kanolada 4, yağlık ayçiçeğinde 6 kuruş, aspirde 9
kuruş olacak.Dekar başına tesis fidan desteği standart ve sertifikalı olarak bodur meyvede
150-400, yarı bodurda 150-350, bağ, zeytin ve diğer meyve fidanları ile Antep fıstığı anacı ile
bahçe tesisinde 100-280, sertifikalı çilek fidesinde 350 lira ödenecek.Aşılama ile çeşit
değiştirme sertifikalı fidan desteği 250 lira, virüsten ari fidanlara ilave olarak standartta 50,
sertifikalıda 100 lira olacak.Patates siğili görülen alanlarda ve güvenlik kuşağında fidan
kullanımı ile sanayiye yönelik çeşitlerde ilave fidan desteği yüzde 50 fazlasıyla ödenecek.
Desteklenecek kapama bağ/bahçelerin 2016 yılında tesis edilmiş olması, Bakanlıkça
belirlenen normlara uygun olması ve kapama bağ/bahçenin tek türde ve bir parselin asgari 5
dekar olması gerekmektedir." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18844.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

15 Temmuz şehitleri için dernek kuruldu
Şehit annesi Meliha Meltem Kılınç, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit edilenlerin adını
yaşatmak, gaziler ve şehit yakınlarına destek olmak amacıyla dernek kurdu.
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında görevli olduğu Ankara Emniyet
Müdürlüğü önünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi tarafından
Antalya'da, "15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve
Yardımlaşma Derneği" kuruldu. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olan şehit annesi Meliha
Meltem Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin kurulma amacının, 15 Temmuz
darbe girişimine karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan sivil, polis ve askerlerin adını
yaşatmak olduğunu söyledi. 15 Temmuz şehit ve gazilerinin Türk tarihinde hak ettikleri yeri
almalarını istediklerini belirten Kılınç, "Gaziler ve şehit ailelerinin rehabilite edilmelerini ve
sosyal etkinliklerle yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra kişisel gelişim
seminerleri, konferanslar, sempozyum ve paneller düzenleyeceğiz." dedi. Kılınç, diğer illerde
dernek şubeleri açmak için çalışma yapacaklarını da kaydetti. 15 Temmuz Vatan Şehitleri,
Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneğinin başkan
yardımcılığını Sümeyra Gamze Kılınç ve saymanlığını ise Nevzat Taylan yapacak. Yönetim
kurulu üyeleri de Şule Oktay, Hava Ersan, İlknur Yılmaz, Ömer Ersan, Gülcan Dinçer ile
Fatma Kılınç'tan oluşuyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18845.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Fibromiyalji farklı hastalıklara davetiye
çıkarıyor
Günlük yaşamda kişiler bir nedeni olmaksızın kendini aşırı yorgun ve halsiz hissedebiliyor.
Bağışıklık sistemi güçlü olmasına rağmen buna benzer şikayetleri olan kişilerde genellikle
fibromiyaljiye rastlanıyor. Görülme sıklığı giderek artan fibromiyalji, ağrı, yorgunluk,
halsizlik gibi belirtilerle sinyal veriyor.
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Tüm vücudu olumsuz yönde etkileyen hastalığın nedeni ise tam olarak bilinmiyor. Acıbadem
Kayseri Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Filiz Ateş, görülme sıklığı
artan ve günlük hayat kalitesini ciddi oranda düşüren fibromiyalji hakkında önemli bilgiler
verdi.
Farklı hastalıklara davetiye çıkarıyor
Dr. Filiz Ateş, "En önemli belirtisi vücut ağrısı olan fibromiyalji, omuz, boyun gibi tek bir
bölgede olabildiği gibi vücutta yaygın olarak da hissedilebiliyor. Kişilerde, yorgunluk hissi,
uyku bozuklukları, sabahları yorgun kalkma şikayetleri oluşturan hastalık belirtilerine, el ve
ayaklarda şişlik hissi, depresyon, konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı ve migren de eşlik
edebiliyor. Fibromiyalji, karın ağrısı, kabızlık, ishal atakları, idrar yakınmaları, ciltte ısıya
karşı hassasiyet ve renk değişiklikleri gibi farklı sağlık sorunlarına da yol açabiliyor" dedi.
Kadınlarda 7 kat fazla görülüyor
Dr. Filiz Ateş, "Fibromiyaljinin nedeni tam olarak bilinmese de, ruhsal, fiziksel, hormonal ve
serotenin düzeyinde bozukluk gibi beyinde biyokimyasal değişikliklerin hastalığı tetiklediği
düşünülüyor. Bunun yanı sıra ağrı, yorgunluk, uyku bozuklukları da hastalığı tetikleyen diğer
faktörler olarak biliniyor" ifadesinde bulundu. Dr. Filiz Ateş, fibromiyaljinin depresyona
yatkınlık nedeniyle kadınlarda erkeklere oranla 7 kat fazla görülebildiğini belirtti.
Yüzme ve fizik tedavi ile başarılı sonuçlar alınıyor
Tanı testlerinin daha çok diğer hastalıklardan ayırt edilmesi için kullanıldığını belirten Dr.
Filiz Ateş, “Fibromiyolji tanısı kişide yaygın ağrı ve belirli hassas noktaların varlığı ve klinik
olarak konuyor. Bu hastalığa özel laboratuvar testi ve röntgen bulgusu bulunmuyor. Tedavide,
fizik tedavi yöntemleri, egzersiz, özellikle yüzme oldukça fayda sağlıyor. Doktor kontrolünde
uygulanan ilaç tedavisi de şikayetlerin azalmasını sağlıyor” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18846.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Kulak temizliği yaparken dikkat!
Liv Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Kaya "Kulak içini kurcalama,
kulak pamuğu gibi cisimlerle içini temizlemenin kulağın kendi kendini temizleme
mekanizmasını bozduğunu söyledi.
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Kulak kiri diye tabir edilen buşon aslında vücudun ürettiği salgılardır. Her insanın kulağı az
ya da çok kir üretir. Kir kulak kanalını tıkadığı zaman sesin kulak zarına ulaşması zorlaşır. Bu
durumda hastalarda kulak tıkanıklığı, işitme azlığı, kaşıntı daha nadiren kulak ağrısı
oluşabildiğini söyleyen Liv Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Kaya
"Aslında kulağımız kendi kendini temizler. Bu salgıların üretimi cilt yapısına bağlı olarak
kimilerinde çok fazla kimilerinde çok az olabilir. Kulak içini kurcalamaya çalışmak, kulak
pamuğu gibi yabancı cisimlerle içini temizlemek kulağın kendi kendini temizleme

mekanizmasını bozarak temizlemek yerine kirlerin birikmesine yol açar" dedi. Kulağımızın
kirlendiğini nasıl anlarız? Her insanın kulağı az ya da çok kir üretir. Kir kulak kanalını
tıkadığı zaman sesin kulak zarına ulaşması zorlaşır. Bu durumda hastalarda kulak tıkanıklığı,
işitme azlığı, kaşıntı daha nadiren kulak ağrısı oluşabilir. Kulağımızı nasıl temizleyebiliriz?
Kulağın dış kısmını havlu veya peçetelerle silerek temizlenebilir. Kulak pamuğu gibi cisimler
kullanmak çok da doğru değildir. Kimi zaman çok sık kir üretimi ve kulak tembelliğine bağlı
kirin atılamaması olabilir. Cilt yapısına bağlı olarak bu durum çok sık da görülebilir. Bu
durumda 2-6 ay aralıklarla kulak kirinin temizlenmesi gerekir. Bazı sakıncalarından dolayı
kulak yıkama artık yapılmıyor. Sıklıkla kullanılan yöntem vakum cihazlarıyla yapılan
temizlemedir. Mikroskop veya otoskop yardımıyla yapılır. Ağrılı bir işlem değildir. Kulağımı
bir kez temizlendiğinde sürekli kir birikir mi? Vakumla yapılan işlemlerde kullanılan yönteme
bağlı kir birikmesi tekrar ortaya çıkmaz. Ancak kulakta bir sefer kir birikimi olduğunda
temizleme yönteminden bağımsız olarak kir birikmeleri ilerleyen dönemlerde tekrar edebilir.
Kulak kirini engelleyecek ilaç var mı? Hiçbir ilaç kir üretimini engellemez. Üretilen salgılar
vücut için gerekli fizyolojik akıntılardır. Bazı damlalar kir birikimi oluştuktan sonra kirlerin
rahat çıkarılması maksatlı önerilebilir. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18847.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Normal doğumdan korkmayın!
Uzmanlar normal doğumun anne ve bebek sağlığının korunması için, doğum yöntemleri
arasında öne çıktığını belirtiyorlar. Normal doğumda anne hızla normal yaşantısına dönerek,
doğum kilolarından kısa sürede kurtulabilirken, bebek de hayata daha kolay adapte oluyor.
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Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Gökalp
Öner, bebek bekleyen anne ve baba adaylarına normal doğumun yararları hakkında bilgi
verdi.
Normal doğumla ilgili kaygılar giderilmeli
Doğal doğum, vajinal yoldan rahim kasılmaları ile başlayan ve rahim ağzında açıklık olması
ile ilerleyen bir süreçtir. Bu süreçte önemli olan anne adayı ile doğumu gerçekleştirecek
doktorun uyum içerisinde olması ve bebeğin sağlıklı bir şekilde doğmasıdır. Sezaryen
yöntemi ise vajinal yolla doğum yapamayan ya da bebeğin sıkıntıda olduğu durumlar gibi
zorunlu hallerde yapılan bir cerrahi müdahaledir. Sezaryene bağlı olarak artan kanama,
enfeksiyon, yapışıklıklara bağlı ağrı, bir sonraki gebelikte tekrar sezaryen zorunluluğu gibi
komplikasyonlar nedeniyle normal doğum genellikle daha çok tavsiye edilmektedir. Anne ve
baba adaylarına vajinal doğumun yararları, şekli ve süreçte yaşananlar doğru bir şekilde
anlatılmalı ve sağlıklı bir doğum için kaygılar giderilmelidir.
Anne adaylarının bu konuda motivasyonu çok önemli

Bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almak isteyen anne ve baba adayları, gebelik sürecini
iyi değerlendirmelidir. Normal doğum için gebelik süresince doğum ve nefes egzersizleri
yapılması çok önemlidir. Annenin doğum sürecinde yaşayacakları, ağrısız doğum, sezaryenin
hangi durumlarda gerekli olabileceği gibi bilgiler ebeveyn adaylarına anlatılmalıdır. Anne
adayı doğru bilgilendirme ve doktoruna olan güvenle normal doğum için motive olablir.
Doğuma hazırlık kursları anne ve baba adaylarını bilinçlendiriyor
Yapılan araştırmalarda, normal doğum yapacağına inanan kadınların % 90’ının doğumunu bu
şekilde gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Gebelik sürecinde doğuma hazırlık kursları ve doğum
koçları da, normal doğum oranının artmasında etkili olmuştur. Kurslara giden anne ve baba
adaylarının büyük bir bölümünün normal doğumu tercih ettiği bilinmektedir. Doğum
öncesinde anne adayında çatı ve çıkım bölgelerinin normal doğuma uygun olması çok
önemlidir. Gerekli muayene ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra anne adayı normal doğum
sürecine hazırlanır.
Anne uyku düzeninden beslenmeye normal doğuma en doğru şekilde hazırlanıyor
Doğum pozisyonu ve bebeğin kilosu normalse her anne adayı normal doğum yapabilir.
Doğum sırasında bebeğin kalp atımlarında bozukluk yoksa ve etkin ağrılarla doğum
ilerliyorsa normal doğum kesinlikle gerçekleşir. Hem anne hem de baba adayının en çok
endişelendiği durum, doğum sırasında olabilecek komplikasyonlardır. Hekimler bu konuda
anne ve baba adaylarını mutlaka bilgilendirmelidir. Varsa önceki gebelik süreci, beslenme
önerileri, alınması ya da alınmaması gereken besinler, gebelikteki tarama testleri ve
kullanılması gereken ilaçlar konusunda uzman hekimlerin bilgi vermesi anne adayının sağlığı
açısından önemlidir.
Doğum tarihi adet tarihine göre belirlenmiyor
Gebelik konusunda çoğu zaman yanlış bilinen doğrulardan biri de doğum tarihinin son adet
tarihine göre hesaplanmasıdır. Son adet tarihine göre hesaplanan doğum tarihi 20 gebenin
sadece bir tanesinde tutmaktadır. 39. gebelik haftasından 42. haftaya kadar anne adayının
doğumu gerçekleşebilmektedir. Ağrıların düzenli olması, rahmin kasılıp bir bölgede
toplanması, kanamanın olması veya suyun gelmesi doğumun başladığını gösterir. Gebelik
süresi aslında gebelik öncesi dönemle başlar. Sağlıklı bir gebelik planlı olmalı ve gebelik
öncesi dönemde anne ve baba adaylarının bu konuda hazırlık yapması gerekir.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18848.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

AÜ kontenjanlarının yüzde 99,38’i doldu
Anadolu Üniversitesi, 2016-2017 akademik yılı için açılmış olan 5 bin 994 örgün aday
öğrenci kontenjanının 5 bin 957’sini doldurarak yüzde 99,38’lik oranla rekor düzeye ulaştı.
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Konuyla ilgili bilgi veren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan,
Üniversitesini tercih eden adayların bin 511’inin, yani yüzde 25,2’sinin
Üniversitesine ilk tercihleriyle geldiğine dikkat çekerek, bu durumun sadece
Üniversitesi için değil; Eskişehir için de sevindirici olduğunu söyledi.

Anadolu
Anadolu
Anadolu
Anadolu

Üniversitesinin kontenjanlarının neredeyse tamamının dolması ile ilgili değerlendirmelerde
bulunan Prof. Dr. Gündoğan, “Bu durum, Anadolu Üniversitesinin tercih edilebilirliğinin çok
yüksek olduğunu göstermektedir. Bunu kanıtlayan diğer bir gösterge de Anadolu
Üniversitesine yerleşen adaylardan bin 511’inin, birinci tercihiyle üniversitemizi tercih
etmesidir. Anadolu Üniversitesine tüm programlar bazında kayıt hakkı kazanan adayların
yüzde 22’sinin Eskişehir’den, kalan yüzde78’lik kısmının ise ülkemizin diğer illerinden
gelecek olmasında; üniversitemizin kaliteli eğitim vermeyi her zaman ilke edinmesinin,
öğrenci odaklı bir üniversite olan Anadolu Üniversitesinin tüm olanaklarını öğrencileri için
seferber ediyor olmasının, Eskişehir gibi güzel bir şehirde kurulu bulunmasının ve
üniversitemiz kampüslerinin, önemli rol oynadığını düşünmekteyim” dedi. Anadolu
Üniversitesine kayıt hakkı kazanan okul birincilerinin yüzde 27,18’i birinci tercihine yerleşti
Prof. Dr. Gündoğan, meslek yüksekokulları hariç, Anadolu Üniversitesinin 62 programından
18’inin Türkiye genelinde ilk 10 binde yer aldığını ve bunun çok önemli bir başarı olduğunu
kaydetti. Anadolu Üniversitesi lisans programlarına ÖSYM’nin okul birinciliği
kontenjanlarıyla yerleşen aday sayısının 86 olduğunu aktaran Rektör Gündoğan, “Okul
birinciliği kontenjanı ile yerleşen adaylardan 28’i (yüzde 27,18’i) birinci tercihiyle
üniversitemize yerleşti. Bu oran bizim için çok önemli.” değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Üniversitesini en fazla Anadolu Lisesi mezunlarının tercih ettiğini vurgulayan Prof.
Dr. Naci Gündoğan, “Üniversitemize kayıt hakkı kazanan toplam 5 bin 957 adayın; 1958
tanesi yabancı dille eğitim yapan resmi Anadolu liselerinden, 864’ü özel temel liselerden,
655’i resmi liselerden, 416’sı ise Anadolu öğretmen liselerinden geldi. Buna göre kayıt hakkı
kazanan adayların toplamda yüzde 65,38’inin bu dört tür liseden olması da dikkate değerdir”
diye konuştu. Prof. Dr. Gündoğan, Anadolu Üniversitesini en çok hangi şehirlerden adayların
tercih ettiğine de açıklık getirerek, “Meslek yüksekokulları dışında, üniversitemize kayıt
hakkı kazanan adayların yüzde 15,1’i Eskişehir merkezlidir. Eskişehir’i yüzde 10 ile Ankara,
yüzde 9 ile İstanbul, yüzde 6,4 ile Bursa, yüzde 5,8 ile İzmir ve yüzde 4,1 ile Antalya
izlemiştir” bilgisini aktardı. Adaylar neden Anadolu Üniversitesini tercih ediyor? Prof. Dr.
Naci Gündoğan, “Adaylar, üniversite tercihlerini gerçekleştirirken genelde üniversitenin
akademik ve fiziksel altyapısı ile kurulu bulunduğu şehir faktörleri üzerinde duruyorlar.
Anadolu Üniversitesinin tercih edilmesinde de bütün akademik birimlerinin nitelikli akademik
kadrolara sahip olması, derslikleri, laboratuvarları, 7/24 hizmet veren kütüphanesi, günde üç
öğün yemek sunan yemekhaneleri, spor ve yılda 2 bin 500’den fazla sosyal ve kültürel
etkinliğe ev sahipliği yapan sosyal tesisleriyle sadece ülkemizin değil, dünyanın da en güzel
kampüslerinden birine sahip olması faktörlerinin yanı sıra Türkiye’nin hayat kalitesi yüksek,
en güzel şehirlerinden olan Eskişehir’de kurulmuş olmasının da belli başlı etkenler olduğunu
düşünüyorum” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18849.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Eğitim-Bir-Sen’den başarılı liselere
teşekkür ziyareti
Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Başkan Yardımcısı Latif Küçük ve
Eğitim-Bir-Sen Kocasinan İlçe Temsilcisi Ali Çakmak Kayseri'de üniversite
yerleştirmelerinde başarılı olan liseleri ziyaret etti.
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İlk olarak Kayseri'nin en yüksek puanla öğrenci alan Anadolu Lisesini ziyaret eden Aydın
Kalkan Okul Müdürü Mehmet Aksoy'dan üniversite başarı durumunu ve hafta sonu yetiştirme
kurslarının çalışmasıyla ilgili bilgi aldı. Okul Müdürü Mehmet Aksoy, 43 öğrenci Tıp
Fakültesi, 17 öğrenci Mühendislik Fakültesi, 10 öğrenci Hukuk Fakültesi ve birçok öğrenci
önemli üniversitelerin önemli bölümlerini kazandığını bildirdi.
Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve beraberindeki heyetin ziyaret ettiği
Sami Yangın Anadolu Lisesi, Kocasinan Anadolu Lisesi, Ahmet Eren Anadolu Lisesi, Cemal
Bozkurt Anadolu Lisesi öğrencileri 2016 öğrenci yerleştirmelerinde Tıp Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi gibi fakültelere
yerleşti. Okul Müdürleri hafta sonu yetiştirme kurslarının çok başarılı olduğunu ilk sene
olmasına rağmen çok önemli neticeler aldıklarını dile getirdi.
Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan konu ile ilgili şu değerlendirmelerde
bulundu:
"İlk yıl olmasına rağmen okullarımızda açılan hafta sonu yetiştirme kursları dershanelerde
elde edilen başarının ötesinde başarılar kazandılar. Demek ki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı
okullara idarecilere ve öğretmenlere güvenildiği, yeterli imkan ve destek verildiği zaman çok
önemli başarılar elde edilebiliyormuş. Paralel örgütün yaygaraları boşunaymış. Biz EğitimBir-Sen olarak öğretmenlerimize okullarımıza güveniyoruz.
2016-2017 Eğitim-Öğretim sezonunda daha başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Bu
başarıyı elde etmede katkıları olan öğretmenlerimize ve idarecilerimize çok teşekkür
ediyoruz. ve şu çağrıyı yapıyoruz. Sevgili veliler, çocuklarınızın okullarında açılan yetiştirme
kurslarına ilgi gösterin ve destek olun. idarecilerimize ve öğretmenlerimize de şu çağrıyı
yapıyoruz. Milli Eğitim okullarının ve öğretmenlerinin özel kurslarda verilen eğitimden daha
kaliteli eğitim verdiğini başarıyı sürekli kılarak bize gösteren Devletimiz, okullarımız,
öğretmenlerimiz ve kurumlarımız yeter" İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18850.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Ek kontenjan bir fırsat!
2016 LYS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye
yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'nin ek yerleştirme tercih günlerini bekliyor. Ek tercih
döneminin adaylar için önemli bir şans sunduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu dönemin iyi
değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
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Üsküdar Üniversitesi Eğitim Uzmanı-Tercih Danışmanı Ahmet Alkayış, 2016 LYS'de
herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar için ek tercih döneminin önemli bir fırsat olduğunu
söyledi. Ek tercihlerin 26-30 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacağını hatırlatan Alkayış,
adaylara şu önerilerde bulundu: Yerleşemediysen üzülme! "İlk tercihlerde ÖSYM tarafından
herhangi bir programa yerleşemeyen adayların üzülmemeleri gerekir, üniversite tercihleri
henüz bitmedi. Ek tercih döneminde adaylara bir şans daha verilecek. Adaylar bu son fırsatı
iyi değerlendirip ideallerindeki üniversitelere kavuşabilirler. 100 bin boş kontenjan
bekleniyor! Bu yıl üniversite yerleştirme oranlarına baktığımızda ciddi bir artış görüldü fakat
bununla beraber boş kontenjanlarda da bir artış var. Ayrıca ilk yerleştirmede kazanıp kayıt
yaptırmayan adaylar da olduğu için yaklaşık 90-100 bin arası boş kontenjan olabilir.
Adayların bu süreci iyi takip edip, biraz sabırlı olmalarını ve araştırma yapmalarını
öneriyoruz." Rakipler azaldı, kontenjanlar arttı! Ek yerleştirme döneminin tercih yapıp
yerleşemeyen adaylar için bir avantaj olduğunu ve bu avantajları iyi değerlendirmek
gerektiğini belirten Ahmet Alkayış, "Çünkü tercih yapacak aday sayısı azaldı. Ayrıca merkezi
yerleştirmeyle bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede
tercih yapma hakkına sahip olmadıkları için rakiplerimizin sayısı epeyce azalmış sayılır.
Ayrıca tıp, hukuk, mimarlık ve mühendislikte baraj taban başarı sırasının uygulaması da boş
kontenjan sayısını hayli artırmıştır. Bu yılki ÖSYM değişikliklerinde adayların ilk tercihlerde
24 tercih hakkı vardı. Muhtemelen ek tercihlerin sayısı da 24 olacaktır. Aday tercihlerin
tümünü doldurmak zorunlu değildir" diye konuştu. Ek yerleştirme sürecinde nelere dikkat
edilmeli? Ahmet Alkayış, 2016 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme
Sınavları (LYS) sonuçlarına göre ek tercih yapma hakkına sahip olan adayların bilmesi ve
yapması gerekenleri de şöyle sıraladı: - İlk tercihlerde Genel Lise ya da Meslek Lisesi'nde
(sınavsız geçiş OBP ile), olup da yerleşen adayların ek tercih yapma hakları yoktur. Adayların 2016-ÖSYS ek yerleştirmeye başvurmak için 2016-ÖSYS'ye başvuru yapmış
olmaları gerekir. - Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, merkezi yerleştirmede hiçbir
yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir. - Tablo 4'te kontenjan açığı oluşan
lisans programlarının, en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih
yapabilecekler. - Tablo 3'teki ön lisans programları için en küçük puan koşulu
aranmamaktadır. - Tercih kılavuzunda herhangi bir programa ait en küçük puan
bulunmuyorsa, bu programlara ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan alan adaylar
başvurabilirler. - İlgili Y-YGS/Y-LYS puanınız tercih edeceğiniz programın en küçük
puanından daha küçük ise o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz
önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki

programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız
yapılmaz. - Sınavsız geçiş hakkı olan veya ilgili YGS puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar,
Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercih edebilirler. Aynı zamanda açıköğretim
programları için YGS puan türlerinden az 150 puan alınması gerekir. - Özel yetenek
sınavlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih
yapma hakkına sahiptirler. - Adayın okumak istediği yükseköğretim programlarını tercih
listesine yazarken çok dikkatli davranması gerekmektedir. Okul türü, alan, yaş, sağlık,
cinsiyet gibi koşulları tam olarak karşılayan programları tercih edilmemesi gerekir. Aksi
durumda koşullarını taşımadığınız tercihler geçersiz sayılır. Koşullarını taşımadığınız için
yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Tercih bildirmeden önce mutlaka programların
koşul ve açıklamalarını okuyunuz. - Adayların tercih bildirimi tamamladıktan sonra ek
yerleştirme ücretini ödemesi gerekir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri
geçersiz sayılacaktır. 06-09 Eylül 2016 tarihleri arasında ek tercihle yerleşen adayların
kayıtları yapılacaktır." (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18851.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Öğrenciler Kayseri’ye hayran kaldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “Şehirler ve Kültürler Projesi” kapsamında
Artvin, İzmir ve Aydın'dan gelen 100'e yakın öğrenci Kayseri’yi gezdi.
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Öğrenciler, Seyyid Burhanettin Türbesi, Hunat Hatun Külliyesi ve Kayseri Müzesi
ziyaretlerinin ardından Türkiye'nin arena konseptindeki ilk stadyumu olan UEFA'nın 4 yıldız
verdiği Kadir Has Stadyumu'nu görme şansı buldu. Gezi boyunca bol bol fotoğraf çektiren
öğrenciler, Kayseri’ye hayranlıklarını dile getirdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18852.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Üniversiteye yerleşemeyenler için ek
kontenjan müjdesi
ÖSYM, üniversitelerin 2016 boş kontenjanları listesi ve ek yerleştirme takvimini açıkladı. Öte
yandan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), kapatılan üniversitelerin öğrencileri için
tercih işlem süresinin 29 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.
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Üniversitelerde boş kontenjanların 2016 verileri ÖSYM tarafından açıklandı. Merkezi
yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara,
ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacağı bildirilirken, ek yerleştirme ücreti 15 TL olarak
açıklandı. Tercihler 26 ile 30 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Ek yerleştirmeye bir
yükseköğretim kurumuna ilk merkezi yerleştirmede yerleşen adaylar katılamayacak. Bu
adaylar yerleştikleri kurumlara kayıt yaptırmamış bile olsalar ek yerleştirmeye katılma
haklarına sahip değiller. Ek yerleştirme kayıtları da 6 ile 9 Eylül tarihleri arasında
gerçekleştirilecek.
Mağdur üniversitelilerin tercih işlem süresi uzatıldı
YÖK'ten yapılan açıklamada, "Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarındaki öğrencilerin
tercih işlem süresi, gelen yoğun talep kapsamında 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat
23.59’a kadar uzatılmıştır" denildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18853.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Afganistan’da üniversiteye saldırı: 13 ölü
Afganistan’da bulunan Amerikan Üniversitesi’ne 2 silahlı saldırgan tarafından düzenlenen
saldırıda 7’si öğrenci 13 kişi hayatını kaybetti.
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Amerikan Üniversitesine 2 silahlı saldırgan baskın
düzenlendi. Saldırganlar dün akşam saatlerinde önce kampüs girişinde bomba yüklü araç
patlattı ardından da kampüse girerek çevreye ateş açtı. Güvenlik güçleri ile saldırganlar
arasında çıkan çatışma ise sabaha kadar sürdü. Saldırıda 7 öğrenci, 3 polis ve 3 güvenlik
görevlisi olmak üzere 12 kişi hayatını kaybederken, 35 öğrenci ve 9 polis de yaralandı. 2
saldırgan ise 10 saat süren baskının sonunda güvenlik görevlileri tarafından öldürüldü. Afgan

