KAYSERİ HABER ARŞİVİ
25.01.2016–31.01.2016
Kayseri’den Macaristan’a kardeş yatırımı
Kayseri ile Macaristan’ın şehri Miskolc arasındaki kardeşlik bağları daha da güçlenecek.
OSB’de faaliyet gösteren Ravaber firması “kardeş şehir” Miskolc’da 40 milyon euroluk bir
yatırıma hazırlanıyor. “Kardeşlik bağlarını pekiştirecek yatırım” gözüyle bakılan projeye
Macar hükümeti de yüzde 50 destek verecek.
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40 milyon euroluk yatırım
Temellerini Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Özhaseki ile Miskolc
Belediye Başkanı Dr. Kriza Ákos’un attığı dostluk şimdi meyvelerini veriyor. Kayseri “kardeş
şehri” Miskolc’a yatırıma hazırlanıyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten
Ravaber firması bu şehirde 40 milyon Euro tutarında büyük bir yatırım yapmayı planlıyor.
Müjdeyi Büyükelçi verdi
Müjdeyi Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gábor Kiss ile Türk-Macar İşadamları Derneği
Başkanı ve Macaristan Fahri Konsolosu Osman Şahbaz geçtiğimiz günlerde Kayseri’de
yaptıkları resmi temaslar esnasında vermişler ancak firmanın adını açıklamamışlardı.
Bu müjdeden sonra izini sürerek bulduğumuz Ravaber Firmasının Genel Müdürü Harun
Hasyüncü Macaristan’ın Miskolç, Sümeg, Balaton bölgelerinden herhangi birisinde Macar
hükümetinin de % 50 teşvik sözüyle birlikte yaklaşık 40 milyon euroluk bir tesis kurmaya
hazırlandıklarını söyledi. Bazı Asya ve Avrupa ülkelerinde söz konusu tesis için fizibilite
çalışması yaptıklarını ve Macaristan’ın daha ağır bastığını belirten Hasyüncü proje hakkında
şunları söyledi;
Macar hükümeti de destek verecek
“Macaristan konusunda çok araştırmalar, fizibilite çalışmaları yapıldı. Zaten ortağımız
Ravago’nun en güçlü olduğu yer Avrupa pazarı. Ravago’nun mesela Macaristan’da
halihazırda üretim tesisleri ve pazarlama şirketleri var. Slovenya olsun, Avusturya, Polonya,
Çek Cumhuriyeti olsun oralarda da yapıları var. Biz de bu kardeş ülkeye yatırıma sıcak
bakıyoruz. Üstelik diğer ülkelere göre Macar hükümeti daha fazla teşvik veriyor. Macaristan
dışarıdan yatırımcıyı çekmek adına bu konuda biraz daha hassas. O coğrafyada bu işi daha iyi
yapanı göremedik. Macaristan bunu da başarmış gözüküyor. Büyük bir ihtimalle tesis
kuracağımız bölge orası olacak.”
(Rıfat Yörük)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16258.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

İlim Yayma’da genel kurul heyecanı
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde 5. olağan genel kurul heyecanı yaşandı. Şubenin
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda gazetemizin imtiyaz sahibi Oğuz Memiş
yeniden başkanlığa seçildi.
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Açılışta bir konuşma yapan Memiş, yapılan faaliyetler hakkında bilgi vererek yeni projelerini
anlattı. Üyelerin büyük ilgi gösterdiği genel kurulda Yönetim Kurulu üyeleri Doç. Dr. Şahin
Güven ile Nurullah Soyak da birer konuşma yaparak temennilerini dile getirdiler.
Yeni yönetim ve denetim kurulu
Yapılan seçimler sonrası yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri oybirliğiyle şu şekilde
belirlendi;
Yönetim asil: Oğuz Memiş, Doç. Dr. Şahin Güven, Ahmet Kurt, Nurullah Soyak, Ahmet
Doğan, Ali Aydın, Harun Çelik
Yönetim yedek: Süleyman Akyürek, Mahmut Danacı, H. Mustafa Çapan, Mehmet Akif
Somdaş, Ali Mazıcıoğlu, Mehmet Kütahneci, Orhan Gözel.
Denetim asil: Cemil Görücü, Hacı Ahmet Ceren, Nihat Şimşek
Denetim yedek: Mustafa Durna, Furkan Kayaaltı, İsmail Arslan
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16259.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübüne
yabancı transfer
Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, İran Milli Takımının Türk asıllı forveti 27 yaşındaki
Behzad Zadali’yi transfer etti. Uluslararası müsabakalarda 114 maçta rakip fileleri 73 kez
havalandıran genç golcü yeni takımını şampiyon yapma sözü verdi. Tranfer ücretini
açıklamayan Kulüp Başkanı Süleyman Ekici, yeni transferi için sponsor desteği aradıklarını
söyledi.
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Türkiye B1 Paralimpik futbol liginde ilk yurtdışı transferi olarak kayıtlara geçen imza kulüp
binasında sade bir törenle yapıldı. Kademeli oalarak bir yıllık sözleşmeye imza atan milli
oyuncu gollerine Türkiye B1 Paralimpik liğinde devam edeceğini belirten Behzad
Zadali,”Türkiye bana yabancı bir ülke değil. Kayseri’nin havasını ve insanlarını çok sevdim.
İlk geldiğimde yediğim et döner ve mantının lezzetini unutamıyorum. Kayseri Görme
Engelliler Spor Kulübünü şampiyon yapmak için geldim” dedi.
Turkcell Sesi Görenler Futbol 1.Liğinde mücadele eden takımlarının şampiyonluk hedefiyle
sezona başladıklarını belirten Başkan Süleyman Ekici, ”Türkiye’de bir ilke imza atarak İran
Milli Takımının başarılı golcüsünü takımımıza kazandırdık. Kendisinden başarılı maçlar
bekliyoruz. Transferde harcamalarımız oldu. Kendisi İran Tebriz kentinde yaşıyor. Maçlara
kendi şehrinde hazırlanacak ve maçlara katılacak. Masraflar için sponsora ihtiyacımız var.
Kayserili işadamlarından yardım bekliyoruz” açıklamasında bulundu.
Behzad Zadali Kimdir?
İran’ın Tebriz kentinde yaşayan Türk asıllı Behzad Zadali, 13 yaşında bisiklet sporuna
başladı. Daha sonra futbol oynamaya başlayan Zadali İran milli takımına kadar yükseldi.
Uluslararası müsabakalarda 114 kez İran Milli formasını giydi, 73 gol attı. 27 yaşındaki
Zadali Bu yılın ağustos ayında Brezilya’da düzenlenecek Paralimpik oyunlarında İran milli
formasıyla ter dökecek.
Haber ve fotoraf :Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16260.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan çalışmalarda 5,50 gram bonzai ele geçirilirken 1 kişi olayla ilgili
tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Caferbey
Mahallesi’nde bulunan boş bir inşaat içerisinde E. S. İsimli şahıstan 31 adet alüminyum
folyoya sarılı 5,50 gram bonzai maddesi ile defter kağıdına sarılı 0,80 gram bonzai maddesi
ve 2 adaet extacy hap ele geçirildi.
Olayın ardından gözaltına alınan E. S., yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli mercilerce
‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16261.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Bahreyn Krallığı’ndan Erü Hastaneleri’ne nakil
hastası gelecek
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru,
sağlık turizmi kapsamında Bahreyn Krallığı’ndan Erciyes Üniversitesi Hastaneleri’ne organ
nakli hastasının gelmesi için Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile prensipte
anlaşmaya vardıklarını bildirdi.
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Başhekim Doğru, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Cuma günü, Bahreyn Krallığı Sağlık
Bakanlığı’ndan yetkililerin hastanelerine gelerek bir dizi incelemelerde bulunduklarını
kaydetti.
Başhekim Doğru, “Bu ziyarette Bahreyn Sağlık Bakanlığı temsilcileri hastanelerimizin
özellikle kemik iliği nakli merkezi ve diğer bölümlerini gezerek, hastanemizin fiziki imkânları
hakkında bizlerden bilgi aldı. Bahreyn Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız
değerlendirmelerde ise kemik iliği nakli ve karaciğer nakli için hastanemize bu ülkeden hasta
gelmesi için prensipte anlaşmaya vardık. Bahreyn Sağlık Bakanlığı yetkililerinin üst
makamlarına vereceği rapor doğrultusunda sağlık turizmi kapsamında Bahreyn Krallığı Sağlık
Bakanlığı ile anlaşma yapacağız. Bu anlaşma sayesinde ise Bahreyn Krallığı’ndan Tıp
Fakültesi Hastanemize gelecek nakil hastalarına tedavi imkanı sunacağız. Bahreyn
Krallığından ilk nakil hastasının 31 Ocak 2016 tarihinde hastanemize gelmesini bekliyoruz”
dedi.
Başhekim Doğru, açıklamasında, sağlık turizmi kapsamında diğer Arap ülkeleri ile temasları
devam ettirdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16262.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Büyükşehir’in “Çocuk Takvimi” beğenildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa hazırladığı”2016
Çocuk Takvimi” büyük ilgi görüyor. 25 bin adet basılan takvimin tamamı dağıtıldı.
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Öğretici dini ve milli bilgilerin yer aldığı duvar takviminde aylık çalışma planının yanısıra
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in de bir mesajı yer alıyor. Çelik takvimin
kapağında çocuklara “2016 yılının sizlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim”
temennisinde bulunuyor.
25 bin adet basılan ve büyük ilgi görerek kısa zamanda tükenen takvimin bütün belediyelere,
ilçelere, okullara, Harikalar Diyarı ziyaretçilerine ve Genç Kaymek öğrencilerine hediye
edildiği öğrenildi. (Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16263.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

13 yaşındaki kız çocuğu ikinci kattan düştü
Kayseri'de, 13 yaşındaki kız çocuğu evlerinin balkonunda bulunan TV antenini düzeltmek
isterken dengesini kaybederek ikinci kattan düştü.
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Edinilen bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesi Kamacı sokakta meydana gelen
olayda 13 yaşındaki A.E.K., evlerinin balkonunda bulunan TV antenini düzeltmek isterken
dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 acil
sağlık ekipleri A.E.K.'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına
aldı. A.E.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16264.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Sayın Cumhurbaşkanımızı etkinliğimizde
ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduk
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KTO'nun 120. onur yılı
etkinliklerine ilişkin olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızı düzenlediğimiz etkinlikte
ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduk" dedi.
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KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Kayseri Ticaret Odası olarak 1896 yılında kurulan
odamızın 120. Onur Yılı kutlamalarını yapıyoruz. Bu çerçevede Kayseri’ye gelen
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı odamızın bu etkinliğinde ağırlamaktan
gerçekten çok büyük bir mutluluk duyduk. Kendileri katılım ile bizleri onurlandırdı.
Kendilerine de buradan özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.
Hiçyılmaz, "Kayseri Ticaret Odası önemli kurumlarımızdan birisi ve Kayseri’nin en büyük
sivil toplum kuruluşudur. Bu çerçevede 120. Yıl etkinliklerimizi bu şekilde yapmaya gayret
göstereceğiz. Bu vesile ile Kayseri’ye gelip bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız ile
beraber gelen sayın bakanlarımıza, milletvekillerimize ve bu toplantımıza icabet eden tüm
üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum. Kayseri Ticaret Odası olarak bizi onurlandırdılar.
Böyle bir etkinliği yapmak bize de çok büyük bir onur verdi. Katılımın, ambiyansın ve
konuşmaların çok iyi olduğu gözlemlendi ve geri dönüşler çok olumlu oldu" diye konuştu.
Hiçyılmaz ayrıca, "Herkesin mutlu olduğunu ve Kayseri’de böyle bir etkinliğin bizim
tarafımızdan yapılmış olmasının son derece önemli olduğunu bizde vurguladık. Bu konuda
çaba gösteren tüm personelimize, yönetim kurulu üyelerime ve diğer ilgili arkadaşlarıma
tekrar teşekkür ediyorum. Kayseri için, Kayseri Ticaret Odası’nın duyurulması için
Kayseri’de böyle bir etkinliğin yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16265.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Yazarlar Birliği Başkanı Sağlam’ın acı günü
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Vedat Sağlam’ın annesi Gülhas Sağlam vefat
etti.
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Geçtiğimiz hafta sonu 78 yaşında dünyaya gözlerini yuman anne Sağlam’ın cenaze namazı
Nevşehir ilinin Hacıbektaş İlçesi’ne bağlı Belbarak Köyü’nde kılındı ve köydeki mezarlığa
defnedildi. Vedat Sağlam, annesini kaybetmenin verdiği üzüntü nedeniyle kişisel sosyal
medya hesabından duygulu bir mesaj paylaştı. Sağlam, paylaştığı mesajda şunlara yer verdi:
“Babamı kaybedince de üzülmüştüm ama, anne başka oluyormuş işte. Baba, yeryüzündeki
koruyanınız, kollayanınız, anne ise duanızmış meğer. Ah anam! Gidişinle yaktın beni!”
Program iptal edildi
Vefat sebebiyle TYB Kayseri Şubesi tarafından geçtiğimiz Cumartesi akşamı
gerçekleştirilmesi beklenen Millet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Yahya
Şekerci’nin sunumuyla ‘Ulusal Medya’da Kültür Sanat’ konulu söyleşi de iptal edildi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16266.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Mustafa Koç’un Devlet Hastanesinde Ölümü ve
Özdemir Sabancı
Vedat ÖNAL
vedat0038@gmail.com
25 Ocak 2016, 14:10

Geçtiğimiz günlerdeki yazımda dünya üzerinde kurulu olan adaletsiz ve haksız işleyen gelir
düzeninden bahsetmiş ve dünya üzerinde 62 kişinin servetinin 3,5 milyar insanın servetinden
daha fazla olduğundan bahsetmiştim. Bu düzene itiraz etmeden ne insani ve ne de İslami
hiçbir şeyin adaleti sağlayamayacağının bir kez daha altını çizmek gerekiyor.
İşte bu sermaye düzeninin en önemli temsilcilerinden birisi olan Koç Holding’in Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Koç geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını
kaybetti. Pazar günü de toprağa verildi. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Fakat ölümü
birçok yönlerden ibretlik derslerle dolu. Bunları dile getirip insanlarımıza servet sahibi
olmanın insana fazladan bir katkısının olmadığını hatırlatmak istiyorum.
Mustafa Koç kalp krizi geçiriyor ve acilen 112 ambulansları ile Beykoz Devlet Hastanesine
kaldırılıyor. Muhtemelen burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Fakat
buradan alınarak Amerikan Hastanesi’ne kaldırılıyor ve burada da yaklaşık 4 saat boyunca
kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılıyor. Tabii bu mümkün olmuyor. İşte büyük ve
ibretlik bir ders. Yüce Allah illa bazı şeyleri somut olarak gösterip ders vermez. Bu
yaşananlar da aslında ibret alınacak birer derstir. Servet ve makam sahiplerine, bunun yanında
bütün insanlara verilmesi gereken bir ders. Dünyanın en büyük hastanelerinden birisine sahip
olabilirsiniz. Nitekim Amerikan Hastanesi Koç Ailesinindir. Fakat vefatınız bir Devlet
Hastanesinde olabilir. Hiçbir kuvvet ve servet bunu engellemeye güç yetiremez. Rahman ve
Rahim olan Rezzak olan yalnız ve sadece Allah’tır. Bu köşeden çok dile getirdim. Birçok
insanda yazıp, çizip söylemiştir. Dünyadaki egemen sermayenin Türkiye’deki
temsilcilerinden birisi olarak görülür Koç Ailesi. Çok farklı şekillerde Türkiye’deki toplumsal
olaylardan tutun çeşitli sosyal ve kültürel alanlardaki faaliyetlere kadar etkilidirler. Birçok
konuda özellikle de mali sahada yıllarca devlete yön verdiler. Devleti bir şekilde idare ettiler.
Ve en önemlisi de son 10 yılda benzeri görülmemiş karlara imza attılar. Diğer dönemlere göre
sekiz on kat büyüdüler ama malum zihniyetlerini hiç değiştirmediler. Umuyorum Mustafa
Koç’un bu genç yaştaki vefatı bir yol ayrımı olur ve kendi hayatlarını gözden geçirme ve ders
alma fırsatlarını kaçırmazlar. Çünkü bu hayatta ibret alanlar hep kazanırlar.
GELELİM ÖZDEMİR SABANCI MESELESİNE
Mustafa Koç’un vefat haberini alınca aklıma merhum Özdemir Sabancı geldi. O da aşağı
yukarı aynı yaşlardaydı. Sabancı Holding’in en önemli hatta Sakıp Sabancı’dan sonra
Holding’in başına geçeceği kabul edilen en önemli ismiydi. Esrarengiz bir şekilde ve hala
daha sırrının çözülemediği bir suikastle öldürüldü.
Özdemir Sabancı niçin önemliydi peki. O günlerden itibaren yazılıp çizilenleri takip edenler
bilirler. Bu kalleşçe cinayeti işleyen DHKP-C denen terör örgütünün nasıl bir taşeron, tetikçi
ve birilerinin maşası olarak kullanılmaya nasıl müsait bir örgüt olduğunu çok iyi biliyoruz.
Her şeyden önce Özdemir Sabancı milliydi ve Türkiye’nin başına çorap örmek isteyen dış
mihrakların Türkiye’deki emellerine alet olabilecek bir isim değildi. Bunu daha sonra Sabancı
Holding’in nerelere geldiğini hangi noktalarda nelere alet olduğunu bizzat yaşayarak gördük.