polisi, olayın sona erdiği ve saldırı sırasınca kampüste mahsur kalan yaklaşık 750 öğrenci ve
personelin kurtarıldığını duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bin 700 öğrencisi bulunan Amerikan Üniversitesi Kabil’de eğitim vermeye 2005 yılında
başlamıştı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18854.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Cerablus’un kontrolü tamamıyla ÖSO’ya
geçti
Özgür Suriye ordusu, Türkiye’nin Cerablus kentinin DAEŞ’ten temizlenmesi için başlatılan
Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında, Cerablus’un kontrolünü tamamıyla terör örgütü
DAEŞ’tan geri aldı.
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Türkiye sınırındaki Cerablus kentinin DAEŞ’ten temizlenmesi için başlatılan Fırat Kalkanı
Operasyonu ikinci gününde sürüyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), operasyon kapsamında dün
Cerablus etrafındaki köyleri ele geçirdikten sonra Cerablus kentine girdi. Kontrolü
sapladıkları köylerde DAEŞ bayrağını indiren ÖSO, Türkiye’nin desteği ile gerçekleştirilen
operasyonda Gaziantep’in Karkamış ilçesinin hemen karşısında yer alan Cerablus’a ulaştı.
Şehir merkezine giren ve kentin boş sokaklarında ilerleyen ÖSO askerleri, Cerablus’un da
kontrolünü sağladı. Resmi kurumlara ait binaların da kontrolünü sağlayan ÖSO askerleri,
kentte DAEŞ militanları tarafından yerleştirilen patlayıcıları da imha etmeye çalışıyor. ÖSO
askerlerinin kornalar eşliğinde girdiği Cerablus kentinin duvarlarında terör örgütü DAEŞ
bayrağı dikkat çekti.
Türk silahlı Kuvvetleri (TSK), Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri
tarafından DAEŞ’i Suriye’nin Cerablus kentinden temizlemek için dün 04.00’te askeri harekat
başlatmıştı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18855.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Teröre "VAN" minute
Van Beşyol Meydanı'nda toplanan binlerce STK, terör koalisyonunu, üst aklını ve terörizmi
kınadı. STK'lar adına konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kardeşlikle var olmak,
kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için buradayız. Hep birlikte teröre ve ihanete karşı
ayaktayız. Darbeyi yendik, terörü de yeneceğiz." dedi.
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Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren binlerce sivil toplum örgütü,
“Kardeşlik Nöbeti” sloganıyla Van’da bir araya gelerek terörü lanetledi. Kanaat önderleri,
yazarlar ve akademisyenlerin de katıldığı programda Türkçe bildiriyi Van AGD Başkanı
Alaattin Demirel, Kürtçe bildiriyi ise Özgür-Der Diyarbakır Başkanı Süleyman Nazlıca
okudu.
Darbeyi yendik, terörü de yeneceğiz
Türkçe ve Kürtçe okunan bildirilerde kardeşlik vurgusu yapıldı, terör lanetlendi. Beşyol
Meydanını dolduran vatandaşlar, "Birlikte Türkiye’yiz", " 'Sen' 'Ben' yok 'BİZ' varız",
"Mü'minler ancak kardeştirler", "Darbeyi Yendik. Terörü de Yeneceğiz", "Birlikte Diriliş
İçin, Birlikte Direnişteyiz", "Teröre Van minute" ve "Üst Aklın Maşaları PYD/PKK - FETÖDAİŞ" yazılı dövizler taşıdı.
Hep birlikte teröre ve ihanete karşı ayaktayız
Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Tarih şehri, medeniyet şehri, ilim
ve kardeşlik şehri maviliklerin görkemli şehri Van’dayız. Yeni bir diriliş, yeni bir zafer, yeni
bir umut, yeniden büyük Türkiye idealimizi haykırmak için Şehri irfandayız. Kardeşlikle var
olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için buradayız. Hep birlikte teröre ve ihanete
karşı ayaktayız" dedi.
İmana karşı küfrü, kardeşliğe karşı kalleşliği tercih edenleri lanetliyoruz
"Vesayetin emir eri ve işgal aracı; Terör Koalisyonu; PYD/PKK, DAİŞ ve FETÖ’yü
lanetleyip, birlikteliğimizi tüm dünyaya göstermek için buradayız" diyen Yalçın, sözlerini şu
şekilde sürdürdü: "Analarımızın, yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih
yazmak ve safları sıklaştırmak için omuz omuzayız. Yüce Rabbimiz, iman edenleri 'kardeş'
kılmış. Bu kardeşlik nimeti sayesinde onları 'ateş çukuruna' düşmekten kurtardığını
bildirmiştir. Bu bilinçle hizipçi, mezhepçi, ırkçı ve ayrılıkçı yapıları kınıyor, kardeşliğimize
sahip çıkıyoruz. Kardeşlerimize ve sadık dostlarımıza destek oluyoruz. Düşmanlarımıza korku
salıyoruz. İmana karşı küfrü, kardeşliğe karşı kalleşliği tercih edenleri lanetliyoruz."
Emperyalizmin kanlı senaryolarını yırtacağız
Coşkulu kalabalık tarafından sözleri sloganlarla ve alkışlarla kesilen Yalçın, "Ümmet olmak,
arkadaş ve sadık dost olmak; sevinçte ve kederde beraber olmayı göze almak demektir; bunu
fiili olarak göstermek için buradayız. Kadim medeniyetin ortak varisleri, Selahaddin
Eyyubi'nin torunları, Ahmed-i Hanilerin meftunlarıyla bir aradayız. Yaşama hakkımızı
haykırmak insanlık onurunu korumak için buradayız. İngiliz anahtarı ve ABD kuklası taşeron
örgütlerin kanlı senaryolarını yırtmak, yüreklerimizi bir kez daha birleştirmek, aramıza örülen
duvarları yıkmak için buradayız. Selam olsun kardeşliğimize.. Selam olsun kardeşlerimize"
dedi.

Hain darbecileri ve cani katliamcıları kınıyoruz
Terör örgütlerinin, Elazığ'dan Gaziantep'e, Van'dan Diyarbakır'a milletin sinir uçlarına
dokunacak kanlı saldırılar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yalçın, "Çocuk canlı bombalarla
bebekleri katlettiler. Kınayı kana bulayıp, düğünü yasa, sevinci mateme gömdüler. Hain
darbecileri ve onların yedeği cani katliamcıları kınıyor, bir ölüp bin dirilen bu milletin asla
teslim olmayacağını Van’dan tüm dünyaya haykırıyoruz. Vatan için hayatını ortaya koyan
kahraman şehitlerimize, tüm masumiyetiyle rahmeti Rahman’a kavuşan vatandaşlarımıza
Allah'tan Rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize ise
Rabbimizin Şafi sıfatıyla acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.
İşte STK'lar tarafından okunan bildiri:
Kardeşliğimiz terör ve darbeler tarihini kapatacak
Terör, çağımızın vebasıdır ve bütün dünyayı kasıp kavurmaktadır. Biz dünyadaki tüm terör
örgütlerini ayrım yapmadan lanetliyor ve bütün terör mağdurlarının acısını paylaşıyoruz.
Bütün dünyayı terörle mücadeleye, batıyı çifte standardı terk etmeye ve acılarımızı
paylaşmaya çağırıyoruz.
Terörün dini, dili, ırkı, mezhebi, meşrebi yoktur ve senin terörün benim terörüm yaklaşımı
reddedilmelidir. Terör, en büyük insanlık suçu, kardeşlik ve insan onuruna yönelik en büyük
tehdittir. Nereden ve kimden gelirse gelsin her türlü terörü lanetliyoruz. PKK, DAİŞ, FETÖ
bizim için aynıdır.
Kardeşliğimizi korumalı, dirliğimizi kuşanmalıyız. Bize lazım olan fitne, fesat ve terör değil
merhamet ve adalettir. Bu bilinçle kamuoyuna çağrımız şudur: "Gelin bir olalım. Veda
Hutbesi ile yüreklerimizi birleştirelim. Bir birimize rahmet olalım, düşmanlığa sırtımızı
çevirelim. 15 Temmuz gecesinin karanlığını aydınlatan direniş ruhuna sahip çıkarak ebedi
kardeşlik için 79 milyon birlikte mücadele edelim." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18856.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Teröre karşı duruşumuz rahatsız etti
CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Artvin’de
yapılan suikast girişimine karşı il binası önünde yaptığı basın açıklamasıyla sert tepki
gösterdi. Partisinin teröre karşı dik duruşunun nifak odaklarını rahatsız ettiğini belirten
Keskin, ‘CHP’yi kimse susturamaz” dedi.
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Parti binası önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP İl Başkanı Feyzullah
Keskin, konuşmasına suikast girişiminde şehit olan ve yaralanan erlerin ailelerine taziye ve
“geçmiş olsun” dileklerini ileterek başladı. Keskin, "Partimizin ve Genel Başkanımızın adı ne
olursa olsun teröre karşı duruşu, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğimize
yapılan bütün saldırılara karşı dik duruşu bazı nifak odaklarını rahatsız etmiştir. Bu alçaklar
CHP’yi susturmak için ellerinden gelen bütün hainlikleri yapmaktadırlar. Son olarak Genel
Başkanımıza suikast düzenlenmiştir. Genel Başkanımız bu hainlere, emperyalistlere ve

onların uşaklarına en güzel yanıtı vermiştir. ‘Bir canım var o da bu vatana feda olsun’
demiştir. Evet, bir canımız var ve hepimizin canı bu vatana feda olsun" dedi. Bağımsız
Türkiye Emperyalist güçlerin Türkiye üzerinde hesaplarını maşaları aracılığıyla yapmaya
çalıştığını dile getiren Keskin, "Tam Bağımsız Türkiye diyoruz. Emperyalist güçler ülkemizde
kaos oluşturarak, insanları karşı karşıya getirerek üniter yapımızı bozmaya çalışmaktadırlar.
İşte son olarak da din kisvesi altında cemaatle bunu yapmaya çalıştılar. Bu gün adı FETÖ
olur, yarın bir gün başka bir cemaat olur. Devlette cemaat yapılanmasına izin verilmesi yeni
belanın gelmesine izin verilmesi anlamına gelir. Camiye, kışlaya ve yargıya siyasetin
buluşmaması gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Kandırıldık dememek için bu günden
tedbir alınmak zorunda” diye konuştu. Çok sayıda partilinin de katıldığı toplantıda konuşan
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da, partisinin terörün her zaman karşısında olduğunu
belirterek, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. ESDER
Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan silahlı saldırıyı kınadı Öte yandan ESDER Kayseri Şube
Başkanı Kemal Erçalık, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yapılan suikast girişimini kınayan bir
mesaj yayımladı. Erçalık "Artvin’de CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve
beraberindeki CHP konvoyuna yönelik yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Millet olarak
ülkemizin birlik, beraberlik ve huzuruna yönelik gerçekleştirilen bu tür terör olaylarının
daima karşısındayız. Bu saldırı sadece CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na değil, ülke
demokrasisine, ülkenin aydınlık geleceğine yapılan bir saldırıdır" dedi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18857.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Aradığınız SGK’ya zor ulaşılıyor
Daha iyi hizmet vermek için milyon dolarlar harcanarak yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu
Kayseri İl Müdürlüğü’nün Talas Bulvarındaki ihtişamlı yeni binasına vatandaşlar çok zor
ulaşıyorlar. Bina önünde otobüs durağı olmaması vatandaşların uzun mesafe yürümesine
neden oluyor.
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SGK yakın zamanda Talas Bulvarı üzerinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Eğitim ve
Araştırma Hastanesine bağlı Göğüs Hastalıkları Hastanesi arasındaki yeni binasına
taşındı. Ancak SGK’dan hizmet almak veya resmi evraklarını yaptırmak isteyen vatandaşlar
kuruma ulaşmak için zorlanıyor.
Kuruma gitmek için şehir içi ulaşım araçlarını tercih ediyorsanız iki seçeneğiniz var. Kurum
önünden halk otobüsleri ve tramvay geçiyor. Ancak, her iki ulaşım aracıyla da gitseniz bir
müddet yürümeniz gerekiyor. Erciyes Üniversitesi 3. Kapı ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi
arasına milyon dolarlar harcanarak yaptırılan hizmet binası önüne belediye otobüs durağı
yapılması planlar içerisine alınmamış. Hal böyle olunca, otobüs ve tramvay yolculuğundan
sonra SGK’ya gitmek için ERÜ 3. Kapı ve Göğüs hastanesi karşısında bulunan duraklarda
inmeniz durumunda her iki taraftan da ancak 400 metre yürüyerek binaya ulaşabiliyorsunuz.
Talas ilçesi tarafından yürüyerek gelirseniz hemen yanındaki Yüksek Öğrenim Kredi ve

Yurtlar Kurumu Erciyes Yurt Müdürlüğü’nü SGK binası zannederek girmek isteyebilirsiniz.
Sorun değil! Çünkü Yurt Müdürlüğü girişindeki Güvenlik binasında “SGK İl Müdürlüğü 200
metre ileridedir” yazılı bir yazı size rehberlik ediyor. Artık yürüyerek binaya ulaşabilirsiniz.
Unutmayın! İl Müdürlüğü önünde otobüs ve tramvay durağı olmadığı için dönüşte aynı yol
sizi bekliyordur. Olsun! Bu durum en çok hizmet binası önünde duran korsan taksici esnafına
yarıyor.Ola ki; özel otomobiliniz var ve siz bu yolla SGK’ya gitmek istiyorsunuz. Talas
ilçesinden geliyorsanız, bu şekildeki ulaşım çabanız geliş yolunda bir şans olarak karşınıza
çıkar. İlçeden kent merkezine geliş güzergâhında olduğu için yol üzeridir. Fakat dönüş için
hizmet binasından çıktıktan sonra Talas’a dönüş için ERÜ 3. Kapı kavşağına kadar 40 metre
yol almanız gerekir. Eğer, kent merkezinden geliyorsanız; Talas Bulvarını yol boyunca bölen
tramvay yolu nedeniyle sol tarafta kalan SGK binasına girmek için Talas ilçesi girişindeki
kavşağa kadar çıkarak 600 metre kadar geri gelmeniz gerekiyor. Ama çok şanslısınız, kent
merkezine dönüş sizin için kolay olacak.
Çevre düzenlemesi yok
Dışardan bakıldığında ihtişamı ile gözleri kamaştıran SGK hizmet binası çevresinde henüz
hiçbir düzenleme ve peyzaj mimarisinin yapılmadığı da görülüyor. Haber ve foto: Ahmet
Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18858.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

20 İşadamı serbest 45’i hâkim karşısında
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma
kapsamında gözaltına alınan 65 iş adamı adliyeye götürüldü. İş adamlarından 20'si adli
kontrol şartıyla serbest kalırken 45'i mahkemeye sevk edildi
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Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde KTO Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz ile AK Parti eski İl Başkanı Ömer Dengiz'in de aralarında bulunduğu 65
kişi doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti. Cumhuriyet Savcılığı
tarafından ifadeleri alınan iş adamlarından Servet Ş., Suat Ö., Şafak A., Türkan A., Tahir U.,
Mahmut H., Nuh Mehmet Ç., Rıfat Y., Mehmet K., Hacı Ali K., İbrahim O., Hasan S.,
Mehmet Ö., Recep İ., Cengiz S., Aytekin Y., Adil K., Ahmet Ş., Fatih Sultan Y., Hasan S.
adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 45 iş adamı ise mahkemeye sevk edildi. 10 Ağustos'ta
düzenlenen operasyonda, AK Parti'den 30 Mart 2014'te istifa eden eski Milletvekili Ahmet
Öksüzkaya, 17 Haziran 2014'te görevinden ayrılan eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ile
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve KAYSO Meclis Başkanı Nureddin Okandan'ın da
aralarında bulunduğu 120 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu belirlenmiş, 97 kişi gözaltına alınmıştı. Firari
durumdaki zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18859.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

KASKİ’den İldem'deki su sıkıntısı
açıklaması
KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, İldem'de yaşanan su sıkıntısıyla ilgili olarak, "Sıkıntı,
elimizde olmayan bir sebepten kaynaklandı" dedi.

27 Ağustos 2016 Cumartesi 10:05

KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, İldem'in bazı bölgelerinde yaşanan su sıkıntısı
hakkında bilgiler verdi. Batukan, "24 Ağustos Çarşamba günü elektrikteki dalgalanmadan
dolayı Argıncık, İldem ve Gesi’yi besleyen su hatlarımızın pompalarında arızalar oluştu. Ani
elektrik kesilmesi ile birlikte hat içerisindeki suyun darbe vanasını patlatması neticesinde
bizim terfi istasyonumuzu su bastı. İstasyondaki elektrik aksamı ve pompaların hepsi ıslandığı
için su veremedik. O bölgedeki insanların mağdur olmaması için televizyon ve gazetelerden
duyurduk. Çünkü bölge büyük ve yaz günü havalar sıcak olduğundan dolayı etkilenenler çok
olacağı için uyardık ama ister istemez arızanın neticesinde yeterli suyu veremediğimiz için bu
bölgede suyla ilgili bir mağduriyet söz konusu oldu. Arkadaşlarımız aynı günün gecesinde
arızayı giderdi. Bütün pompaları söktük ve yerine yedeklerini taktık. İldem’in özellikle
Cumhuriyet bölgesinde Gesi yoluna giderken sol taraftaki mezarlığa varmadan o bölgede
yüksek olan kotlarda 7-8 binaya su ulaşmadı. Aşağı kısımlarında zaten hiç kesilmedi. Çünkü
başka bölgelerden besleme yaptık ama o bölgeye 2 gündür su henüz ulaşmadı" dedi. Batukan
ayrıca, "Şuanda depo seviyemiz 1.92’dir. Yaklaşık 2, 2.5 metre civarına ulaştığında o binalara
da suyun ulaşacağını tahmin ediyoruz. Daire başkanımız su sıkıntısının olduğu günden beri
hep oradaydı ve binalara tek tek uğradı. (Dün) Akşam saatlerine kalmadan oradaki
mağduriyeti halletmiş olacağız. Buradaki insanlarımızdan özür diliyorum. Elimizde olmayan
bir sebepten kaynaklandı" diye konuştu. KASKİ İçme Suyu Daire Başkanı Yavuz Çağan da,
"Binaların depo girişlerine tek tek baktık. Yüksekte bulunan 7-8 binada sadece su kesintimiz
var. Onu da birkaç saat içerisinde depo seviyesinin biraz daha yükselmesi ile beraber
giderilecektir" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18860.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

KTO Hiçyılmaz olmadan toplandı
Kayseri Ticaret Odası Ağustos ayı Olağan meclis toplantısı yönetim kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz olmadan yapıldı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında bulunan ancak meclis
toplantısından birkaç saat önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hiçyılmaz, resmi
işlemler yetişmediği için toplantıya katılamadı.
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FETÖ soruşturmasında yaşanan sürecin ardından Ticaret Odası’nın ağustos ayı meclis
toplantısının hareketli geçeceği tahmin ediliyordu. Ancak beklenilenin aksine toplantı jet
hızıyla tamamlandı. KTO meclis Başkanı Ömer Gülsoy başkanlığında toplanan meclis, saygı
duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Başkan Gülsoy yaptığı konuşmasında 15
Temmuzdaki darbe girişimine değinerek, “ Türk milletinin istikbaline göz dikilmiş bir
girişimdi. Kaos ortamı oluşturarak iç savaş çıkarmak istediler. Ekonomiyi çökerterek ülkenin
gelişimini engellemek istediler. Ama millet ve devlet düşmanlarının hesap etmediği bir şey
vardı. O da kahraman Türk halkıydı. İstedikleri hiç bir şey olmadı. Çünkü Türkiye artık eski
Türkiye değil. Bundan sonra bizlere düşen daha çok çalışarak istihdama katkıda bulunmak.”
diye konuştu. Gülsoy, son günlerde yaşanan terör olaylarıyla ilgili de konuşarak şehitlere
rahmet diledi ve ekledi: Bu ülkeyi bölmeye hiçbir terör örgütünün gücü yetmez. Hainler
emellerine ulaşamayacak. Toplantıda ayrıca meclis üyesi Ahmet Çarşıbaşı tarafından yeni
yapılacak olan KTO hizmet binasının bir bölümüne darbe girişiminin kahraman şehidi Ömer
Halisdemir’in isminin verilmesi teklifi bir sonraki toplantıya ertelendi. Haber-Foto: Ramazan
KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18861.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Cumada avize düştü: 11 yaralı
Kayseri'de cuma namazı öncesi caminin avizesinin cemaat üzerine düşmesi sonucu ilk
belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
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Zümrüt Mahallesi'ndeki Ahmet-Ayşe İnci Camisi'nde, cuma namazı için cemaatin beklediği
sırada, tavanda asılı büyük avize vatandaşların üzerine düştü. Cemaatin yardımıyla dışarı
çıkartılan yaralılara, kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
İlk belirlemelere göre yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Cami cemaatinden olayın görgü tanıkları, camiye bugün monte edilen avizenin, cuma namazı
öncesi imamın vaaz verdiği sırada aniden cemaatin üzerine düştüğünü, vatandaşların başlarına
aldıkları darbeyle yaralandıklarını anlattı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18862.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Melikgazi’de vergiler hizmete dönüşüyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vergilerin vatandaşlara hizmet olarak geri
ödendiğini söyledi.
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2015 yılı bütçesinin 250 milyon lira, 2016 yılı bütçesinin ise 300 milyon lira olduğunu
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, 2015 yılı bütçesi olan 250 milyon liranın gerçekleşme
oranının yüzde 95 olduğunu ve Belediye Meclisinden oybirliği ile onaylandığını bunun da
bütçenin gerçekçi ve yerinde kullanıldığının bir ifadesi olduğunu kaydetti.
Yatırımların ve hizmetlerin temelinde halktan toplanan vergilerin oluşturduğunu kaydeden
Başkan Memduh Büyükkılıç “Bugün Mali Hizmetler birimi çalışanları ile toplandık.
Amacımız yatırım planlamanın gerçekleştirilmesinde mali durumu gözden geçirmek ve her
zaman olduğu gibi ödemelerin zamanında yapılmasıdır. Çünkü yapılan yatırım ve hizmetlerin
ürün ve hizmet alımında esnafın mağdur edilmemesi çok önemlidir. Belediyemizin hiçbir
kurum ve kuruluşa borcu yoktur. Yatırım ve hizmet planlamamız program içerisinde devam
etmektedir. Vergileriniz sizlere hizmet olarak geri ödenmektedir. Mali hizmetler birimimizde
tüm işlemler bilgisayar ve e-belediye kapsamında çalışmaktadır. Artık esnaf belediye gelerek
alacağını tahsil etmemekte Mali Hizmetler Müdürlüğümüz alacakların banka hesabına direkt
aktarmaktadır. Bu toplantılar ile çalışma planı gözden geçirilmekte ve zaman planlaması
yapılmaktadır.“ dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, 2016 yılı yatırımların zamanında
tamamlanarak hizmete sunulmasının öncelikleri arasında olduğunu çünkü zamanında
yapılamayan hizmetin eziyete dönüştüğünü kaydetti. Büyükkılıç bu nedenle bu tür birimlerin
koordinasyon toplantılarına önem verdiklerini sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18863.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Büyükşehir’den estetik dokunuş
Büyükşehir Belediyesi Bürüngüz Camii yanındaki çarşı girişine Kayseri'ye yakışan estetik
kent mobilyaları koydu. Bölgedeki yeme içme mekanları da Büyükşehir Belediyesi tarafından
konulan masa ve sandalyelerden faydalanacak.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bürüngüz Camii yanında başlayan ve
Kayseri'ye ayrı bir hava katan yeni kent mobilyası uygulamalarını yerinde gördü. Cumhuriyet
Meydanı çarşı girişindeki vatandaşları ziyaret eden Başkan Çelik, yeni uygulama ile ilgili
görüşlerini aldı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çelik, uygulamayla ilgili büyük
memnuniyetle karşılaştı.
Ayrı bir hava kattıBölge esnafı ve vatandaşlara yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili
bilgiler de veren Başkan Mustafa Çelik, "Hem şehri gezmeye veya çarşıda alışveriş yapmaya
gelen hemşehrilerimiz buralarda dinlenebilecekler hem de esnaflarımızın masa sandalye
ihtiyaçları böylece karşılanmış olacak. Bundan sonra bölgedeki yeme içme mekanlarının
önünde masa sandalye olmayacak. AVM'lerdeki yeme içme katlarında olduğu gibi
Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan masa ve sandalyeler kullanılacak. Bunların bakım
ve temizliğini de biz üstleneceğiz. Ayrıca çevreyi güzelleştirecek yeşillendirme ve çiçek
dikimi çalışmaları da yapacağız.” diye konuştu.
Mobil kütüphaneler geliyor
Kent mobilyası uygulamasından sonra mobil kütüphaneleri de vatandaşın hizmetine
sunacaklarını kaydeden Başkan Çelik, "Bu bölgeye bir de mobil kütüphane koyacağız.
Hemşehrilerimiz burada bir saat oturacaksa kimliğini verecek ve kitap alarak okuyacak.
Şehrin birçok noktasına mobil kütüphaneler koyarak insanlara okuma alışkanlığı
kazandıracağız." ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18864.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

ERÜ girişimcilik ve yenilikçilikte 14. Oldu
Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı TÜBİTAK
‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016’ sıralaması açıklandı. Sıralamaya göre
Erciyes Üniversitesi 152 üniversite içerisinde 14. sırada yer aldı
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TÜBİTAK tarafından Türkiye'deki üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği,
fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü, ekonomik
katkı ve ticarileşme olmak üzere 5 kategoride yapılan değerlendirme ile belirlenen TÜBİTAK
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 sonuçlarının ilan edildiği belirtti.
Erciyes Üniversitesi'nin endekste 152 devlet ve vakıf üniversitesi genel sıralamasında 14'üncü
olduğunun kaydedildiği açıklamada, ERÜ'nün devlet üniversiteleri arasındaki sıralamada ise
9'uncu sırada yer aldığı bildirildi.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede,
girişimciliğin özellikle sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle dünyada daha büyük
önem kazandığını ve bilgiye dayalı emeğin üretim üzerindeki ağırlığının her geçen gün
arttığını belirtti.
Türkiye'nin kalkınması için üst düzeyde bilim ve teknoloji üretmenin yanı sıra girişimcilik
faaliyetlerinin de süratle artırılmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Güven, bu konuda en
önemli görevin üniversitelere düştüğünün bilinciyle üniversite olarak girişimcilik kültürü ve
potansiyelinin artırılması için gerekli ekosistemin oluşturulmasına yönelik kararlılıkla
çalıştıklarını ifade etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18865.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Kocasinan’dan kaliteli yol için ihale
Yaz aylarında yol ve kaldırım çalışmalarını aralıksız devam ettiren Kocasinan Belediyesi ,
daha kaliteli yollar için asfalt plenti işi ihalesi yaptı.
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Kocasinan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanmak üzere 240 ton kapasiteli sabit
asfalt plenti işi ile ilgili açık teklif usulüyle yapılan ihale Kocasinan Belediyesi ihale
salonunda gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi İhale Komisyonu Başkanı Hasan Kılıç
yönetiminde yapılan ihaleye 3 firma katıldı.
Dosyalarda gerekli incelemelerin yapılması amacıyla sonlandırılan ihale sonucunun, gerekli
incelemelerin ardından kamuoyuna açıklanacağı bildirildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18866.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Firari suç makinesi yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 50
olayda suça karışan cezaevi firarisi K.B.’yi Mersin'in Tarsus ilçesinde kıskıvrak yakaladı.
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Geçen yılın aralık ayında yattığı Yeşilhisar Kapalı Ceza ve Tevkif Evi'nden firar eden K.B.
Kayseri Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri tarafından titiz çalışma sonucunda yakaladı. Adeta suç makinesi olan K.B. Kayseri
merkezde 25, Adana'da ikisi ağır cezalık 12, Konya'nın Ereğli ilçesinde 2, Kayseri'nin
Yeşilhisar ilçesinde 2, Mersin'in Tarsus ilçesinde 4, Nevşehir'in Avanos ilçesinde 1,
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 1, Kayseri'nin İncesu ilçesinde 1 ve İstanbul'da 1 olmak üzere
toplamda 50 suça karıştığı öğrenildi. Nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, yaralama,
dolandırıcılık ve cezaevi firar suçlarından ülke genelinde aranan K.B.'nin Mersin'in Tarsus
ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus'a giderek şahsı
kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. K.B., Tarsus ilçe Cumhuriyet savcısının talimatı ile
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18867.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Eksik yok, spekülatif söylemlere kanmayın
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldığına
dikkat çekerek, her yıl olduğu gibi bazı spekülatif söylemlerin bu sene de gündemi işgal
etmeye başladığını söyledi.
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Çelik, geçmiş yıllarda ortalama 2 milyon 700 bin küçükbaş kurban edilirken, şu anda 3
milyon 700 bin kurban edilmeye müsait küçükbaş hayvan olduğunun belirlendiğini ifade
ederek, "Hayvan sayılarında herhangi bir sorun söz konusu değil. Kurban Bayramı için
yeterli, hatta yeterinden fazla hayvanımız mevcut. Spekülatörler her yıl bunu söylerler ama
bayram bittikten sonra da pazarlarda çok ciddi şekilde hayvan kalır. Bunları da Et ve Süt
Kurumu olarak almak zorunda kalırız. Bu yıl da büyük ihtimalle böyle olacak. Onun için hem
kurban kesecek vatandaşlara, hem pazara kurbanlık hayvanlarını çıkaracaklara sesleniyorum;
kesinlikle bu değerlendirmelere kanmayınız." diye konuştu.
"Hazırlıklar tamam"
Çelik, köklü bir dönüşüm programı uygulandığının altını çizerek, damızlık çiftliklerinin öne
çıktığı yapıda sistemin oturtulması gerektiğini belirtti.
Aksi takdirde her yıl artan bir besi hayvan ithalatı ile hayvancılığı geliştirmenin mümkün
olmadığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:
"Geçiş sürecindeyiz. Bu temel dönüşüm damızlık çiftliklerine sistemin dönüşmesi noktasında
da bu geçiş döneminde ister istemez hayvan ithalatı söz konusu. Bunun için de
vatandaşlarımızın bayram sonrası için de hiçbir endişesi olmasın. Çünkü şu anda yalnız
kasaplık kesim için 100 bin hayvan ya limanlara ulaşmış ya yolda ya da bağlantısı yapılmış
durumda. Ayrıca yoğun bir şekilde besilik talepleri var. Onunla ilgili de bağlantılarımız
yapılmış durumda. Birinci etapta hemen 100 bin hayvan şu anda limanlara gelmeye başladı.
Bunlar besi çiftliklerine dağıtılacak. Hayvancılık politikamızda köklü bir değişikliğe doğru
gideceğiz ama mevcut yürüyen sistem içerisinde hiçbir aksaklığa fırsat vermemek için
atılması gereken ne adım varsa onları atıyoruz. Hem bayram öncesi hem de bayram için tüm
hazırlıklarımız fazlasıyla tamam. Bayramdan sonrası için de et fiyatlarını artırmaya dönük
herhangi bir spekülatif hareket, alan bulamayacaktır." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18868.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

E-ticaret "eski müşteriyle" rekor kırıyor
TÜİK verilerine göre, online alışveriş yapan kişilerin oranı 2016'da sadece yüzde 1 artarken,
pazardaki büyüme Ocak-Haziran döneminde yüzde 30'a yaklaştı.
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TÜİK'in Hane Halkı Bilişim Teknolojilerini Kullanım Araştırması'na göre, 2015 yılında
yüzde 33.1 olan internetten mal ve hizmet siparişi veren ya da satın alanların oranı, bu yıl
sadece yüzde 1 artarak 34.1'e yükseldi.
Kadın online alışveriş müşterilerinin oranının 2016'da da geçen yıl olduğu gibi yüzde 32.9'da
kalarak hiç değişmediğinin ortaya çıktığı araştırmaya göre, yeni müşterilerin tamamını
erkekler oluşturdu. Dijital pazarlarda alışveriş yapan erkeklerin oranı 2015 yılında yüzde 33.3
iken, 2016'da bu oran yüzde 35'e yükseldi.
Eski müşterilerle rekor
Türkiye'nin alışveriş yapan herkese para dağıtan ilk cashback sitesi Avantajix.com'un kurucu
ortağı Güçlü Kayral, müşteri sayısı aynı kalsa da 2016'nın Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk
çeyreğinde yüzde 25 büyüyen online alışveriş sektörünün ikinci çeyrekte de hız kesmediğini
bildirdi.
Kayral, "Ocak-Haziran döneminde internetten kartla ödemesi yapılan e-ticaret 33 milyar
liraya yaklaştı. Bu da yüzde 30'a yakın büyüme demektir. 2016 yılının daha altıncı ayında,
2013 yılının tamamına yakın miktarda online alışveriş yapıldı. Bu da yıl sonunda kırılacak
tarihi rekorların habercisidir. Ve tüm bu rekorlar eski müşteriler ile kırılıyor" diye konuştu.
"Yüzde 400-500 büyüme potansiyeli"
TÜİK verilerine göre Türkiye'de her 10 haneden sekizinin internet erişimine sahip olduğunu
anımsatan Kayral, şunları söyledi:
"Bu rakamlar ülkemizde yaklaşık 40-50 milyon kişinin e-ticaret sektörünün potansiyel
müşterisi olduğunu gösteriyor. Buna karşın, online alışveriş sitelerinin aktif kullanıcı sayısı
henüz 10 milyon civarında. Aynı araştırmaya göre, Türk halkı internetten alışveriş
yapmamasının gerekçeleri arasında, ödemeler sırasındaki güvenlik kaygıları (yüzde 45) ile
teslimatlarda yaşanan sıkıntıları (yüzde 25) gösteriyor. Bankaların uyguladığı güvenlik
sistemleri ve kapıda ödeme seçeneklerinin yaygınlaşmasıyla bu kaygılar artık sona eriyor.
Yani Türkiye'de e-ticaretin yüzde 400-500 büyüme potansiyeli var."
Türkiye'deki bir başka sorunun sanal alışverişlerin avantajlarının tam olarak bilinmemesi
olduğunu vurgulayan Kayral, e-ticaretin avantajlarını da şöyle sıraladı:
- Zaman sınırlaması yok: E-ticaretin en büyük artılarından biri günün her saati ve yılın her
günü alışveriş yapılabilmesi.
- Her yerden alışveriş yapma fırsatı: Online alışverişte tüketici, yaşadığı şehirde hatta ülkede
bulamadığı ürünlere internet üzerinden ulaşabiliyor.
- Geniş ürün yelpazesi: İnternetten alışverişin bir avantajı da insanların ihtiyaç duydukları her
ürün ve hizmete ulaşılabilmesi.
- En uygun fiyat: İnternette fiyat araştırması yapmak son derece kolay olduğundan, aranılan
bir ürünü en uygun fiyatla satın alabilmek mümkün. Ayrıca e-ticaret sitelerinden aldığı bayilik

komisyonunu müşteriye aktaran, yani alışveriş yapana para veren Avantajix.com gibi
cashback siteleri, online alışverişlerin benzersiz şekilde ucuza gelmesini sağlıyor. Bu yüzden
İngiltere, ABD, Almanya gibi ülkelerde online alışverişlerin çoğu cashback siteleri üzerinden
yapılıyor.
- Kalabalıktan uzak alışveriş: E-ticaret, alışveriş merkezinin, çarşı pazarın karmaşasından,
kalabalığından kaçanlara da çare oluyor. Özellikle mağaza dolaşmayı sevmediği
araştırmalarla kanıtlanan erkek tüketiciler ile alışverişe ayıracak zamanı olmayan kişileri de
bu dertten kurtarıyor.
- İkinci el ürünlere erişim: Sadece büyük markaların ürünlerine sizi ulaştırmakla kalmayan eticaret, ikinci el ürünlere ulaşmanızı ve kendi eşyalarınızı da satışa çıkarmanıza da yardımcı
oluyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18869.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Sanayi iş gücü girdi endeksleri açıklandı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde
önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 azalarak 118,4'den 117,7'ye geriledi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin "Sanayi İşgücü Girdi
Endeksleri"ni açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi, yılın ikinci
çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 0,5 azalarak 117,7 olarak gerçekleşti. Takvim etkisinden
arındırılmış sanayi istihdam endeksi de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi önceki çeyreğe
göre yüzde 0,4 geriledi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi de
geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,9 düştü.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi, bu yılın ikinci
çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 2,7 artarak 232,4 değerine yükseldi. Takvim etkisinden
arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,1
arttı ve 231,3 oldu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18870.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

OSB, METEM ile geleceğe yelken açıyor
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan 2016-2017 eğitim öğretim yılı öncesi
Kayseri OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi (METEM)’ni ziyaret etti.
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Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Nursaçan; "Türkiye ekonomisinin
büyüme potansiyeline bağlı olarak gün geçtikçe daha donanımlı, daha yüksek niteliklere ve
becerilere sahip olan işgücüne ihtiyaç duyulmakta, teknolojik gelişmeler ve uluslararası
rekabet baskısı, iş dünyasının sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılama noktasında
eğitim sistemine, özellikle de mesleki eğitime çok önemli bir rol düştüğü yakından
bilinmektedir. Bu anlayıştan hareketle; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı
tarafından, sanayinin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2012-2013 eğitim
öğretim yılında hizmete açılan Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi geçtiğimiz haziran ayında
ilk mezunlarını verdi.” dedi.
METEM’in kuruluş vizyonunun, 30 dersliği, 5 atölyesi, bu yıl faaliyete geçecek olan 350
kişilik öğrenci yurdu ve bin kişilik spor salonu, sosyal faaliyet alanları ile Türkiye’ye örnek
olabileceğini kaydeden Nursaçan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öğrencilerin, mesleklerini en iyi şekilde öğrenmeleri için son teknoloji ile donatılmış üretim
yapmaya müsait atölyeler, solitvors ve auto cet öğrenmeleri için her alan bünyesinde çizim ve
bilgisayar laboratuvarları; dinlenme ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacakları özellikte kantini;
sosyal faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri konferans salonları; sportif aktivitelerinin tamamını
gerçekleştirebilecekleri kapalı ve açık sahalar; döner sermaye ile piyasaya iş yaparak gerçek
ürünler üzerinden işi öğrenme ve para kazanma imkânı, barınma ihtiyaçları için pansiyon,
öğrencilerin kendilerini farklı bir ortamda hissetmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmiş
rehberlik servisi bulunmaktadır. Eğitim, çocuğu önce dünyada, sonra da özel çevrelerde
varlığını sürdüreceği şartlara, hazırlamak demektir. Öğrenciler yıl boyunca fabrika gezilerine
götürülmekte, bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla muhtelif ülkelerdeki benzeri okullara
programlar düzenlenmekte, böylece meslekleri ile ilgili üretim sahalarını kendileri müşahede
etmektedirler. Yine, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işverenden insan kaynaklarına,
ustalardan kısım amirine ve işçisine kadar tüm kademelerde çalışanları okula davet ederek
öğrenciler ile buluşturulup; bilgi ve tecrübelerini aktarmaları sağlanıyor. Böylece öğrencilerin
kişisel ve meslekî gelişimlerini sağlarken çalışanların da eğitim ortamlarını gözlemlemesi
dolayısıyla da öğrencileri yani gelecekteki çalışanlarını tanımasını imkanı sağlanıyor.”
İkinci mesleki teknik lise müjdesi
Nursaçan, son olarak OSB’ye ikinci bir mesleki teknik eğitim lisesi ile yüksekokul düzeyinde
bir meslek okulu açılacağı müjdesini verdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18871.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Baş ağrılarınıza derman olan yiyecekler
Uzmanlar tarafından ani hava değişimleri nedeniyle artan baş ağrısından kurtulmanın yolunun
bazı yiyeceklerden geçtiği belirtildi. Yemek.com, baş ağrılarına ilaç gibi geldiği bilinmeyen
11 ağrı kesici yiyecek listesi ile bu derdimize leziz çözümler üretti. Karpuzdan bademe,
ıspanaktan süte her gün karşılaştığımız yiyecekler bilinçli tüketildiğinde, baş ağrısına derman
oluyor.
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Önce aşırı sıcaklar, ardından bol nemli günler. Bizi bu havalar mahvetti, böyle havada
başımız ağrıdı. Hal böyle olunca Yemek.com, yiyeceklerin baş ağrılarına faydasının olup
olmadığını araştırdı. Bunun sonucunda ise ağrı kesici yiyeceklerin listesi çıktı. Siz siz olun,
kronikleşmiş baş ağrınız veya ciddi bir rahatsızlığınız varsa, doktorunuza danışmadan,
muayene olmadan, sadece yiyeceklerden destek almayın. İşte baş ağrısına iyi gelen
yiyeceklerin listesi: Karpuz, güneşe fazlaca maruz kaldığımızda ve vücudumuz ihtiyacı olan
suyu yitirdiğinde, hücrelerimize su sağlayarak, baş ağrılarına engel oluyor. Bol yeşillikli
salata da karpuz gibi su kaybı nedeniyle yaşanan baş ağrılarına çözüm oluyor. Salatanızı
yaparken içinde bol miktarda su olan göbek marul ve kıvırcık marulun içine salatalık da
ekleyebilirsiniz. Böylece karnınızı da hafif bir şekilde doyurabilirsiniz. Tam tahıllı ekmek
kişinin enerjisini yerine getirerek baş ağrısından kurtulmasını sağlıyor. Diyet nedeniyle
karbonhidratları hayatınızdan tamamen çıkardıysanız, bir kere daha düşünün. Karbonhidrat
eksikliği baş ağrısına neden olabilir; ancak elbette beyaz ekmek yemeden de tam tahıllı
seçeneklerle bu ihtiyacınızı en sağlıklı şekilde karşılayabilirsiniz. Kahve doğru miktarda
tüketildiğinde baş ağrılarını hafifletiyor. İçindeki kafein damarların aşırı genişlemesini
önleyerek, kanımızın düzenli bir şekilde akışını sağlıyor. Doğru miktar günde bir fincan,
Yemek.com'un önerisi ise Türk kahvesi. Ispanak kaybettiğimiz suyu yerine koyarak baş
ağrılarını hafifletiyor. Ayrıca tansiyonu da düzenleyerek, düzensiz kan akışı nedeniyle
oluşabilecek baş ağrılarının önüne geçiyor. Kavun, içindeki potasyum sayesinde kan akışını
düzenliyor. Düzenli kan akışı beyin ve kalp dahil iç organların rahat çalışmasını sağlıyor. Hal
böyle olunca ortada ne stres ne de uykusuzluk kalıyor. Susam içinde bolca bulunan E vitamini
sayesinde baş ağrılarına son veriyor. Ballı susamlı barlar, granolalar yapmak çok kolay. Hazır
edip evde ya da çantanızda bulundurabilirsiniz. Patates de içindeki yoğun potasyum sayesinde
baş ağrısına iyi gelenler listesinde. Kanımızın düzenli akmasını sağlayarak stres ve
uykusuzluk gibi nedenlerle oluşan baş ağrılarına son veriyor. Badem ise içindeki magnezyum
ile kanın akışını düzenliyor. Üstelik mutluluk hormonunu da harekete geçiriyor. Haliyle baş
ağrısı bu huzurlu ortamda daha fazla duramıyor ve sizi terk ediyor. Muz potasyum konusunda
patatesle yarışabilecek bir yiyecek. Akşamları yatmadan 3-4 saat önce bir bardak sütle birlikte
yiyeceğiniz muz, dingin ve stressiz bir uyku sağlarken, baş ağrısı çekerken yiyeceğiniz orta
boy bir muz da kan akışınızı düzenleyip damarlarınızı rahatlatarak sizi ağrılardan kurtarabilir.
Süt de baş ağrısıyla mücadelede sizin tarafınızda.

Çünkü vücudumuza bol bol B2 vitamini sağlıyor. B2 vitamini de vücutta oluşan yaralardan
tutun da stres, uykusuzluk ve baş ağrısına kadar pek çok soruna ilaç gibi geliyor. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18872.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Çocuk meclisi yaz okulu tamamlandı
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi’nde 2016 Yaz Okulu sona erdi
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Kursun tamamlanmasının ardından Esenyurt Sosyal ve Spor Tesislerinde Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç’ın da katılımıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe çocuklar ve
veliler büyük ilgi gösterirken, veliler çocukların yaz kursu boyunca yapmış olduğu çalışmaları
büyük bir ilgi ile izlediler.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Yaz kursularına katılan öğrenciler, Bu
tür yaz okulları ile birbirleri ile hiç tanışmayan mahalle çocukların ve öğrencilerin birçok şeyi
paylaştığını, beraber birçok işi yapabileceklerini gördüklerini bunun sonucu da toplumsal
barışa ve huzura katkı sağlandığını söylediler.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yaptığı açıklamada “Geleceğimiz olan
siz çocuklarımızı önemsiyor ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan sizler için çalışıyoruz. Artık
sıradan öğrenci olma dönemi bitti. Mutlaka bazı artılarınızın olması gerekiyor. Büyük
Türkiye’nin oluşması için siz çocuklarımızın daha donanımlı olması gerekiyor. Bunun için
Melikgazi Belediyesi olarak son beş yılda 6 okul yaparak eğitimin hizmetine sunduk. Sizler
için eğitiminize katkı sağlayacak kurslar düzenliyoruz. Eğlenerek öğrenmeniz için yaz
kursları düzenliyoruz. Her semtimizde sosyal ve spor tesislerimiz sizlerin hizmetindedir. Tek
hedefimiz geleceğimiz olan sizlerin daha başarılı olmasıdır” dedi.
Programda ayrıca Esenyurt Sosyal ve Spor şubesi ve diğer şubelerden gelen çocuklarımızın
Kur'an-ı Kerim Tilaveti, halk oyunları ekibinin gösterisi, işaret dili, model uçak gösterisi,
gençlerin sergilediği taekwondo, jimnastikritim show ve tiyatro gösterisi büyük beğeni
topladı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18873.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Çocuklarda idrar kaçırma hafife
alınmamalı
Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı,
Çocuklarda idrar kaçırmanın altında pek çok etkenin olduğunu belirterek; “5 yaşını
tamamlamış bir çocuk haftada 2'den fazla idrar kaçırıyorsa mutlaka hekime başvurulmalıdır"
dedi.
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Çocuklarda görülen idrar kaçırma, özellikle anne ve babalar için önemli bir sınav.
"Uyanma güçlüğü, gece düşük mesane (idrar torbası) kapasitesi, gece idrar üretiminin artması
ve genetik eğilimin bu durumu ortaya çıkardığını dile getiren Uzman Doç. Dr. Neşe Karaaslan
Bıyıklı, “Beş yaşından büyük bir çocuk doğumsal ya da üç aydan uzun süre haftada en az iki
kez uykudayken idrar kaçırıyorsa "enürezis" varlığından söz edilebileceğini anlatan Anadolu
Sağlık Merkezi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı "Bu sorun,
çocukların gündüz ya da gece yatağını, elbiselerini istemsiz olarak ıslatması şeklinde
karşımıza çıkar. Sadece uykuda idrar kaçırma (enürezis monosemptomatik) ile sıkışma,
damlatma, sık ya da seyrek idrar yapma, idrar tutma manevraları, kesik kesik işeme gibi
durumların eşlik ettiği idrar kaçırma (polisemptomatik enürezis) olmak üzere iki türlüdür"
açıklamasında bulundu. İdrar kaçırmanın bazen başka sağlık sorunlarının habercisi
olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, "Özellikle idrar yolu enfeksiyonu,
idrar torbasının hastalıkları, üriner sistemin yapısal bozuklukları, idrar konsantrasyon
bozuklukları, böbrek yetersizliği, kabızlık ya da diyabet bunlar arasındadır" şeklinde konuştu.
Suçlayıcı davranmayın!
Tüm tedavi süreci boyunca ailenin çocuğa destek olmasının kritik bir öneme sahip olduğunu
belirten Karaaslan Bıyıklı "Çocuğun, bu sorunu sadece kendisine aitmiş gibi algılamaması
için özenli hareket etmeli; tedavi sırasında ortaya çıkabilecek durumlarda suçlayıcı ve
cezalandırıcı davranışlardan kaçınılmalı. Aksi yöndeki her davranışın, çocukta özgüven kaybı,
davranış bozukluğu ve anksiyete gibi sorunlara yol açabileceği unutulmamalı" açıklamasında
bulundu.
İlkokula başlama dönemi etkin tedavi için önemli
İdrar kaçırma sorununda çocuklarda ayrıntılı fizik muayene ve laboratuvar değerlendirmeleri
sonrası altta yatan organik bir hastalık saptanmazsa aile yapısı ve çocuğun olaydan etkilenme
derecesine göre 2 yıl gözlem ve destek tedaviyle izlem yapılabildiğini aktaran Karaaslan
Bıyıklı, "Ancak ilkokula başlama dönemi olan 7-8 yaş daha etkin bir tedavinin seçilmesi
açısından önemlidir. Altta yatan organik bir hastalığın olup olmadığının değerlendirilmesi için
laboratuvar incelemeleri ve üriner sistem ultrasonografisi istenebilir. Bazen çocuklar,
uygulanacak tedavi yönteminden korkabilir. Bu noktada ailenin de tedaviye katılımı,
tedavinin başarısı için çok önemlidir. Muayene sırasında çocukla doğru iletişim kurmak,
dikkat etmesi gereken durumları onunla paylaşmak, zorlandığı alanlarda ona yol göstermek
tedavinin sonuçlarına da olumlu yansır" dedi.

Tedavinin başarı oranı yüzde 90
Karaaslan Bıyıklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tedavinin başarı oranı, monosemptomatik
enürezis türünde davranış tedavisi ve alarm tedavisi ile yüzde 90'ların üzerindedir. Tedavi
sonrası sorunun tekrar görülme olasılığı da düşüktür (yüzde 20-30). İlaç kullanımında ise
başarı oranı yüzde 60-70 arasında değişmekte olup, tedavi sonrası tekrar görülme olasılığı
yüksektir."
BESLENMEYE DİKKAT!
Çocukların beslenme şekilleri de bu rahatsızlığı tetikleyebilir. Sıvı alımının düzenlenmesi,
gazlı ve kafeinli içeceklerden uzak durulması, özellikle akşam yemeğinden sonra meyve,
kuruyemiş, şekerli ve tuzlu besinler ile içeceklerin kısıtlanması önemlidir. Çocuğunuz için
aşağıdaki önerileri dikkate almayı ihmal etmeyin:
Yatmadan 2 saat önce sıvı alımını kısıtlayın.
Yatak öncesi tuvalet ziyareti yaptırın.
Uyuduktan 1,5 - 2 saat sonra tuvalet kullanımı için uyandırın.
Gündüz sıvı alımını artırın.
Gündüz 2-3 saat arayla işemesini sağlayın.
Akşam yemeğinde susamasını tetikleyecek tuzlu ve aşırı baharatlı gıdalardan kaçının.
İdrar söktürücü etkisi olabilen hazır içecekleri eve almayın.
İDEAL TUVALET EĞİTİMİ İÇİN...
1,5 - 2,5 yaş aralığının ideal zaman olduğunu unutmayın.
Katı tuvalet eğitiminden kaçının.
Eğitim süresince aile olarak destekleyici davranın.
Gece ve gündüz eğitimine aynı zamanda başlayın. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18874.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Gençler bu hesabı çok sevdi
Gençleri evliliğe teşvik etmek için başlatılan “Çeyiz Hesabı” uygulamasının büyük ilgi
gördüğü belirlendi.
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Uygulamanın başladığı 18 Nisan–31 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 13 bin kişinin çeyiz
hesabına başvuruda bulunduğu tespit edildi. Hesapta biriken para miktarının ise 6,5 milyon
TL’yi geçtiği saptanırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından maddi sorunlar
nedeniyle yuva kuramayan çiftler için hayata geçirilen çeyiz hesabına gençlerin ilgisinin
büyük olduğu açıklandı.
Çeyiz hesabına, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapacak olanlar başvurabiliyor. 18
yaşından küçükler içinse velileri hesap açtırabiliyor. Uygulamadan yararlanmak için Türk
vatandaşı olmak şart ancak ikamet şartı aranmadığı için çeyiz hesabına yurtdışında yaşayan

Türk vatandaşları da başvurabiliyor. Çeyiz hesabının ilk ödemesinin ise 2019 yılında
yapılacağı belirlendi.
“Çeyiz Hesabı” medyada da sıkça yer aldı
Medya Takip Ajansı Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi
kapsayan incelemesine göre, yeni evlenmek isteyen gençlerin büyük ilgi gösterdiği “Çeyiz
Hesabı” ile ilgili uygulamanın başladığı Nisan ayından bu yana yazılı basında 474 haber yer
aldığı tespit edildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18875.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

AGÜ 12 Ülke ile Öğrenci Değişimi Yapacak
Abdullah Gül Üniversitesi, aralarında ABD, Hollanda, Avusturya ve Güney Kore’nin de
bulunduğu 12 ülke ile öğrenci değişim anlaşması imzaladı.
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Uluslararası Ofis tarafından 12 ülkede 16 üniversite ile
öğrenci değişim anlaşması yapıldı.
Yapılan ikili anlaşmalara göre ABD, Hollanda, Avusturya, Güney Kore, Hindistan, İran,
Malezya, Tayvan, Endonezya, Tayland, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘nde
ki (KKTC) 16 üniversite ile AGÜ arasında yıl boyunca çeşitli sayılarda öğrenci değişimi
yapılacak.
Öğrenci değişimi, anlaşma yapılan ülkelerdeki üniversitelerin mimarlık, işletme, inşaat
mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, malzeme bilim ve
nanoteknoloji ile yaşam ve doğa bilimleri bölümlerinde gerçekleştirilecek.
Öteyandan, bir Avrupa Birliği programı olan ve Avrupa'daki yüksek öğretim kurumlarını
birbirleri ile işbirliği yapmaya teşvik eden Erasmus+ eğitim programı kapsamında AB üyesi
14 ülkedeki 22 üniversite ile anlaşma sağlandı.Bu anlaşmayla da akademisyen ve öğrenci
değişimi yapılacak.
Uluslararası işbirliklerinin arttırılması yönündeki çalışmaların devam edeceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18876.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

'30 Kuş'un galası yapıldı
FETÖnün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali
vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir için hazırlanan "30 Kuş" isimli kısa filmin
galası yapıldı.
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda
darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer
Halisdemir için hazırlanan "30 Kuş" isimli kısa filmin galası yapıldı. Dursun Ali
Erzincanlı'nın, şehit Halisdemir'e sıkılan 30 kurşuna ithafen yazdığı "30 Kuş" şiirinden ismini
alan filmin galası, yoğun bir katılımla Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde
yapıldı.
Şair Dursun Ali Erzincanlı, "30 Kuş" şiirinin en sade ve en saf haliyle bir evladın babasına
seslenişi olduğunu söyledi.
Darbe girişiminin olduğu gece halk tarafından bir destan yazıldığını belirten Erzincanlı, "Bize
yazılan destanı, adeta okuması düştü ve kaleme döktük. Bir müzikal alt yapı ile uygulanmalı
diye düşündüm. Taner Demiralp de kendi iç sesiyle müziği yaptı. Bunun üzerine de görsel
olarak taçlandırmak istedik." ifadelerini kullandı.
Erzincanlı, şiirin ve filmin bir ekip çalışması halinde ortaya çıktığını aktararak, şöyle konuştu:
"Bize yüklenen görevi yerine getirme mutluluğu içerisindeyiz. Yani yarından itibaren, yine
normal hayatıma dönmüş olacağım ben ama tarihe bir not düşülmesi gerekiyordu, bu konuda
biz istihdam edildik adeta. Zannediyorum, şehitlerimizin manen komutanı olsa gerek ki bütün
milletimiz Ömer Halisdemir'e gözyaşı döktü. Buradan bile yola çıksak o gecenin kahramanı,
kahramanların komutanıydı. Ne kadar kendi babasına seslenmiş olsa da bütün şehitler adına
bütün milletimize seslendi. Biz, kalbimize düşen yanma ile bunu çıkardık. Kim bilir başka
kalplere neler düşecek de neler çıkacak. İnşallah yakışanı yapmışızdır."
Filmin yapımcılığını üstlenen Nazif Tunç da "30 Kuş" şiirini çok samimi bulduğunu ve
dinlediğinde çok etkilendiğini dile getirdi.
Şiire bir kısa film çekme fikrinin de Dursun Ali Erzincanlı'dan geldiğini anlatan Tunç, "Şiir
daha fazla yayılsın, daha kalıcı olsun, dünya duydukça şehitlerimizin fedakarlıklarına yakışan
bir iş olsun istedik. Bunun üzerine tamamen gönüllü sayılabilecek bir ekiple bu filmi çekmeye
karar verdik. Yani çok imkanımız yoktu. Tek sermayemiz duygumuzdu. Ona rağmen
dünyanın farklı yerlerinden bu işe gönüllü olan insanları haber aldık ve geldiler." ifadelerini
kullandı.
"Sanatta da dirilişi simgeleyen bir iş çıktı"
Tunç, filmin maddi beklentiyle çekilmediğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Bu film böyle ana sütü gibi temiz bir film. O açıdan sanıyorum bir sürü kusurumuz olmuştur.
Şehitler, bizi çabamızdan dolayı affedeceklerdir. Ona yakışan etkili, duygulu bir film oldu.
Turgay Atalay, Ömer Halisdemir'e, o yiğitler yiğidine yakışan, sadece fiziği ile değil imanıyla
ve duygusuyla da yakışan bir oyuncu oldu. Çekimlerin her dakikasında titredi. Çünkü normal
bir karakter değildi ve onun çağları aşan bir hale dönüştürülmesi lazımdı. Ben bu filmi
yönetmiş olsaydım klasik bir drama yoluyla çekerdim ama Ekrem Aydın, birden bire biraz

modernite tekniği de katarak daha göz alıcı bir iş çıkardı. Gecesini gündüzüne kattı. Türk
milletinin bu yeniden dirilişi gibi güzel, sanatta da dirilişi simgeleyen bir iş çıktı."
Filmin yönetmeni Ekrem Aydın ise 15 Temmuz gecesi bir çekim için Bosna'da olduğunu ve
darbeye gösterilen direnişin içinde yer alamadığı için burukluk yaşadığını ifade etti.
Destansı direniş hakkında bir şeyler yapmak istediğini ve demokrasi nöbetine çıktığı bir gün
oyuncu Turgay Atalay'la tanıştığını belirten Aydın, "Görür görmez duruşunu, bakışlarını falan
Ömer Halisdemir'e benzettim. Nazif Tunç'a, film için elimden ne geliyorsa yapabileceğimi
söyledim ve Turgay'ı rol için tavsiye ettim. Kendisi cömert davrandı direkt koltuğu bize
emanet etti. Ertesi akşam başladı set. Kendimizi birden setin içinde bulduk. Ben 10 yıldır bu
işin içindeyim, açıkçası tarif edilemeyecek bir duygu yaşadım. Belli bir zaman sonra, başrol
oyuncumuza 'Ömer' diye hitap etmeye başladım. Bu iş, öyle veya böyle yapılacak, bu destansı
perdeye yansıtılacaktı. Bu da bize nasip oldu." değerlendirmesinde bulundu.
"Bu bir rol değil"
"30 Kuş" filminde kahraman şehit Ömer Halisdemir'i canlandıran Turgay Atalay da rol teklifi
geldiğinde çok heyecanlandığını ve tekliften dolayı şeref duyduğunu söyledi.
Halisdemir'i canlandırmanın kendisi için Allah'ın bir lütfu olduğunu dile getiren Atalay, "Bu
bir rol değil, şehidimizi yaşamaya çalışmak ve onunla bir bütün olmak. Onun seni görüyor
olması ihtimali, insana umut veriyor. İslam sancaktarlığını taşıyan, ümmetin umudu olan son
kalenin düşmemesine vesile olan ve bunun sonucunda şehadet şerbetini içen, şehidimiz Ömer
Halisdemir'i yaşamaya vesile kılan Allah'a sonsuz şükürler olsun." ifadelerini kullandı.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun da katıldığı gecede, FETÖ'nün darbe girişimiyle
başlayan süreçte yaşananların Anadolu Ajansı (AA) objektifinden gözler önüne serildiği bir
fotoğraf sergisi de açıldı. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18877.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Nursaçan’dan 26 Ağustos mesajı
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yazılı bir mesaj yayınlayarak 26
Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 945. yıldönümünü kutladı.
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Nursaçan mesajında şunları belirtti; “Toplumların kendi geçmişlerini bilmeden, anlamadan ve
özümsemeden geleceğe sağlam köprüler kurabilmesi mümkün değildir. 26 Ağustos 1071’de
Malazgirt’te kazanılan büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan yolun ilk
adımı olmuş, aziz milletimiz bu topraklarda nice şanlı zaferlere ulaşarak, tarihin akışına yön
vermiştir. Malazgirt Zaferi Anadolu’da medeniyet yürüyüşünü başlatmıştır. Aziz milletimiz,
bugün de aynı şuur ve kararlılıkla vatanına sahip çıkmakta, daha parlak bir geleceğe ulaşmak
için ilerleyişini sürdürmektedir. Anadolu’yu bize Özyurt yapan atalarımızın izinde, oynanan
tüm oyunlara rağmen ebediyen yaşayacağız. Geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma
ruhunun hep daim olması dileği ile Malazgirt Zaferi’nin 945. yıldönümü vesileyle bu vatanin

bizlere yurt edinilmesinde canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor,
tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18878.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