Ve en önemlisi de o yıllarda Refahyol hükümeti vardı ve Özdemir Sabancı ile Erbakan
hocanın arası çok iyiydi. Birçok konuda milli projelere imza atmak için anlaşmışlardı. Fakat
bu durum Yahudi ve Siyonist sermayeyi rahatsız etti. Bu işte Türkiye’deki yapıların nasıl bir
ilişki içinde olduklarını da daha sonra Özdemir Sabancı’yı öldüren Mustafa Duyar denen
tetikçinin öldürülmesi olayında gördük. Mustafa Duyar cezaevinde bütün her şeyi anlatmaya
karar vermiş dönen dolapları ortaya dökmek için ifadesini değiştirmek istediğini bildirmesinin
akşamında cezaevinde çıkan bir isyanda öldürülmüştü. Nasıl bir kumpas nasıl bir oyun değil
mi. Bunu yapanlar da maalesef vatan millet edebiyatı yapanların içinden çıkan insanlar. Derin
devletin içinde pis işleri yapan tetikçiler ve milliyetçi geçinen alçaklar. Ergenekon
iddianamesine de geçen ve Türkiye’den kimlerin bu suikastın içinde olduğu yolundaki
iddialar çok dillendirildi. Bu konuda Koç ailesinin de ismi çok geçti. Bu yüzden de Mustafa
Koç’un vefat haberi hemen bana Özdemir Sabancı’yı hatırlattı.
Neyse bunlar uzun hikaye. Gelelim kıssadan hisseye. Niçin aklıma Mustafa Koç’un ölümü
üzerine Özdemir Sabancı’nın öldürülmesi geldi diyecek olursanız buna bir içgüdü mü demek
lazım veya okuduklarının ve dinlediklerinin etkisinde kalmak mı demek lazım bilemiyorum
ama, ilahi adalet bazen bizim hiç beklemediğimiz ve asla ihtimal vermediğimiz bir yerden
geliyor. Yazının başında ne demiştim; Dünyanın en büyük hastanelerinden birisine sahip
olabilirsiniz ama ölümünüz bir devlet hastanesinin sedyesinin üzerinde olabilir. Özdemir
Sabancı’da belki de Türkiye’nin en iyi korunan, en güvenlikli binasında bulunuyordu ama
öldürülmesine engel olamadı. Ancak ölümündeki sır perdesi aydınlanmadı ve bu gidişle de
aydınlanacak gibi durmuyor. Evet Türkiye’nin iki büyük holdinginden iki insan portresi.
Birisi Özdemir Sabancı, 54 yaşında teröristlerin kurşunlarına hedef oldu. Diğeri Mustafa
Koç, o da 56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Benzer kaderleri
paylaştılar diyeceğim ama öyle değil, birisi kalleşçe öldürülürken diğeri eceliyle öldü. Bu iki
ölüm belki daha yıllarca konuşulacak ama hem hayatları hem de yapıp ettikleri ile de
konuşulmaya devam edecekler. Vesselam…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16267.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Yaşar Karayel'den Kayseri Şeker’e teşekkür
ziyareti
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Yaşar Karayel ile Ziraat Odaları
Kayseri Şeker’e Pancar paralarını erken ödemesinden dolayı çiftçiler ve oda üyeleri adına
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a teşekkür etti.
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MKYK Üyesi Yaşar Karayel, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Develi
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, Bünyan
Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, Sarız Ziraat Odası Başkanı Mehmet Erkek, Sarıoğlan
Ziraat Odası Başkanı Burhan Akdoğan, Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kuzugüden,
Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan Kayseri Şeker’e Pancar paralarını erken
ödemesinden dolayı çiftçiler ve oda üyeleri adına Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay’a teşekkür etti. Ziyarette Kayseri şeker Fabrikası Yönetim Kurulu
Üyesi Hurşit Dede ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli de hazır bulundu.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Yaşar Karayel ziyaret esnasında
yapmış olduğu konuşmada; "Kayseri şeker yönetimine çiftçilerin alın teri kurumadan ödeme
yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bu sene bereketli bir kampanya dönemi geçiren Kayseri
Şeker, Türkiye deki şeker fabrikaları içerisinde kendisine verilen kotadan daha fazla üreten
tek fabrika oldu. Kayseri şeker, geçmişte sıkıntıya düşmüş ve şimdi ise çiftçisine en erken
zamanda parasını ödeyebilen bir kuruluş haline gelmiştir. Kayseri Şeker’in kurmuş oldukları
lisanslı depoculuk programı ve planlaması da tüm Türkiye’ye örnek olacak bir proje.
Özellikle 80 bin çiftçimizin 15-20 bini fiili olarak çiftçilikle uğraşıyor. Hem Kayserimize hem
insanlarımıza büyük katkılar sağlıyorlar. Bu vesile ile ziraat odası başkanlarımıza bu
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri Şeker Fabrikasına da Sayın Başkan başta
olmak üzere diğer yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Şehrimize ve tüm çiftçilerimize
hayırlı olsun" dedi.
Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Oda Başkanı Abdulkadir
Güneş de Ziraat Odaları Başkanları adına yaptığı konuşmasında; "Bugün burada ziyaretimizin
amacı ocak ayında ödenen pancar parası ile ilgili bir teşekkür ziyaretiydi. Türkiye de ki en
yüksek pancar fiyatını değerli Başkanımız Hüseyin Akay açıkladı ton başı 190 TL devlet artı
10 TL ilave olarak fabrika verdi. Zaten şeker fabrikasının nerden nerelere geldiğini
çiftçimizde biliyor. Kamuoyu da biliyor, oda başkanlarımızda biliyor. Çok şükür şeker
fabrikamız altın çağını yaşıyor. Evvelden paramızı alabilecek miyiz deyip tereddüt eden
çiftçilerimiz şimdi kota verin pancar ekelim diye geliyorlar. Çok şükür biz bundan çok
memnunuz. Bu çiftçimizin aldığı şeker parası anasının ak sütü kadar helal. Biz 78 milyon
nüfusu doyuruyoruz. Çok şükür pancardan kar ediyoruz. Lisanslı depoculuktan dolayı da
başkanım diğer ürünlere önem veriyor. o yüzden çiftçi ve oda başkanları olarak hep iyi
yönettiği için, iyi hizmet ettiği için ve çiftçilere değer verdiği için biz bundan dolayı tarafız.
İyiden yana tarafız. Taraf olmaya da devam edeceğiz. Başkanıma başarılar diliyorum.
Allah’ım birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, "Öncelikle AK Parti
Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Yaşar Karayel’e de çok teşekkür ediyorum.
Kayseri Ziraat Odası Koordinatörü Kadir Güneş önderliğinde. Ziraat Odası başkanlarımız
bugün topluca ziyarete geldiler. Onlarda pancar parasını erken ödememizden dolayı çiftçiler
adına teşekkür ziyaretinde bulundular. Bu inceliklerinden dolayı kendilerine teşekkür
ediyorum. Biz vekilimizin de söylediği gibi çiftçimize iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz
sadece pancar bedelini erken ödemekle kalmadık çiftçilerimize en yüksek rakamı verdik. Bu
da bizim için mutluluk vesilesi. Bunun sonucunda da Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Sivas
bölgelerinde bulunan çiftçilerimiz hepsi daha fazla pancar ekmek istiyorlar. Bu yönüyle
baktığımız zamanda bu Türkiye de bir ilk. Diğer bölgelere baktığımız zaman kotaları
dolduramıyorlar ama bizim çiftçimiz daha fazla üretmek ve daha fazla kazanmak için kota
talebinde bulunuyorlar. İnşallah ilgili kurumlar Kayseri Şekere bu imkanı sağlarsa verilecek
kotaları çiftçilere dağıtmak konusunda gerekeni yapıyoruz. Bu sayede de çiftçimiz en çok
para kazandığı pancarı daha fazla üretme imkanı bulur. Ben bütün çiftçilerimize bereketler
diliyorum inşallah aldıkları paranın hayrını görürler. Bu senede iyi kar yağıyor. Buda

bereketin bir göstergesi. Böylece Kayseri Şekerin çiftçisi inşallah en iyi duruma gelir. Ben
ziraat odası başkanlarımıza da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16268.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

At Etinden Sucuk Satan Üçkağıtçı:
“Dedemin Fişi” filmindeki Kayserili sahtekar esnaf imajı şehrimizde tepkilere yol açtı.
Filmde, Malatyalı ailenin Kayserili “üçkağıtçı” eniştesi ‘Vecdi’, at etinden yapılan sucukları
satan bir esnafı canlandırıyor. TİCARETİMİZE GÖLGE DÜŞÜRECEK SAHNELER: Sucuk
ve pastırmasıyla dünya çapında ünü olan Kayseri’nin ticaretine gölge düşürecek bu sahneler
yeni vizyona giren bu filmi izleyen hemşehrilerimiz tarafından kınandı.
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Cuma günü vizyona giren BKM Film’in iddialı komedi filmlerinden “Dedemin Fişi” büyük
ilgi toplarken bir karakter filmin başarısına gölge düşürdü.
“Sakat at” göndermesi
Televizyon ekranlarının sevilen programı “Güldür Güldür” ekibini bir araya getiren, hikayesi
Yılmaz Erdoğan’a, senaryosu Güldür Güldür ekibine ait olan “Dedemin Fişi” filminde
Kayserili sahtekar esnaf imajı şehrimizde tepkilere yol açtı. Filmde Malatyalı ailenin
Kayserili “üçkağıtçı” eniştesi Vecdi Şimşir (Onur Atilla) at etinden yapılan sucukları ucuza
alıp satan bir esnafı canlandırıyor. Filmin bir sahnesinde Vecdi ile ona sucuk satan kişi
arasında şu diyalog geçiyor;
Vecdi: (Numune sucuğu koklayarak…) Aman Allahım, çeşnisi bol gibi
Sucukçu: Sakatattan yapılıyor
Vecdi: Sakatat iyidir iyidir!
Sucukçu: Sakat attan…
Rap şarkıdaki incitici sözler
Filmin rap tarzda bestelenen şarkısının sözlerinde ise Kayseri’li Vecdi şunları söylüyor:
“Aç kulağını bak Vecdi’dir adım
Kayseri’den gelir, oyunu bozarım
Taze sucuk, pastırma satarım
Sakat at da olsa ben parama bakarım!”
BKM Film’in yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Meltem Bozoklu
oturuyor. Filmde Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya,
İrem Sak, Özge Borak, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ali Sunal, Özgün Aydın, Aziz Aslan,
Ayşegül Akdemir, Burak Topaloğlu, Özlem Tokaslan, Zeynep Kankonde, Kıvanç Baran
Arslan ile usta oyuncu Ayşen Gruda rol alıyor.
Malatyalı Çirçi ailesi

Malatyalı Çirçi ailesinin serüveni, beyin ölümü gerçekleşmiş aile reisi Salih Çirçi’nin fişinin
çekilmesine karar vermek üzere aile fertlerinin buluşmasıyla başlıyor. Dört bir yana dağılmış
her biri küçük hesaplara büyük hayallere, saflıkla kurnazlık arasına sıkışmış vicdanlara sahip
Çirçi ailesinin daha fiş çekilmeden yaşadıkları kavgalar, renkli ve komik bir hikaye ile
anlatılıyor. (Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16270.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

KAYSO ocak ayı meclis toplantısı
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda
konuşan KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, 2015 yılında da Türk özel sektöründe gayretleri
olduğunu söyleyerek, "İstihdamı artırdığımız bir sene oldu" dedi.
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KAYSO Ocak ayı meclis toplantısı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Gündemde ki maddelerin
görüşülmesinin ardından toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, 2015 yılı
içerisinde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Boydak, "2015 yılı acısıyla tatlısıyla
yoğun bir şekilde geçti. Çok önemli gündemler oldu. iş dünyası olarak bizde bu gündemler
içerisinde vazifelerimizi ve işlerimizi elimizden geldiği kadarıyla takip etmeye gayret ettik. 2
tane de seçim geçirdik. En önemli gündemlerden biriside budur. Terör olaylarının biraz ön
plana çıkıyor olması, gelişen ekonomilerde ki daralma ve kur savaşları derken 2015 yılını
istediğimiz büyüme perspektifinde bitiremedik. Türkiye olarak yine de büyüdüğümüz, bir
miktarda olsa istihdamı artırdığımız, ihracatta hafiften gerilediğimiz ama Türk özel sektörü
olarak gayretlerimizin devam ettiği bir seneyi yaşadık. 2016 yılına daha fazla bir ümit ile
başlamış olduk" dedi.
KOSB TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEN BİRİ
HALİNE GELDİ
KOSB ile ilgili övgü ile bahseden Başkan Boydak, "Bugün geldiğimiz noktada Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi Türkiye’nin en önemli organize sanayi bölgelerinden biri haline
geldi. Tüm alt yapı hizmetlerinin mükemmel bir şekilde olması dolasıyla Türkiye’de adından
güzel söz ettiren bir bölge haline geldi. Organize sanayi bölgemiz yeni yönetimi ile çok daha
ileriye gideceğine inanıyorum. Organize sanayi bölgelerimizin varlığı ile Türkiye
zenginleşiyor. Organize sanayi bölgelerimiz sanayimizin yükünü çekmektedir. İnşallah
bundan sonra ki süreçte de bizim temennimiz o ki artık şehirlerimizde sanayi istemiyoruz.
Şehir merkezlerinde ve şehre yakın yerlerde sanayi istemiyoruz" şeklinde konuştu.
KAYSERİPOR'A DESTEK VERMEMİZ LAZIM
İş adamlarının Kayserispor ve Erciyesspor'a destek vermeleri gerektiğinin altını çizen
Boydak, "Sponsorluk konusunda sadece bizim ayar vermemiz yetmez. Eğer bu şehrin bir