“Artı Eksi” 4. yılında da Ülke TV
ekranlarında
Eğitim ve yaşama dair her şeyin ele alınıp, derinlemesine konuşulduğu "Artı Eksi" programı,
yeni yayın döneminde de seyircisiyle buluşuyor. Gazeteci Şaban Özdemir'in sunumu,
akademisyenlerin katılımıyla önemli konuların tartışıldığı programda yaşama dair
donanımlarınız üçüncü bir göz tarafından değerlendiriliyor.
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Eğitim ve yaşama dair göz ardı edilen birçok konunun önemli isimlerle ele alınıp tartışıldığı
Artı Eksi programı 4'üncü yılında. Bilgiyi toplumla buluşturan Artı Eksi programı, yeni yayın
döneminde de dopdolu içeriği ile seyircisiyle buluşuyor. Farklılık arayan, Hayatında yeni bir
pencere açmak isteyen, Öğrenmenin yaşı yok, yaşamak öğrenmek diyen, Bildikleriyle sınırlı
kalmak istemeyen, Düşünerek üretmek, topluma faydalı olmak isteyen, Kendine ve
çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak isteyenlerin yakından takip ettiği, Türkiye'nin
alternatifsiz programı Artı Eksi yeni yayın döneminde Ülke TV ekranlarında. Dünyanın
sonsuz çeşitliliğini algılama fırsatıyla bireysel farklılıkları anlamayı, hoş görmeyi, bundan da
yeni sentezler çıkartmayı amaçlayan Artı Eksi programı gazeteci Şaban Özdemir'in
sunumuyla her pazar 11:10'da başlıyor. Üsküdar Üniversitesi'nin akademik kadrosunun
desteğiyle yaşama dair tüm donanımlarınızın üçüncü bir göz tarafından ele alındığı program 4
Eylül'de seyircisiyle buluşacak. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18879.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

TİKA'dan Yetim Ailelere Destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Sırbistan’da Boşnak
nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak Bölgesi’nde 150 yetim çocuğa ve ihtiyaç sahibi
ailelere kış hazırlıkları kapsamında yakacak desteği verildi.
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2015 yılında Haberdar Derneği işbirliğinde başlatılan proje dahilinde geçen yıl 155 aileye
üçer tonluk yakacak temin edilirken, 2016 yılında da devam ettirilen proje ile Novi Pazar,
Tutin, Syenitsa, Priboj, Prijepolye ve Nova Varoş belediyelerinde yaşayan toplam 150 aileye
beşer tonluk yakacak dağıtımı yapıldı.
Ekonomik sorunların ve işsizlik oranının oldukça yüksek olduğu Sancak Bölgesi
belediyelerinden belirlenen ailelere verilen yakacak desteği ile ihtiyaç içerisindeki ailelerin
zorlu kış şartlarında ısınma sorunlarının çözümüne katkı sağlanırken aynı zamanda aile
ekonomisine de destek verilmiş oldu.
46 ailenin belirlendiği Priboj Belediye’sinde düzenlenen teslim töreninde konuşan Pribojlu bir
aile, bakıma muhtaç kızlarının olduğunu ve devletin verdiği aylık 50 avroluk sosyal destek ile
hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını söyleyerek verilen desteğin kendileri açısından büyük
önem taşıdığını belirtti. Teslim töreninde yer alan diğer aileler ise Türkiye’nin kendilerini
yalnız bırakmadığını belirterek, verilen destekten dolayı teşekkürlerini dile getirdiler.
(tika.gov.tr)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18880.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Vali Yılmaz’dan Ömer Dengiz’li manidar
paylaşım
Kayseri’de 8 ay gibi kısa bir süre valilik görevini yürüten ve yaptığı çalışmalarla bazı
çevreleri rahatsız eden Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Kayseri’deki FETÖ operasyonları ile ilgili
dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Ak
Parti Kayseri İl eski Başkanı Ömer Dengiz’in tutuklandığı haberi ve fotoğrafına yer vererek,
“Özür dileme ve helalleşme erdemini acaba gösterebilecekler mi?” ifadelerini kullandı.
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Kayseri'de FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 2 hafta önce gözaltına alınan işadamlarından
AK Parti Kayseri eski İl Başkanı Ömer Dengiz ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurettin
Okandan'ın da aralarında bulunduğu 45 kişiden 36'sı tutuklandı. 9'u ise adli kontrol ve yurtdışı
yasağıyla salıverildi.
Tutuklama haberlerinin ardından Kayseri eski Valisi Şerif Yılmaz’dan ilginç bir yorum geldi.
Yılmaz kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ak Parti Kayseri İl eski Başkanı
Ömer Dengiz’in tutuklandığı haberi ve fotoğrafına yer vererek adeta o dönem kendisinin
Kayseri Valiliğinden ayrılmasına sebep olanlara sitem etti. İşte Yılmaz’ın yaptığı o paylaşım;
Özür dileme erdemini gösterebilecekler mi?
"Attıkları iftiralarla itibarsızlaştırdıklarını zannettikleri insanların haklarının hesabını kimler
verecek, bu hainlerin sözüyle amel eden, iş yapan ve karar verenler acaba şimdi ne
düşünüyordur çok merak ediyorum. Allah'ın adaletinin bununla birlikte iş ve gönül birliği
yapanlara da bir an önce tecelli etmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. Özür dileme ve
helalleşme erdemini acaba gösterebilecekler mi?”
Kayseri’de gerçekleştirdiği faaliyetlerle özellikle FETÖ üyelerini oldukça rahatsız eden Vali
Yılmaz Şuanda Burdur Valisi olarak görevini yürütüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18881.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

FETÖ’den Bin 142 parsel kurtardık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) destek
verenlerin mal varlıklarına el konulmasına ilişkin, "Bin 142 parsel kurtardık. Daha o
yayınlanan ve bilinenlerin dışında. Bir tane arsa 200 milyon dolar." ifadelerini kullandı.
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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özhaseki dün
Kayseri'nin Develi ilçesindeki Elbiz Parkı'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle
basına kapalı görüşme yaptı.
Özhaseki, buradaki konuşmasında, teröre destek verenlerin Doğu ve
üneydoğu'da sokaklarda gezemediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Allah'a hamdolsun ki bizler rahat rahat geziyor, oturuyor ve insanlara yapacağımız hizmetleri
anlatıyoruz. Sokaklarda oturuyoruz, insanlara yapacaklarımızı söylüyoruz. Onlar da bize
dönüp diyorlar ki, 'Allah rızası için bir daha buradan gitmeyin. Şu güvenliği devam ettirin
ama yaralarımız var lütfen bunları da sarın.' Doğru, çatışmalar yaşanmış, evleri yıkılmış,
perişan olmuşlar. Şimdi devlet orada kudretli tokadını anarşistlere vurmuşken bir taraftan da
şefkatli kanatlarını, kollarını mazluma, oradaki garibana ve halka açıyor. Onların planları
tamamen alt üst oldu. Plan bozuldu ama yeni planlar var. Bitmiyor bu planlar. Bize düşen
emin olun ki klasik bir laf ama bir olmak, diri olmak, sonra kendi değerlerimiz altında
toparlanmak."
"Bin 142 parsel kurtardık"

Özhaseki, Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ'ye destek verenlerin mal varlıklarına el
konulduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:
"Tapu kadastrodaki arkadaşlarıma dedim ki bütün tapucu arkadaşları arayın, emir verin,
bunlar tapuları bir yerde toplamış olabilirler, gayri kanuni olabilir. Bu emri ben veriyorum
bakan olarak. Huylandıkları kimsenin tapularını devretmesinler. Polise haber versinler,
savcıya haber versinler, işlem yapılsın. 'Birkaç gündür yapılan işlemlerde kaç tane böyle mal
kurtardınız?' diye sordum. Bin 142 parsel kurtardık. Daha o yayınlanan ve bilinenlerin
dışında. Bir tane arsa 200 milyon dolar." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18882.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

36 iş adamına FETÖ’den tutuklama
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
gözaltına alınan ve geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen
aralarında AK Parti eski İl Başkanı Ömer Dengiz ve Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı
Nureddin Okandan'ın da bulunduğu 36 iş adamı tutuklandı. 9 iş adamı ise adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
geçtiğimiz günlerde 400 polis ile eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve düzenlenen
operasyonda çok sayıda iş adamı gözaltına alınmıştı. 17 gündür devam eden ifade işleminin
ardından dün sağlık raporuna getirilen 65 iş adamından 20'si adli kontrol şartıyla serbest
bırakılmış ver 45 iş adamı ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmişti.
45 iş adamından Abdullah E., Abdurrahman H., Ahmet K., Ahmet M., Bülent E., Cüneyt G.,
Ekrem H., Ersin K., Fatih S., Hamit K., Hüsamettin K., Hüseyin A., Hüseyin C., İkbal B.,
İsmail R.T., İsmail S.F., Mehmet A., Mehmet K., Memiş A., Metin F., Mustafa E.H., Mustafa
K., Mustafa Ö., Mustafa Ö., Mustafa Ö., Mustafa S., Nureddin O., Orhan T., Osman K., Ömer
D., Sevim Y., Seyit S., Suat S., Süleyman G., Şaban H. ve Veyis N. tutuklanırken, Arslan E.,
Elif B., Emir Ö., Hürmet S., Kamil K., Mehmet U., Mevlüt Y., Veysel Ç. ve Abdulkadir Ş. de
adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18883.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Dev açılış ve temel atma
Kayseri’de 142 Milyon TL’lik 11 tesisin toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi.
Tören öncesi düzenlenen basın toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun not aldığı kağıda imza ve tarih attırarak,
"Hocamızın sözü senet ama ne olur ne olmaz" dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
temel atma töreni öncesinde Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti. Ziyaret sonrasında basın
açıklaması yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kayseri’ye daha önce yapılan ve
yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Bakan Mehmet Özhaseki, Bakan Veysel
Eroğlu’nun not kağıdını aldı. Özhaseki, aldığı not kağıdına Bakan Eroğlu’nun imzasını da
attırdı.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 11 tesisin toplu açılış ve temel atma törenine
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali
Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
"Kayseri bir turizm şehri haline gelecek"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu yatırımlar yapılınca Kayseri bir turizm
şehri haline gelecek ve bunun ilk adımlarını burada atıyoruz. Yamula Barajı çevresinde
ağaçlandırma yapılacak ve bunun sözünü aldık. 550 bin hektarlık alanın ağaçlandırılması
yapılacak. İnşallah bu güzel hizmetler devam edecek. 33 tesisi 3 yıl içinde bitirecek. Zaten
sözü senet ama yine de ne olur ne olmaz. Hocam’ın notunu imzalatarak aldım" dedi.
Bakan Özhaseki, "220 bin kişi ile rekor Kayseri’de oldu demokrasi mitinglerinde. Kızılay
Meydanında ve Konya’da da konuşma yaptım. Bu destek ve bu güven içinde bizim size gece
ve gündüz hizmet etmemiz gerekiyor. Sizlere hizmet için seferberiz. Sizlerin duasını alacağız"
diye konuştu.
Kayseri'nin destan yazdığını dile getiren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Kayseri
bizim de örnek aldığımız bir şehir. 15 Temuz’dan itibaren nöbetleri çok güzel tuttunuz. Bir
destan yazdınız. Hain ve alçak terör örgütü FETÖ’ye karşı direndiniz. Milletimiz gerçekten
büyük bir destan yazdı. FETÖ başarılı olsaydı Türkiye Suriye’ye dönecekti. Siz milletimizi,
ülkemizi, şanlı bayrağımızı kurtardınız. Allah sizlerden razı olsun. Bu alçak ve sapık FETÖ
terör örgütünün başarısız olmasında milletimizin destanı büyük rol oynadı." dedi.
Bakan Eroğlu, "Kayseri’de Kapuzbaşı ve Sultansazlığı gibi yerleri dünyaya açacağız. 11
tesisin temelini atıyoruz ve açılışını yapıyoruz. Bunların maliyeti 142 milyon TL. Size ne
kadar hizmet yapılsa hakkınızdır. Size hizmet etmek bizim ibadetimizdir" diye konuştu.
Bakan Eroğlu, daha önce 400 milyon TL’lik 32 müjde ile geldiğini hatırlattı. 15 müjde daha
verdiğini belirterek, bunların maliyetinin 500 milyon TL’ye çıktığını açıkladı.
"Kayseri’de AK parti hükümetinden önce buradaki yatırımlar durmuştu" diyen Bakan Eroğlu,
"Eski Türkiye’de yatırımlar yılan hikayesine dönüşmüştü. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan ‘Kayseri’ye ne gerekiyorsa yapacaksınız’ dedi. Ben de ondan cesaret alarak
buraya yatırım yaptık. 10 tane baraj ve gölet yaptık, 400 bin dekar araziyi sulamaya açtık.

Araziler kıymetlendi. 79 milyon fidanı torakla buluşturduk" diyerek yapılan çalışmaları
anlattı.
Törende Bahçelik projesi ana iletim ve sulamaları tamamlama, Sarız Fettahdere Barajı,
Sarıoğlan Ebulhayır Barajı Sulaması, Sarız Fettahdere Barajı Sulaması, Pınarbaşı Altıkesek
Sulaması İkmali, ağaçlandırma ve ormancılık projeleri, Aladağlar Milli Parkı İdare ve
Ziyaretçi Tanıtım Merkezi temeli atılırken, Köprübaşı-Ekrek Sulaması, Felahiye Kepiç
Göleti, Felahiye Kepiç Göleti Sulaması, Derebağı Şelalesi TP alan düzenleme çalışmasının ise
açılışı gerçekleştirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18884.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

FETÖ’den Bin 142 parsel kurtardık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) destek
verenlerin mal varlıklarına el konulmasına ilişkin, "Bin 142 parsel kurtardık. Daha o
yayınlanan ve bilinenlerin dışında. Bir tane arsa 200 milyon dolar." ifadelerini kullandı.
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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özhaseki dün
Kayseri'nin Develi ilçesindeki Elbiz Parkı'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle
basına kapalı görüşme yaptı.
Özhaseki, buradaki konuşmasında, teröre destek verenlerin Doğu ve
üneydoğu'da sokaklarda gezemediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Allah'a hamdolsun ki bizler rahat rahat geziyor, oturuyor ve insanlara yapacağımız hizmetleri
anlatıyoruz. Sokaklarda oturuyoruz, insanlara yapacaklarımızı söylüyoruz. Onlar da bize
dönüp diyorlar ki, 'Allah rızası için bir daha buradan gitmeyin. Şu güvenliği devam ettirin
ama yaralarımız var lütfen bunları da sarın.' Doğru, çatışmalar yaşanmış, evleri yıkılmış,
perişan olmuşlar. Şimdi devlet orada kudretli tokadını anarşistlere vurmuşken bir taraftan da
şefkatli kanatlarını, kollarını mazluma, oradaki garibana ve halka açıyor. Onların planları
tamamen alt üst oldu. Plan bozuldu ama yeni planlar var. Bitmiyor bu planlar. Bize düşen
emin olun ki klasik bir laf ama bir olmak, diri olmak, sonra kendi değerlerimiz altında
toparlanmak."
"Bin 142 parsel kurtardık"
Özhaseki, Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ'ye destek verenlerin mal varlıklarına el
konulduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:
"Tapu kadastrodaki arkadaşlarıma dedim ki bütün tapucu arkadaşları arayın, emir verin,
bunlar tapuları bir yerde toplamış olabilirler, gayri kanuni olabilir. Bu emri ben veriyorum
bakan olarak. Huylandıkları kimsenin tapularını devretmesinler.

Polise haber versinler, savcıya haber versinler, işlem yapılsın. 'Birkaç gündür yapılan
işlemlerde kaç tane böyle mal kurtardınız?' diye sordum. Bin 142 parsel kurtardık. Daha o
yayınlanan ve bilinenlerin dışında. Bir tane arsa 200 milyon dolar." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18885.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Kapuzbaşı'nı dünyaya tanıtacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
Kayseri'deki Kapuzbaşı Şelalesi'nde incelemelerde bulundu. Eroğlu, “Kapuzbaşı'nı dünyaya
tanıtacağız” dedi.
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Hacer Ormanı'na yakın bir noktaya kadar helikopterle gelen Özhaseki ve Eroğlu, buradan
araçla Kapuzbaşı Şelalesi'nin bulunduğu yere geçti.
Yolda köylülerin sevinç gösterisinde bulunması üzerine burada bulunanlara hitaben bir
konuşma yapan Özhaseki, Kapuzbaşı bölgesinde önemli bir projenin hazırlanma aşamasında
olduklarını belirtti.
Kapuzbaşı Şelalesi'ni dünyaya tanıtmak için bütün kurumların birlikte çalıştığını vurgulayan
Özhaseki, şunları ifade etti:
"Bugün buraya gezmeye değil, önemli yatırımları konuşmaya geldik. Yahyalı'yı Kayseriye,
oradan da dünyaya bağlamak istiyoruz. Buranın turizme kazandırılması demek buraya
insanların sıkça gelmesi demek. Onların gelip gitmesi ise bir kazanç kapısı demek.
Dolayısıyla buradaki hayat standartlarının değişmesi demek. Burayla ilgili bir proje
geliştireceğiz. Proje hayata geçince burası Türkiye ile bütünleşecek. Mahrumiyet bölgesi
olmaktan çıkacak."
Bakan Eroğlu ise yıllardır "her şey millet için" düşüncesiyle çalıştıklarına dikkati çekerek,
şunları kaydetti:
"Burayla ilgili çok güzel düşüncelerimiz var. Burayı dünya turizmine açmak istiyoruz. Zengin
turistlerin geleceği bir yer haline getireceğiz. Hem sizlere önemli kazançlar sağlayacağız hem
de Kapuzbaşı'nı dünyaya tanıtacağız. Her gittiğim yerde dünyada cenneti görmek isteyen
gelsin Kapuzbaşı'nı görsün diyorum. Buradaki insanlara hizmet etmek bizim için ibadettir.
Burada yapılacak her şey vatandaşlarımızın görüşü alınarak yapılacak."
İncelemeler sırasında Bakanlar Özhaseki ve Eroğlu'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye
Başkanı Esat Öztürk ve öteki yetkililer de eşlik etti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18886.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Boydak Holding başarılı CEO’ya emanet
İş dünyasındaki başarıları ile dikkat çeken Mehmet Koca, Boydak Holding CEO'luğuna
atandı. 2011 yılında son 5 yılın verilerine göre “En Başarılı CEO'ları” listesinde 5. sırada yer
alan Koca, geçtiğimiz yıl CEO'luğunu yaptığı Torku ile yollarını ayırmıştı.
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FETÖ soruşturması kapsamında Boydak Holding’e kayyum atanmış ve 5 kişilik kayyum
heyeti görevi devralmıştı. Kayseri ekonomisinde önemli bir yeri olan holdingin akıbeti merak
ediliyordu. Holdingin başarıları ile dikkat çeken bir CEO olan Mehmet Koca’ya emanet
edilmesi bu merakı da bir nebze gidermiş oldu.
Nöbete Kayseri’de devam
Mehmet Koca, kişisel sosyal medya hesabından holdinge CEO olarak atanması ile ilgili
paylaştığı mesajda şunları söyledi, “Nöbete Kayseri’de devam. FETÜ çerçevesinde kayyum
atanan Boydak Holding'e CEO olarak göreve başladım. Allah yardımcımız olsun.”
Peki, Mehmet Koca kim?
1965 yılında Afyon Bolvadin’de bakkal bir babanın üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.
Ortaokul ve lise tahsilini Bolvadin İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirdi. 1986 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi’nden Endüstri Mühendisi olarak
mezun oldu.
Ülker, ardından Albaraka Türk’te çalıştı.
Lise yıllarından itibaren sosyal ve kültürel faaliyetlerde aktif rol aldı.
Bu çerçevede1991’de İstanbul Fatih’te Giz Ajans’ı kurdu.
Ajans bünyesinde İslam tarihi, İslami temel kavramlar ve güncel meseleler ile ilgili çok
sayıda kaset ve yayın üretildi. Bu kaset ve yayınlar Anadolu’nun dört bir yanına ulaştırıldı.
1994’te İstanbul’da Türkiye’nin ilk özel radyolarından birisi olan Günışığı FM’i kurdu.
Fazilet Partisi’nin Şişli ilçe yönetiminde kurucu başkan yardımcısı olarak görev aldı ve 1999
yerel seçimlerinde Şişli Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi.
28 Şubat döneminde, 1997 – 2000 yılları arasında Müsiad Genel Merkez Yönetim Kurulu
üyesi olarak görev yaptı.
2002 seçimlerinde Ak Parti’den İstanbul 1. Bölge’den milletvekili aday adayı oldu.
2005 yılında İstanbul’da, Bolvadin Girişim Grubu Derneği’nin kurucu başkanlığı görevini
yürüttü ve bu görevine 2011 yılına kadar devam etti.
2003 yılında Türkiye Gübre Fabrikaları T.A.Ş.’de göreve başladı. 2011 yılı sonuna kadar
devam ettiği Gübretaş Genel Müdürlüğü görevi boyunca birçok başarıya imza attı.
Göreve geldiğinde 250 Milyon TL olan şirket cirosu, 2011 sonunda iştirakleriyle birlikte 2
Milyar 300 Milyon TL’ye ulaştı.
2004’te 40 Milyon TL olan şirketin İstanbul Borsası’ndaki değeri 2011 sonunda 1 Milyar 500
Milyon TL’ye çıktı.
Türkiye tarihinin en büyük dış sanayi yatırımı olan İran’daki Razi Petrokimya tesisleri 650
Milyon Dolar karşılığında satın alındı.
2005 yılında 8.3 milyon TL olan şirket karı, 2011 sonunda 605 Milyon TL olarak gerçekleşti.

2012 Şubat ayında yüzde yüz yabancı sermayeli Nesmal Yatırım Holding AŞ’de kurucu CEO
olarak görev aldı. Bu dönemde uluslararası denizcilik, sağlık, bilişim ve turizm alanlarında
yeni yatırımlar ve ortaklıklar gerçekleştirdi.
2014’te Anadolu Birlik Holding’in İcra Kurulu Başkanı – CEO – olarak yeni görevine
başladı. Bünyesinde Ülkemizin en büyük 30 şirketinden birisi olan Torku Konya Şeker’in
yanı sıra, Soma ve Kangal Termik Santrallerini barındıran Anadolu Birlik Holding gıda, tarım
ve enerji alanında faaliyet göstermektedir.
Manevi değerlerimizin yaşatılması noktasında birçok alanda aktif görevler üstlenen Mehmet
Koca, çeşitli vakıf ve derneklerde halen çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu çerçevede 2013 yılında İstanbul Üsküdar’da Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nı
kurulmasına öncülük etti. Söz konusu vakıfta mütevelli başkanı görevini sürdürmektedir.
Mehmet Koca hali hazırda, İGİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, UTESAV Mütevelli
Üyeliği görevlerinin yanı sıra, Müsiad, Mimar Mühendisler Grubu Derneği (MMG), İmam
Hatip Mezunları Derneği (ÖNDER), Kandilli Kulübü ve Bolvadin Girişim Grubu Derneği
üyesidir.
Önemli Ödül ve Taltifler
CAPİTAL dergisinin yayınladığı son 5 yıldaki verilere göre hazırlanan “En Başarılı CEO’ları
” listesinde 5. sırada yer aldı (2011)
BUSINESS dergisinin yayınladığı “Krizin En Başarılı 100 Yöneticisi” sıralamasında, 36.
sırada yer aldı (2010) Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18887.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

FETÖ’den Bin 142 parsel kurtardık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) destek
verenlerin mal varlıklarına el konulmasına ilişkin, "Bin 142 parsel kurtardık. Daha o
yayınlanan ve bilinenlerin dışında. Bir tane arsa 200 milyon dolar." ifadelerini kullandı.
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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özhaseki dün
Kayseri'nin Develi ilçesindeki Elbiz Parkı'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle
basına kapalı görüşme yaptı.
Özhaseki, buradaki konuşmasında, teröre destek verenlerin Doğu ve üneydoğu'da sokaklarda
gezemediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Allah'a hamdolsun ki bizler rahat rahat geziyor, oturuyor ve insanlara yapacağımız hizmetleri
anlatıyoruz. Sokaklarda oturuyoruz, insanlara yapacaklarımızı söylüyoruz. Onlar da bize
dönüp diyorlar ki, 'Allah rızası için bir daha buradan gitmeyin. Şu güvenliği devam ettirin
ama yaralarımız var lütfen bunları da sarın.' Doğru, çatışmalar yaşanmış, evleri yıkılmış,
perişan olmuşlar. Şimdi devlet orada kudretli tokadını anarşistlere vurmuşken bir taraftan da

şefkatli kanatlarını, kollarını mazluma, oradaki garibana ve halka açıyor. Onların planları
tamamen alt üst oldu. Plan bozuldu ama yeni planlar var. Bitmiyor bu planlar. Bize düşen
emin olun ki klasik bir laf ama bir olmak, diri olmak, sonra kendi değerlerimiz altında
toparlanmak."
"Bin 142 parsel kurtardık"
Özhaseki, Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ'ye destek verenlerin mal varlıklarına el
konulduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:
"Tapu kadastrodaki arkadaşlarıma dedim ki bütün tapucu arkadaşları arayın, emir verin,
bunlar tapuları bir yerde toplamış olabilirler, gayri kanuni olabilir. Bu emri ben veriyorum
bakan olarak. Huylandıkları kimsenin tapularını devretmesinler. Polise haber versinler,
savcıya haber versinler, işlem yapılsın. 'Birkaç gündür yapılan işlemlerde kaç tane böyle mal
kurtardınız?' diye sordum. Bin 142 parsel kurtardık. Daha o yayınlanan ve bilinenlerin
dışında. Bir tane arsa 200 milyon dolar." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18888.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Din adamı kılıklı kafir
38 KONVOYLUK YARDIM: Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
tarafından başlatılan “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı” kampanyası kapsamında Kayseri’den
sınırın diğer tarafındaki ve içerisindeki muhtaç Suriyelilere ulaştırılmak üzere 38 konvoyluk
yardım tırı yola çıktı.
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FETO İÇİN SERT SÖZLER: Törende konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş,
FETÖ kalkışmasının başarılı olması halinde Fetullah Gülen'in Amerika'dan kalkıp, Türkiye'ye
geleceğini belirterek, “FETÖ denilen din adamı kılıklı kafir, dışardan gelip Türkiye'yi idare
edecek, ülkemizin güneyinde iç savaş çıkartıp, ülkemizi bölecekti.” dedi.
Kayseri İl ve İlçe Müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi’nin öncülüğünde
başlatılan yardım kampanyası dahilinde 2 hafta önce başlatılan ve büyük bir destekle büyüyen
çalışmalar meyvesini verdi. Kampanya kapsamında Bayırbucak Türkmenleri ve
Güneydoğudaki terör mağduru vatandaşlara ulaştırılmak üzere 38 tırdan oluşan 1 milyon 600
bin TL’lik gıda ve temel ihtiyaç malzemesi toplandı.
Toplanan yardımlar için yola çıkmadan önce Kadir Has Stadı güney cephesinde uğurlama
töreni gerçekleştirildi. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup
Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve
Sami Dedeoğlu, Vali Süleyman Kamçı, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, bazı belediye
başkanları ve ilçe kaymakamları ile İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş
katıldı.
Hayırseverlerden Allah razı olsun