meselesi ise herkesin desten vermesi lazım. Eğer mesele Kayseri ise hepimiz destek verdik ve
vereceğiz. Bu yönde hem Kayserispor’a hem de Erciyesspor’a hepimiz karınca kadarınca
destek verelim. En azından maça gidilmesi ile bir destek anlamına gelir" diye konuştu.
KOSB TÜRKİYE'NİN VAZGEÇİLMEZ ÜRETİM TESİSLERİ HALİNE GELDİ
Toplantıya katılan KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da, yönetimin çalışmaları
hakkında bilgiler vererek, "Sizlerin de bildiği gibi değişim her zaman yaşanıyor. Bizler 4
Mayıs 2015 tarihinde yapılan olağan kurulda 12 yıl aradan sonra demokratik yollarla yapılan
bir seçimi hep beraber yaşadık. Bu demokratik havayı da yaşattığınız için sizlere teşekkür
ediyorum. Organize sanayimiz kurulduğu günden bu yana hizmeti geçen tüm başkanlarımıza
da teşekkürü bir borç biliyoruz. Sanayi Odamızın da kurulduğu günden bu yana hizmet eden
tüm değerli başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Üretim olmadan kalkınmayı ve gelişmişliği
yakalamamız mümkün değildir. Bugün Kayseri Organize Sanayi olarak küçümsenmeyecek
bir seviyeye gelmiş 63 binini üzerinde çalışanı olan, günlük 20 binin üzerinde araç girişi olan,
aylık da 100 milyon kilovat/saat civarında enerji tüketimi olan Kayseri Organize Sanayi,
Türkiye’nin vazgeçilmez üretim üslerinden bir tanesi haline gelmiştir. Tabi burada Boydak
Grubu da önemli bir yere sahiptir, önemli faydaları olmuştur. Bu anlamda sanayimize katkı
sağlayan tüm sanayicilerimize de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Gündemlerinde bir fuar alanı olduğunu kaydeden Nursaçan, şunları kaydetti:
"Biz kendi başımıza hareket eden bir kurum değiliz. Bizim bağlı olduğumuz Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı var. Bakanlık bize ‘Sizin kuracağınız fuar sanayi bölgesinin içerisinde
olması lazım’ dedi. Bu bizde yönetim olarak soğuk bir duş etkisi yaptı. Yaptığımız çalışmalar
bizim yeşil alan miktarımızın olması gerekenin bir miktar fazla üzerinde olduğunu gördük.
Bunun üzerine Ankara’ya bir ekip çıkardık ve bakanlığımızdan ‘olur’ aldık ve bize fuar
yapmak üzere 150 dönümlük arazinin sözünü bize verdiler. Böyle olunca arsamızda hazır
olmuş oldu."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16271.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Başkan Akay’dan Şeker-İş Sendikasına ziyaret
Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesinin yapılan genel kurulu sonrasında oluşan yeni yönetim
kuruluna tebrik ziyaretleri sürüyor.
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İbrahim Dayı, İbrahim Eryolu, Okan Yaşar Elbaşı, Nart Eyigün, Muhsin Yılmaz, Mustafa
Kılıç‘tan oluşan Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesinin yeni yönetim kurulunu Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü
Levent Benli ile birlikte ziyaret etti. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay ziyaret esnasında yaptığı konuşmasında, "Kayseri Şeker gibi bir büyük

kuruluşu hep birlikte güzel, sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yönetmek, Yönetim kurulu, Genel
Müdürlük ve Sendika yöneticilerinin hepsinin ortak görevidir. Aslolan bu ekibin bir çatışma
içinde değil de bir bütünlük içerisinde burayı yönetmesidir. Burası bir patron kuruluşu değil,
bir çiftçi kuruluşu olarak topyekun milletin malıdır. Dolayısıyla burada oluşan artı değer hem
çiftçiyi hem de çalışanı ilgilendiriyor. Burada fabrika, çiftçi ve çalışanlar da hakkına düşeni
hakkaniyet ölçüsünde almak durumundadır. O nedenle birbirimize yardımcı olarak işlerin
üstesinden gelmemiz gerekiyor. İşleri bir şekilde planlayıp yönetmek gerekiyor. Sizler bunun
parçası olarak yeni bir görev üstlenmiş oldunuz. Allah yardımcınız olsun" diye konuştu.
Akay ayrıca, "Topluma hizmet etmek çok kolay değil. Biraz meşakkat ister çünkü insanların
beklenti ve anlayışları farklı farklıdır. Herkesi memnun edebilmek mümkün değil. Onun için
zaman zaman şikayetler de olabilir. Bunlar karşısında bizim ölçümüz terazimiz; adalet
terazisidir. Eğer işimizi adaletli ve başarılı bir şekilde yapıyorsak o istikametten dönmemek
lazım. Tabi iş hayatında insanların makul bir şekilde ortaya koydukları şikayetleri de dikkate
almak gerekiyor. Hep birlikte karşılaşılan sorunları arsız, yüzsüz bir şekilde değil de güzellik
içerisinde ele almak suretiyle çözmek durumundayız. Ben inanıyorum ki siz temsil ettiğiniz
sendikalı personelleri, anlayış içerisinde tüm fabrikaya katkı sağlayacak ve önemli işler
yapacaksınız. Bunu yaparken hem kendi içinizde hem de yöneticilerle uyumlu bir şekilde
çalışacaksınız. Sizlere başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16272.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Sosyal medyanın etkileri ve olumlu kullanma
yöntemleri
Genç Memur-Sen ile Toç Bir-Sen Kayseri Şubesi tarafından sivil toplum kuruluşlarına sosyal
medyanın etkileri ve sosyal medyayı olumlu kullanma yöntemleri anlatıldı.
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Şehir Tiyatrosunda düzenlenen programa Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Genç
Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Mücahit Yıldız, Toç Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Murat
Kuzkale, program yapımcısı Mehmet Toprak, Yeni Akit Gazetesi Yazarı Hacı Yakışıklı,
Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi Bayram Zilan, sendika üyeleri ve davetliler katıldı.
Programda konuşan Toç Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale, “Sivil toplum
kuruluşlarının medya ve sosyal medyadaki etki ve etkinlikleri konulu bir program düzenledik.
Bu programda sendika olarak kazanımlarımızın sosyal medya üzerinden etkin bir şekilde
duyurulması, kazanımlarımızın farklı sendikalar tarafından kendilerinin kazanımı gibi
aktarıldığını gördüğümüzde böyle bir program yapma ihtiyacı hissettik. Umarım sivil toplum
kuruluşları için faydalı olur” diye konuştu.

Genç Memur Sen İl Temsilcisi Mehmet Mücahit Yıldız ise, “Biliyorsunuz sosyal medyanın
günümüzde etkileri oldukça fazla. Bizler biliyoruz ki hiç önem vermediğimiz bir olay sosyal
medyada patlayabiliyor. Bu bir kar tanesinin yukarıdan düşerken çığ oluşturması gibi etki
yaratabiliyor. Bu noktada bazı eksikliklerimiz olduğunu düşündük. Örneğin Gezi Olayı
gençlerin ilgisini çekti büyüyerek devam etti bu iyi bir olay değildi. Biz sosyal medyanın iyi
olaylar içinde bu şekilde kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda gençlere çok iş
düşüyor. Çalışmalarımızı sosyal medyada daha profesyonel bir şekilde duyurmak için böyle
bir program düzenledik. Medyayı etkin bir şekilde ve iyi yönde nasıl kullanabiliriz bugün
burada bunu öğreneceğiz” şeklinde konuştu.
Yıldız'ın konuşmasının ardından, program yapımcısı Mehmet Toprak, Yeni Akit Gazetesi
Yazarı Hacı Yakışıklı, Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi Bayram Zilan salonda bulunanlara
sosyal medyanın etkileri ve sosyal medyayı olumlu kullanma yöntemleri anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16273.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Telefonla vatandaşı dolandıran şahıs yakalandı
Kayseri’de bir kişiyi telefonla 30 bin TL dolandıran şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi’nde M. K. (42) kendisini telefonla arayan M. O.’nun
(28) hesabına 30 bin TL yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan M. K. durumu polise
bildirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu M. O. Hatay’da hesaptaki
parayı çekerken suçüstü yakalanarak paraya el konuldu. Öte yandan M. O.’nun Bitlis’te de K.
M. isimli şahsı da aynı yöntemle 4 bin TL dolandırdığı belirlendi.
Gözaltına alınan M. O., sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16274.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri’de bir beyaz eşya dükkanında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Mehmet
Arın son yolculuğuna uğurlandı.
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Kayseri Eski Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda ikinci el beyaz eşya satan bir iş
yerinde dün gece meydana gelen patlamada iş yeri sahibi Mehmet Arın için Hunat Camii’nde
kılınan cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hayatını
kaybeden Mehmet Arın'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının
ardından Arın, şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16275.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

İftarlık Gazoz Kayseri dahil özel gösterimini 34
ile çıkarttı
Kayseri'nin da dahil olduğu illerde yoğun ilgiyle karşılanıp biletler tükenmeye başlayınca il
sayısı 34'e yükseltildi ve bazı illerde filmin gösterileceği salon sayısı arttırıldı. Kayserili
sinemaseverler 27 Ocak Çarşamba günü saat 21:00’daki özel gösterim gecesinde, filmi
herkesten önce izlemek için biletlerini cinemaximum.com.tr adresinden veya gişelerden
alabilirler.
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Bu yılın en iddialı yapımlarından, İftarlık Gazoz'un yapımcıları, sinema tarihimizde bir ilki
geçtiğimiz günlerde duyurdu. "Vizyondan iki gün önce Türkiye genelinde seçilen illerde, aynı
gün, aynı saatte, bilet satışıyla, tek seanslık ilk gösterim..." Kayseri'nin da dahil olduğu illerde
yoğun ilgiyle karşılanıp biletler tükenmeye başlayınca şimdi de, il sayısı 34'e yükseltildi ve
bazı illerde filmin gösterileceği salon sayısı arttırıldı. Kayserili sinemaseverler bu özel
gösterim gecesinde, filmi herkesten önce izlemek için biletlerini cinemaximum.com.tr

adresinden veya gişelerden alabilirler. Yüksel Aksu'nun yönettiği, başrollerini Cem Yılmaz ve
Berat Efe Parlar'ın paylaştığı film, ön gösterimle, 34 ilde, aynı anda, izleyicileri aynı filmle
buluşturarak vizyona girmeden tarihe geçti. 70'Lİ yılların siyasi etkilerinin gölgesinde, sıcak
bir Anadolu kasabasında yaşananları, tadına doyulmayacak bir usta-çırak ilişkisini merkeze
alarak anlatan filmin fragmanı da kısa sürede 1 milyon 800 binin üzerinde izleyiciye ulaştı.
ÖZEL HABER
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16276.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Büyükşehir'den 3D sinema şenliği
Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için 3D sinema şöleni
sürüyor. Şehir Tiyatrosu'nda Ocak ayı sonuna kadar dört ayrı animasyon filmin gösterimi
yapılacak.
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Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için birbirinden güzel tiyatroları Kayseri'ye
getiren Büyükşehir Belediyesi, birbirinden renkli animasyon filmleri de çocuklarla
buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayındaki 3D sinema şenliği dün gösterime
sunulan "Alfa ve Omega" adlı filmle başladı. 3D sinema tekniği ile Şehir Tiyatrosu'nda
gösterime sunulan filme çocuklar büyük ilgi gösterdi. 3D sinema şenliği çerçevesinde bugün
ise "Cesur Balık" adlı film gösterime sunuldu. Bu filmlerin yanı sıra Ocak ayı sonuna kadar
Kahraman Uzaylılar ve Sevimli Kahraman adlı filmler de çocuklarla buluşacak. Büyükşehir
Belediyesi'nin Ocak ayındaki 3D sinema programı şöyle: 25 Ocak "Alfa ve Omega" Şehir
Tiyatrosu 12.00-15.00 26 Ocak "Cesur Balık" Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00 27 Ocak
"Kahraman Uzaylılar" Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00 28 Ocak "Sevimli Kahraman" Şehir
Tiyatrosu 12.00-15.00 29 Ocak "Cesur Balık" Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00 30 Ocak "Sevimli
Kahraman" Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16277.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

CHP’nin kopyacı milletvekili
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın TBMM’ye verdiği soru önergesini kendi partisinin
daha önceki vekilinden kopyaladığı ortaya çıktı. Arık’ın laborantlar ile ilgili olan kopya soru
önergesini danışmanının laborant abisi için rica üzerine Meclis’e taşıdığı iddia edildi.

26 Ocak 2016 Salı 16:33

Gazeteci-Yazar Recep Bulut’un kendi gazetesinde köşe yazısına taşıdığı konuda Arık’ın soru
önergesinin CHP’nin 24. Dönem Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu’nun önergesi ile aynı
olduğu belgelendi. Yazısında eleştiri ve önerilerde bulunan Gazeteci Bulut, Arık’ın
laborantlar ile ilgili olan kopya soru önergesini danışmanının laborant abisi için rica üzerine
Meclis’e taşıdığı iddiasında bulundu. Laborant kıymete bindi Köşe yazısında Arık’a
önerilerde bulunan Bulut, “Eğer sayın vekil yararlı işler yapmak istiyorsa, danışmanının
ağabeyi istedi diye daha önce Şevki Kulluoğlu’nun meclise sunduğu ‘Kamu ve Özel
Hastanelerin bünyesinde çalışan laborantların da labaront’ kadrosunda çalışanların
sorunlarının çözümü için verdiği soru önergesini noktasına virgülüne dokunmadan kesyapıştır yöntemiyle vermesin!” dedi. Bulut köşesinde 2 Ocak 2012 yılında dönemin CHP’li
Milletvekili Şevki Kulkuloğlu’nun imzası ile aynı soru önerisinin meclise taşındığını
belgesiyle kanıtladı. (Haber merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16278.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Balıkçı esnafının yüzü güldü
Kayseri’de yıllardır Sivas Caddesi’nde hizmet veren balıkçı esnafının yüzü hafta sonundaki
satışların ardından güldü. Esnaf müşteri yoğunluğuna yetişmeye çalışırken, talebin bundan
sonra da devam etmesini temenni ettiler.
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Balıkçı esnafının yüzü güldü 0 0 Soğuk ve yağışlı havaların kendisini gösterdiği şu günlerde
balıkçı tezgahları balık severler ile doldu taştı. Hafta içerisinde fazla bir yoğunluk
gözlenmeyen balıkçı tezgahlarında geçtiğimiz hafta sonunda kelimenin tam anlamıyla müşteri
patlaması yaşandı. Zam yok Bu sezon elverişsiz hava şartlarının yanı sıra denizlerdeki balığın

azalması İstanbul ve bir çok büyük şehirde fiyatların yüzde 150'lere varan artış yaşanmasına
neden olurken, şehrimizde fiyatların birkaç hafta önceki fiyatlarla aynı olduğu gözlendi. En
fazla rağbet gören balık çeşidi olan hamsinin kilogram fiyatının 5 ila 8 lira arasında değiştiği
görülürken, vatandaşlar tezgah önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Temizlemeciler
yetişemedi Balık temizleme işiyle görevli elemanlar hafta sonundaki yoğunluktan dolayı
talebe yetişmekte güçlük çektiler. Görevliler hafta içerisinde kişi başı ortalama günde 15-20
kilogram balık temizlerken, hafta sonunda ise 55-60 kilogram balık temizlemek zorunda
kaldıklarını ifade etti. Yoğun tempoya rağmen temizlemecilerin halinden hiç şikayetçi
olmadıkları gözlenirken, “İş olsun da varsın hiç oturmayalım” dediler. Hafta sonlarını iple
çekiyoruz 23 yıldır balıkçılık yaptığını ifade eden Remzi Yılmaz işlerinin özellikle hafta
sonlarında ikiye katlandığını dile getirerek; “Cumartesi ve Pazar günleri daha fazla satış
yapıyoruz. Hafta içerisinde de oluyor ama bu denli olmuyor. Şehrimizde insanlarımızın balık
yeme alışkanlığı artıyor. Son dönemlerde satışlarımız iyi. İnşallah böyle devam eder. Hafta
sonlarını iple çekiyoruz” diye konuştu. İşte balığın saymakla bitmeyen faydalarından bazıları:
Balıkta başta fosfor olmak üzere, iyot, demir ve kalsiyum gibi madensel tuzlar ve A, D ve
B12 vitaminleri bulunur. Bu özellikleriyle balık: • Bedene güç ve enerji verir, • Zihin
yorgunluğunu giderir, • Yapısındaki demir sayesinde kan yapar, • Balıktaki kalsiyum
kemiklerin büyümesini sağlar ve özellikle çocukluk çağlarında gelişmeyi kolaylaştırır, • Çok
gerekli madensel tuzlardan biri olan iyot, vitaminlerin ve diğer madensel tuzların
özümlenmesini sağlar. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16279.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

28 Şubat Tacikistan’da hortladı
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Tacikistan’da Müslümanlara karşı uygulanan
baskıları kınadı. Yazılı bir basın açıklaması yapan Taş “28 Şubat Tacikistan’da hortladı” dedi.