Törende ilk konuşmayı İl Müftüsü Güven yaparak; “Kayserimiz hayırseverliğini her fırsatta
gösteriyor. Gerçekleştirmiş olduğumuz kampanyalar sonucunda hayırsever kardeşlerimizin
yardımıyla daha önce 38 ve 12 olmak üzere toplam 50 adet tır gönderilmişti. Şimdi ise yine
38 adet tırı gönderiyoruz. Rabbime şükürler olsun. Vesile olanlardan Allah razı olsun.” diye
konuştu.
Mazlumlara karşı duyarsız kalamayız
Bu tür yardımları çok önemsediklerinin altını çizen AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa
Elitaş ise ezilenin hakkını gözetmenin devletin asli vazifesi, onların zor anında yanında
bulunmanın da 78 milyon vatandaşın vicdani vazifesi olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin mültecilere kucak açtığını dile getiren Elitaş, şöyle devam etti:
"Türkiye olarak Suriye ve Irak'taki şiddetten canlarını kurtarmak için kaçan sığınmacı
kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Bunu yaparken de tamamen insani düşüncelerle
hareket ediyor, ensar ruhumuzdan esas alıyoruz. Maalesef tüm dünya bir vicdan yoksunluğu
yaşıyor. Gelişmiş diye adlandırdığımız Batı ülkeleri milyonlarca savunmasız ve yardıma
muhtaç mülteciye karşı gözlerine perde, kalbine de kepenk indirmiş durumda. Ancak bu
trajediye sessiz kalamazdık, nitekim kalmadık da.”
Elitaş, FETÖ kalkışmasının başarılı olması halinde Fetullah Gülen'in Amerika'dan kalkıp,
Türkiye'ye geleceğini belirterek, FETO denilen din adamı kılıklı kafir, dışardan gelip
Türkiye'yi idare edecek, ülkemizin güneyinde iç savaş çıkartıp, ülkemizi bölecekti. PKK
gördüğünüz gibi 15-17 Temmuz'da darbe girişiminin sonucunu bekledi ve sonra kanlı
eylemlerine yeniden başladı. ABD'nin terör örgütü kabul etmediği PYD, Fırat'ın doğusuna
çekilecek. Bu PKK, kürt halkına eziyet ederek, onların haklarını savunmak şöyle dursun,
zulmediyor. Ayrım yapmadan iktidarı ve muhalefeti bir parti dışında PKK'nın kökünü
kazımak için el birliğiyle çalışıyor” diye konuştu.
Özhaseki: Güvendiğimiz dağlara kar yağdı
Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de mazlum coğrafyalarda yaşayan insanlara
ulaşabilmenin her şeyden önce insani bir görev olduğuna vurgu yaparak, emeği geçenlere
teşekkür etti.
Türk halkının yardımseverlik hassasiyetini çok iyi bildiğini dile getiren Bakan Özhaseki 15
Temmuz darbe girişimine değinerek şunları söyledi:
"Daha önce güvendiğimiz, malımızı, mülkümüzü hatta çocuğumuzu, eşlerimizi teslim
ettiğimiz 'bunlar iyi eğitirler, bunlar iyi yardım yapıyorlar, bunlar güzel faaliyetler yapıyorlar
diye güvendiğimiz dağlara karların yağdığını gördük. Sadece kar yağsa iyi. Arkasından
dolular, tipiler ve sonra da kalleşlikler ve ahlaksızlıklarını, din kisvesi altında himmet ehliyiz
diye yaptıkları kötülükleri hep birlikte yaşadık. O yüzden en güvenilir kaynakların başında
gelen diyanetimiz ve onun kuruluşlarına yardım yapılması doğru olur diye düşünüyorum.
Anadolu toprakları tüm mazlumların sığınma yeri oldu. Burada yaşayan insanlar aynı kaderi
paylaştığı için etnik ayrım yapmadan etle-tırnak oldu. Burası bir anlamda dünyanın vicdanı
oldu. Başına iş gelen milletlerin, komşularımızın sığınma yerine dönüştü. Batıdaki, koca koca
ülkeler, sığınmacılar konusunda, bunları nasıl alırız diye uykularını yitirdi. Allah bizim
yardımseverlerimizi, bu duyarlılığımızı elimizden almasın."
Dualarla gönderildi
Konuşmaların ardından yardım konvoyu İl Müftüsü Şahin Güven’in yaptırdığı dua sonrasında
yardım konvoyu yola çıkarken, protokol üyeleri konvoyu el sallayarak uğurladı.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18889.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Vali Yılmaz’dan manidar paylaşım
Kayseri’de 8 ay gibi kısa bir süre valilik görevini yürüten ve yaptığı çalışmalarla bazı
çevreleri rahatsız eden Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Kayseri’deki FETÖ operasyonları ile ilgili
dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabında yayınladığı
mesajında Ak Parti Kayseri İl eski Başkanı Ömer Dengiz’in tutuklandığı haberi ve fotoğrafına
yer vererek, “Özür dileme ve helalleşme erdemini acaba gösterebilecekler mi?” ifadelerini
kullandı.
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Kayseri'de FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 2 hafta önce gözaltına alınan işadamlarından
AK Parti Kayseri eski İl Başkanı Ömer Dengiz ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurettin
Okandan'ın da aralarında bulunduğu 45 kişiden 36'sı tutuklandı. 9'u ise adli kontrol ve yurtdışı
yasağıyla salıverildi. Tutuklama haberlerinin ardından Kayseri eski Valisi Şerif Yılmaz’dan
ilginç bir yorum geldi. Yılmaz kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ak Parti
Kayseri İl eski Başkanı Ömer Dengiz’in tutuklandığı haberi ve fotoğrafına yer vererek adeta o
dönem kendisinin Kayseri Valiliğinden ayrılmasına sebep olanlara sitem etti. İşte Yılmaz’ın
yaptığı o paylaşım; Özür dileme erdemini gösterebilecekler mi? "Attıkları iftiralarla
itibarsızlaştırdıklarını zannettikleri insanların haklarının hesabını kimler verecek, bu hainlerin
sözüyle amel eden, iş yapan ve karar verenler acaba şimdi ne düşünüyordur çok merak
ediyorum. Allah'ın adaletinin bununla birlikte iş ve gönül birliği yapanlara da bir an önce
tecelli etmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. Özür dileme ve helalleşme erdemini acaba
gösterebilecekler mi?” Kayseri’de gerçekleştirdiği faaliyetlerle özellikle FETÖ üyelerini
oldukça rahatsız eden Vali Yılmaz şu anda Burdur Valisi olarak görev yapıyor. Kayseri
Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18890.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

İncesu’da trafik kazası: 1 yaralı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Kadir Ç. idaresindeki 16 BJP 77 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Niğde
karayolunun 40. kilometresinde, Adem K. yönetimindeki 38 GZ 961 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan Adem K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Eğitim ve
Araştırma hastanesine kaldırıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18891.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Gönüllü kuruluşlardan Suriye askeri
harekatına destek
Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, Suriye’de başlatılan askeri
harekatı desteklediklerini söyledi.
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2011 yılından bu yana bölgede iç savaşın devam ettiğini belirten Ahmet Taş, bölgedeki
örgütlerin sadece Suriye’yi değil Türkiye’yi de güvenlik sorunu ile karşı karşıya bıraktığını
ifade etti. Bu nedenlerden dolayı başlatılan askeri harekatı desteklediklerini dile getiren
Ahmet Taş, “Ayrıca Şırnak ilimizin Cizre ilçesinde eli kanlı PKK militanları bomba yüklü
kamyonla emniyet güçlerimize karşı yaptığı menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını
kaybeden 11 şehit polisimize Allahtan rahmet 74 yaralımıza acil şifalar diliyoruz. Bunun
yanında 25 Ağustos perşembe günü Artvin ilinde PKK militanlıların menfur saldırısına maruz
kalan CHP genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyor olayda hayatını
kaybeden Jandarmamıza Allah’tan rahmet diliyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18892.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Melikgazi’de bu yıl hedef 350 bin ton asfalt
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak 2016 yılında
asfalt üretiminde hedefin 350 bin ton olduğunu ve 15 Ağustos itibari ile bunun 230 bin ton
asfaltla çalışmasının gerçekleştirildiğini söyledi.

29 Ağustos 2016 Pazartesi 09:44

81 mahallesi bulunan belediyenin her bölgesinde, asfaltlı yolların yoğun kullanım neticesinde
deforme olan alanlar ile yeni açılan yollarda öncelikle asfaltlama çalışması
gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç , “Referans belediye olarak
asfaltlama çalışması bizim için günlük, olağan ve rutin çalışmalar arasındadır. Çünkü çok
modern ve sökülen asfaltı yeniden değerlendirebilen asfalt şantiyemiz mevcuttur. Kendi
asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. Ancak Kayseri’de hava şartları nedeniyle asfalt çalışma
sezonu kısa olmaktadır. Bu açıdan yoğun kullanım ve kış aylarında buzlanmaya karşın
tuzlama çalışması, yolları deforme olan yollar ile yeni açılan yollarda asfaltlama çalışmasını
bir an önce gerçekleştirmek için özel sektörden hizmet satın alıyoruz. Ayrıca doğalgaz,
mobese, internet, kablo tv gibi yeni hat ve şebeke çalışmaları sebebi ile yollarda bozulma
olmaktadır. Belediye olarak diğer kurum ve kuruluşların altyapısının bitirilmesi bekliyor
sonra asfalt çalışması yapıyoruz. Şu anda belediye ekibi yanında 2 özel sektörce asfaltlama
çalışması mahallelerdeki çalışmalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
Başkan Memduh Büyükkılıç, özel sektörce yapılan asfaltlama çalışmaları ile hem zamandan
kazanç sağlandığını hem de kısa sürede kamu ve özel sektör çalışması ile daha çok alanda
aynı anda asfaltlama gerçekleştirildiğini sözlerine
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18893.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Bakan Soylu'dan Bağ-Kur'luya Müjde!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu: '568 TL olan Bağ-Kur primlerini 483
TL'ye düşüreceğiz' dedi.
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Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen "Ticari Taşıt Sürücüleri
Davranış Modelleri Değiştirilmesi" adlı proje sertifika törenine katılan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu Bağ-Kurlulara indirim müjdesi verdi.
Esnaf indirim bekledi
Bağ-Kur primlerinde indirime gidileceğini söyleyen Bakan Soylu, "Esnafların ödediği BağKur primlerinde 120 liralık artış söz konusu oldu. Yaklaşık 2 milyon esnafımız bu konuda
indirim bekledi.
"Esnaf zordaydı"
Bugün işverenlerin çalışanları için istifade ettiği 568 lira priminde indirime gittik. Asgari
ücretin artışı nedeniyle artan Bağ-Kur primleri esnafımızı zora sokmuştu.
"80 tl düşüreceğiz"
Siz düzenli olarak primlerini ödeyen 2 milyonu aşkın esnafımızın Bağ-Kur primlerini 80 TL
düşüreceğiz.

"Primleri 483 tl'ye düşüreceğiz"
Tasarı Meclisten geçti, yakında uygulanacak. 568 TL olan primleri 483 TL'ye düşüreceğiz"
diye konuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18894.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

İki ülkede dolar ile ticaret kaldırılıyor
İran ve Güney Kore'nin 29 Ağustos'tan (bugün)itibaren dolardan vazgeçip avro üzerinden
ticaret yapacağı bildirildi.
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik ve
Siyasi İşler Genel Müdürü Hamid Baidinejad, Tahran ve Seul arasındaki ticarette Güney
Kore'nin para birimi wonun avroya çevrilmesinin önündeki engellerin kaldırıldığını belirtti.
Ticaret dolar ile değil avro ile yapılacak
Baidinejad, bunun nükleer anlaşma çerçevesinde ve Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD)
onayıyla gerçekleştiğini vurgulayarak "Bu karara göre, iki ülke ticareti dolar kullanılmadan
sadece avro ile yapılacak." değerlendirmesini yaptı.
Nükleer anlaşma çerçevesinde İran ve Güney Kore arasındaki ticarette sorunları çözmek
amacıyla İran'ın baskısıyla Seul ve Washington yetkililerinin müzakereler yürüttüğünü
aktaran Baidinejad, "Güney Kore, ABD'nin onayıyla doların aracılığı olmadan wonu avroya
dönüştürme yolunda teknik bir çözüm sağladı." dedi.
Baidinejad, "Bununla birlikte diğer para birimlerinin de avroya çevrilme işlemindeki
engellerin tamamen kaldırılmasının önü açıldı." ifadelerini kullandı.
Güney Kore Ekonomi Bakanı da İran ve Güney Kore'nin avro üzerinden ticarete
başlayacaklarını açıkladı. (finans.haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18895.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Alternatif Tıp Dostu Goji Berry
Türkiye'de Kurt Üzümü adıyla bilinen, Kökeni Asya'ya dayanan çok kuvvetli bir antioksidan
içeren ve alternatif tıpta kullanılabilecek bir bitki olan Goji Berry’nin Kayseri Hisarcık’ta
üretimi gerçekleştiriliyor.
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Çalı formunda olan, soğuğa ve sıcaklığa karşı dayanıklılık gösteren Goji Berry bitkisinin
Kayseri Hisarcık'ta 1360 rakımda organik olarak üretimi gerçekleştiriliyor.
Mühendis Zafer Atilla’nın 10 dönüm alanda yaptığı 3 yıllık bir çalışmanın sonucu olan Goji
Berry üretim bahçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan
incelemelerde bulundu.
Kayseri’de ilk defa yetiştiriliyor
Yurtdışından büyük paralar vererek getirdikleri bir bitkinin Kayseri'de ilk defa yetiştirildiğini
söyleyen Kayacan; "Yapılan 3 yıllık çalışmanın başarılı sonucu olarak her taraftan meyve
fışkırdığını görebiliyoruz. Goji berry, eksi 40–50 derece soğuğa aynı zamanda artı 40–50
derece sıcaklığa dayanabilen bir bitki ve çok kıraç yerlerde de yetişebiliyor. Ama Türkiye'de
çok bilinen bir bitki değil. Son 3 – 4 yıldır Türkiye gündeminde. Hedefimiz bundan sonra bu
bahçelerin sayılarını artırmak. Her şeyi yapabildiğimizi göstermek için bu bahçe bir örnek.
Goji Berry’nin de rahatlıkla yetiştirebiliyoruz. Çiftçimiz Goji Berry bitkisini organik olarak
üretiyor ve organik pazarlarımızda ürünlerini satışa sunmakta." dedi.
Her derde deva
Ürünün sadece bir meyve ya da kuruyemiş olarak tüketilmesinden ziyade hastalıkların
tedavisinde kullanılabileceğini ve bu kapsamda Kayseri'de şifalı bitkilerle tedavi uygulayan
bir tıp merkezi ile görüşmelerinin devam ettiğini belirten Kayacan; her şeye derman olması
noktasında goji berrry nin çok kıymetli bir bitki olduğunu söyledi.
Türkiye’ye yaymalıyız
Kayseri merkezli olarak bu çalışmayı Türkiye'ye yaymayı hedeflediklerini vurgulayan
Kayacan; "Solucan gübresi ile yaptığımız üretimlerle de bu çalışmayı destekleyeceğiz. Her
zaman söylediğimiz gibi yine diyoruz ki: 'Yerli Üretim, Milli Üretim" diyerek çalışmaların
birlik ve beraberlik içerisinde destekli olarak yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.
Goji berry üretimi bahçesinin teknik danışmanlığını yapan Zafer Atilla ise çalışmalar
hakkında bilgi vererek şunları söyledi:
"10 dönüm kapama bahçede mevcut olarak 3 bin goji berry fidanımız bulunuyor. Goji berry, 2
bin 300 rakıma kadar yetişebilen ve soğuğa dayanıklı, yabanı bir bitki olduğu için genetiğiyle
oynanmamış tamamen doğal, ilaç istemeyen kendi kendini koruyabilen bir bitki. Hem taze
olarak hem de kurutulup yıl boyunca tüketilebilen meyvenin yaprakları da yeşil çay olarak
gölgede kurutulmak suretiyle değerlendirilebiliyor. Dünyada bilinen en çok antioksidan içeren
bitkilerden bir tanesi. Maalesef şu an Türkiye'deki ihtiyacın %99'u Uzakdoğu'dan temin
edilmekte. Bu da fahiş fiyatlardan satışa sunulmasına neden olmakta."

Goji berry üretiminde Türk çiftçisine öncü olmak istediklerini belirten Atilla, "Yaklaşık 6 ay
boyunca aynı dalda hem çiçek hem ham meyve hem de olgun meyve bulunduran goji berry
bitkisinin peyzaj alanlarında süs çalısı olarak da kullanılabildiğini ve aynı zamanda 6 ay
boyunca çiçekli olması sebebiyle bal üretimi için de stratejik bir ürün özelliği taşıdığını ifade
etti. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18896.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Organik arıcılığa kovan başına destek
Organik arıcılık yapan yetiştiricilere kovan başına 10 lira destek ödemesi yapılacak.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Organı̇ k Arıcılık Yapan Yetı̇ ştı̇ rı̇ cı̇ lerı̇ n
Desteklenmesı̇ ne Daı̇ r Teblı̇ ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere
yürürlüğe girdi.
Tebliğ ile organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda
güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak organik arıcılık yapan
yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Başvurular bugün başlıyor
Organik Arılı Kovan Desteklemesi kapsamında arılı kovanlar için yetiştiricilere kovan başına
10 lira destekleme ödemesi yapılacak.
Söz konusu destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 29 Ağustos'tan itibaren 7 Ekim'e
kadar gerekli belgelerle kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurabilecek. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18897.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

FETÖ'nün AVM oyunu deşifre oldu
FETÖ’ye destek olan şirketlerin çok sayıda alışveriş merkezinde gizli ortaklıkları olduğu
tespit edildi. Aralarında Kayseri’nin de bulunduğu birçok ilde FETÖ destekçisi şirketlerin
AVM’lerdeki hisselerine el konulacak.
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının ekonomi ayağı ile ilgili soruşturma bu kez
AVM'lerdeki gizli ortaklıklara yöneldi. Örgüte finansman sağladığı belirlenen 300'ün
üzerindeki şirketin İstanbul, Bursa, Kayseri, Ankara başta olmak üzere çok sayıda alışveriş
merkezinde de gizli ortaklıkları bulunduğu belirlendi. Örgüte sıcak para akışı sağlayan bu
alışveriş merkezlerinde, şahıs ve işverenlerin mali ilişkilerine yönelik hem Emniyet hem de
maliye kapsamlı bir inceleme başlattı. Hisselere el konulacak FETÖ üyelerinin AVM'ler
üzerinden milyarlarca lira para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Örgüt ile bağlantılı gizli
ortaklıklar üzerinden finans akışı sağlayan şirketlerin AVM'lerdeki hisselerine de el
konulacak. müşavirler yakayı ele verdi FETÖ'ye hizmet edip, yaklaşık 8 bin gayrimenkulün
mal devirlerine aracılık eden mali müşavirler de yakayı ele verdi. Örgüte destek veren mali
müşavirler hakkında soruşturma başlatılırken, maliye de çok sayıda mali müşavirin yetkisini
iptal etti. Özel şifre ile aktardılar FETÖ'nün finans, müteahhitlik, tekstil, mobilya ve dış
ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren kripto şirketlerine yönelik de önemli bir ayrıntı ortaya
çıktı. Yapılan tespitlere göre bu şirketlerin örgüte ait olduğunu FETÖ'nün sadece üst düzey
yöneticileri biliyor. Türkiye yöneticisi olan küçük bir grup tarafından yönetilen bu şirketlere
ilişkin bilgilerin de özel bir şifre ile Pensilvanya ile bağlantı kurduğu tespit edildi. 15 Temmuz
darbe girişiminin hemen ardından yaklaşık 25 kripto şirket üzerinden de şüpheli para çıkışı
yapıldığı belirlendi. (Habertürk)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18898.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

İnekleri için ağlayan çifti güldüren hediye
Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu 8 ineğinden 5'i telef olan ve hayvanlarından başka
geçim kaynağı olmayan yaşlı çifte, 3 gebe düve hediye edildi.
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Telef olan 5 ineğine sarılıp ağlayan 62 yaşındaki Fatma Girkin, hayvanları "evinize hoş
geldiniz" diyerek karşılayarak sevinç gözyaşları döktü.
Yaşlı çiftin telef olan ineklerine sarılıp ağlamasıyla ilgili yapılan haber, kısa sürede sosyal
medyada büyük ilgi gördü. AA'nın "Telef olan ineklerine sarılıp gözyaşı döktüler" başlıklı
haberini çok sayıda sosyal medya kullanıcısı kişisel hesaplarında paylaştı ve birçok kişi bu
çifte ulaşmaya çalıştı.
Sosyal medyadan ailenin durumunu öğrenen Burdur'da büyükbaş ithalatı yapan bir firma,
yaşlı çifte 3 gebe düve hediye etme kararı aldı.
Kamyona yüklenen gebe düveler, Akoluk köyüne getirilerek Girkin ailesine teslim edildi.
Getirilen düveleri gören Fatma Girkin'in yüzündeki hüzün bir anda sevince dönüştü.
Hayvanlar indirilirken büyük mutluluk yaşayan Girkin, "evinize hoş geldiniz" diyerek
düveleri önce okşadı, sonra sarıldı.

Zaman zaman da sevinçten ağlayan Girkin, "Allah'ım bir yandan aldın, diğer yandan verdin.
Sana şükürler olsun Allah'ım" diyerek dua etti.
Ailenin yıldırım isabet etmesi sonucu hayvanlarını kaybettiğinde yaşadıklarının kendilerini
çok etkilediğini dile getiren Kayalar, "Şirket olarak bu ailemizin üzüntülerini paylaşarak,
üzüntülerini sevince dönüştürmek istedik ve 3 gebe düveyi kendilerine bizzat hediye etmek
için geldik. Fatma nineyi ve Hüseyin amcayı görünce onlar sevindiği için biz de gerçekten
çok mutlu olduk. Basın mensuplarına da teşekkür ederiz. Eğer sizler bu durumu haber olarak
yapmasaydınız, biz bu ailenin durumunu öğrenemezdik." diye konuştu.
Kütahya merkeze bağlı Akoluk köyünde önceki gün Girkin ailesinin 8 ineğinden 5'i yıldırım
isabet etmesi sonucu telef olmuş, başka geçim kaynağı olmayan Hüseyin (66) ve Fatma
Girkin çifti ölen ineklerine sarılarak ağlamıştı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18899.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Salça kazanları kaynamaya başladı
Kayseri'de geleneksel yöntemlerle imece usulü işlenen domatesler, meşakkatli uğraşlar
sonucu salçaya dönüştürülüyor.
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Yemeklerine fabrika üretimi salçalar yerine geleneksel yöntemlerle yaptıkları domates
salçalarıyla lezzet katmak isteyen kadınlar, öncelikle sebze halinden ya da mahallelerdeki
seyyar satıcılardan kasalarla domates satın alıyor.
Çürüklerinden ayrılmış ve parçalara bölünmüş domates, bidonlara doldurularak sulanması
için birkaç gün bekletiliyor.
Daha sonra makineden geçirilen domates, kabuklarından ve çekirdeklerinden kurtulmuş bir
vaziyette büyük ocaklar üzerine kurulmuş dev kazanlarda pişiriliyor.
En az 4-5 saat boyunca yüksek ateşte pişirilen domatese kazandaki son dakikalarını
geçirirken, bol miktarda tuz atılıyor.
İstenilen kıvama gelmesi için uzun uzun karıştırılan domates, salça kıvamına geldikten sonra
soğumaya bırakılıyor. Daha sonra kavanozlara doldurulan salça, tüketime hazır hale geliyor.
Çekirdek bir aile, yıllık 25-30 kilo salça ihtiyacı için yaklaşık 100 kilo domatesi bu
işlemlerden geçiriyor.
Domatesin salça olma yolundaki zahmetli yolculuğunu AA muhabirine anlatan 50 yaşındaki
Gülay Yüzer, ev yapımı salçanın yemeğe verdiği lezzeti hiçbir hazır salçanın veremeyeceğini
söyledi.
Bugüne kadar hiç hazır salça tüketmediğini anlatan Yüzer, "Salça yapmak gerçekten çok zor
iş. Gidiyoruz sebze halinden alıp getiriyoruz. Dilimleyip bidonlara dolduruyoruz. Birkaç gün
bekletip sonra makineden geçirip saatlerce kaynatıyoruz. Çok zor olmasına rağmen yemekte
ev yapımı salçanın tadını alınca bütün yorgunluğumuz geçiyor." diye konuştu.

Genellikle yaşı ilerlemiş kadınların ev yapımı salça konusunda hassas olduğuna dikkati çeken
Yüzer, gelecek nesillerin de sağlıklı beslenebilmeleri için genç kızların da salça yapımını
öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18900.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Suriyeliler istihdam sağlıyor
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen Suriyeliler, iş dünyasında hem istihdam
hem de döviz girdisi sağlıyor.
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Ülkelerindeki savaş nedeniyle evlerini ve işlerini bırakıp Türkiye'nin yolunu tutan Suriyeliler,
hayata tutunmanın çabasını gösteriyor. Devletin sunduğu imkanlarla barınma merkezlerinde
kalan Suriyeliler, yardımlarla yaşamlarını sürdürürken buranın dışındakiler şehrin ekonomik
ve sosyal hayatı içerisinde yer buluyor. Kente adapte olmaya başlayan Suriyeliler, ekonomi
dünyasında da hem işçi hem de patron olarak varlıklarını sürdürüyor. Tekstilden lojistiğe,
ayakkabıdan plastiğe kadar hem hizmet hem de üretim dallarında adından söz ettiren
Suriyelilerden bazı girişimciler, patronluğa yükseldi. Ellerindeki sermayeleriyle kendi iş
yerlerini açan Suriyeliler, hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hem de kendi soydaşlarına
istihdam sağlıyor. Gaziantep'te sayıları yaklaşık 350 bini bulan Suriyelilerden kendi iş yerini
açarak patron olanların sayısı 800'e yaklaştı. Suriyeli girişimcilerin önemli bir bölümünün
yurt içine yaptığı satışların yanı sıra ihracata yönelerek ülkeye döviz girdisi sağladıkları da
belirtiliyor. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık, AA muhabirine,
Gaziantep'in İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay'dan sonra Türkiye'de en çok Suriyeliyi ağırlayan
kent olduğunu söyledi. Buna karşın Gaziantep'in Türkiye'deki en çok Suriyeli girişimciye
sahip şehir olduğunu vurgulayan Bartık, şu an kentte Suriyelilerin açtığı odaya kayıtlı iş yeri
sayısının 800'e yaklaştığını kaydetti. GTO'da Suriye masası kuruldu Odaya kayıtlı üye
sayısının hızla arttığını ve Suriyeliler için "Suriye Masası" kurduklarını bildiren Bartık, şöyle
konuştu: "Bizim Suriyeliler için kurduğumuz masa, onların işini kolaylaştırdı ve belki de
sayının artmasında bu da etkili oldu. Baktık ki Suriyelilerin ilk önce dil sorunu var. 'Bu
konuda destek olmalıyız' dedik ve Suriye Masası aracılığıyla dil eğitimlerine başladık.
Bugüne kadar hep iş İngilizcesi eğitimleri düzenlerken artık iş Türkçesi eğitimleri de
veriyoruz." İhracat yapmaya başladılar Suriyelilerin ayakkabı ve tekstil başta olmak üzere
hemen her alanda faaliyet gösterdiğini belirten Bartık, odaya kayıtlı iş yerleri arasında ihracat
yapmaya başlayan Suriyelilerin de bulunduğunu söyledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18901.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Kültepe'de "Eski Tunç Çağı”nın izleri
araştırılıyor
Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmalarında "Eski Tunç
Çağı" olarak adlandırılan döneme ilişkin tabakaların araştırılması ön planda tutuluyor.
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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kültepe Kazı Başkanı
Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu yaptığı açıklamada, temmuz ayında başladıkları 2016 kazılarının
eylülde sona ereceğini belirtti.
"Bu yılki çalışmalarda kazı bölgesindeki tepe kısmında Eski Tunç Çağı olarak
adlandırdığımız
döneme
ilişkin
tabakaların
araştırılmasını
ön
planda
tutuyoruz." diyen Kulakoğlu, bu doğrultuda 4 aşamada çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Kulakoğlu, 5 bin yıl öncesine tarihlenen buluntuları çalıştıklarını belirterek, "Bu
çalışmalarımız aslında biraz geri planda kaldı. Yabancı üniversitelerden gelecek bazı bilim
adamlarının katılamaması sebebiyle daha dar ve kısa alanda çalışmak zorunda kaldık ama
buna rağmen Japonya ve Kore'den gelen arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarınızı
sürdürüyoruz." dedi.
"40 gün taban eti bir gün av eti"
Bu yılki çalışmalarının Asurlu tüccarların Kültepe'ye gelişinden önceki evrelerin
araştırılmasına dayandığına dikkati çeken Kulakoğlu, "Bu araştırmalarda özellikle Anadolu
tarihini daha geriye götürmek adına belirli noktalarda belirli buluntular üzerinde
yoğunlaştık. Özellikle de buradaki anıtsal binamızda çalışmalara devam ediyoruz." diye
konuştu.
Kulakoğlu, bir kısmı ortaya çıkarılan anıtsal binayı önemli bir buluntu olarak
değerlendirdiklerini dile getirerek, "Ancak bu yıl daha kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz. Sanırım
kazının sonlarında sonuçları alabileceğiz. Zaten bizim kazı dünyasında bir laf vardır, 40 gün
taban eti bir gün av eti. 40 günden sonra ancak bilgiler elde edilebiliyor. Onun için biraz daha
beklememiz gerekecek." ifadelerini kullandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18902.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Kapadokya kökenli Rumlar 18’inci kez
buluştu
Kapadokya kökenli Rumların, her yıl Yunanistan’ın başka bir yerleşiminde
gerçekleştirdikleri, ‘Kapadokya Kökenli Rumların Gavuşması’ buluşmasının 18’incisi yapıldı.
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Yunanistan’daki 40 Kapadokya Derneği’nin işbirliği ile oluşturulan ‘Kappadokya
Toplumlarının Panhelen Birliği’ tarafından düzenlenen buluşma Teselya bölgesindeki Larisa
ile Kileler Belediyesi’ni; Niğde Sulucaova köyünden Yunanistan’a göç edenlerin yaşadığı
Vuneva Köyünde gerçekleştirildi.
4 gün süren buluşmaya Yunanistan’da yaşayan, ancak zorunlu mübadeleden dolayı göç etmiş
olan Ortodoks Rumlar katıldı. Katılımcılar, 4 gün boyunca, Türkiye’deki geleneklerini
hatırlayacak biçimde, yöresel oyunlar oynadı, yemek şenlikleri düzenledi, Türkiye’deki
geleneklerine göre hazırlanmış odalarda, el sanatlarını sergileyip geçmişi yad etti.
19’uncu ‘Kapadokya Kökenli Rumların Gavuşması’ gelecek yıl, Larisa ile Farsala ilçesinde
yapılacak. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18903.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Harbiye'de türkü ziyafeti
Organizasyonunu Pera Event'in üstlendiği Turkcell Yıldızlı Geceler 27 Ağustos akşamı
sahnesinde Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nu ağırladı. Türkülerin muhteşem ikili,
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti
yaşattı.
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Yazın en çok konuşulan etkinliği Turkcell Yıldızlı Geceler, muhteşem bir türkü ziyafetine ev
sahipliği yaptı.
Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demricioğlu, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Harbiye Cemil
Topuzlu Açıkhava Tiyarosunda sevenleriyle buluştu.

Çoğu eski, bazıları ise çok eski Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuar ile dinleyicileriyle
buluşan ikili düo formatında gerçekleştirdikleri, benzersiz ve ustalıklı yorumları ile
türküseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18904.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

İsrail’in temeli İstanbul’da atıldı
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyfullah Korkmaz, İsrail
devletinin kuruluş toplantılarının İsrail’in ilk Başbakanı David Ben Gurion’un önderliğinde
İstanbul’da yapıldığını söyledi.
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Çok sayıda dili iyi derecede bilen David Ben Gurion’un 1912 yılında İstanbul’a geldiğini ve
burada Türkçe öğrendikten sonra o dönem Darülfunun, yani Hukuk Fakültesi’ne kayıt
yaptırdığını belirten Doç. Dr. Seyfullah Korkmaz, Ben Gurion’un İstanbul’da bulunduğu
yıllarda İsrail’in kuruluşu ile ilgili toplantıların yapılmaya başlandığını ifade etti. Doç. Dr.
Korkmaz, “Ben Gurion’un Hukuk Fakültesi'nden mezun olup olmadığını bilmiyoruz ama
1912-1917 yılları arasında Türkçe başta olmak üzere birkaç dilde dergi çıkarmıştır
İstanbul’da. Şehir genellikle ulaşımı kolay ve dünyanın merkezi durumunda ve İstanbul’da
Yahudi nüfusu da var. O dönemde de gazete çıkarma konusunda 2. Meşrutiyet dolayısıyla bir
hürriyet ortamı var. Belki bundan dolayı İstanbul’u seçmişlerdir ve İstanbul bugün olduğu
gibi o gün de dünyanın merkezi durumunda. Ama nedense Yahudiler pek çok toplantılarını
İstanbul’da yapmışlardır. Gerek 1. Dünya Savaşı'ndan önce, gerekse Ben Gurion’un olduğu
dönemde, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra, hatta Filistin’in İngiliz yönetimine geçmiş olduğu
İngiliz manda döneminde dahi Yahudiler önemli toplantıların çoğunu İstanbul’da
yapmışlardır. Yani kuruluşla ilgili toplantıların büyük bir bölümü İstanbul’da yapılmıştır.
Önemli kararlar İstanbul’da alınmıştır. Yani bunu söylemek mümkün” diye konuştu.
“İstanbul Yahudiler için önemli bir merkez”
Söz konusu toplantıların çok bilinmemesinin nedenini toplantıların yapıldığına dair bilgilerin
hatıratlardan edinilmiş olmasına bağlayan Korkmaz, “Bugün de yine İstanbul İsrail için
önemli bir merkez. Günde 10 kadar uçak Tel Aviv-İstanbul arası gidip gelmektedir. İsrail’de
pek çok kimse 'İstanbul’a gitmeden duramam' diye konuşmaktadır ve İstanbul’a gittiğiniz
zaman, Yahudiler'le konuştuğunuz zaman da ilk açtıkları konu İstanbul sevgisidir” dedi.
Doç. Dr. Seyfullah Korkmaz, daha sonraki süreçte de zaten 1947 yılında Birleşmiş
Milletler’de yapılan oylama ile İsrail devletinin kuruluşunun ilan edildiğini, Türkiye’nin de
1949 yılı Mart ayında İsrail’i tanıdığını sözlerine ekledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18905.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Develi’den Suriye ve Bayırbucak’a yardım
TIR’ı
Suriyeli Mülteciler ve Bayırbucak Türkmenleri için Diyanet İşleri Başkanlığının başlatmış
olduğu ‘Her İlçeye Bir TIR Kampanyası’ dahilinde Develi Müftülüğünden toplanan iki TIR
yardım malzemesi gönderildi.

29 Ağustos 2016 Pazartesi 10:22

Yardım TIR’larını uğurlamaya, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Müftüsü
Zekeriya Koçak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
konuyla ilgili açıklamasında, “Halep’teki Müslüman kardeşlerimiz için Develi Müftülüğümüz
ve Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü yardım kampanyamızda Develili hemşehrilerimizin
yardımları ile iki TIR dolusu gıda malzemesi az önce yola çıktı. Rabbim emeği geçenlerden
razı olsun.” dedi.
Halep Türkmenlerine yardım devam ediyor
Develi Belediyesi ile Verenel Derneği Develi Temsilciliği’nin ortaklaşa yürüttüğü mültecilere
yardım hizmetleri hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak Suriye’nin Halep şehrindeki yoğun bombardımandan İlçemize sığınan
Türkmenlerin ihtiyaçlarını gidermek adına çalışma yürüten Dernek ekipleri desteklerinden
dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a teşekkürlerini iletirken yardım
kampanyasında her daim destek olunması çağrısında bulundu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18906.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Şaban Ok'un kaleminden

29 Ağustos 2016 Pazartesi 14:30

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18907.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Serinlemek isterken boğuldu
Kayseri'nin Develi ilçesi Gümüşören köyü yakınında bulunan Zamantı Irmağı'na serinlemek
için giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.
30 Ağustos 2016 Salı 09:10
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Gümüşören köyü yakınında meydana gelen olayda
Yaşar K. (22) serinlemek için Zamantı Irmağı'na girdi. Yaşar K., bir süre sudan çıkmayınca
yanında bulunan arkadaşları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete
geçen Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, ırmakta arama çalışması başlattı.
Ekipler bir süre sonra Yaşar K.'nin cenazesini buldu. Yaşar K.'nin cenazesi otopsi yapılmak
üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18908.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Vali Kamçı'dan Zafer Bayramı mesajı:
Yolumuz açık
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında,
"Milletçe elde ettiğimiz başarılar ve ülkemizin geldiği seviye, yolumuzun açık olduğunun en
önemli göstergesidir" ifadesinde bulundu.

30 Ağustos 2016 Salı 09:13

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Tarih boyunca bağımsızlığından ödün vermeksizin, her
türlü tehdide karşı birlik ve beraberlik duygularıyla kenetlenen Türk Milleti, ulusumuzun
bağımsızlığını müjdeleyen ve Kurtuluş Savaşı'nı nihayete erdiren 30 Ağustos Zaferi'nin yıl
dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamaktadır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu
şekilde sürdürdü:
"30 Ağustos Zaferi; ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere
karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce
milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış
onurlu bir zaferdir.
Bu duygular milletimizi hep güçlü ve dimdik ayakta tutmuş, kurduğumuz devletlerin dünya
tarihine yön vermesine imkân sağlamıştır.

Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bu gün de ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne,
birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla,
şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idrakiyle, milli birlik ve
beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir.
Bugün bizler atalarımızın mirasçısı olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine
çıkarmak, milletimize daha güzel imkanlar sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milletçe
elde ettiğimiz başarılar ve ülkemizin geldiği seviye, yolumuzun açık olduğunun en önemli
göstergesidir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet,
minnet ve şükranla anıyorum." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18909.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

15 Temmuz’da akaryakıt satmayanlar
serbest
15 Temmuz darbe girişimi gecesi vatandaşlara akaryakıt vermeyen 6 petrol şirketinin
yöneticileri, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

30 Ağustos 2016 Salı 09:15

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde 15
Temmuz gecesi vatandaşlara akaryakıt vermeyen 6 petrol şirketine yönelik olarak operasyon
düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda petrol şirketlerinin yöneticisi olan 9 kişi yakalanarak
gözaltına alınmıştı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından sabah adliyeye sevk edilen 9 kişi adli kontrol
kararı ile serbest bırakıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18910.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Kayseri’ye büyük yatırımlar yapılacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile
birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Belediye Meclis
Salonu'nda bir yatırım toplantısı yapan Eroğlu, Kayseri'de 2019 yılına kadar çok büyük
yatırımlar yapacaklarını belirtti.

30 Ağustos 2016 Salı 09:18

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte açılış, temel atma ve çeşitli
temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Mustafa Çelik ile bir süre görüştü.
Ziyarete, Bakan Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri
Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Sami Dedeoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, ilçe belediye başkanları ve bakanlık bürokratları katıldı.
Bakan Veysel Eroğlu'na Kayseri ve şehre yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iz bırakacak
projeler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan
beklentilerini de dile getiren Başkan Çelik, toplam 42 kilometre uzunluğundaki dokuz ayrı
derenin ıslahı için destek istedi. Bakan Eroğlu da taşkın riski olan bölgeler öncelikli olmak
üzere dere ıslahı için destek vereceklerini belirtti. Bakan Eroğlu'na taşkın kanalın her iki
yanına yapılan Bekir Yıldız Bulvarı hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, Bakan'dan betonla
yenilenen kanalın mülkiyetini istedi. Bakan Eroğlu bu talebe de olumlu yanıt verdi. Başkan
Çelik, ziyarette ayrıca Bakan Veysel Eroğlu'na Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak
olan yeni Orman Bölge Müdürlüğü binasının projesini göstererek bilgiler verdi. Bakan Eroğlu
yapılacak binayı çok beğendiğini belirtti.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ziyarette Büyükşehir Belediyesi'nin anı defterini de
imzaladı. Daha sonra da Başkan Mustafa Çelik, Bakan Eroğlu'na ziyaretin anısına bir hediye
verdi.
Büyükşehir'de yatırım toplantısı yapıldı
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde Belediye
Meclis Salonu'nda bir yatırım toplantısı da yaptı. Eroğlu, ilçe belediye başkanları ve sulama
birliklerinin yöneticilerinin de katıldığı toplantıda Kayseri'de 2019 yılına kadar çok büyük
yatırımlar yapacaklarını belirtti. Toplantıda, bakanlığa bağlı genel müdürlüklerden DSİ Genel
Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali Şahin ve Doğa Koruma Milli
Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş tarafından yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili
brifingler verildi. Bakan Eroğlu ayrıca Kapuzbaşı Şelaleleri'ni dünya turizmine açmak için bir
heyet oluşturarak çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18911.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Asker hastanesi Seyyid burhaneddin ismini
aldı
Sağlık Bakanlığına devredilen Kayseri Asker Hastanesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Seyyid Burhaneddin Binası ismini alarak sivil hasta kabulüne başladı.

30 Ağustos 2016 Salı 09:20

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, yaptığı
açıklamada, 10 ayrı yerde 22 binada bin 489 yatak kapasitesiyle Kayseri ve civarındaki illere
hizmet sunduklarını belirtti.
Kayseri Asker Hastanesi ile de güçlerini birleştirdiklerini dile getiren Özcan, şu
değerlendirmede bulundu:
"669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile asker hastaneleri bulunduğu ildeki devlet
hastaneleri ya da eğitim ve araştırma hastaneleriyle birleştirildi. Bu birleştirmeler yapılırken
mevcut sağlık personelinin tamamı asker hastanesinin bünyesinden eğitim araştırma
hastanemizin bünyesine geçti. Bizim Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak toplam
152 bin metrekare kapalı alanımız var. Asker hastanesinin birleşmesiyle 43 bin metrekare ek
kapalı alana sahip olduk. Yaklaşık yüzde 25 toplam kapalı alanımız büyümüş oldu."
Özcan, 1989'da hizmete giren asker hastanesinin önceki başhekimlerin de çabaları sonucu
gayet bakımlı olduğunu belirterek, 14 uzman hekim, 52 ebe hemşire ve 90'ın üzerinde sağlık
personeli ile hastaneyi devraldıklarını anlattı.
Asker hastanesinden çok daha fazla sayıda hastaya hizmet sunmayı planladıklarını vurgulayan
Özcan, "Yataklı tedavi hizmetlerini özellikle fizik tedavi hizmetlerini burada planlayıp devam
ettireceğiz. Acil hizmetini ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde vereceğiz.
Ayrıca Asker Sağlık Kurulları burada hizmet verecek." dedi.
Özcan, hastanenin ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğuna işaret ederek, daha önce planlanan
tadilat projesi ihalesinin sonucunun bir ay sonra belli olacağını, projeyi Sağlık Bakanlığının
kalite kriterlerine uygun revize edeceklerini dile getirdi.
Seyyid Burhaneddin ek binasında 15 poliklinikte bugün itibariyle hasta kabulüne
başladıklarını belirten Özcan, bunlar arasında kadın doğum, dahiliye, genel cerrahi, çocuk
hastalıkları, kulak burun boğaz, ortopedi, göz, fizik tedavi, psikiyatri, nöroloji gibi branşların
yer aldığını bildirdi.
Doç. Dr. İbrahim Özcan, Sağlık Bakanlığının asker hastanelerinde çalışanların özlük
haklarının korunacağına ilişkin de güvence verdiğini ancak rütbelerinin olmayacağını,
Bakanlıkta karşılığı bulunan pozisyonlarda hizmete devam edeceklerini anlattı.
Asker hastanesini 50 yataklı devraldıklarını ifade eden Özcan, "İki saat içinde 80 hasta
başvurmuş. Gün içinde bunun artmasını bekliyoruz. Normalde bu hastanenin ayakta hasta
potansiyeli oldukça yüksek." diye konuştu.

Özcan, Seyyid Burhaneddin binasında başhekim yardımcı Dr. Mustafa Akçakaya
başkanlığında 2 müdür yardımcısı ve 125 personelin hizmet vereceğini, kadrolarına yeni
katılan personelden daha iyi hizmet sunmak için gayret beklediklerini sözlerine ekledi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18912.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Tramvaylara “kondüktör” geliyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. şehir içi ulaşımını sağlayan tramvaylarda
kondüktör uygulamasını getiriyor. Yetkililer uygulamayı vatandaşların kaçak yolculardan
şikayet etmesi üzerine önlem olarak yaptıklarını söyledi. Uygulama başladığında özellikle
kağıt biletleriniz bitse dahi atmamanız gerekiyor.

30 Ağustos 2016 Salı 09:27

Kaçak yolculara ceza Tramvay seferlerinde yakın zaman içinde trenlerdeki her vagonda bilet
kontrolü yapan ‘Kondüktörleri’ görebilirsiniz. Ulaşım A.Ş, internet sitesi ve şikayet kutularına
vatandaşlar tarafından yapılan şikayet ve önerileri değerlendirerek, gerekli gördüğü tramvay
seferlerinde bilet kontrol personeli bulunduracak. Bu personel, yolcular arasında elinde uygun
bir cihaz ile dolaşarak bilet kontrolü yapacak. Kontrollerde yolcunun tramvaya bilet
kullanarak hizmet alıp almadığı tespit edilecek. Biletsiz, ulaşım araçlarını kullanan yolculara
cezai işlem uygulanacak. Ulaşım A.Ş. yetkilileri biletsiz binenler için Büyükşehir Belediye
Meclisinin 2010 yılında aldığı karar ile 15 bilet ceza kesileceğini bildirdi. Kağıt biletlerinizi
yanınızda bulundurun Ulaşım A.Ş. yakın zamanda hizmete girmesi beklenen “kondüktör”
uygulamasını resmi internet sitesinden önce sosyal medya üzerinden duyurmaya başladı.
Yapılan duyuruda bilet kontrolü yapan güvenlik görevlilerinin fotoğrafları bulunurken bir de
uyarı yazısı yer aldı. Yazıda, “Siz değerli yolcularımızın güvenli ve emniyetli şekilde
yolculuk yapabilmesi için Raylı sistem araçlarında görevli personelimiz tarafından bilet
kontrolü yapılacaktır. Görevli personelimize yardımcı olarak istasyona girişte kullanmış
olduğunuz manyetik kart, indirimli kart, serbest kart ve kağıt biletlerinizi yolculuk boyunca
yanınızda bulundurmanız önemle rica olunur” ibaresi yer aldı. Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18914.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Meligazi’de hijyenik çalışma
Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki çöp konteynırlarını koku ve hastalık yaymaması
için boyayarak deterjanlı suyla yıkıyor. Konteynırlar gezici temizleme aracıyla yerinde
temizleniyor.

30 Ağustos 2016 Salı 09:29

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğünce gezici çöp konteynırı yıkama, boyama ve ilaçlama aracı ile konteynırların
deterjanla yıkandığını, boyandığını ve ilaçlandığını söyledi.
Özellikle yaz aylarında hava sıcaklarının artması ile sulu atıkların pis koku yaptığını ve adeta
hastalıklara davetiye çıkardığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye olarak sulu
çöplerin atılmaması konusunda zaman zaman uyarıda bulunduklarını, ancak vatandaşları yine
de bu alışkanlıktan vazgeçiremediklerini belirterek şunları söyledi.
“Melikgazi Belediyesi olarak sulu atıkların çöp kutularına atılması sonucu oluşan pis koku ve
oluşan sinek ve haşaratı ortadan kaldırmak için çalışma yapıyoruz. Özel yapılan bir araç ile
çöp yıkama aracı haline getirmiştik. Şu anda seyyar olarak görev yapan araç; çöp kutularını,
konteynırları ve çöp atılan yerleri hem ilaçlı hem de deterjanlı su ile yıkamakta olup,
gerektiğinde boyama da yapmaktadır. Bir bakıma o alanı dezenfekte etmektedir.”
Çöp toplama kamyonlarının her gün deterjanlı su ile yıkandığını hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde 105 adet yer altı çöp konteynırı, mahallelerde ise 11.145
adet 4 litrelik galvanizli çöp konteynırı bulunduğunu ve bunların haftada bir kez hem
ilaçlanacağını hem de deterjanlı su ile yıkandığını sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18915.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Başörtü özgürlüğü hukukçuların da hakkı
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, başörtü özgürlüğü ile ilgili yaptığı açıklamada,
temel insan hak ve hürriyetleri adına hakim ve savcılar için de başörtü özgürlüğü olması
gerektiğini söyledi.

30 Ağustos 2016 Salı 09:34

Türkiye’de 2013 yılında alınan bir kararla tüm kamu çalışanlarına başörtüyle çalışma
özgürlüğü verilmesine rağmen emniyet çalışanları ile hakim ve savcıların bundan muaf
tutulduğunu hatırlatan Taş, “Binali Yıldırım başkanlığındaki hükümetin yaptığı yeni bir

düzenleme ile emniyet çalışanlarına uygulanan başörtü yasağı kaldırıldı. Alınan bu kararı
insan hakları adına olumlu olarak değerlendiriyor ve hükümeti tebrik ediyoruz. Mazlumder
Kayseri Şubesi olarak alınan bu kararı olumlu olarak değerlendirirken uygulamanın hakim ve
savcılar için de yürürlüğe konmasının temel insan hak ve hürriyetleri adına yerinde bir karar
olacağını düşünüyor, hükümeti bu konuda harekete geçmeye davet ediyoruz” dedi. Cizre
katliamı PKK’nın intiharı Cizre’de gerçekleşen PKK katliamına da değinen Taş şunları
söyledi, “Şırnak ilinin Cizre ilçesinde PKK militanlarının Cizre Belediyesi’ne ait kamyona
yükledikleri tonlarca ağırlıktaki bombayı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde patlatmaları
sonucu 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, çoğunluğu emniyet mensubu olmak üzere ilçe
kaymakamı da dahil 80 kadar vatandaşımız da yaralandı. Mazlumder Kayseri Şubesi olarak,
savunmasız insanlara yönelik, devletin malı olan kamyon kullanılarak yapılan vahşi saldırıyı
insanlığa yönelik bir katliam olarak değerlendiriyor, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet,
yaralılara acil şifalar diliyoruz. Son aylarda bölgede çok yaşanan bu tür vahşi saldırıların
yeniden yaşanmaması için istihbarat birimlerini, güvenlik görevlilerini daha tedbirli olmaya
davet ediyoruz.” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18916.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Halkın mutluluğundan güç alan belediye
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bugüne kadar hep halkın mutluluğu ve
refahı için çalıştıklarını, halkın mutluluğunun ekibine güç verdiğini söyledi.
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'Mahalle halkı mutlu' Mahalle sakinlerinin hizmetlerden ve sosyal projelerden memnun
olduğunu belirten çarşı esnafı ile vatandaşlar, ‘Melikgazililer olarak her sabah temiz bir
çevrede güne merhaba diyoruz. Alt yapısı tamamlanan semtlerde her türlü kamu yatırımları
mevcuttur. Kentsel dönüşüm ile şehrimiz adeta kabuk değiştiriyor. Bu değişim ve gelişim
bizleri de olumlu etkiliyor. Melikgazi Belediyesi yatırımları ile hem farklılığımızı hissediyor
hem de her yaş gurubu olarak doyasıya bu hizmetlerden yararlanıyoruz. Şehir dışından gelen
misafirlerimiz şehrimize gıpta etmektedir. Taleplerimiz değerlendirilmekte ve yerine
getirilmektedir. Bu da başkanımızın mahallelerle ve bizlerle ne kadar ilgili ve alakalı
olduğunu gösteriyor’’ dediler. Mahalle sakinlerinin isteklerinin önemli olduğunu bu
memnuniyetleri bir bakıma anket sonucu saydıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç ise, “Halkımıza hizmet için seçildik. Önemli olan öncelikle tespit etmek
ve yerine getirmektir. Zamanında yapılmayan hizmet eziyete dönüşür. Bunun bilinci ile
yerinde, zamanında yatırım ve hizmet yapıyoruz.

Melikgazilileri 2023 hedefine taşıyoruz.” dedi. Melikgazi’de yaşayan herkesin aynı hizmeti
aldığını belirten Büyükkılıç, bugüne kadar hep halkın mutluluğu ve refahı için çalıştıklarını,
halkın mutluluğunun ekibine güç verdiğini sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18917.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Kayseri OSB’de güneşli günler
Eğitimden enerjiye doludizgin projeler gerçekleştiren Kayseri OSB’deki güneş enerjisi
santralinin binlerce kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu dile
getiren Başkan Tahir Nursaçan, önümüzdeki yıl santral kapasitesinin artırılacağını kaydetti.
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Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) alanına ziyarette
bulunarak çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Nursaçan, Kayseri OSB’deki güneş
enerjisi santralinin 2 bin 647 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu tüm elektriği
karşılayabileceğini söyledi.
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan güneş enerjisinin
elektrik üretimindeki payının gün geçtikçe arttığını belirten OSB Başkanı Tahir Nursaçan,
“Özellikle son yıllarda ülkemiz enerji sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirmekte ve
sektörün iyileştirilmesi adına birçok çalışma yapılmaktadır. Çünkü Türkiye yenilenebilir
enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Güneş enerjisi; temiz, yenilenebilir
ve sınırsız bir kaynak olması itibariyle birçok uygulama alanına sahiptir. Elektrik üretiminden
ısıtmaya, sıcak su elde edilmesinden aydınlatmaya kadar oldukça geniş bir kullanım alanı
vardır” diye konuştu.
7 megawatt’lık santral
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak Kayseri OSB’nin de GES yatırımlarına öncelik vermeye
başladığını belirten Başkan Tahir Nursaçan, OSB’deki GES alanına dair şu bilgileri verdi:
“Kayseri OSB’de faal durumda olan santral 7 megawatt kurulu gücü ile hizmet vermektedir.
Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali ortalama 8 milyon 760 bin kilovatsaat elektrik üretimi
ile 2 bin 647 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi
daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. 27 megavatlık
kuruluş aşamasında olan ek santralin çalışmaları ise hızla devam etmektedir. Yine mevcut
proje kapsamında 11megavatlık bölüm ise yap-işlet-devret modeli ile kullanıma
hazırlanmaktadır.