26 Ocak 2016 Salı 16:51

28 Şubat Tacikistan’da hortladı 0 0 Taş açıklamasında şunları söyledi; Zalim devlet başkanı
“Başta Orta Doğu Müslümanları olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslüman
topluluklar zulüm altında inleyip, birçoğu bulundukları ülkeyi terk ederek Batı ülkelerine
sığınmak için yollarda, denizlerde can verirken Orta Asya ülkesi Tacikistan Müslümanları da
yeni bir zulümle karşı karşıya kaldılar. İslam’a ve Müslümanlara düşmanlığı ile tanınan zalim
devlet başkanı İmamali Rahman’ın Tacikistan Müslümanlarına yönelik acımasız zulümleri
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de endişeyle takip ediliyor. Ülkesindeki Müslümanlara
yönelik baskı ve zulümlerini artırarak devam ettiren Rahman yönetimindeki Tacik hükümeti
aldığı kararla ülkede yaşayan on binden fazla Müslüman erkeğin sakallarını zorla kestirip,
binlerce kadının başörtülerini zorla açtırmanın yanında ülkede Müslümanlara yönelik ürünler
satan binlerce tesettür mağazasını da hiçbir hukuki gerekçeye dayanmadan kapatmış
bulunuyor. Ülkede Müslümanlara yönelik yasakları farklı ibadet alanlarında da uygulayan ve

zulümleri hız kesmeden devam ettiren Tacik hükümeti, ülkede yaşanan insan hakları
ihlallerini yerinde tespit için bu ülkeye giden İHH yönetim kurulu üyesi avukat Gülden
Sönmez ve yanındaki bayan avukatı da gözaltına alarak zulmünü ülkedeki yabancı
uyruklulara da uygulamaktan çekinmedi. Mazlumder Kayseri Şubesi olarak Tacikistan’da
Müslümanlara uygulanan, hiçbir hukuka ve kamu vicdanına uymayan, İslam dünyasında ve
uluslar arası insan hakları camiasında endişe ile takip edilen baskı, şiddet ve ihlalleri şiddetle
kınıyor, takipçisi olduğumuzu bildiriyor, yapılan zulümlerin bir an önce sona ermesi için
uluslar arası camiayı, insan hakları örgütlerini ve İslam İşbirliği Teşkilatını Tacikistan
nezdinde insiyatif almaya davet ediyoruz.” Büyükelçiye açık mektup Öte yandan Mazlumder
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevim de Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Farrrukh
Sharipov’a bir açık mektup göndererek, Müslümanlara yapılan zulme son verilmesini istedi.
Sevim mektubunda unları belirtti; “Sayın Farrukh SHARIPOV Tacikistan Cumhuriyeti
Büyükelçisi Ülkenizde inancından ve/veya kişisel tercihlerinden dolayı sakal bırakan
erkeklere ve başörtüsü takan kadınlara uygulanan baskıların son halkası olarak, güvenlik
güçleri marifetiyle binlerce sakallı erkeğin sakallarının kestirildiği, binlerce kadının da
başörtülerinin zor kullanılarak çıkartıldığı haberleri uluslararası medyada yer almıştır. En
doğal insan haklarından olan bu tür tercihlerin, böylesi gayri hukuki yöntem ve baskılarla
yasaklanmasını; yaşadığımız çağda, temel insan haklarını önemsemeyen, hukuk dışılığı kamu
eylemi haline getirmiş, ancak baskıcı ve totaliter rejimlerde örneklerine rastlanabilecek,
çağdışı ve gayri insani bir uygulama olarak görüyoruz. Tacikistan halkına reva görülen, yasa
ve yönetmelik zoruyla sistematik hale getirilen insan haklarına aykırı bu uygulamayı şiddetle
kınadığımızı ifade eder, söz konusu uygulamalardan bir an önce vazgeçilmesinin devletinize
düşen bir insanlık görevi olduğunu hatırlatırız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16280.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Kayseri Ticaret Borsası'ndan 'Dedemin Fişi'
filmine tepki
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Dedemin Fişi adlı sinema filminin bir
bölümünde Kayserililer ile ilgili yapılan vurguya tepki göstererek, "Kayserililere
yakıştırılmaya çalışılan imajı kabul etmiyoruz" dedi.
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Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, düzenlediği basın toplantısı ile vizyonda yer
alan Dedemin Fişi adlı sinema filminin bir bölümlerinde Kayserililerle ilgili yer alan
sahnelere tepki gösterdi. Kayseri'de sucuğun sağlıklı ve tamamen dana eti olduğunu kaydeden
Ünlü, "Geçtiğimiz hafta vizyona giren Dedemin Filmi isimli filmde Kayseri esnafını rencide
eden ve şehrimizin imajını zedeleyen ifadelere yer verilmiştir. Her zaman çalışkanlığı,
dürüstlüğü ile Türkiye'de sayılı bir yeri bulunan Kayseri şehri ve esnaflarına yakıştırılmaya

çalışılan bu imajı kabul etmemiz mümkün değildir. Özellikle dünyaya mal olmuş olan Kayseri
sucuğunu kötüleyen bir algı oluşturmaya çalışılan bu filmi izleyen hemşerilerimizin haklı
tepkilerini nazara alarak filmi ve yapımcılarını esefle kınıyoruz. Bilindiği gibi Kayseri'de
üretilen sucukların hepsi sağlıklı ve dana etinden üretilmektedir. Böyle bir durum karşısında
sessiz kalmamız ve yapılan bu hakareti sineye çekmemiz beklenemez" dedi. Ünlü, "Bizde
Kayserililerin ve şehrimizin bu tür yakıştırmaları asla kabul etmeyeceğimizi belirterek,
uzmanlarınca incelenip değerlendirdikten sonra tüm yasal haklarımızı sonuna kadar
kullanacağımızı bildiririz. Ayrıca, siyasetçilerimizin de konuyla alakalı girişimlerde
bulunmalarını bekliyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak bu tür durumlar karşısında
üyelerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin ve şehrimizin menfaatleri doğrultusunda asla sessiz
kalmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16281.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Kayseri’nin kadın vatmanları güven veriyor
Kayseri’de 7 yıldır hizmet veren tramvay hattında çalışan toplam 100 vatmandan 7’si kadın.
Devasa uzunluktaki araçları hiçbir yardım olmadan kullanıyorlar; üstelik arıza hallerinde aracı
kenara çekip servis beklemeden tamir etmeleri ve yolcuları zamanında gidecekleri yere
götürmeleri gerekiyor. Yolcular ilk zamanlarda kabullenmekte zorlansa da büyük bir dikkatle
işlerini yapan kadın vatmanlar Kayseri Ulaşım AŞ nin çalışmalarına renk katıyor.
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Saatte 50 km hızla giden devasa uzunluktaki araçları tek başlarına, hem de hiç bir yardımcıları
olmadan kullanan kadın vatmanlar aynı hatta gidip gelen diğer araçların düzenini
etkilememek için arızaları dakikalarla sınırlı sürelerde gidermek zorundalar. Tabii böyle
hallerde yolculara durumu anlatmak ve paniğe yol açmadan meseleyi çözebilmek de maharet
istiyor. Çünkü vatmanın kadın olması yolcuları tedirgin etmeye yetiyor.
İşte bu tür durumlarda sorunu soğukkanlı ve çarçabuk çözebilme yetisini kazanmak için uzun
ve zorlu eğitim ve sınavlardan geçmiş 100 vatman arasına giren 28 yaşındaki Kübra
Karakaya, 7 yıldır yaptığı mesleğini çok sevdiğini söyledi. Karakaya, en çok kadınların
desteğini gördüğünü söyledi
İlk tepkiyi işe başlamadan önce aldı
Vatman kelimesi halk arasında henüz pek bilinmediği için soranlara mesleğini “makinist”
olarak tanımladığını belirten Kübra Karakaya, üniversitenin Bilgisayar Programcılığı
bölümünden mezun olduktan sonra tavsiye üzerine Kayseri Ulaşım AŞ’nin vatmanlık
sınavlarına girdi. Kentte mesleğin ilkleri arasında yer aldı. Ancak henüz işe başlamadan ilk
tepkiyi gördü.
Göreve başlamadan önce geçmesi gereken sınavlardan biri olan psikoteknik sınavları
sırasında adına açıklamak istemediği kadın görevlinin “Kadın vatmanların kullandığı

tramvaya binmem. Çünkü güvenmiyorum” demesini unutamadığını anlatan Kübra Karakaya
söylenenlerin kendisini hırslandırdığını dile getirdi. Karakaya şunları söyledi;
”Göreve başlamadan önce bir kadından tepki aldık. Ama daha sonra tepkiyi gösteren o kişi
kullandığım tramvaya bindi ve güvenle gideceği yere gittikten sonra yanıma gelerek özür
diledi. Başarılar diledi. Bu olay beni çok mutlu etti.”
Henüz göreve başlamadan tepkilerle karşılaşan Karakaya, insanların önyargılı davranışlarına
hala maruz kalabildiğini belirterek “Kadın kullanıyor diye tramvaya binmeyi reddeden
yolcular bile oldu” dedi.
Kadınların kendisini destekleyen hareketlerinin görevini yapmasında motivasyon kaynağı
olduğunu dile getiren Kübra Karakaya, ”Kadın yolculardan çok güzel tepkiler alıyoruz.
Tedirgin olanlar da oluyor. Ancak büyük bir çoğunluğu, duraklara geldiğimizde el sallayarak
destekleyici el işaretleri yapıyorlar” şeklinde konuştu. Haber ve Fotoğraf : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16283.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Kayseri'de heyecan uyandıran film projesi
Kayseri Genç Sahne Derneği ile paydaşlarının Kayseri’de yaptıkları formatı ise ülke ve
dünyada tek olan sinema filmi için Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi Konferans
Salonunda ”Aile” konulu seminer verildi.
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Kayseri Film Projesi Genç Sahne Derneği, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mavera Cast Yapım ortaklığında Kayseri’de gerçekleştirildi.
Yapımcı ve Yönetmen Mustafa Ragıp Adıgüzel programda yaptığı konuşmada, “Aile ve
toplumun bilinçli bireyler haline gelmesi için üretmeliyiz, kültür üretip kitlelere izletmeliyiz.
Anadolu'da sanat, edepli ve ahlâklı, İslam’a yakışır bir şekilde yapılmalıdır. Aile bizim temel
taşımızdır” dedi. Adıgüzel, sözlerine, “Geleceğimiz olan çocuklarımızı öncelikle anlamalı,
sonra iyi ve güzel çalışmalara yönlendirmeliyiz”diyerek devam etti.
Adıgüzel, konuşma sonrası sözü Eğitimci Yazar Ali Özkanlı’ya bıraktı. Özkanlı'nın iyi bir
eğitimci olduğunu ve onu dinlerken izleyicilerin unutamadıkları öğretmenlerini
hatırlayacaklarını söyledi.
Sinema emekçileri aile konusunda bilgilendirildi
Çekilecek yeni filmin konusunun aile olmasından dolayı Eğitimci Yazar Özkanlı, ailenin
önemi üzerinde durdu.
Mutlu çocukların mutlu ailelerden çıkacağını belirten Özkanlı, “Aileyi mutluluğa götürecek 5
S kuralının altını çizmek istiyorum. Mutluluğun anahtarının şifresi şu beş kelimede saklıdır:
Sevgi, Saygı, Sorumluluk, Sadakat ve Sabır” ifadelerini kullandı.
Yazar Özkanlı, proğramın sonunda dinleyicilere bu 5-S kuralını sordu ve katılımcıların
cevaplarıyla seminer sona erdi.

Bizi eleştirin diyen bir yönetmen
Seminerin tamamlanmasından sonra altı bölümden oluşacak olan filmlerden "Yağmur Gelin"
ve "Yafta" filmleri izletildi.
Yapımcı Yönetmen Mustafa Ragıp Adıgüzel, izleyenlerden kendilerini eleştirmelerini istedi.
Adıgüzel, “Bizim tek bir amacımız var, o da en doğru işi yapmaktır. Bu yüzden kırıcı değil,
yapıcı olmak kaydıyla her türlü eleştiriye her zaman açığız” şeklinde konuştu. Yapılan fikir
fırtınasının ardından toplantı sona erdi.
Haber: Seda Fırın-Rukiye Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16284.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Çağrı Dergisi’nin yeni sayısı beğenildi
Kayseri Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Yayın ve iletişim Kulübü Bülteni Çağrı
Dergisi son çıkan sayısı ile okurları ile yeniden buluştu.
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Çağrı, son sayısında Çanakkale Zaferi’nin 100.yıldönümü, İnsan Hakları ve Namaz konularını
öğrencilerin yazı ve katkılarıyla işledi.
Ayırca ‘Namazın güzelliklerini, İlk Peygamberler diyarı Kudüs’ü bu dergide keşfetmek
mümkün. “Furkan Doğan Anadolu Lisesi Genç Yazarlarının Sesi” olarak sunulan Çağrı
Dergisi ekibi, öğrenci ve öğretmenlerden oluşuyor.
Dergide okula dair etkinlikler de yer alıyor. Etkinlikler arasında 10 Aralık Dünya İnsan
Hakları vesilesi ile okulda düzenlenen “İnsan Hakları Sergisi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
tarafından her yıl duzenlenen “Kuran-ı Güzel Okuma ve Ezan Okuma“ yarışmasına katılacak
öğrencilerin seçimi ve okul rehberlik servisi ve bazı öğrencilerinde katkılarıyla mahallelerinde
bulunan Suriyeli mültecilere yapılan yardım ve giyecek toplama kampanyasından
bahsediliyor.
Dergi İslam, tarih ve insanlığı ilgilendiren konuları öğrencilere işleme fırsatı sunarak onların
manevi anlamda gelişimlerine de katkı sağlıyor. (Seda Fırın)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16285.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Dedemin Fişi'ni Borsa Çekecek
Gazetemizin “Kayseri’nin Fişini Çektiler” başlığıyla duyurduğu haberin ardından ‘Dedemin
Fişi’ filmine tepkiler çığ gibi büyüyor. ‘DEDEMİN FİŞİ’Nİ BORSA ÇEKECEK Geçtiğimiz
günlerde vizyona giren “Dedemin Fişi” filmine Kayseri’den tepkiler yükseliyor. Söz konusu
filmde Kayserili esnafın sahtekar olarak gösterilmesi şehrimizde hemen hemen her kesimden
tepki aldı. Vali Orhan Düzgün filmden haberdar olur olmaz Kayseri Ticaret Borsası Başkanı
Şaban Ünlü’yü arayarak gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Ünlü ise olayı yargıya
götüreceklerini ve filmin durdurulması için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

27 Ocak 2016 Çarşamba 12:35

Dün şehrimizde ilk kez gazetemizde manşet olarak yayınlanan “Kayseri’nin fişini çektiler”
haberimizin ardından başta Valilik olmak üzere yetkililer harekete geçti.
Vali Düzgün Ünlü’yü aradı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün durumdan haberdar olur olmaz olaya el koyarak Ticaret Borsası
Başkanı Şaban Ünlü’yü aradı. Vali Düzgün, Ünlü’den film ile ilgili gerekli tedbirlerin
alınmasını istedi.
Ünlü: Asla sessiz kalmayacağız
Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü de olayı gündeme getirmemizin ardından harekete geçti
ve basın açıklaması yaptı. Söz konusu filmde yaşanan sahnelerin Kayseri sucuğunu kötüleyen
bir algıya yol açtığını ifade eden Ünlü; “Gerekli incelemelerin ardından filmin yayından
kaldırılması için hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Asla sessiz kalmayacağız”
dedi.
Borsa Başkanı Ünlü, meclis üyeleri Mehmet Öztürk ve Mustafa Danacı ile Hukuk Müşaviri
Ünal Keskin’in de katıldığı basın açıklamasında, geçtiğimiz haftasonu vizyona giren
“Dedemin Fişi” isimli filmde Kayseri esnafını rencide eden ve Kayseri’nin imajını zedeleyen
ifadelere yer verildiğini belirterek; “Her zaman çalışkanlığı, dürüstlüğü ile Türkiye’de sayılı
bir yeri bulunan Kayseri şehri ve esnaflarına yakıştırılmaya çalışılan bu imajı kabul etmemiz
mümkün değil” ifadelerini kullandı.
Sucuğumuz dünyaya mâl oldu
Dünyaya mâl olmuş olan Kayseri sucuğunu kötüleyen ve olumsuz bir algı oluşturmaya
çalışan filmin yapımcılarını esefle kınadıklarını dile getiren Ünlü şunları söyledi:
“Bilindiği gibi Kayseri’de sucukların hepsi sağlıklı dana etinden üretilmektedir. Böyle bir
durum karşısında sessiz kalmamız ve yapılan hakareti sineye çekmemiz beklenemez. Biz de
Kayserililerin ve şehrimizin bu tür yakıştırmaları asla kabul etmeyeceğini belirterek,
uzmanlarca incelenip değerlendirildikten sonra tüm yasal haklarımızı sonuna kadar
kullanacağımızın bilinmesini istiyorum. Ayrıca siyasetçilerimizin de konuyla alakalı
girişimlerde bulunmalarını bekliyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak bu tür durumlar
karşısında üyelerimizin, Kayserili hemşerilerimizin ve şehrimizin menfaatleri doğrultusunda
asla sessiz kalmayacağız.”