Geleceğin enerji kaynağı projesinin tamamlanması ile yaklaşık olarak 45 megavat kapasiteli
Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali (GES ) enerjide dışa bağımlılığımızın azalmasına da
katkıda bulunacaktır. Kayseri OSB’de, 2017 yılı için 19 megavat daha GES santrali kurulması
hedeflenmektedir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18918.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

METEM 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılına
hazır
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan 2016-2017 eğitim öğretim yılı öncesi
Kayseri OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi’ni (METEM) ziyaret etti.
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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Yaz mevsimi ile birlikte; toplum
sağlığını tehdit eden uçkunlara karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdik. Kayseri OSB çevre
sağlığı çalışmaları kapsamında, son teknoloji ilaçlama makinesiyle; sinek ve sivrisineklerin
üreme alanları, hem larva döneminde hem de uçkun dönemlerinde düzenli olarak
ilaçlanmakta ve firmalardan gelen taleplere göre de acil müdahale edilmektedir" dedi.
Nursaçan, "Sanayicilerimizin ve vatandaşlarımızın rahat bir yaz dönemi geçirmeleri amacıyla
işin en başında gerçekleştirdiğimiz bu ilaçlama çalışmaları ile daha sonra sorun olabilecek
durumlara ilişkin şimdiden çözüm sağlamış oluyoruz. Kullandığımız tüm ilaçlar, Sağlık
Bakanlığı tarafından, halk sağlığı alanında kullanılmasına ruhsat verilmiş ve Dünya Sağlık
Örgütü tarafından da onaylanmış ilaçlardır" ifadesinde bulundu. Nursaçan, "Kayseri OSB
sınırları içerisinde, 2016 yılı düzenleme çalışmaları kapsamında yaklaşık 40.000 m2'lik park
alanın peyzaj çalışması devam etmekte olup, şuan itibariyle planlanan işin yarısı
tamamlanmıştır. Yıl sonu itibariyle de kalan kısmın peyzajı bitirilerek Bölgemizdeki yeşil
alan miktarını hızla artırmaya yönelik çalışmalar devam edecektir. Kavşaklardaki peyzaj
çalışmaları kapsamında ise bu yıl 8.500 adet mevsimlik çiçek ve çalı türü bitki dikimi
gerçekleştirilmiştir." dedi. Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Nursaçan; "Türkiye
ekonomisinin büyüme potansiyeline bağlı olarak gün geçtikçe daha donanımlı, daha yüksek
niteliklere ve becerilere sahip olan işgücüne ihtiyaç duyulmakta, teknolojik gelişmeler ve
uluslararası rekabet baskısı, iş dünyasının sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılama
noktasında eğitim sistemine, özellikle de mesleki eğitime çok önemli bir rol düştüğü yakından
bilinmektedir. Bu anlayıştan hareketle; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı
tarafından, sanayinin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2012-2013 eğitim
öğretim yılında hizmete açılan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi geçtiğimiz haziran ayında
ilk mezunlarını verdi. METEM’in kuruluş vizyonunun, 30 dersliği, 5 atölyesi, bu yıl faaliyete
geçecek olan 350 kişilik öğrenci yurdu ve bin kişilik spor salonu, sosyal faaliyet alanları ile
Türkiye’ye örnek olabileceğini kaydeden Nursaçan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğrencilerin,
mesleklerini en iyi şekilde öğrenmeleri için son teknoloji ile donatılmış üretim yapmaya
müsait atölyeler, solitvors ve auto cet öğrenmeleri için her alan bünyesinde çizim ve
bilgisayar laboratuarları; dinlenme ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacakları özellikte kantini;
sosyal faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri konferans salonları; sportif aktivitelerinin tamamını
gerçekleştirebilecekleri kapalı ve açık sahalar; döner sermaye ile piyasaya iş yaparak gerçek
ürünler üzerinden işi öğrenme ve para kazanma imkânı, barınma ihtiyaçları için pansiyon,

öğrencilerin kendilerini farklı bir ortamda hissetmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmiş
rehberlik servisi bulunmaktadır. Eğitim, çocuğu önce dünyada, sonra da özel çevrelerde
varlığını sürdüreceği şartlara, hazırlamak demektir. Öğrenciler yıl boyunca fabrika gezilerine
götürülmekte, bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla muhtelif ülkelerdeki benzeri okullara
programlar düzenlenmekte, böylece meslekleri ile ilgili üretim sahalarını kendileri müşahede
etmektedirler. Yine, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işverenden insan kaynaklarına,
ustalardan kısım amirine ve işçisine kadar tüm kademelerde çalışanları okula davet ederek
öğrenciler ile buluşturulup; bilgi ve tecrübelerini aktarmaları sağlanıyor. Böylece öğrencilerin
kişisel ve meslekî gelişimlerini sağlarken çalışanların da eğitim ortamlarını gözlemlemesi
dolayısıyla da öğrencileri yani gelecekteki çalışanlarını tanımasını imkanı sağlanıyor.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18919.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

İtfaiye Müdürlüğü’nden 148 firmaya eğitim
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 7/24 görev başında
olan OSB İtfaiye Müdürlüğünün, eğitim çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
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Yeni, modern teknolojiye uygun itfaiye binası ve son teknoloji ekipmanları ile daha nitelikli
ve daha reaksiyonel olarak faaliyet göstermeye devam eden İtfaiye Müdürlüğü tarafından,
2016 yılı başından bu yana kadar 148 firmaya eğitim verildiğini kaydeden Başkan Tahir
Nursaçan, 15 firma ve 4 bin 843 kişinin söz konusu eğitimlerden faydalandığını ifade etti.
Bunun yanı sıra 321 firmanın yapı yangın risklerinin de değerlendirildiğini belirten Başkan
Tahir Nursaçan, sözlerini şöyle tamamladı:
“Yangınlara ilk müdahalenin önemine binaen itfaiye filosuna yeni katılan araçların da etkisi
ile OSB sınırları içerisinde en uzak noktaya ulaşma süresidünya standartları ile aynı sevide
olup,5 dakika 30 saniyedir. Büyük bir yenilenme içerisine giren ve diğer OSB’lere göre örnek
hale getirilen itfaiye müdürlüğü, gerek araç ve ekipman gerekse yeni itfaiye binasında
bulunan teknolojik imkanlarla, OSB'deki tüm işletmelere yangın eğitimlerini kendi
bünyesinde de vermeye başlayacaktır. İtfaiye müdürlüğü bünyesinde verilecek yangın
eğitimleri, 60 kişilik eğitim salonunda yapımı bir ay içerisinde bitecek olan uygulamalı yangın
ve arama kurtarma özel tesisinde tatbikatlar yapılarak ve görsel olarak verilecektir.”
İkinci mesleki teknik lise müjdesi
Nursaçan, son olarak OSB’ye ikinci bir mesleki teknik eğitim lisesi ile yüksekokul düzeyinde
bir meslek okulu açılacağı müjdesini verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18920.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Başkan Nursaçan'dan Zafer Bayramı
mesajı
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 94’üncü
yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
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Başkan Tahir Nursaçan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Mazisi derin, ihtişamlı ve insani meziyetlerle dolu bir millet, tarihinden asla ayrı
düşünülemez.
Milletimiz, çok sağlam ve sarsılmaz bir irade ile tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip
çıkarak hiçbir milletin önünde eğilmemiş ve ayakta kalmayı başarmıştır.
Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan, her aşaması vatanseverlik
ve kahramanlık destanlarıyla ve tarihi zaferlerle dolu büyük Türk milletimizin 30 Ağustos
Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, kanlarıyla - canlarıyla bu toprakları vatan
yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden
zaferimizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz
şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18921.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Tuz Gölü’nden ekmek çıkarıyor
Ekmek teknesini Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Tuzla Gölü'nde kuran Seyfi Turan, yarım
asırdır gölden geleneksel yöntemlerle çıkardığı tuzu satarak geçimini sağlıyor.

30 Ağustos 2016 Salı 09:48

Salça, peynir, hamur ve turşu gibi ürünlerin yapımında daha çok kullanılan tuzu gölden
çıkarıp vatandaşın sofrasına ulaştıran Turan (56), göle ulaşmak için sabahın ilk saatlerinde at
arabasıyla yola koyuluyor.
Turan, at arabasıyla bir saatlik yolculuğun ardından göle ulaşıyor. At arabasını gölün
kıyısındaki kuru alana bırakan Turan, batmamak için "helik" adını verdiği tahta ayakkabıları
giyerek tuz çıkaracağı alana doğru "beyaz yolculuğa" başlıyor.

Gölden kürekle kazıyarak çıkardığı tuzu plastik tekneye dolduran Turan, hayatın zorluklarına
karşı tutunmasını simgelercesine asılarak iple sürüklediği tuz dolu tekneyi at arabasına kadar
götürüyor. Tuzu at arabasına dolduran Turan, kendisi gibi tuz çıkaran köylülerle keyif çayını
içtikten sonra köye varmak için yola çıkıyor.
Turan, geçimini sağladığı tuzuna ve onu bu zorlu yolculukta yalnız bırakmayan atına gözü
gibi bakıyor.
Turan, zorluklarla dolu bu işte bir yandan da zamanla yarışıyor. Güneş ışınlarının yumuşattığı
zeminden tuz dolu tekneyi kıyıya çekmenin zor olduğunu tecrübe edinen Turan, at arabasını
güneş göl yüzeyini çamurlaştırmadan önce doldurmak aralıksız çalışıyor.
Civar köylülerin "beyaz ekmek" olarak nitelendirdiği tuz dolu arabasıyla evine ulaşan Turan,
alın teriyle ekmeğini çıkarmanın verdiği huzurla dinlenmeye geçiyor.
"Yapacak başka mesleğim yok"
Turan, 45 yıldır Tuzla Gölü'nden çıkardığı tuzla geçimini sağladığını belirterek, işinin çok zor
olduğunu ancak bundan başka yapacak bir mesleği bulunmadığını söyledi.
Turan, gölden elde edilen tuzun, yöre halkının bir zamanlar önemli geçim kaynakları arasında
yer aldığını ancak çıkarılmasının zorluğu ve yeni neslin büyük kentlerde çalışmayı tercih
etmesiyle eski önemini yitirdiğini vurguladı.
Günde 500 kiloya kadar tuz çıkarabildiğini anlatan Turan, 50 kilogramlık tuz torbasını 15 ile
20 lira arasında sattığını dile getirdi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18922.html
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Servis ücretlerine zam
Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, servis
ücretlerine yüzde 7.5 ile yüzde 8 arasında zam yapıldığını açıkladı.

30 Ağustos 2016 Salı 09:50

Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, "Bu yıl geçtiğimiz hafta
yapmış olduğumuz ulaşım koordinasyon merkezindeki toplantı neticesinde 0-5 km bilindiği
üzere geçen yıl 120 lira olan fiyatımız bu dönem 130 lira. 5-10 km arası 130 iken 140 TL, 1020 km arası da 140 iken 150 TL olmuştur" dedi.
"Bu dönemde yapmış olduğumuz bazı fiyat tarifeleriyle alakalı yenilikler vardır" diyen
Başkan Ay, "20 ile 30 km arasında bir ücretlendirmemiz yokken böyle bir tarifemize yeni bir
ilave yapıldı 190 TL olarak ilave yaptık ve 30 km’den sonra da her km için 3 TL
uygulanacak. Bu yeni uygulamada ki amacımız sadece özellikle ilçelere gidip gelen
öğrencilerimizin esnafımızda özellikle ilçede bu mesleği yürütmeye çalışan esnaf grubumuz
da fiyat noktasında bir sıkıntı yaşanmaması için bunların tamamını da tarife kapsamına almış
olduk. Ortalama yapmış olduğumuz zam bu yıl yaklaşık yüzde 7.5 ile 8 oranına tekabül
etmektedir. Bir de yıllık peşin ödemelerde 9 aylık ödemelerde yine yüzde 5’lik esnafımız bir
indirime gidecekler. Bir de yine aynı şekilde takdir edersiniz kolejlerde Cumartesi günleri de
yani eğitim normalde 5 günken bazı kolejlerimiz 6 gün eğitim vermektedir. Bunlar için de 30

TL ek ücret alınacaktır. Rehber yine personelimiz için de 35 TL ayrıca ücretlendirme
yapılacaktır. Bu içinde bazı yenilikler var biraz önce ifade ettiğim gibi tamamen yine
öğrencilerimizin hak ve menfaatlerini korumak ve esnafımız da herhangi bir sorun sıkıntı
yaşamaması içindir" diye konuştu.
Personel servislerine de zam
Başkan Ay, personel araçlarındaki fiyat tarifeleri hakkında ise şunları söyledi:
"Aynı şekilde personel araçlarında da yine fiyat tarifesinde yenilikler yaptık. 36 koltuğa kadar
olan araçlarımız geçtiğimiz dönemde 180+KDV iken 200 TL’ye, 26 ve 35 koltuk arasındaki
araçlarımız ise 175+KDV’ye, 14 ile 25 arasındaki koltuklu araçlarımızda başlangıç olarak
130+KDV oranında bir zam yapılmış oldu. Bu oranlarla arkadaşlarımız meslektaşlarımız
çalışacaklardır. Tabi ki yine personel araçlarımızdaki zam oranımızda yaklaşık yüzde 7 ve
8’lere tekabül etmektedir. Aslında esnafımızın en büyük sorunlarından bir tanesi özellikle
sigorta primlerinin çok yüksek olmasıdır. Çok defa çözüm önerisi getirildi haberleri
yapılmakla beraber sadece haber statüsünde kalmaktadır. Ama uygulamada sahaya baktığınız
zaman esnafımızın bu konuda canı yanmaktadır hala. Bunu defalarca dile getirdik. Belki şu an
için ülkemizin içinde bulunmuş olduğu bu süreç içerisinde ekonomiden bahsetmenin çok etik
olmadığı için ve bunu düşündüğümüz için fazla dile getirmek istemiyoruz ama bununla
beraber her konuşmamda her mikrofon uzatılmasında dile getiriyorum bir kez daha altını
çizmek istiyorum. Özellikle Organize’ye çalışan personel araçlarımızın ciddi sıkıntıları vardır.
Kendi zaten ülke ekonomizmle alakalı ya da ülkedeki diğer sıkıntılardan etkilenmemizin
ötesindeki bunlar boynumuzun borcudur çekeriz fakat özellikle plakasız araçların bu işi hak
etmeden yapmaya çalışan insanların ekmeğimizi baltalaması ısrarla buna devam etmesi
gerçekten canımızı son derece yakmaktadır. Bu konuda yetkililere bir kez daha rica ediyoruz
ki lütfen Allah rızası için esnafımızın hak ve menfaatlerini lütfen yedirmeyin bu konuda
hassas davranmalarını istiyoruz." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18923.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

SGK’dan bilgilendirme toplantısı
SGK İl Müdürlüğü tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden
Yapılandırılması ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
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İl Özel İdare toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Hizmet Akdiyle
Çalışanlar Daire Başkanı Gökhan Tuna, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül konuşmacı olarak
katıldı. İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, 19 Ağustos’da yürürlüğe giren, 6736 sayılı kanun
kapsamındaki SGK borçlarının yapılandırılması konusunda bilgilendirme toplantısı
düzenlediklerini ifade etti. 6736 sayılı kanun ile ilgili bilgiyi ise Hizmet Akdiyle Çalışanlar
Daire Başkanı Gökhan Tuna verdi. “Tahsilat sıkıntısı var” Daire Başkanı Gökhan Tuna, en
son 2014 yılında yapılandırma ile ilgili affın çıkarıldığını, bu nedenle kısa aralıklarla af

çıkıyormuş gibi bir algının oluştuğunu dile getirdi. 19 Ağustos’ta yürürlüğe giren 6736 sayılı
kanunun, diğerlerinden farkının, 15 Temmuz’da ülkenin yaşadığı olumsuz gelişmelerden
sonra, devletin milletine destek olmasının ifadesi olduğunu kaydeden Daire Başkanı Gökhan
Tuna, SGK ödemelerinde yüzde 80 dolaylarında tahsilat sıkıntısı yaşandığı için affa gerek
duyulduğunu da sözlerine ekledi. Bundan sonraki süreçte, tahsilat sıkıntısı yaşanmamasını
temenni eden Daire Başkanı Gökhan Tuna, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal
güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası
primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, idari para cezaları, kurumca tahsil edilen
damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile 30 Haziran 2016 tarihine kadar
bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden
hesaplanan sigorta primi ile ilgili aflara dair ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Daire Başkanı
Gökhan Tuna, borç yapılandırmaları için başvuruların 1 Eylül’den itibaren başlayacağını ifade
etti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18924.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

“Sâkî-i Aşk”: Kadiriliğin divanı
Selman Aşkî el-Kâdirî’nin yazdığı “Saki-i Aşk” Revak Kitabevi tarafından yayımlandı. Arzu
Meral’in yayına hazırladığı eser Revak Kitabevi’nin 35., Kadirilik Serisinin ise 4. eseri
oluyor.
30 Ağustos 2016 Salı 09:54
Yayınevi tarafından yapılan açıklamada eser hakkında şu bilgilere yer verildi; “Selman Aşkî
Efendi'nin Sâkî-i Aşk ismini verdiğimiz dîvânı; Kâdirîliğin, mümessili kalmamış Âhî kolunun
neş’esini ve tavrını yansıtması bakımından büyük bir öneme sahiptir. Dîvânı dikkatle
okuyacak olanlar; her satırında Ehlibeyt ve Pîr aşkını, rind ve kalender meşrebin o eşsiz
coşkunluğunu sebil eden bu yüce ilhamlarda, gönülden gelen hitâbın saflığını görecekler;
mestîliği tadacaklar; mest eden bir mânâyı yaşamış ve yaşatmış erlerin, hayattan ne
anladıklarını daha da derinden keşfetme fırsatı bulacaklardır. Kâdirî-Âhî yolu hakkındaki pek
çok bilgi ve fotoğraf, bu dîvân ile birlikte ilk kez neşredilmektedir. Eser, Kâdiriyye tarihi
üzerinde çalışan akademisyenler, tekke kültürü üzerinde çalışmalar yapan araştırmacılar,
kadîm kültürümüze meraklı sosyal bilimciler ve dîvândaki edebî güzellikten zevkyâb olacak
edebiyat meraklıları için son derece kıymetlidir.” (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18925.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Meslek Liselerine telafi eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), genel lise mezunları ile kalfa ve ustalara yönelik telafi
eğitimi programı düzenleyerek, bu programı bitirenlere “meslek lisesi diploması” verme
hazırlığının çalışmaları tamamlandı. Hazırlık aşamasında ilgili kanun maddelerinde öğrenci
lehine değişikliğe gidildi.
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Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği uyarınca kalfa, usta ve genel lise mezunlarının meslek
lisesi diploması alabilmesi için telafi eğitimi programları yürütülecek.
Telafi eğitim programları, MEB’e bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında
düzenlenecek. Telafi eğitimine devam ederek bitirenlere “meslek alanı diploması” verilecek.
Bu kişiler meslek lisesinden mezun olmuş sayılacakları için, meslek yüksekokullarına
sınavsız geçiş uygulamasından yararlanabilecekler. Telafi eğitimi yapılacak kurumlar ile bu
kurumlarda açılacak programlar, milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek ve duyurulacak.
Kayseri İl müdürlüğü konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Müdürlük açıklamasında, “4702
Sayılı Kanunun 19. maddesi ile 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35. maddesinde
yapılan değişiklikle genel Düz lise ile ilköğretim mezunu kalfa ve ustaların borçlu olduğu
derslerden dolayı belge alamayan telafi eğitimine devam ederek başarılı olmaları halinde
bitirdikleri alana ait meslek lisesi diploması almalarına olanak sağlanacaktır.
ilgili kanun maddesinde Telafi eğitimine devam etmek isteyen adaylar tercih sırasına göre
devam etmek istedikleri meslek alan/dalını gösteren bir dilekçe ile telafi eğitiminin yapılacağı
okul müdürlüğüne 29 Ağustos 23 Eylül 2016 tarihleri arasında başvuracaklardır.
Her bir programın eğitimine başlanabilmesi için ilgili programlara kayıt yaptıran öğrenci
sayısının en az 12 olması zorunludur. Yapılan başvuru 12’den az olması halinde, o alanlarda
yapılacak telafi eğitimi, İl Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonu tarafından
değerlendirme neticesinde birleştirilerek sınıf oluşturulacak duruma gelir ise uygun bir okulda
Telafi Eğitimi uygulamasına imkân sağlanacaktır.
Telafi eğitimine kayıt yaptıracaklardan; diploma veya öğrenim belgesinin onaylı birer örneği,
yeterli sayıda fotoğraf, pul ve zarf ile ikamet ve askerlik durum belgesi, kalfa ve ustalar için
ayrıca alan/dalda çalışma süresini gösteren belgeler istenecektir” denildi.
Telafi Eğitimi yapılacak okullara ait listeye kurum internet sitesinden ulaşılabilecek.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18926.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Başkan Nursaçan'dan Zafer Bayramı
mesajı
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 94’üncü
yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
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Başkan Tahir Nursaçan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Mazisi derin, ihtişamlı ve insani meziyetlerle dolu bir millet, tarihinden asla ayrı
düşünülemez.
Milletimiz, çok sağlam ve sarsılmaz bir irade ile tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip
çıkarak hiçbir milletin önünde eğilmemiş ve ayakta kalmayı başarmıştır.
Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan, her aşaması vatanseverlik
ve kahramanlık destanlarıyla ve tarihi zaferlerle dolu büyük Türk milletimizin 30 Ağustos
Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, kanlarıyla - canlarıyla bu toprakları vatan
yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden
zaferimizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz
şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18927.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

TRAMVAYLARA “KONDÜKTÖR”
GELİYOR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. şehir içi ulaşımını sağlayan tramvaylarda
kondüktör uygulamasını getiriyor. Yetkililer uygulamayı vatandaşların kaçak yolculardan
şikayet etmesi üzerine önlem olarak yaptıklarını söyledi. Uygulama başladığında özellikle
kağıt biletleriniz bitse dahi atmamanız gerekiyor.
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Kaçak yolculara ceza
Tramvay seferlerinde yakın zaman içinde trenlerdeki her vagonda bilet kontrolü yapan
‘Kondüktörleri’ görebilirsiniz. Ulaşım A.Ş, internet sitesi ve şikayet kutularına vatandaşlar
tarafından yapılan şikayet ve önerileri değerlendirerek, gerekli gördüğü tramvay seferlerinde
bilet kontrol personeli bulunduracak. Bu personel, yolcular arasında elinde uygun bir cihaz ile
dolaşarak bilet kontrolü yapacak. Kontrollerde yolcunun tramvaya bilet kullanarak hizmet alıp
almadığı tespit edilecek. Biletsiz, ulaşım araçlarını kullanan yolculara cezai işlem
uygulanacak. Ulaşım A.Ş. yetkilileri biletsiz binenler için Büyükşehir Belediye Meclisinin
2010 yılında aldığı karar ile 15 bilet ceza kesileceğini bildirdi.
Kağıt biletlerinizi yanınızda bulundurun
Ulaşım A.Ş. yakın zamanda hizmete girmesi beklenen “kondüktör” uygulamasını resmi
internet sitesinden önce sosyal medya üzerinden duyurmaya başladı. Yapılan duyuruda bilet
kontrolü yapan güvenlik görevlilerinin fotoğrafları bulunurken bir de uyarı yazısı yer aldı.
Yazıda, “Siz değerli yolcularımızın güvenli ve emniyetli şekilde yolculuk yapabilmesi için
Raylı sistem araçlarında görevli personelimiz tarafından bilet kontrolü yapılacaktır. Görevli
personelimize yardımcı olarak istasyona girişte kullanmış olduğunuz manyetik kart, indirimli
kart, serbest kart ve kağıt biletlerinizi yolculuk boyunca yanınızda bulundurmanız önemle rica
olunur” ibaresi yer aldı. Haber: Ahmet Bolat Özellll
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18928.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Adalete Karışma Ey Kayseri!
SORUŞTURMALARDAN ELİNİZİ ÇEKİN!: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
yakınlığıyla bilinen ve aynı zamanda hemşehrisi olan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin
Külünk, aralarında Kayseri’nin de olduğu bazı illerdeki siyasetçilerin FETÖ
soruşturmalarından ellerini çekmelerini istedi.
31 Ağustos 2016 Çarşamba 09:18
Rıfat Yörük'ün haberi
BELEDİYE BAŞKANLARINA SUÇLAMA: Külünk, bazı belediye başkanlarına da ağır
suçlamalarda bulunarak “Bir belediye başkanı eğer bulunduğu şehrin ekonomik imkanlarının
önemli bir kısmını bu örgüte açarsa, imar komisyonları bu örgüte çalışırsa şimdi itiraz edebilir
mi?” diye konuştu.
TRT Haber’de önceki gece yayınlanan “Değişen Türkiye” programında Betül Soysal
Bozdoğan’ın konuğu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, FETÖ davasının
selameti açısından yerel siyasetçilerin kimseye kefil olmamalarını istedi. “Siyasette FETÖ
temizliği” konusunun tartışıldığı programda kendi partisinden bazı siyasetçilerin bu konudaki
tutumunu isim vermeden eleştiren ve bu kirli ilişkinin bazı yerlerde halen sürdüğünü belirten
Külünk, aralarında Kayseri’nin de olduğu birçok ili isim vererek suçladı. “Çek elini Kayseri,
çek elini Hatay, çek elini Sivas” diyen Külünk “Savcılara ‘buna kefilim’ diyorsunuz. Çekin
elinizi kardeşim! Soruşturmalara karışmayın kardeşim!” uyarısında bulundu.
Külünk, bu konuda 15 Temmuz sürecinin baş kahramanı millete de seslenerek “Aziz
milletim’ Ne olur, bu süreçte de inisiyatif alın! Susmayın! Sürece müdahale edenleri teşhir
edin” dedi.
Başsavcının odasında ne işiniz var?

İstanbul Milletvekili Metin Külünk, kendi partililerine ağır eleştiriler yönelttiği konuşmasında
konuyla ilgili olarak şunları söyledi;
“Ezbere konuşmuyorum. Niye kefil oluyorsunuz? Bırakın adalet işlesin! Bırakın adalet tecelli
etsin! Siyasetçi kardeşim! Çek elini soruşturmaların üzerinden… Onu-bunu kollama-koruma
gayretine girmeyin! Örgüt elemanlarını korumak ve kollamak size mi düştü? Baskı yapıp
bunları içerden çıkarttırmak için niye çabalıyorsunuz? FETÖ soruşturmaları sürecinde
soruşturmayı yapan başsavcının, savcıların odasında ne işiniz var ey Kayseri, ey Sivas, ey
Balıkesir, ey Ordu, ey Hatay, ey Urfa, ey Tokat, ey Malatya, ey Antalya, ey Van! Çıkın
oradan yav! Karışmayın soruşturmalara!
Ben ‘bu süreçte yargı ve emniyete müdahale ediliyor mu, edilmiyor mu?’ diye soruyorum. 15
Temmuz’dan beri uyku uyumayan savcılarımızın ve emniyet mensuplarımızın emeklerine
yazık değil mi?”
15 Temmuz olmazdı
Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı FETÖ ile mücadelesinde yalnız bırakanları
da eleştirerek “17 Aralık’tan beri Erdoğan’ın FETÖ ile mücadele azmine, heyecanına,
kararlılığına, inancına ayak uydurulabilseydi 15 Temmuz olmazdı. 240 şehidimiz olmazdı.
Sayın Erdoğan’ı bilerek yalnız bırakanların 15 Temmuz sürecinde büyük veballeri var!” dedi.
Belediye başkanlarına suçlama
Külünk açıklamasında bazı belediye başkanlarına da ağır suçlamalarda bulunarak “Bir
belediye başkanı eğer bulunduğu şehrin ekonomik imkanlarının önemli bir kısmını bu örgüte
açarsa, imar komisyonları bu örgüte çalışırsa şimdi itiraz edebilir mi?” diye konuştu.
Elitaş’ın ziyareti
Bilindiği gibi AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, geçen hafta
makam aracıyla Kayseri Adliyesi’ne gelerek başsavcı ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından
FETÖ davasından yargılanan 20 işadamının salıverilmesi eleştiri konusu olmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18929.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Develi’de 71 gözaltı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında,
Develi’de 71 kamu çalışanı gözaltına alındı.
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Operasyonlarda, aralarında Eski Emniyet Müdürü İbrahim K., Develi Belediye Eski Başkanı
Recep Ö., Belediye Başkan Eski Yardımcısı Kozan K., SGK Eski Müdürü Mustafa T’nin de
bulunduğu 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18930.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Erdoğan ve Putin 3 Eylül'de tekrar
buluşacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
Çin'de görüşecek.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
G20 zirvesi için gidecekleri Çin'de 3 Eylül'de bir araya gelecekleri belirtildi.
"Çok daha ilginç" görüşme
Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin'in Çin'de görüşeceği ilk kişi olan Arjantin Devlet
Başkanı Mauricio Macri'yle yerel saatle 20.30'da yapacağı görüşmenin ardından Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 'muhtemelen çok daha ilginç' bir görüşme gerçekleştireceğini
söyledi.
Gündem: normalleşme
Putin ve Erdoğan'ın 9 Ağustos'ta St. Petersburg'da bir araya geldiğini, 26 Ağustos'ta da
telefonda görüştüğünü anımsatan Uşakov, yeni görüşme içinse "Malum olay nedeniyle zarar
gören ilişkilerin normalleşme süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.
haberler.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18931.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Hulusi Akar: Çekilecekler! Yoksa…
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: PYD Fırat'ın batısına geçemez. Eğer
çekilmezlerse gerekeni yaparız. Çekilecekler yoksa...
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cerablus'un DAEŞ'ten alınmasına yönelik
düzenlenen Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında TSK'nın Menbiç ile Cerablus arasında YPG ile
çatışması hakkında "Bakın, şurası çok açık. PYD’nin Fırat’ın batısına geçmesine asla izin
vermeyeceğiz. Mutlaka çekilecekler. Eğer çekilmezlerse gerekeni yapıyoruz. Çekilecekler.
Yoksa!..." dedi. Akar, Suriye'deki çatışmalara dair olarak da "DAEŞ değil PYD ateş açıyor"
ifadelerini kullandı. Hulusi Akar'la Gaziantep Havaalanı'nda konuşan Fatih Çekirge'nin