Hukuk Müşaviri Ünal Keskin de “sanat özgürlüğü ile birlikte şehrimizin bir değeri olan
coğrafi ilmine yapılan bir algıya ilişkin olarak bir yanıltma hadisesi vardır. Bunun iki bağlam
arasında değerlendirilip dava açmaya, suç duyurusunda bulunmaya ve tazminata ilişkin çeşitli
boyutları var. Bunlar değerlendirip daha sonra harekete geçilecektir” şeklinde konuştu.
Esnaf da tepkili
Söz konusu filmde geçen sahnelerin Kayseri ticaretine gölge düşürdüğünü savunan sucuk ve
pastırma ticareti yapan esnaf da bir hayli tepkili. Filmin yayından kaldırılması için yetkililerin
gereğini yapmasını isteyen esnaf kamuoyundan da destek istedi.
İşte esnafın olaya bakışı
Adem Karaca (Karaca Pastırma)
Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası’nın kayıtsız kalmaması lazım.
Türkiye’ye mal olmuş bir ürünümüzün Kayseri’yi karalayacak şekilde sunulması ve
Kayseri’yi rencide etmesinden dolayı sorumlular hakkında dava açılarak filmin yayından
kaldırılmasını istiyoruz. Karalama kampanyasından başka bir şey değil. Bir firma kolay
ayakta durmuyor. Her firmada 200-300 kişi çalışıyor. Belgeleri olan firmalar bunlar. O
yüzden bu filmin esnaf olarak yayından kaldırılmasını bekliyoruz. Kabul edilir bir şey değil.
Ömer Demirağ (Kanaat Ticaret)
Yapılanın bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Şehrimiz adına yapılmış büyük bir ayıptır.
Açıkçası bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Şehrimizin imajı açısından çok hassas bir vaka.
Sessiz kalmamamız lazım. Ne olursa olsun tepkimizi göstermeliyiz. Filmin yayından
kaldırılması için herkes üzerine düşeni yapmalı diye düşünüyorum.
Ahmet Sarıçiçek (Sarıçiçek Pastırma)
Kayseri, Türkiye ve dünyanın gözde merkezlerinden birisi. Pastırma ve sucuğuyla meşhurdur.
Meyve veren ağaç taşlanır. Bu yüzden bazı firmalar Kayseri’nin imajını kötülemeye
çalışıyorlar. Bilinçli olarak bunu yapıyorlar. Esnaf olarak bunu kınıyoruz. Şehrimizin
büyümesini istemiyorlar. Ticaret ile meşhur olan bir şehrin ticaretine gölge düşürmek
istiyorlar.
Gazeteci Sağırsoy da olayı köşesine taşıdı
Gazetec-Yazar İlter Sağırsoy da olayı ‘Kayseri Yerel Haber’ adlı internet sitesindeki köşesine
taşıdı. Sağırsoy’un konu ile ilgili kalem aldığı yazıda öne çıkanlar ise şöyle;
“Filmi seyrettikten sonra sanıyorsunuz ki, Kayseri’deki sucuklar at etinden yapılıyor hem de
sakat at etinden (terbiyesizliğin adının espri konduğu kelime oyunu işte..) ve Kayserili
dedesinin fişte takılı hayatının devamını, fazla para harcanacağı için, istemeyen insanlarla
dolu.. Böylesine hayasızca ve fütursuzca senaryolaştırılmış ve kimliklendirilmiş bir Kayserili
tipi, film oynadıkça bu “düşünceyi” Türkiye’nin zihniyetine çıkmamak üzere bir kere daha
yerleştiriyor… Zaten pek çok düşmanımız vardı şimdi birileri daha türedi umarım iyiniyetlidir
ve düzeltirler.” (Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16286.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

AGÜ Sat Merkezi oldu
Abdullah Gül Üniversitesi Harvard, Stanford, Yale gibi saygın üniversiteler tarafından kabul
gören SAT (Scholastic Aptitude Test) sınavının yapıldığı merkezler arasına kabul edilerek
Türkiye’de SAT sınavının yapıldığı 10 merkez arasında yerini aldı.
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Türkiye’de SAT sınav merkezi olmaya hak kazanmış az sayıda merkez bulunuyor.
Abdullah Gül Üniversitesi ise bu merkezlerden biri olmayı başararak, Amerikan
üniversitelerinde lisans eğitimi almak isteyen tüm öğrencilerin ve Türkiye üniversitelerinde
öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin isteklerinin gerçekleşmesine katkıda
bulunuyor.
Ülkemizdeki birçok sınava kıyasla ismi çok bilinmemekle birlikte SAT, yurt dışındaki saygın
üniversitelerde eğitim hayali kuran milyonlarca öğrenci için çok önemli bir sınav.
AGÜ, üniversitenin uluslararasılaşma stratejisini ve üniversiteye yabancı öğrencilerin
kazandırılmasını planlayan Uluslararası Ofis ile üniversitenin var olan bilgi ve tecrübe
birikimini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve artı değer üretmek için faaliyet gösteren
AGÜ Akademi’nin girişimleri ile Türkiye’de sınavın yapıldığı 10 merkez arasında yerini aldı
Abdullah Gül Üniversitesi’nde, ilk SAT sınavı ise geçtiğimiz hafta sonunda yapıldı. Daha
sonra ki SAT sınavları da 7 Mayıs ve 4 Haziran tarihinde yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16287.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Dedemin Fişi'ne bir tepki de
KTO'dan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası bundan sonraki yıllarda üyelerine
daha fazla hizmet vermenin yanı sıra daha kaliteli ve güvenli hizmet verebilmek için
altyapısını oluşturuyor” dedi.
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KTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Ocak Ayı Meclis
Toplantısı’nda gündem maddeleri görüşülerek oylamaya sunuldu. Dilek ve temennilerin
ardından konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 2015 yılının verimli
geçmediğini, 1 Kasım seçimlerinin ardından 2016 yılının daha olumlu geçeceğini
düşündüğünü dile getirdi. Hiçyılmaz; “2015 yılının Türkiye için verimli geçtiğini pek
söylemek mümkün değil. Özellikle iki seçimin yaşanmış olması ve bu iki seçim konusunda
yapılan vaatler, propagandalar veya beklentiler konusunda Türkiye 2015 yılını sanki
kaybedilmiş bir yıl olarak geçirdi. Ama 1 Kasım’da yapılan seçimden sonra siyasi istikrar ve
genel istikrar elde edildi ve ümit ediyoruz ki 2016 yılı kurulmuş olan 64’üncü hükümetin
alacağı kararlarla hem ekonomik bakımdan hem diğer konular bakımından istikrar elde edilir
ve 2016 yılı 2015 gibi olmaz Türkiye’nin kazançlı çıkacağı, iş adamlarının, iş dünyasının ve
diğer tüm katmanların çok kazançlı çıkacağı bir yıl olur diye temenni ediyorum. Ancak tabi
sadece hükümetin, sadece sivil toplum kuruluşlarının ve diğer kurum kuruluşların
gayretleriyle, çabalarıyla Türkiye’nin 2016 yılında ve bundan sonra kazanması sadece bizim
elimizde olan bir şey değil dünyadaki gelişmelerin ve olayların da etkisinin olduğunu
unutmamak gerekir. Yurt dışında, dünyada Türkiye’yi etkileyen olaylar meydana gelmektedir.
Çin’in Renminbi devule etmesi, para biriminin değerini düşürmesi ihracatını daha da
arttırmak için böyle bir yola girmesi dünya piyasalarını oldukça etkilemiş ve adeta
karıştırmıştır. Dolayısıyla Çin’in piyasaya sunduğu malların dünyadaki emtia fiyatlarını
düşürmesi ve ülkelerin bunları kendilerine alma noktasında direnç gösterememeleri elbette
gelişmekte olan ülkeleri olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Tabi Suudi Arabistan ve İran
arasındaki gerginlik, Rus uçağının düşürülmesi, etrafımızdaki bu ateş çemberi Türkiye’yi çok
fazla etkileyen faktörlerdir. Bir de içimize Güneydoğumuzda barikatların kurulduğu
bölgelerde yapılan mücadele ve teröristlerle yapılan mücadelede bizim dengelerimizi bozan
ve Suriye’den gelen mültecilerin ekonomimizi olumsuz yönden etkilemesi de bir gerçek.
Dolayısıyla 2016 yılı içerisinde Türkiye’nin olumlu bir şekilde yoluna devam etmesini
temenni ediyorum” dedi.
HİÇYILMAZ: “KTO OLARAK KALİTEYE ÖNEM VERİYORUZ”
Kayseri Ticaret Odası olarak kaliteye çok önem verdiklerini söyleyen Hiçyılmaz; “Kayseri
Ticaret Odası olarak kaliteye çok önem veriyoruz. Kalite belgelerine çok önem veriyoruz. Bu
ay içerisinde 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Belge’sini aldık. Türkiye’deki ticaret odaları
içerisinde ilk defa bizim aldığımız 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kalite Belgesi’ni
aldık. Bu da demek oluyor ki Kayseri Ticaret Odası bundan sonraki yıllarda üyelerine daha
fazla hizmet vermenin yanı sıra daha kaliteli ve güvenli hizmet verebilmek için altyapısını
oluşturuyor demektir. Biz bu tür çalışmaları önemsiyoruz. Tabi üyelerimizin faaliyetlerini
takdir etmek bakımından onların yaptıklarını yakından takdir etmek ve hem kendilerine
teşekkür etmek bakımından İstanbul’daki fuarlarda stant açan üyelerimize ziyaretler
yapıyoruz, onları açmış oldukları stantlarda ziyaret edip hem teşekkür ediyoruz hem başarılar
diliyoruz. Bu bağlamda 12’inci İstanbul Mobilya Fuarı’nı, 10’uncu Uluslararası Yan Sanayi
İhtisas Fuarı’nı ve 30’uncu Uluslararası İstanbul Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarına
katıldık. Yarın İstanbul’da açılacak olan ve 36 üyemizin katıldığı İMOB Fuarı’na katılmak
suretiyle üyelerimizi ziyaret edeceğiz. Ayrıca Kayseri olarak çok önem verdiğimiz ve
Kayseri’nin geleceğinde turizm faaliyetlerinde çok önemli gördüğümüz EMİTT Fuarı
düzenleniyor, orada Kayseri olarak bizim de standımız açılacak. Oraya gidip standımızı
ziyarette bulunacağız. Kayseri’mizin turizm de gelişmesine katkıda bulunacak bu standımızı
ziyaret edeceğiz. İş dünyası olarak bizim Kayseri’den ihracatı daha da arttırılması konusunda
ki gayretlerimizi sık sık paylaşıyorum. Biz hem üretmeliyiz hem ürettiğimizi iç piyasada
tüketmek yerine ihracata göndermeliyiz. Dolayısıyla bu bakımdan bizim Kayseri Ticaret
Odası olarak çok fal olmamız gerekir diye düşünüyorum. Tabi Ekonomi Bakanlığı’nın
Kayserili bir bakanımız olan Mustafa Elitaş tarafından alınması da bakanlığın teşvikleri ve

destekleri konusunda bundan sonraki süreçte daha da faal olmamız gerektiğini düşünüyorum”
diye konuştu.
‘DEDEMİN FİŞİ’ FİLMİNE TEPKİ
Geçtiğimiz günlerde vizyona giren ‘dedemin Fişi’ isimli sinema filmindeki bazı sahnelere
tepki gösteren Hiçyılmaz; “Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Dedemin Fişi filminde geçen
Kayseri ile ilgili ifadeler bizleri fazlasıyla üzmüştür. Şehrimiz pastırma ve sucuk üretiminde
ülkemizin en önde gelen kentidir. Şehrimizin ve ürünlerimizin adının lekelenmesine neden
olabilecek bu tür girişimlerin maksadı aştığı kanaatindeyiz. Kayseri Ticaret Odası olarak biz
üreticilerimize güveniyoruz. Yaşanan bu olayı onaylamadığımızı altını çizerek belirtmek
istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16288.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

'Dedemin Fişi'ne İnceleme
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, geçtiğimiz günlerde vizyona giren ‘Dedemin Fişi’ isimli
sinema filmini incelemeye aldıklarını söyleyerek, “Kültür faaliyetleri desteklenmelidir ama
kültür faaliyetleri küfür faaliyetine dönerse desteklenmez” dedi.
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'Dedemin Fişi'ne İnceleme 0 0 Geçtiğimiz günlerde vizyona giren ‘Dedemin Fişi’ isimli
sinema filmindeki Kayseri’yi küçük düşürücü bazı sahnelerin olduğu yönündeki tepkilerin
ardından filmi incelemeye aldıklarını söyleyen Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, bir kenti
küçük düşürücü bir tanımlama varsa yapılması gerekenlerin olduğunu söyledi. Bakan Elitaş,
“Bir şey duydum, tam ne olduğunu anlayamadım ama bir filmle ilgili fragman varmış. Bu
fragmanı izleme imkanı bulamadım. Arkadaşlarıma talimat verdim şimdi, izleyip burada eğer
bir ilin hak etmediği bir şekilde kötü propagandası yapılıyorsa dünya tarafından marka haline
gelmiş, Kayseri ile özdeşleşmiş bir ürünün böylesine kötü bir şekilde yapıldığı, olmayan bir
şekilde rezil edecek bir anlamda yapıldığı bir şey var ise ticaret kurallarına da aykırı bir
durumdur. Çünkü Kayseri’nin en önemli ticari ürünlerinden birisi pastırma ve sucuk ile ilgili
bir konu. Konuyu arkadaşlarım inceliyor. İnceledikten sonra öyle bir yanlış varsa, farklı bir
intiba uyandıracak durum varsa Kültür Bakanlığı nezdinde hem de Ekonomi Bakanlığı olarak
gerekli girişimleri yapmak zorundayız. Hiçbir ile, mahalleye, eve, aileye hakaret etme hakkı
yok. Bugün başarılarıyla, ticari ahlakıyla hakikaten başımızı dik tutan, göğsümüzü kabartan
Kayserililerle övünç duyduğumuz bir sürede bizimle ilgili yapılan eğer ahlak dışı bir
tanımlama varsa onunla ilgili yapmamız gereken işler vardır diye düşünüyorum. Diliyorum ki
söylendiği gibi değildir, bir sanat faaliyetini engellemek adına değil sadece bir ilin ticari
görünümünü ve adını, markasını; adıyla, markasıyla olan bir pozisyonu bir ile kara leke
çalınmaysa onunla ilgili ‘dur’ dememiz gerekir. Sanat muhakkak ki doğrudur, her zaman

destek verilir, kültür faaliyetleri desteklenmelidir ama kültür faaliyetleri küfür faaliyetine
dönerse desteklenmez. Umuyorum ki arkadaşlarımızın yaptığı inceleme sonrasında
fragmandaki gibi değildir, gereği neyse yapacağız, yapmalarını söyleyeceğiz” diye konuştu.
Şubat ayında Erciyes’te üçlü bakanlar zirvesi gerçekleştirileceğini ifade eden Elitaş,
amaçlarının Kayseri ve Erciyes’in uluslararası tanıtımını sağlamak olduğunu söyledi.
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, “Kayseri’de Şubat ayının 19’unda bakanlar zirvesi
yapacağız. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ekonomi bakanlarıyla ve işadamları ile birlikte
zirve yapacağız. Muhtemelen 500 civarında misafiri Kayseri’de ağırlayacağız. Zirveyi
Erciyes’te gerçekleştireceğiz çünkü Erciyes’i artık sadece Türkiye değil uluslararası
pozisyona tanıtmamız gerekiyor. Bizim bakanlığımızın en önemli işlevlerinden birisi de
marka ve markalaşmak. Önce Türkiye markasını ön plana çıkarıp ‘Made in Turkey’ yazısının
bir sınıf atlamasını ve daha etkili hale gelmesini arzu etmek üzere iki aydır hem Türkiye’de
hem dünyada gezdiriyoruz. Bu anlamda baktığımızda da Kayseri’yi bir marka şehir haline
getirebilmek için Kayseri’yi dünyada tanıtabilmek, Erciyes’i tanıtabilmek için gayret
gösteriyoruz. Muhtemelen Şubat ayı sonunda ekonomi yazarlarını da Kayseri’de ağırlamayı
planlıyoruz. Bu anlamda büyükşehrimize ve sayın valimize teşekkür ediyorum, büyük katkılar
sağlıyorlar” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16289.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Başkan Çelik, Sahabiye'yi anlattı
Sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin en büyük dönüşüm projelerinden olan Sahabiye Kentsel
Dönüşüm Projesi ile ilgili halkın görüşü alınmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi
tarafından yaptırılan üç proje arasından yapılan seçime AK Parti Kadın Kolları üyeleri de
katıldı. Projeyle ilgili açıklamalar yapan Başkan Çelik, uygulanacak olan projeyi halkın
seçeceğini söyledi.
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AK Parti Kadın Kolları üyeleri Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek Sahabiye Projesi için
oy kullandı. Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar ve kadın kolları üyelerine Büyükşehir
Belediyesi tarafından hazırlatılan üç projeyle ilgili bilgi verildi.
Bu sırada Başkan Mustafa Çelik de projelerin bulunduğu alana gelerek kadın kolları üyelerine
Sahabiye Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uygulanacak olan projenin halkın oylarıyla
seçileceğini ifade eden Başkan Çelik, "Hazırladığımız her üç projede de ulaşım, otopark,
tarihi eserlerin korunması, ofis-konut dengesinin sağlanması gibi unsurların hepsi de dikkate
alındı. Kamuoyunun anket soncu doğrultusunda proje seçilecek. Bu projeler mimari projeler.
Üzerinde mühendislerimiz de çalışacak" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, projeye bakmaya gelen Sahabiyeli vatandaşların da
sorularını cevapladı.

Sahabiye Projesiyle ilgili detaylı bilgilendirilen AK Parti Kadın Kolları üyeleri daha sonra üç
proje arasından beğendikleri projeye oy kullandılar. Sahabiye Projesi için Ocak ayı sonuna
kadar oylama süreci devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16290.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

STK'lardan ERÜ Rektörüne ve Talas
Müftüsüne ziyaret
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları heyeti Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne yeni
seçilen Prof. Dr. Muhammet Güven ve Talas Müftülüğüne atanan Esat Yapıcı’ya hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
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Gönüllü Kuruluşlar sözcüsü Ahmet Taş başkanlığındaki heyet önce rektör Prof. Dr.
Muhammet Güven’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ziyaret sırasında Erciyes
Üniversitesinde ikinci bir camii yapımı, mescidi olmayan fakülte ve hastane binalarında
mescid yeri ayarlanması, öğrenci kulüplerinin programlarına fakülte yönetimleri tarafından
kolaylık sağlanması, sivil toplum kuruluşlarının üniversite içinde yapacakları etkinliklere ve
bunların tanıtımına üniversite yönetimi tarafından kolaylık sağlanması konuları dile getirildi.
Gönüllü Kültür Kuruluşları heyeti ikinci ziyaretini ise Talas Müftülüğüne yeni atanan Esat
Yapıcı’ya yaptı. Müftü Yapıcı ile bir müddet görüşüp diyanet çalışmaları, imamlar ve din
hizmetleri konusunda bir müddet görüşüp bilgi alışverişinde bulunan Gönüllü Kuruluşlar
heyeti, müftü Yapıcı’ya yeni görevinde başarılar diledi.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları heyetinin ziyaretinden memnun kaldıklarını bildiren
rektör Muhammet Güven ve müftü Esat Yapıcı, yapılan ziyaret ve gösterilen ilgi için teşekkür
ettiklerini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16291.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit
düşen yüzbaşı Yiğit Can Çiğa'nın Kayseri'de yaşayan eşi Nadiye Çiğa'ya acı haber verildi.
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Kayseri Komanda Tugayında görevli olan yüzbaşı Yiğit Can Çiğa'nın geçici görevle
Diyarbakır'a gittiği öğrenildi. Şehit Çiğa'nın Kayseri'de yaşayan eşi Nadiye Çiğa'ya acı haber
babasının yaşadığı evde verildi. Yüzbaşı Yiğit Can Çiğa'nın Sare adında 2 aylık kızı olduğu
öğrenildi.
Acı haber sonrası şehit yüzbaşı Yiğit Can Çiğa'nın kayınbabasının oturduğu evin balkonuna
Türk bayrakları asıldı. Şehit haberini duyan komşuları da evlerinin balkonlarına Türk
bayrakları astı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16292.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Kayseri 1. Komando Tugayı Sur’da 3 şehit
verdi
Geçici görevle Diyarbakır’a giden Kayseri 1. Komando Tugayına bağlı birliklerin teröristlerce
girdiği çatışmada üç asker şehit oldu. Şehitlerden Yüzbaşı Yiğit Can Çiğa ve Piyade Astsubay
Çavuş Özgür Erdoğan’ın Kayseri’de yaşayan ailelerine şehit haberi verildi. Öte yandan aynı
çatışmadan yaralı olarak kurtulan bir komiserin de tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğü
bildirildi.
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Kayseri 1. Komando Tugayı Sur’da 3 şehit verdi 0 0 Kayseri 1. Komando Tugayının üç
şehidinden ikisinin Kayseri’de yaşayan ailelerinin evlerinde şehit haberinin ardından hüzün
hakim oldu. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan
çatışmada şehit düşen Yüzbaşı Yiğit Can Çiğa'nın Kayseri'de yaşayan eşi Nadiye Çiğa'ya acı
haber verildi. Kayseri Komanda Tugayında görevli olan yüzbaşı Yiğit Can Çiğa'nın geçici

görevle Diyarbakır'a gittiği öğrenildi. Aslen Mersinli olan şehit Çiğa'nın Kayseri'de yaşayan
eşi Nadiye Çiğa'ya acı haber babasının yaşadığı evde verildi. Yüzbaşı Çiğa'nın Sare adında 2
aylık kızı olduğu öğrenildi. Piyade Astsubay Özgür Erdoğan'ın şehit haberinin ulaştığı Talas
ilçesi Mevlana Mahallesi Batuhan Sokak'ta bulunan evinde acı ve hüzün var. Kayseri 1.
Komando Tugayı'ndan geçici görev ile Diyarbakır'ın Sur ilçesine gittiği öğrenilen Erdoğan'ın
acı haberini alan yakınları, Kayseri'deki eve akın etti. Erdoğan'ın ailesi ile beraber oturduğu
binaya büyük Türk bayrakları asılırken, çevrede binalara da Türk bayrağı asıldığı görüldü.
Piyade Astsubay Özgür Erdoğan, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Aynı çatışmada
şehit düşen Kayseri 1. Komando Tugayında görevli Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş’in
Tokat’ta oturan ailelerine de oğullarının şehit düştüğü haberi verildi. Öte yandan aynı
saldırıda 6 asker ve 2 polis de yaralandı. Tedavisi devam eden yaralı komiserin hastanede
hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 4 e yükseldi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16293.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

“Kültür, Küfre Dönüşmesin”
Dedemin Fişi’ filmine tepkiler sürüyor. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, filmi incelemeye
aldıklarını söyledi.

28 Ocak 2016 Perşembe 10:38

Bakan Elitaş, geçtiğimiz hafta vizyona giren ‘Dedemin Fişi’ isimli sinema filmini incelemeye
aldıklarını söyleyerek, “Kültür faaliyetleri desteklenmelidir ama kültür faaliyetleri küfür
faaliyetine dönerse desteklenmez” dedi. KTO Başkanı Hiçyılmaz, bu tür girişimlerin maksadı
aştığı kanaatinde olduğunu belirtirken, Macaristan Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ise, “Bu
had bilmezliktir. Bu leke tutmaz” açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde vizyona giren ‘Dedemin Fişi’ isimli sinema filmindeki Kayseri’yi küçük
düşürücü bazı sahnelerin olduğu yönündeki tepkilerin ardından filmi incelemeye aldıklarını
söyleyen Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, bir kenti küçük düşürücü bir tanımlama varsa
yapılması gerekenlerin olduğunu söyledi. Bakan Elitaş, “Bir şey duydum, tam ne olduğunu
anlayamadım ama bir film varmış. Bu filmi izleme imkanı bulamadım. Arkadaşlarıma talimat
verdim. Burada eğer bir ilin hak etmediği bir şekilde kötü propagandası yapılıyorsa dünya
tarafından marka haline gelmiş, Kayseri ile özdeşleşmiş bir ürünün böylesine kötü bir şekilde
yapıldığı, olmayan bir şekilde rezil edecek bir anlamda yapıldığı bir şey var ise ticaret
kurallarına da aykırı bir durumdur. Çünkü Kayseri’nin en önemli ticari ürünlerinden birisi
pastırma ve sucuk ile ilgili bir konu. Konuyu arkadaşlarım inceliyor. İnceledikten sonra öyle
bir yanlış varsa, farklı bir intiba uyandıracak durum varsa Kültür Bakanlığı nezdinde hem de
Ekonomi Bakanlığı olarak gerekli girişimleri yapmak zorundayız. Hiçbir ile, mahalleye, eve,
aileye hakaret etme hakkı yok. Bugün başarılarıyla, ticari ahlakıyla hakikaten başımızı dik
tutan, göğsümüzü kabartan Kayserililerle övünç duyduğumuz bir sürede bizimle ilgili yapılan
eğer ahlak dışı bir tanımlama varsa onunla ilgili yapmamız gereken işler vardır diye

düşünüyorum. Diliyorum ki söylendiği gibi değildir, bir sanat faaliyetini engellemek adına
değil sadece bir ilin ticari görünümünü ve adını, markasını; adıyla, markasıyla olan bir
pozisyonu bir ile kara leke çalınmaysa onunla ilgili ‘dur’ dememiz gerekir. Sanat muhakkak
ki doğrudur, her zaman destek verilir, kültür faaliyetleri desteklenmelidir ama kültür
faaliyetleri küfür faaliyetine dönerse desteklenmez. Umuyorum ki arkadaşlarımızın yaptığı
inceleme sonrasında fragmandaki gibi değildir, gereği neyse yapacağız, yapmalarını
söyleyeceğiz” diye konuştu.
KTO Başkanı Hiçyılmaz; ‘Bizi fazlasıyla üzdü’
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da filme tepkisini
dile getirerek, “Geçtiğimiz günlerde vizyona giren ‘Dedemin Fişi’ filminde geçen Kayseri ile
ilgili ifadeler bizleri fazlasıyla üzmüştür. Şehrimiz pastırma ve sucuk üretiminde ülkemizin en
önde gelen kentidir. Şehrimizin ve ürünlerimizin adının lekelenmesine neden olabilecek bu
tür girişimlerin maksadı aştığı kanaatindeyiz. Kayseri Ticaret Odası olarak biz üreticilerimize
güveniyoruz. Yaşanan bu olayı onaylamadığımızı altını çizerek belirtmek istiyoruz”
ifadelerini kullandı.
Fahri Konsolos Şahbaz: 'Had bilmezlik'
Macaristan Fahri Konsolosu ve Türk-Macar İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Şahbaz da gazetemizi ziyareti sırasında filme tepki gösterdi. Şahbaz “Bu
Kayserimize, Kayserilimize gösterilen çekememezlik, had bilmemezliktir! Ucuz algı
operasyonu tutmayacaktır. Kayserilinin ticaretine, sanayisine, kültürüne, akademik ve turizm
hayatına asla zarar veremeyeceklerdir! Bu aslı astarı olmayan, yanlış algıyı oluşturmaya
çalışanları şiddetle kınıyoruz.''
Türkiye’de hep beraber kalkınacağız. Sizi aşağıya çekerek Türkiye’nin markasını
yüceltemem. Bugün yapılmaya çalışılan yücelmiş, yukarıya çıkmış, aklı ve ticareti ile öne
çıkmış bir şehir ve takdir ediliyor.
Bunlar hala 40-50 yıl öncesinin aklı ile hareket ediyorlarsa acizliklerinden ve zafiyetlerinden
dolayı bunu yapıyorlar. Bu leke tutmaz” şeklinde konuştu.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16294.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Memur-Sen Türkmenler için harekete geçti
Memur Sen Kayseri İl Temsilciliği, Bayırbucak Türkmenlerine ulaştırılmak üzere un yardımı
kampanyası başlattı.
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Memur-Sen Türkmenler için harekete geçti 76 0 "İyilik kervanına bir torba unla sen de katıl"
sloganıyla yola çıkan Memur Sen Kayseri İl Temsilciliği’nde Başkan Aydın Kalkan, zorlu kış
şartlarında kahramanca direnen ve zor durumda olan Bayırbucak Türkmenlerine tüm üyelerin
bir torba un ile destek olacaklarını dile getirdi. Kalkan, “indaşlarımız ve soydaşlarımız Esat ve

Rusya'nın zalimce saldırılarına kahramanca karşılık verirken aynı zamanda kardeşlerimiz
bizlerden yardım beklemektedir” şeklinde konuştu. 26 Şubat tarihine kadar devam edecek un
yardımı kampanyasına Memur Sen üyeleri ve isteyen vatandaşların katılabileceğini dile
getiren Aydın Kalkan, duyarlı olan herkesten bağış kampanyalarına estek olmalarını
beklediklerini söyledi. 1 Torba un bedelinin 60 TL olduğunu belirten Kalkan bağışçıların
Eğitim Bir sen Kayseri Şubesine ve Değirmencilik Un işletmesine makbuz karşılığı bağış
yapabileceklerini hatırlatarak; “İsteyenler, Halk Bankası Merkez Şube (492) 10260060 nolu
hesaba bağış yapabilirler” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16295.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Ekonominin liderleri Erciyes’te buluşacak
Toz karı ile ünlü Erciyes’te şubat ayında Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ekonomi
Bakanlarının katılımıyla üç bakanlar zirvesi gerçekleştirilecek.
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Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş şubat ayı içerisinde Erciyes’te üçlü bakanlar zirvesi
gerçekleştirileceğini ifade ederek; amaçlarının Kayseri ve Erciyes’in uluslararası tanıtımını
sağlamak olduğunu söyledi.
Bakan Elitaş, “Kayseri’de Şubat ayının 19’unda bakanlar zirvesi yapacağız. Türkiye,
Azerbaycan ve Gürcistan ekonomi bakanlarıyla ve işadamları ile birlikte zirve yapacağız.
Muhtemelen 500 civarında misafiri Kayseri’de ağırlayacağız. Zirveyi Erciyes’te
gerçekleştireceğiz çünkü Erciyes’i artık sadece Türkiye değil uluslararası pozisyona
tanıtmamız gerekiyor. Bizim bakanlığımızın en önemli işlevlerinden birisi de marka ve
markalaşmak. Önce Türkiye markasını ön plana çıkarıp ‘Made in Turkey’ yazısının bir sınıf
atlamasını ve daha etkili hale gelmesini arzu etmek üzere iki aydır hem Türkiye’de hem
dünyada gezdiriyoruz. Bu anlamda baktığımızda da Kayseri’yi bir marka şehir haline
getirebilmek için Kayseri’yi dünyada tanıtabilmek, Erciyes’i tanıtabilmek için gayret
gösteriyoruz. Muhtemelen Şubat ayı sonunda ekonomi yazarlarını da Kayseri’de ağırlamayı
planlıyoruz. Bu anlamda büyükşehrimize ve sayın valimize teşekkür ediyorum, büyük katkılar
sağlıyorlar” diye konuştu.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16296.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