Hürriyet gazetesinde yer alan "IŞİD değil PYD ateş açıyor" başlıklı yazısında yer alan
açıklamalar: - Paşam, Fırat Kalkanı askeri açıdan nasıl gidiyor? Tam istediğimiz gibi.
Planlandığı gibi. Gereken yapılıyor. - Oradaki birliklerimize bazı saldırılar oluyor. Evet,
birtakım saldırılar var. IŞİD mi saldırıyor? Hayır, asıl PYD’den geliyor saldırılar. Biz de en
sert şekilde cevabını veriyoruz. Onlar Fırat’ın batısı için ısrarlı görünüyor. Bu saldırıların
nedeni belli... Boşuna çaba. Dünya bu harekâtla Türkiye’nin kararlılığını gördü. Bakışlar
şimdi ona göre değişiyor. Nasıl gelişecek? Bakın, şurası çok açık. PYD’nin Fırat’ın batısına
geçmesine asla izin vermeyeceğiz. Mutlaka çekilecekler. Eğer çekilmezlerse gerekeni
yapıyoruz. Çekilecekler. Yoksa!... Bu 'yoksa' sözünün ne anlama geldiğini sanırım hepimiz
anlıyoruz. Org. Akar'la sohbetten çıkardığım bir izlenim de şu: PYD, IŞİD'l mücadele
bahanesiyle, Fırat'ın batısına doğru kendisine bir kanton devlet planı yapmış. ABD'den
kısmen destek gören bu plan, Fırat Kalkanı harekatıyla bozulmuş. ABD de şimdi PYD'nin
çekilmesini öngörüyor. Ama temkinli... Haber7.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18932.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Bakan Şimşek'ten Apple'a davet:
Türkiye'ye taşının!
AB'nin çıkardığı 13 milyar euroluk fatura ile zor günler geçiren Apple'a Türkiye'den davet
geldi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Apple, Türkiye'ye taşınmalı." dedi.
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Avrupa'da vergi cezaları nedeniyle zorlanan teknoloji devi Apple'a, Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek, Türkiye'ye taşınma teklifinde bulundu.
13 milyar vergi cezası
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, İrlanda'da eksik vergi ödediği gerekçesiyle 13 milyar
euroluk vergi cezası alan Apple'a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten çağrı geldi.
APPLE'I Türkiye çağırdı
Twitter hesabından haberin linkini paylaşan Şimşek, Apple'ı Türkiye'ye davet etti.
Şimşek mesajında şunları söyledi: "Apple Türkiye'ye taşınmalı. Avrupa Birliği'nin bürokrasisi
ile uğraşmadan daha cömert vergi teşvikleri sağlamaktan mutluluk duyarız."
hurriyet.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18933.html
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Kayseri Medyasının 67 yıllık çınarı
30 Ağustos 1950’de kurulan ve aralıksız olarak 20 bin 406 sayı çıkaran Kayseri Hakimiyet
2000 Gazetesi, 67. yıldönümünü kutluyor.
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Kayseri’yi 67 yıldır sayfalarına taşıyan Kayseri Hakimiyet 2000 Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Mustafa Cengiz, geride kalan uzun yıllar içerisinde gazetenin gerek kuruluş,
gerekse de yayın hayatı döneminde emeği geçen herkese teşekkür etti. Gazetecilik mesleğinin
uzun soluklu ve bitmeyen bir maraton olduğuna da dikkat çeken Cengiz, Kayseri Hakimiyet
2000 gazetesinin 67. yaşına 30 Ağustos 2016 tarihli sayısı ile girdiğini müjdeledi. Cengiz, 17
Kasım 1997 tarihinde Mustafa-Ahmet Cengiz kardeşler tarafından devralınan gazetenin
Kayseri basın sektöründe yenilikleriyle dikkat çektiğini ifade etti. Cengiz, bundan sonraki
süreçte, bölge gazetesi olarak yayın yapmak istediklerini sözlerine ekledi.
Tebrik
Biz de Kayseri Gündem olarak refikimiz Hakimiyet 2000 ailesini kutluyor, yayın hayatında
daha nice uzun yıllar diliyoruz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18934.html
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Turistler odaklanamıyor!
Cumhuriyet Meydanı trafik ışıkları yanındaki tören alanı içerisinde 2 yıl önce Büyükşehir
Belediyesi tarafından ‘Kültür yolu’ projesinin bir parçası olarak yapılan ‘Odaksal fotoğraf
çekim noktası’nın’ pek de işe yaramadığı görülüyor.
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Şehrin göbeğinde kurulan ve bazılarının ne olduğunu bile bilmediği 15 küpten oluşan
“Odaksal fotoğraf çekim noktası” ismini taşıyan yapı ne yerli, ne yabancı turistler, ne de
fotoğrafçılar tarafından ilgi görüyor.
Yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafçıların daha orijinal ve kaliteli kareler alabilmesi için
yapılan bu alanın ortasında bulunan siyah küp, kale, saat kulesi ve Atatürk heykelini içerisine

alan fotoğraf çekim noktası olarak belirlenmişti. Ancak siyah küpten bakıldığında sadece
Kalenin bir bölümü görülebiliyor.
Görüşünü aldığımız bazı fotoğraf sanatçıları da, çekim noktasının tarihi Kale, Saat Kulesi ve
Atatürk heykelinin çekilmesine uygun pozisyonda olmadığını teyit ettiler.
Görüntü kirliliği
Kimsenin ilgisini çekmeyen ve tercih edilmeyen bu ucube yapının yıpranmış görüntüsü ise
Türkiye’de sayılı meydanlar arasında gösterilen Cumhuriyet Meydanı’na hiç yakışmıyor.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18935.html
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Kar yağana dek asfalta devam
Melikgazi Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü’nün asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan
Memduh Büyükkılıç “Kar yağana dek yol çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.
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Başkan Büyükkılıç, Eğribucak Mahallesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Belediye ekipleri ve mahalle sakinleri ile görüşerek bilgi alan Başkan Memduh Büyükkılıç,
“Hem belediyemiz asfalt şantiyesi hem de özel sektörce yapılan asfalt çalışmaları ile
Melikgazi’de asfaltlama rutin günlük çalışmalar içinde sayılmaktadır. Melikgazi hizmet ve
yatırımları ile iyi bir planlama neticesinde her an her yerde bulunmaktadır. Tüm ilçelerde
varız. Asfaltlama yapıyoruz, yol bakım-onarım çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz.
Son derece kaliteli çalışmalara imza atıyoruz. Kar yağıncaya kadar yol çalışmalarımız devam
edecek.” diye konuştu.
Mahallede yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Eğribucak
Mahalle Muhtarı Ahmet Mercimek de, geçen yıl 8 caddenin asfaltlandığını hatırlattı ve
“Şimdi de 4 kilometrelik yol asfaltlanıyor. Eğribucak’ta yol sorunu kalmıyor.” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18936.html
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Talasemi ve Lösemililer için hobi kursu
Talasemi ve Lösemililer Derneği Kayseri Şubesi, üyeleri için hobi kursu açtı. Şube Başkanı
Faruk Başdemir, üyelerini sosyal faaliyetler içerisinde bulundurarak topluma kazandırmaya
çalıştıklarını söyledi.
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Daha önce Almanca ve Fotoğrafçılık kursları ile eğitime başladıklarını söyleyen Dernek
Başkanı Faruk Başdemir, dernek üyelerinin boş vakitlerini değerlendirmeleri amacıyla eğitim
faaliyetine başladıklarını ifade etti. Daha önce Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa olarak
meslek edindirme kursu açtıklarını belirten Başkan Faruk Başdemir, “Geçen hafta yabancı dil,
bu hafta da fotoğrafçılık kursu başladı. Haftaya da fotoğrafçılık eğitimlerimiz başlayacak.
Ardından hobi ve el sanatları eğitimlerimiz ile hasta ve hasta yakınlarımızın topluma
kazandırılması sağlamaya çalışıyoruz.” dedi. Kursların tamamı ücretsiz Kursların ücretsiz
olduğunu vurgulayan Başkan Faruk Başdemir, “Kursa gelen gençlerimiz, çocuklarımız çok
başarılı. Bu denli ilgi ve başarı olacağını beklemiyorduk. Hocalarımız da alanlarında
tecrübeli. Kurslarımızın meyvelerini yılsonunda daha net göreceğiz. Aynı zamanda
kendilerine belge de takdim edeceğiz. “ diye konuştu. Kursta Almanca Eğitimi veren Ayşegül
Başdemir ise, bundan sonraki süreçte katılım olursa kursların daha büyük katılımla devam
edeceğini dile getirdi. Ayşegül Başdemir, “Öğrencilerim de memnun ben de öğrencilerimden
memnunum. Buraya gönüllü gelmeleri kendi istekleri doğrultusunda gelmeleri beni çok mutlu
etti. Bir katkıda bulunabiliyorsam bundan güzel bir şey yok.” ifadelerini kullandı. Öğrenciler
ise, kurs sayesinde kaynaştıklarını, eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda eğitim almaktan
dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Dernek tarafından açılan kurslar, yılsonuna kadar
devam edecek. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18937.html
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Erdoğan ve Putin 3 Eylül'de tekrar
buluşacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
Çin'de görüşecek.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
G20 zirvesi için gidecekleri Çin'de 3 Eylül'de bir araya gelecekleri belirtildi.
"Çok daha ilginç" görüşme
Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin'in Çin'de görüşeceği ilk kişi olan Arjantin Devlet
Başkanı Mauricio Macri'yle yerel saatle 20.30'da yapacağı görüşmenin ardından Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 'muhtemelen çok daha ilginç' bir görüşme gerçekleştireceğini
söyledi.
Gündem: normalleşme
Putin ve Erdoğan'ın 9 Ağustos'ta St. Petersburg'da bir araya geldiğini, 26 Ağustos'ta da
telefonda görüştüğünü anımsatan Uşakov, yeni görüşme içinse "Malum olay nedeniyle zarar
gören
ilişkilerin
normalleşme
süreci
devam
ediyor"
ifadelerini
kullandı.
haberler.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18938.html
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Çelik’ten Develi çıkarması
Büyükşehir Belediyesinin Develi’de yaptığı asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen
Başkan Mustafa Çelik, Develili esnafları ziyaret etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi'de İlçe Belediye Başkanı Mehmet
Cabbar ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan tarafından karşılandı. AK Parti Kayseri
Milletvekili Sami Dedeoğlu'nun da katılımıyla asfaltlama çalışmalarını yerinde gören Başkan
Çelik, yol yapım çalışmalarında görev alan işçilere de kolaylıklar diledi.
Develi'deki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, iki ayrı yerde yaptıkları
çalışmalarla caddeleri alt yapısı ile birlikte yenilediklerini belirtti. Başkan Çelik şöyle
konuştu: "Geçtiğimiz yıllarda bu caddelerde doğal gaz çalışmaları yapıldı. Doğal gaz
çalışmaları ile aynı anda KASKİ olarak da alt yapıyı yenilemek istedik. 30 yıllık asbestli ve
kansorejen içme suyu borularını değiştirme kararı aldık. Burada 9 bin metre boru döşedik. Alt
yapıyı tamamladıktan sonra asfaltı da Büyükşehir Belediyesi olarak yenileme kararı aldık.
İlçemizdeki Karayolları kavşağından Erciyes çıkışına kadar olan yolun alt yapı ve asfaltını
tamamıyla bitirdik. İkinci etapta bu kadar daha işimiz var. 18 metre genişliğinde 2,5 kilometre
uzunluğundaki yolda çalışma yaptık. Alt yapısıyla birlikte maliyeti 1,5 milyon TL'yi buluyor.
Yapacağımız diğer yolun maliyeti de 1,5 milyon TL. KASKİ'nin 1,6 milyon TL'lik alt yapı
çalışmasıyla birlikte toplamda yaklaşık 5 milyon TL'lik bir yatırım yaptık. Hayırlı uğurlu
olsun. Develi'ye yakışır bir cadde ve meydan ortaya çıkmış oldu. Bundan sonra da Develi ve
diğer ilçelerimize alt ve üst yapı desteği vermeye devam edeceğiz."
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek,
"Mükemmel bir asfalt yolumuz oldu. Başkanımıza teşekkür ediyorum ve Çelik Başkan ile
çalışmaktan gurur duyuyorum. Hangi ihtiyacımız ile gitsek bizleri güzel bir şekilde

karşılayarak hizmetin gelmesi noktasında elinden gelen gayreti gösteriyor." dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu da Develi'ye yapılan hizmetler dolayısıyla
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, incelemenin ardından Develi'de esnafları da
ziyaret etti. Develili esnaflar yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18939.html
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Kayseri dahil 11 ilde FETÖ operasyonu
Kırşehir merkezli Kayseri’nin de dahil olduğu 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet
Yapılanması (FETÖ/PDY) adına faaliyette bulundukları iddia edilen polislere yönelik
operasyonda "emniyet imamı" olduğu ileri sürülen 2 öğretmen tutuklandı.
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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan özel izinle yaklaşık 16 ay önce başlatılan
soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince 62 polisin gözaltına alındığı operasyonun devamında zanlıların, ifadelerinde
kendilerine emir verdikleri ve tayin olacakları illeri belirlediklerini söyledikleri sözde
"emniyet imamı" olduğu iddia edilen 3 öğretmenin ismini vermesi üzerine şüpheliler
hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan öğretmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sözde
"emniyet imamları" Bekir S. ve Enes T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Ahmet A. adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'nün sözde "emniyet imamı"nın verdiği talimatları uyguladıkları, örgüt adına emniyet
içerisinde çalışma yaptıkları, örgüt propagandası yaptıkları, örgüte destek oldukları ve
finansman sağladıkları iddialarıyla 37'si Kırşehir'de olmak üzere Kayseri, Ağrı,
Kahramanmaraş, Mersin, Ankara, Van, Erzincan, Osmaniye, Yozgat ve Diyarbakır'da
düzenlenen operasyonda 62 polis gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18940.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

‘Büyük Zafer’in 94. yıldönümünü kutladık
Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 94. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk
bırakıldı. Vali Süleyman Kamçı, çelenk sunumunun ardından protokol üyelerini makamında
kabul etti.
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30 Ağustos Zafer Bayramı, Kayseri'de düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Etkinlikler
kapsamında Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik daha sonra Valilik makamına geçerek, protokol üyelerini kabul etti.
Ardından bir açıklama yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "30 Ağustos Zafer
Bayramımızı kutluyoruz. Zafer Bayramı’nın tüm milletimize ve silahlı kuvvetlerimize kutlu
olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz sonrasında ülkemizdeki olağanüstü durum
nedeniyle bu sene bayramımız yavan geçti. İnşallah gelecek yıl daha görkemli bir şekilde
bayramımızı kutlarız. Bu kutlamalar devam ediyor. Akşam sivil toplum örgütlerinin yapacağı
faaliyetler var. Bayram bugün akşama kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18941.html
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Örnekevler asfaltlanıyor
Kocasinan’ı daha modern ve daha yaşanılabilir bir hale getirmeye gayret gösteren Kocasinan
Belediyesi’nin Örnekevler Mahallesi’nde asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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İlçe genelinde farklı mahallelerde eşzamanlı olarak yoğun bir tempoda çalışan Kocasinan
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Örnekevler Mahallesi’ndeki tüm sokak ve
caddelerde asfalt yenilemesi gerçekleştiriyor. Ekipler, vatandaşların ulaşımını, daha modern,
daha güvenli ve daha rahat yollarda sağlayabilmeleri için aralıksız çalışıyor. Yaklaşık bin 700
ton asfalt serimi yapıldığını belirten yetkililer, 700 ton daha asfalt döküleceğini söyledi.

Devam eden çalışmaların en yakın zamanda tamamlanacağını belirtilirken, çalışmalar
tamamlandığında Örnekevler Mahallesi’nin yeni ve daha modern bir çehreye kavuşacağını
vurgulandı.
Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren
bölge sakinleri ise, özverili çalışmaları sebebiyle Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18942.html
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Maaşlar bayram öncesi ödenecek
SSK ve BAĞKUR kapsamında gelir ve aylıkların Kurban Bayramı nedeniyle erken
ödenmesine ilişkin SGK'dan beklenen açıklama geldi.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci
maddesinde, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıkların, her ay peşin
olarak ödeneceği, gelir ve aylıkların ödeme dönemleri, ödeme tarihleri, ödeme şekli ve ödeme
merkezlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve BAĞKUR kapsamında gelir ve aylıkların Kurban
Bayramı nedeniyle erken ödenmesine ilişkin açıklama yaparak, "Emekli, dul ve yetim
gelir/aylığı alanların 2016/Eylül dönemi gelir/aylık ödemelerinin, tahsis numarasının son
rakamı; 9, 7, 5, 3 ve 1 olanların 8 Eylül 2016 tarihinde; 8, 6, 4, 2 ve 0 olanların 9 Eylül 2016
tarihinde, daha önce her ayın 8-14'ü tarihleri arasında ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri
ise 5-9 Eylül 2016 tarihleri arasında ödenecektir" dedi. (Finanshaber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18943.html
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Metro’da grev!
DİSK'e bağlı Sosyal İş ile Metro Grossmarket arasında süren 6. dönem toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca Türkiye genelindeki 37 Metro Gross Marketi'ne grev
kararı asıldı.
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DİSK'e bağlı Sosyal İş ile Metro Grossmarket arasında süren 6. dönem toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sendika ile işveren arasındaki görüşmelerde 41
maddede anlaşmaya varılsa da taraflar parasal hakları düzenleyen maddelerde anlaşmaya
varamadı. Sendika grev kararı aldı Metro işvereninin "yılda 4 ikramiye" hakkını, 2015 yılı
ücretine giydirmeyi teklif etmesi sendika tarafından kabul görmedi. Görüşmelerde, arabulucu
aşamasından da anlaşma çıkmaması üzerine sendika grev kararı aldı. Alınan grev kararı
doğrultusunda aralarında Bursadaki Osmangazi ve Nilüfer şubelerinin de bulunduğu 37 metro
mağaza ve deposuna grev yazısı asıldı. Grev ileri bir tarihte uygulanacak Grev kararının ise
daha sonra açıklanacak bir tarihte uygulamaya konulacağı belirtildi. Kabul edilebilir değil
Konuyla ilgili sendikanın yaptığı açıklamada, haklarda geriye yönelik taleplerin kabul
edilemeyeceği belirtilerek "Toplu iş sözleşmesinin temel amacı işçilerin hak ve ücretlerini
korumak ve iyileştirmektir. Ancak Metro işvereninin ısrar ettiği teklif, iyileştirmeden ziyade
mevcut hakların ciddi biçimde gerilemesine yol açacak niteliktedir. Dolayısıyla bu teklif
uzlaşma zemininin daralmasına yol açmıştır. Üyelerimizin 11 yıllık kazanılmış hakkının
geriye götürülmesi ise kabul edilebilir değildir" denildi. İHA
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Şanslı İlçeler
Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde yapılan Kadın ve Gençlik Merkezleri altı ilçede
hizmet vermeye başladı. Açılışı yapılan Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Sarız, Develi ve Akkışla
kadın ve gençlik merkezlerinde halkın istek ve taleplerine yönelik düzenlenen kurslar büyük
ilgi görüyor.
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Büyükşehir Belediyesi her ilçeye, büyük bir ihtiyaç olan, çok amaçlı salon, Yüzme havuzu,
fitness salonu, internet salonu, kütüphane, derslikler, oyun salonları ve cep sinemalarının
bulunduğu kadın ve gençlik merkezleri kazandırdı. Altı ilçede hizmet vermeye başlayan
merkezler ilçelerdeki sosyal hayata büyük canlılık kazandırdı. Kadın ve gençlik merkezlerinin
hizmet verdiği ilçelerde, öğrenciler için açılan ve içeriğinde değerler eğitimi, tekvando,
yüzme gibi branşların yer aldığı yaz okullarından iki bini aşkın genç faydalandı. İlçelerde
açılan yaz kurslarının yanı sıra gelen talepler de dikkate alınarak yetişkinler için de yaz
dönemi olmasına rağmen KAYMEK tarafından çeşitli kurslar açıldı. Başta iş güvenliği
uzmanlığı, çocuk gelişimi ve bağlama kursları olmak üzere açılan bu kurslar halkın yoğun
talebiyle karşılaştı. Açılan kurslar ve yaz okulları ile kadın ve gençlik merkezlerinin diğer
birimlerinden büyük memnuniyet duyan ve bu merkezlerin ilçelerdeki sosyal hayatı
canlandırdığını ifade eden vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür
ederek kurs çeşitliliğinin artarak devam etmesini istediler. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18945.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Ersin Çimen ile düet yapmaya var mısın?
Kayserili görme engelli Türk Halk Müziği Sanatçısı Ersin Çimen bağlaması ve şarkılarıyla
her hafta Salı ve Cuma akşamları Ailem Çay Bahçesi’nde sevenleriyle buluşuyor. Kendi
bestelerinin yanısıra halk müziğinin eşsiz türkülerini seslendiren Çimen, kendisini dinlemeye
gelen misafirlerine düet yapma imkanı da sağlıyor.
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“Yetenek Sizsiniz” yarışmasıyla ülke genelinde üne kavuşan Ersin Çimen, Fevziçakmak
Mahallesi Hilal Caddesi Fidan Apartmanı altında faaliyet gösteren Ailem Çay Bahçesi’nde
sevenleriyle buluşuyor. Katıldığı yarışmada iyi bir Beşiktaşlı olduğunu, güçlü hafızasını ve
pratik zekasını herkese kabul ettiren Çimen başta memleketi Kayseri olmak üzere ülke
genelinde büyük sempati ve beğeni toplamıştı. Her hafta salı ve cuma Her hafta salı ve cuma
akşamları saat 18.00-23.00 arası canlı müzik yapan Ersin Çimen, bağlamasıyla sahne aldığı
çay bahçesinde birbirinden güzel türküleri misafirlerine okuyor. Müşterilerden istek parçalar
da alan Çimen sade ve nezih bir ortam olan Ailem Çay Bahçesi’ne gelen misafirlere “düet”
yapma imkânı da sağlıyor. Tamamen doğal ve canlı performans ile yapılan 5 saatlik
programında halk müziğinin dillerden düşmeyen parçalarını seslendiren Ersin Çimen, yaz
akşamlarının son günlerinde güzel bir gece geçirmek isteyen Kayserilileri sahne aldığı
mekâna davet ediyor. Haber ve fotoğraf : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18946.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Türkiye'nin ilk optik kablosuz
haberleşmeAr-Ge merkezi
Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'de bir ilke imza attı. Özyeğin Üniversitesi önderliğinde,
İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle kurulan, Türkiye'de optik kablosuz
haberleşme alanında faaliyet gösteren ilk AR-GE Merkezi olan Optik Kablosuz Haberleşme
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (OKATEM), Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy
Kampüsünde açıldı.
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Girişimciliği, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği vizyon olarak benimsemiş bir araştırma
üniversitesi olan Özyeğin Üniversitesi, telekomünikasyon sektöründe Türkiye'nin küresel
oyuncular arasına girmesini sağlayacak dev bir projeye önderlik etmenin gururunu yaşıyor.
Türkiye'de optik kablosuz haberleşme alanında faaliyet gösteren ilk AR-GE Merkezi olan ve
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle kurulan Optik Kablosuz Haberleşme
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin (OKATEM) açılışı gerçekleştirildi. Türkiye’de bir
ilk Ülkemizi optik kablosuz haberleşme teknolojileri alanında lider olarak konumlandırma
hedefiyle yola çıkan OKATEM'in açılışı, Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü'nde
düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk;
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarında son beş yıldır Özyeğin
Üniversitesi'nin ilk 10'da olduğunu, ayrıca Bloomberg Businessweek Dergisi'nin "2016 En
Gözde Üniversiteler" araştırmasında vakıf üniversiteleri içinde 4. sırada yer aldığını
hatırlatarak şunları söyledi: "Yenilikçi ve girişimci vizyonumuz doğrultusunda,
telekomünikasyon sektöründe çığır açma potansiyeline sahip optik kablosuz haberleşme
alanında Türkiye'ye ilk AR-GE merkezi olan OKATEM'i kazandırmaktan büyük gurur
duyuyoruz. Araştırmacı kimliğimiz, katma değer yaratan, dönüştürücü eğitim modelimizle
örtüşen bu dev projeye öncülük etmenin, ülkemizin gelişmesine böylesine büyük katkıda
bulunacak bir adım atmış olmanın heyecanını yaşıyoruz." Dünyayla yarışabilecek altyapı
Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve OKATEM Direktörü Prof. Dr.
Murat Uysal, merkezin altyapısının, gelişmekte olan optik kablosuz haberleşme teknolojileri
alanında Türkiye'yi lider olarak konumlandırmak için büyük fırsat sunduğunu vurgulayarak,
şu bilgileri verdi: "Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizin bu yeni gelişen teknoloji
alanında söz sahibi olabilmesi ve yüksek katma değerli optik kablosuz haberleşme tabanlı
ürünler, hizmetler ve uygulamalar geliştirebilmesi için uygun AR-GE altyapısına büyük bir
ihtiyaç vardı. OKATEM, Türkiye'deki bu boşluğu dolduracak ve dünyadaki benzerleri ile
yarışacak kapasitede bir AR-GE altyapısı sağlayacak." Kapılar araştırmacılara açık OKATEM
kapsamında Özyeğin Üniversitesi öncülüğünde proje ortağı ve iştirakçisi 5 üniversite ve 7
şirketin bir araya geldiğine dikkat çeken Pof. Dr. Uysal, "OKATEM'de üniversite-özel sektör
işbirliği ile ticarileşmeye zemin hazırlayacak AR-GE faaliyetleri yapılacak, farklı
uygulamalara yönelik optik kablosuz haberleşme teknolojileri geliştirilecek" diye konuştu.
"Merkezin çalışmalarına katılmak isteyen tüm akademisyen ve araştırmacılara merkezin
kapıları açıktır" diyen Prof. Dr. Uysal, sözlerine şöyle devam etti: "OKATEM olarak bir yılda

40 kurum/kuruluş ile ortak çalışmaların temellerini attık, 282 kişiye doğrudan ulaştık ve 830
kişiyle sosyal medya aracılığıyla temas kurduk. OKATEM'in öncülüğünde proje ortağımız ve
iştirakçilerimizin bünyesinde çalışmalarını yürüten 14 öğretim üyesi, 30 araştırmacı ve 2 proje
mühendisimizle birlikte araştırmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18947.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Skolyoz ergenlikte ortaya çıkıyor
Medicana International Ankara Hastanesi Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Şenköylü,
omurga eğriliğinin (skolyoz) en çok ergenlik çağında, 10-14 yaş aralığında görüldüğünü
bildirdi.
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Şenköylü, yaptığı yazılı açıklamada, omurganın üç boyutlu deformitesine skolyoz adı
verildiğini hatırlatarak, dünya rekortmeni atlet Usain Bolt'un bir skolyoz hastası olmasının
dikkatleri bu hastalığa yönelttiğini, skolyozu olan bir kişinin spor yapmasında hiçbir sakınca
bulunmadığını belirtti.
Şenköylü, "Skolyoz dediğimiz rahatsızlık, ön arka planda omurganın S ya da C şeklinde
olması ve beraberinde dönüklük olması durumudur. Belirtileri omuz asimetrisi, bel kavsinin
asimetrisi ve kaburga kamburluğudur. Doğuştan olan olgularda omurlarda oluşum veya
ayrılma sorunları görülebilir. Nöromuskuler olgular kas hastalıkları ya da sinirsel hastalıklara
bağlı olabilir. En sık görüleni, nedeni belli olmayan tiptir. Erken tanı için ebeveynler, ergenlik
dönemine girmek üzere olan veya ergenliğe henüz girmiş olan çocukların sırtında asimetri
olup olmadığını ayda bir kontrol etmeli." ifadelerini kullandı.
Eğri oturmanın ya da okul çantasını asimetrik taşımanın skolyoz değil, ancak sırt ağrısına
neden olabildiğini vurgulayan Şenköylü, şunları kaydetti:
"Skolyozun tanısı için öne eğilme testi kullanılır. Eğer asimetri varsa skolyoz olduğu
düşünülür. Ama daha sağlıklı bilgi alabilmek için bir deformite cerrahına başvurmak gerekir.
Skolyoz en çok ergenlik çağında, 10-14 yaş aralığında görülüyor. Özellikle kız çocuklarında
adet görmeye başlamadan hemen önceki hızlı boy atma döneminde ortaya çıkıyor. Bu
dönemde verilecek olan korse belki ameliyata gidişi engelleyebilir. Skolyoz, önlenemez ancak
ilerlemesi durdurulabilir bir hastalıktır.
İleri eğriliklerde, yani 45 derecenin üzerinde cerrahi tedavi önerilir. Cerrahi tedavi, omurlara
yerleştirilen vidalar ve bunları birleştiren çubuklarla yapılır. Skolyoz ameliyatında risk, bu işte
uzmanlaşmış cerrahlar tarafından yapıldığında azalmaktadır. Ayrıca gelişen teknoloji de bu
konuda biz cerrahlara önemli imkanlar sunuyor. Omurga ameliyatlarında artık vidaların doğru
yerleştirilmesiyle çevredeki hayati dokulara zarar verilmesini önlemek amacıyla üç boyutlu
yazıcı teknolojisinden faydalanıyoruz." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18948.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

Umut Bulut Kayserispor'da
Kayserispor, Galatasaray'dan Umut Bulut ve Çaykur Rizespor'dan Murat Duruer ile anlaştı.
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Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçen sezonu Galatasaray'da
tamamlayan A milli futbolcu Umut Bulut ve geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor’da
tamamlayan Murat Duruer Kayserisporumuzda" denildi. İkinci Başkan Rıfat Pehlivan,
transferlerle ilgili olarak, “Umut Bulut ve Murat Duruer her ikisi de kendini ispatlamış
oyunculardır. Her ikisinin de gücümüze güç katacağından eminiz. Transferlerimizin hem
futbolcularımıza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18949.html
Erişim Tarihi: 02.09.2016