CHP’ye değil, kentin huzuruna saldırı oldu
CHP İl binasına yapılan protesto gösterisini tepki gösteren CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin,
saldırının CHP’ye değil, kentin huzuruna yapıldığını söyledi.
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İl binasına yapılan siyah çelenkli, acı biberli kasetli saldırının faillerini tespit ettiklerini
yineleyen Keskin, ”Görüntülerden saldırganları tespit ettik. Gerekli bilgileri emniyet güçlerine
verdik. CHP’ye değil, kentin huzuruna saldırı oldu. Herkes bu olayı bu şekilde görmez ise
şehrin huzuru kaçar. Bu tarz olaylara tepkilerimizi zamanında göstermez isek, bir gün sizin
kapınızı da çalabilir. Bir iki kurum haricinde hiç kimse saldırıdan dolayı geçmiş olsun
demedi. Hiçbir siyasi parti konu hakkında arayıp, tepkisini dile getirmedi. Saldırılar ve
eylemler olacaktır. Seviyeli tepkilere her zaman tahammülümüz vardır. Siyasi partileri
yıpratmamak gerekir. Bu tarz olaylara izin verilirse olayın boyutu büyür ve kentlerde, hatta
ülkede sevgisizlik başlar, kutuplaşma başlar, bütün partileri eylem yapma dürtüsü sarar.
Bunun sonu da huzursuzluktur. Biz özellikle ilk gün olayları inceleyip doğru bilgilerle
kamuoyunun karşısına çıkalım diye açıklama yapmaktan kaçındık.. Emniyet birimleri konu
hakkında çalışıyor. Her şey aslında ortada bellidir. Sonucun çıkması an meselesidir. Eğer
sonuç çıkmaz ise bunda başka hesaplar dönüyor demektir” dedi.
Ticaret Odası toplantıya davet etmedi
Ticaret Odasının 120. Yılı kutlamalarına siyasi partilerin davet edilmediğini dile getiren CHP
Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, ”Ticari bir toplantıya bütün siyasi parti temsilcilerinin
davet edilmesi gerekiyordu. Bize böyle bir davet gelmedi. İş adamlarının yanı sıra siyasi
partilerde toplantıda temsil edilmeliydi. Sevgi dilini ön plana çıkarmak gerekirdi. Büyük bir
eksiklikti” dedi.
CHP’nin kurucu parti özelliği taşıdığını belirten Keskin, ”Cumhuriyet döneminin kurucuları
arasında yer alan CHP geçmiş dönemlerde ki idareleri ile eleştirilebilir. Dönemin şartlarına
göre ülke insanı daha az sıkıntı yaşamıştır. Ülkenin nefes alması için sosyal demokratların
iktidar olması gerekir. Kendi gibi düşünmeyenlerinde yaşamlarına saygısı olan bir parti
olduğumuzdan dolayı, ülkemizin CHP’ye ihtiyacı vardır” dedi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16297.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Eğitim-Bir-Sen Heyetinden Ziyaret
Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Kayseri
Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri gazetemize nezaket ziyaretinde bulundular.
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Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Basın ve İletişimden Sorumlu
Başkan Yardımcısı Hacı Sarı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abudder Elbey,
Mevzuat ve Toplu Sözleşmelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Kucur ile Eğitim ve
Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Latif Küçük’den oluşan heyet mensupları
gazetemize yeni yayın döneminde başarılar dilediler.
Genel Yayın Yönetmenimiz Rıfat Yörük’ün yeni görevinin hayırlı olmasını da temenni eden
heyet mensupları yeniden başlattıkları Bayırbucak Türkmenlerine un kampanyası hakkında da
bilgi verdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16298.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Osman Şahbaz’dan Gazetemize Ziyaret
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Türk–Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan Fahri Konsolosu Osman Şahbaz
gazetemize bir nezaket ziyaretinde bulundu. Yeni Genel Yayın Yönetmenimiz Rıfat Yörük’e
görevinde başarılar dileyen Şahbaz, Türk-Macar dostluğu konusundaki duyarlı
yayınlarımızdan dolayı da teşekkürlerini iletti.
Şahbaz ziyaret anısına konsolosluk baskılı hatıra eşyalarını takdim etti.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16299.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Fırsatçılara Rağmen İnsanlık Ölmemiş
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Ayyıldız ailesinin
yaptığı fedakârlık gün yüzüne çıktı. Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi’nde kendilerine ait
evlerinin üst katını Suriyeli aileye ücretsiz tahsis ederek aynı evin bodrum katına çekilen ve
burada vefat eden Ayyıldız ailesinin yaptığı fedakârlık “fırsatçılara rağmen insanlık ölmemiş”
sözünü hatırlattı.
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Zira Kayseri’de özellikle Sahabiye Mahallesi çevresinde bodrum katlarını bile Suriyeli
mültecilere 650-700 TL gibi fahiş fiyatlarla kiralayanların varlığı da bilinen ve rahatsız eden
bir gerçek. Ayyıldız ailesinin yaptığı fedakârlığın önemi böylece daha iyi anlaşılıyor.
Ayyıldız ailesinin 3 ferdinin 18 Ocak sabahı Osmanlı Mahallesi Firuze sokak’ta yaşadıkları
bodrum katta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmeleri
tanıyanları yasa boğdu. Cenazelerinin ardından “fırsatçılara rağmen insanlık ölmemiş”
dedirten gerçek ortaya çıktı. Ayyıldız ailesinin kendi oturdukları evlerinin Suriye’deki
savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan aileye ücretsiz kiralayarak, kendilerinin aynı binanın
bodrum katında yaşarken hayatlarını kaybettikleri bilgisi duyanlara “insanlık ölmemiş”
dedirtti.
Fotoğraf her şeyi anlatıyor
Lodosun etkili olduğu gecenin sabahında evlerinin bacasının yıkılması sonucu sobadan sızan
karbonmonoksit gazı aynı odada uyuyan Ayyıldız ailesinin 3 ferdinin ölümüne neden
olmuştu. Baba Cahit Ayyıldız (56), anne Zeynep ve 14 yaşındaki oğulları Yasin’in ölümü
başta komşular olmak üzere akrabalarını yasa boğdu. Bodrum kattaki evlerinden cenazeleri
tabut içinde çıkarılan Ayyıldız ailesini izleyen Suriyeli kızın penceredeki meraklı bakışları
görüntülenmişti. Memleketleri Sivas’ın Gemerek ilçesinde toprağa verilen ailenin insanlığa
örnek olacak davranışı gün yüzüne çıktı.
İnsanlık dersi verdi
Ayyıldız ailesinin komşuları tarafından çok sevildiğini belirten Osmanlı Mahallesi Muhtarı
Beytullah Üregen,”Cahit Ayyıldız yıllarca yurtdışında çalışarak ailesine baktı. Yoksulluğun
ve yokluğun ne demek olduğunu bilen bir insandı. Yıllar sonra mahallemize iki katlı ev yaptı.
Evin üst kat dairesinde ailesiyle yaşıyordu. Suriyeli aileye kendi oturduğu daireyi ücretsiz
olarak tahsis etti. Kendisi de oğlu ve eşi ile aynı binanın bodrum katına yerleşti. Bodrum kat
daha soğuk ve havasız bir yer olmasına rağmen ailesiyle orada yaşamak istedi. Sonra
zehirlenme olayı oldu. Mahalle olarak biz Ayyıldız ailesini çok seviyorduk. Hepimizi yasa
boğan dört çocuklu Ayyıldız ailesinden geriye Mersin’de okuyan üniversite öğrencisi oğulları
ve evli olan iki kızı kaldı. Bu devirde böyle fedakâr insanlar çok az. Ailenin davranışı örnek
alınması gereken bir davranış” dedi.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16300.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

-18 en çok onları vurdu
Şehrimizde önceki gece -18’e kadar düşen hava sıcaklığı en çok ekmek parası kazanmak için
uğraş veren ayakkabı boyacılarını vurdu. Boyacılar soğuk nedeniyle tezgahlarını açamadı.
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Şehrimizde bir süredir devam eden yağışlar yerini soğuğa bırakırken, hiç şüphesiz en büyük
zorluğu dışarıda çalışanlar çekti. İşlerini dışarıda icra etmek zorunda olan meslek
guruplarından birisi de ayakkabı boyacıları. Şehir merkezinde belediyenin kendilerine tahsis
ettiği bölgelerde her sabah erken saatlerde tezgahını açan ayakkabı boyacılarının yerlerinde 18’e kadar gerileyen sıcaklığın ardından yeller esti.
Her sabah görmeye alıştığımız ayakkabı boyacıları dondurucu soğuğun ardından sabah ekmek
teknelerini açamadılar.
Bir tek o vardı
Tarihi Hunat Medresesi’nin hemen yanı başındaki yerde sadece İrfan Savaş isimli boyacı
tezgahını açabildi. Soğuğa aldırmadan ekmek teknesine gelen Savaş, “Ne yapıyım başka
çarem mi var? Ne olursa olsun gelmek zorundayım” diyerek bir anlamda içinde bulunduğu
çaresizliği özetledi.
Emekli maaşı olmadığı gibi hiçbir gelirinin olmadığını dile getiren 60 yaşındaki İrfan Savaş;
“40 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Ekmek paramızı kazandığımız gün dua ediyoruz.
Yaz aylarında günler daha uzun olduğu için tabi ki de biraz daha fazla oluyor kazancımız.
Kışın günler kısa ve soğuk olduğu için pek bir şey kazanamıyoruz. Ama çok şükür halimize”
dedi.
Kapalı bir yer istiyoruz
“Yerimiz çok soğuk, her tarafı açık” diyen Savaş, “Başkanımızdan kapalı bir yer istiyoruz.
Biz de bu memleketin çocuğuyuz. Kış aylarında çok zorlanıyoruz. Soğuktan dolayı
arkadaşlarımız gelemiyor. Zaten çoğu hastalandı zaten” diye konuştu.
Haber-Foto: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16301.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Kayseri’de ilk temel lise ruhsatını ‘Çözüm’
aldı”
Tan, Kayseri’de ilk temel lise ruhsatını kendilerinin aldığını söyleyerek “Okulumuz MEB’in
eğitim teşviki kapsamında olup her sınıf düzeyinde öğrencilerimiz bu eğitim-öğretim
desteğinden faydalanmaktadır” dedi.
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Kurumları hakkında bilgi veren Tan, “1996’dan beri 6. sınıftan başlayarak üniversite hazırlık
dahil her sınıf düzeyinde takviye ve sınavlara hazırlık program uygulayan, özellikle öğretmen
kuruluşu olarak dershane sektöründe faaliyetlerde bulunduk. Bu süreçte uzun yıllar Sistem
ismiyle, 2013 yılından itibaren ulusal bir marka olan Çözüm zincirinin bir halkası olarak
çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Dershanelerin okula dönüşümü tasarısının çıkmasından sonra Kayseri’de ilk temel lise
ruhsatını ‘Özel Kayseri Çözüm Temel Lisesi’ adıyla aldıklarını kaydeden Tan, “9, 10, 11 ve
12. Sınıflara yönelik eğitim ve öğretime devam etmekteyiz. Okulumuz MEB’in eğitim teşviği
kapsamında olup her sınıf düzeyinde öğrencilerimiz bu eğitim-öğretim desteğinden
faydalanmaktadır” dedi.
Tan, sözlerine şöyle devam etti; “Ayrıca okulumuza MEB’den çiftli eğitim ruhsatı aldığımız
halde eğitim kalitesini artırmak amacıyla tekli yani tam gün eğitim yapmaktayız. Bu sayede
eğitim desteği teşviğinden de daha fazla yararlanma avantajına sahibiz.
Okulumuzda Anadolu Lisesi müfredatına uygun bir program uygulanmakta olup ayrıca
Çözüm Yayınları seti ile derslere takviye ve üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları
yapılmaktadır. 9.Sınıftan itibaren dershane tecrübeli öğretmenler tarafından verilen eğitim,
test ve dokümanlarla desteklenmekte, yapılan etüt, ödev kontrol ve 15 günde bir uygulanan
deneme sınavları ile pekiştirilmektedir.
Yeni dönemle ilgili okul olarak Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde aldığı resmi izinle
16-17 Ocak 2016 tarihlerinde bursluluk sınavı yapacağız. Bu sınav 8.9.10. ve 11. Sınıflara
yönelik olacak ve sınavdan sonra yeni dönem avantajlı kayıtlara başlayacağız. Bu dönemde
kayıt yaptıran velilerimizi hem erken kayıt fiyatlarından, hem de uzun vadeli taksit
avantajlarından faydalandırmış olacağız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16302.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Moore, Vali
Düzgün'ü ziyaret etti
İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü ziyaret etti.
Vali Düzgün, ziyarette, Büyükelçi Moore ve beraberindeki Ticari Ateşe Helen Flewker’i
Kayseri’de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Vali Düzgün, Türkiye ile İngiltere arasında ekonomik, siyasi, ticari ve turizm alanında çok
güzel işbirliği örnekleri yaşandığını belirterek, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin
Kayseri ekseninde pozitif yönde ilerlemesini canı gönülden arzu ettiklerini ifade etti.
Vali Düzgün, Kayseri’nin çok köklü bir tarihi geçmişe sahip olduğunu ve bu geçmişte de 5
bin yıl öncesine ait ticari izlerin yer aldığını hatırlatarak, Kültepe kazı çalışmalarında bugüne
kadar yaklaşık 23 bin tabletin çıkarıldığını söyledi.
Vali Düzgün, bu tabletlerin üzerinde yer alan yazılı metinlerde ticari sözleşmelerin yanında
gelin kaynana ilişkisi gibi toplumsal olayların da yer aldığını belirterek, 2015 yılı içerisinde
bu tabletlerin UNESCO tarafında “Dünya Belleği Mirası” listesine alındığına vurgu yaptı.
İngiltere’den Türkiye’ye yılda 2,5 milyon üzerinde turist geldiğini kaydeden Vali Düzgün,
Büyükelçi konuğuna Kayseri hakkında şu bilgileri verdi:
“Kayseri’de de kültür turizmi ile beraber kış turizminin geliştirilmesi adına son yıllarda
büyük tanıtımlar, yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Kayseri Kapadokya
bölgesinin bir parçası olmakla birlikte aynı zamanda Selçuklu medeniyetinin en yoğun olarak
bulunduğu Türkiye’deki üç ilden birisidir. Asur, Hitit, Roma ve Selçuklu dönemi ve Osmanlı
dönemine ait pek çok medeniyetin izlerine Kayseri’de rastlamak mümkündür. Gezdiğiniz
Selçuklu müzesine ilave olarak Kayseri kalesi içerisine de Arkeoloji müzesi yapımı devam
ediyor ve bu yılın ikinci yarısında açılmasını bekliyoruz. Kültür turizmine ilave olarak Erciyes
Kayak Merkezi de hızla gelişiyor. İnfo turlar kapsamında Avrupa’dan, Amerika’dan, Orta
Doğu’dan ve dünyanın değişik bölgelerinden turizm gazetecilerini ve tur operatörlerini davet
ettik, Erciyes’i dünyanın en kolay ulaşılabilir kayak merkezi olarak nitelendirdiler. Erkilet
Havalimanı’ndan Erciyes’e gayet konforlu bir ulaşım imkânıyla 30 dakikada
gidebiliyorsunuz.”
Büyükelçi Moore ise, Vali Düzgün’e nazik karşılamasından dolayı teşekkür ederek, 1990
yılında Kayseri’ye geldiğini ve o günden bu güne Kayseri’nin ciddi anlamda geliştiğine
dikkat çekti.
Büyükelçi Moore, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında tarihi bir dostluk mevcut olduğuna
vurgu yaparak, “Aramızdaki işbirliği çok farklı alanlarda değişmekte güvenlik işbirliğinden
tutunda bugün dünyanın karşı karşıya olduğu terörle mücadele konusundaki ortak
çalışmalarımızın yanı sıra ticaret alanında da ciddi ilişkilerimiz var” dedi.
Büyükelçi Moore, Kayserisiz bir Türkiye-İngiltere ilişkisinden söz etmenin mümkün
olmadığını belirterek, Kayseri ve Gaziantep şehirlerinin ülkenin son 25 yılında ciddi gelişim
gösteren güzel iki örnek şehir olduğunu söyledi.

Kayserili girişimcilerin ticari hayattaki ünlerinin farkında olduklarını belirten Büyükelçi
Moore, Kayseri ile olan ekonomi, turizm ilişkilerinin geliştirilmesini arzu ettiklerini ifade etti.
Vali Düzgün, Valilik Şeref Defteri’ni de imzalayan Büyükelçi Moore’ye ziyareti anısına
Kültepe kazılarında çıkarılan tabletin replikasını hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16303.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Uygurtürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
görüştü
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile görüştü.

28 Ocak 2016 Perşembe 12:52

Uygurtürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü 0 0 Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın
oğlunun nikah töreni ve Kayseri Ticaret Odası’nın düzenlediği 120. Onur Yılı programına
katılmak için Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Başkan
Erkinbeğ Uygurtük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kayseri’de yaşayan Uygur Türkleri ile ilgili
bilgi vererek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Malezya ve Tayland’da esir olan Uygur
Türklerinin Türkiye’ye gelmeleri konusunda verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, şunları söyledi: “ Türkiye’de yaşayan Uygur Türklerine başta devletimiz olmak
üzere aziz Türk Milletimiz her zaman sahip çıktı ve maddi-manevi desteklerini esirgemedi.
Ne kadar teşekkür etsek azdır. Kayseri özelinde de Valimiz, Belediye Başkanlarımız ve sivil
toplum kuruluşlarımız da ne zaman başımız sıkışsa hep yanımızda oldu. İnşallah Doğu
Türkistan davamız duyarlı Türk milletimiz olduğu sürece hiçbir zaman sahipsiz
kalmayacaktır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16305.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan
çalışmalarda 10 gram bonzai maddesi ile 108 adet extacy tablet ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele
Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı
öğrenilen O. C.’nin evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 10,13 gram bonzai maddesi ile
108 adet extacy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan O. C., yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece ‘Uyuşturucu
Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16306.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Başkan Çelik bazı STK'larla görüştü
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kendisini ziyaret eden bazı sivil toplum
kuruluşları ile bir süre görüştü. Ziyarete gelen Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi Başkan
Mustafa Çelik'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tablosunu hediye etti.
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Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Oğuz, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Oğuz, ziyarette Başkan Çelik'e dergilerinin
plaketini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bir tablosunu takdim etti. Mehmet Oğuz,
Başkan Çelik'e gittikleri her ilde Kayseri'nin belediyecilik modelinin konuşulduğunu söyledi.
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ve şube yöneticileri de Başkan
Mustafa Çelik'i ziyaret etti. İç Anadolu Bölgesi kadın buluşmasını Kayseri'de yapmak
istediklerini ifade eden Uzunlu, 25-26 Mart tarihlerinde yapacakları toplantı için Başkan
Çelik'ten destek istedi ve "İç Anadolu'daki kadın derneklerine Kayseri'nin ev sahipliğini
göstermek istiyoruz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bir grup somun ekmek
fırıncıları ile de bir süre görüştü. Fırıncılar Başkan Çelik'ten bazı taleplerde bulundular. Öte

yandan Hak İş'e bağlı Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da Başkan
Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16307.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Melikgazi ilçesi mahalle yönetimini topladı
AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı, Mahalle Yönetim Kurulu Ocak Ayı Toplantısını
gerçekleştirdi. AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı tarafından, Melikgazi ilçesine bağlı,
Küçükmustafa, Çorakçılar ve Aydınlıkevler mahalle temsilcileri ve yönetimlerinin katılımı
ile, Ocak Ayı Mahalle Yönetim Kurulu toplantısını yaptı.
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İl binasında yapılan toplantıya, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi
Yaşar Karayel, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Melikgazi İlçe Başkanı Sami
Kadıoğlu, Melikgazi İlçe Başkan Yardımcısı ve Mahalle Koordinatörü Musa Varkara,
Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Erhan Köklü, Küçükmustafa, Çorakçılar ve Aydınlıkevler
mahallesi temsilcileri ve yönetimleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasının yapan, Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, teşkilat olarak
ne kadar bir araya gelinir ve bir bütün oluşturulursa, bulunulan noktanın çok çok üstünde yer
alacaklarını ifade ederek, " Melikgazi ilçe teşkilatı olarak ilk göreve geldiğimiz yüzde 70 gibi
bir hedef belirlemiştik. Ama, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 67 gibi bir oy aldık. Biz teşkilat
olarak, bu şekilde hareket ettiğimiz taktirde yüzde 70 oranını geçeriz. Bu oranı geçmemiz için
hiç bir neden yok. Teşkilat olarak üzerimize düşen her türlü görev ve sorumlulukları yerine
getirdiğimiz düşüncesindeyim" dedi.
AK parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de, teşkilatlar olarak, bu davaya önem verenler
sayesinde ayakta kalmaya devam edeceklerini belirterek, "Göreve geleli bir yıl olmasına
rağmen 2 büyük seçim atlattık. 2 büyük seçim çalışmasının ardından da, tüm birimlerimizi
seçim ortamından çıkararak, teşkilatlarımızı biraz daha rahatlatmak için kendi iş bölümlerine
döndüreceğimiz bir sisteme geçmemiz lazım. Bu sistem içinde Genel Merkezimizin ve
teşkilatımızın çalışmaları düzenli bir şekilde sürüyor." ifadelerine yer verdi.
Son olarak konuşan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Yaşar Karayel
ise, bu ülkenin sorunlarının ve sıkıntılarının AK Parti sayesinde çözüldüğünü dile getirerek,
şunları söyledi:
" Eğer teşkilatlarımız ve onların gayreti olmazsa, mahallelerimizdeki sandıklarımız milli
iradenin güvencesi altında olmazsa, ülkenin idaresi de milli iradenin elinde olmaz. Onun için
milli irade her şeyin üzerindedir ve sizlerin ellerinde bu ülke yükselmeye devam edecektir.
Onun için AK Parti teşkilatları diri, samimi ve gayretli bir şekilde sandık birimlerimizden,
mahallelerimize, il teşkilatına kadar örgütlenmesini çok güçlü bir şekilde sürdürüyor. Ülkenin
kaderine hep birlikte hükmediyoruz. Türkiye iyi günlere doğru ilerliyor.

Terör belasından da ülkeyi kesinlikle kurtaracağız. Bizle ülkemiz, milletimiz ve devletimiz
için varız. Bu ülkenin topraklarına, değerlerimize, inancımıza, bayrağımıza ve ezanımıza
sahip çıkıyorsak, ülkemizin birliğine sahip çıkıyorsak, ülkemizin geleceğine sahip çıkıyoruz.
Onun için kesinlikle teröre taviz vermeden, sonuna kadar gidilecek. Devlete ve millete silah
doğrultan kim varsa, ya bu ülkenin dışına çıkacaklar, yada bizler onları bu ülkenin dışına
çıkaracağız. Eline silah alanları temizleyeceğiz. Bu konudan emin olun. Hepinize bu
toplantıya katıldığınız için teşekkür ederim."
Konuşmaların ardından, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16308.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

İyilikte Yarışan Sınıflar
İncesu Belediyesi, 'İyilikte Yarışan Sınıflar' projesine katkıda bulunmak için Milli Eğitim
Müdürlüğü ile birlikte toplantı yaptı.
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Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnsani Yardım Derneğinin birlikte yürüttüğü İyilikte Yarışan
Sınıflar Projesi kapsamında, yetim çocuklara yardım etmek için her okulda her sınıfa kumbara
koydu. Toplanan paraları Türkiye'de yaşayan tüm yetim çocuklara ulaştırılıyor. Bu proje
kapsamında İncesu Milli Eğitim Müdürü Mehmet İmir, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya
Karayol'u makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi. İncesu Belediye Başkanı
Zekeriya Karayol, "Bugüne kadar okullara ve eğitime sürekli destek verdik" dedi.
Başkan Karayol, "Okullara mini futbol sahaları, basketbol sahaları, okulların çevre
düzenlemelerini, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için kitap dağıtımı yaptık
ve temizlik malzemeleri dağıttık. Bu projede de elimizden gelen maddi manevi tüm desteği
sağlayacağız. İnşallah yapmış olduğumuz bu hizmetlerle öğrencilere bizde katkıda bulunarak
ilçemizdeki ve ülkemizdeki çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmesini sağlarız" ifadesinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16309.html
Erişim Tarihi: 03.02.2016

Bitkisel atık yağ toplamada önemli artış
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bitkisel atık yağ toplanma sistemine dahil
edilen işletme ve hanelerden ülke genelinde 2014 yılında 36 bin ton toplanırken 2015 yılında
bu rakamın yaklaşık 55 bin tona ulaştığını söyledi.
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2010 yılından 2015 yılına kadar Melikgazi ilçesinden toplamda 250 ton bitkisel atık yağ
toplandığını, 2015 yıl sonundaki toplama miktarının, 2010 yılına göre yüzdelik artışın büyük
fazlalık gösterdiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Çevre duyarlığı ve geri dönüşüm
tamamen eğitim odaklı bir olgudur. Halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme de ne kadar başarılı
iseniz o derece atıkları verimli bir şekilde toplarsınız. Bu neden ile Melikgazi Belediyesi
olarak atıkların toplanılmasında eğitime büyük önem veriyoruz. Yıllar itibari ile atık yağ
toplamada büyük artış göstermektedir. Bu bilinçlendikçe toplanan yağ miktarı da artacaktır.
Ülke genelinde toplanan 300 ton atık yağın % 95 kanalizasyon ile denizleri ve akarsuları
kirletmektedir. Yaklaşık % 5 geri kazanılmaktadır” dedi.
Geri kazanılan atık yemek yağlarının yemlik yağ, biyodizel ve biyoelektrik üretildiğini ifade
eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesine bakıldığından 2015 yılında yaklaşık 55
ton toplayarak, Kayseri ilindeki bitkisel atık yağ toplanan miktarının büyük bir kısmını
oluşturduğunu kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde sanayi bölgesi ve büyük yemekhane
firmalarının olmasının bir kazanç olduğunu bu rakamların bitkisel atık yağ konusunda halkın
artan bilinç seviyesini ve duyarlılığını gösterdiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16310.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

FİTUR 2016'nın gözdesi Erciyes
Erciyes, Güney Avrupa'nın en büyük Seyahat ve Turizm Fuarı olan İspanya'daki FİTUR
2016'da tanıtıldı. Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal da Erciyes Standını
ziyaret etti.
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Bölgesinin en büyük kitle turizm fuarı olan FİTUR 2016 Turizm Fuarında, Dünyanın önemli
Kış Turizm Merkezlerinden biri olan Erciyes Turizm ve Kayak Merkezi standı da yer aldı.
Erciyes Standı turizmcilerin adeta akınına uğradı. İspanya'da 36 yıldan bu yana düzenlenen ve
ortalama her yıl 220 bin kişi tarafından ziyaret edilen fuardaki Erciyes Standında, Erciyes
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. MuCahid Cıngı tur operatörleri, sektör temsilcileri ve
ziyaretçilere Erciyes'teki turizm faaliyetlerini anlattı.
Turizmcilerin yoğun ilgi gösterdiği Erciyes standını, fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı
Mahir Ünal'da ziyaret etti. Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid
Cıngı Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'a Erciyes'teki tesisler ve turizm faaliyetleri
hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16311.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Her şehit haberi geldiğinde yıkılıyoruz
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde terör örgütü ile girilen çatışmada 5 şehit verilmesinin
ardından yaptığı açıklamada; artık terörün kökünün kazınmasını, polis ve askerin arkasında
durarak onlara destek verilmesini istedi.
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Dün Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasında çıkan
çatışmada 5 şehidin verilmesinin ardından açıklama yapan Dernek Başkanı Ali Yavuz, her
şehit haberi geldiğinde yıkıldıklarını, artık terör örgütünün kökünün kazınması gerektiğini
söyledi. Yavuz; “Dün Diyarbakır’dan gelen acı haberle bir kez daha yıkıldık. Sur’da 5

şehidimizin haberini aldık. 5 şehit haberi ile birlikte bir kez daha yüreğimiz dağlandı. Her
şehit haberi geldiğinde yıkılıyoruz. Psikolojimiz bozuluyor her gün şehit haberi geldiğinde,
yıkılıyoruz. Biran önce bu terörün bitirilmesi, teröre destek verenlerin kökünün kazınması;
polisimizin, askerimizin arkasında dimdik durarak onlara destek verilmesini istiyoruz. Bütün
siyasilerimizin, askerimizin arkasında dimdik durup onlara destek vermelerini istiyoruz,
köstek olmalarını değil” dedi.
“BİZ BU VATAN İÇİN CANLARIMIZI KARŞILIKSIZ VERİRKEN, SİZ DEVLETTEN
ALDIĞINIZ PARALARI RAHATLIKLA YİYORDUNUZ”
Geçtiğimiz günlerde terör örgütüne destek verici bildiri yayınlayan akademisyenlere de sert
tepki gösteren Yavuz; terör örgütü mensupları ve onlara destek verenlere hak ettiği cezaların
verilmesini istedi. Yavuz; “Malum bir grup akademisyen bildiri yayınladı ve terör örgütüne
desteklerini belirttiler. Biz bu vatan için karşılıksız bedel öderken, terör örgütüne destek veren
kravatlı teröristlere şunu söylemek istiyorum. Biz bu vatan için canlarımızı karşılıksız
verirken, siz devletten aldığınız paraları rahatlıkla yiyordunuz. Bu yaşamınızın rahatlığını
polisimiz, askerimiz sağlıyordu. Bunun bedelinin bu olmaması gerekirdi. Polisimizin,
askerimizin yanlarında olmaları gerekirken, maalesef terör örgütünden yana oldular. Biz
devlet olarak şunun yapılmasını istiyoruz. Bunlara hak ettikleri cezaların verilmesini
istiyoruz, devlet memuriyetinden atılmasını istiyoruz, meclisimizde bulunan ve terör
örgütünün sözcülüğünü yapanların dokunulmazlıklarının kaldırılarak hak ettikleri cezalara
çarptırılmalarını istiyoruz. Terör örgütünün destekçiliğini yapan milletvekillerinin
dokunulmazlık zırhına bürünerek terör örgütüne mücadele veren polisimizin, askerimizin
önüne tuzak kuruyorlar, barikat kurarak operasyon yapmalarını engelliyorlar. Bunların polis
ve askerimize yetki verilerek milletvekili de olsalar onlara hak ettikleri muamelenin
gösterilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16312.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

MAZLUMDER Hak Ve Adalet Mücadelesinde
25 Yılını Doldurdu
MAZLUMDER dün itibariyle kuruluşunu 25. yıldönümüne girdi. Yıldönümü ile ilgili
açıklama yapan Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, “Devlet ve devlet altı tüm örgütlerden,
siyasal parti ve gruplardan bağımsız çalışmayı benimsemiş bir insan hakları örgütü olan
MAZLUMDER, insan haklarını hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlar için çifte standartsız
bir temelde savunmaya kararlı bir grup insanın ortak girişimi olarak 28 Ocak 1991 yılında
kuruldu.” İfadelerine yer verdi.
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Zalime karşı, mazlumdan yana…

Yazılı yapılan açıklamada Taş, “Dönemin sosyal ve siyasal şartlarının zorluğunun farkında
olarak, inanç ve kimlik temelli sorunlar başta olmak üzere, toplumsal adaleti ve barışı
zora sokan birçok hak ihlal alan ve aktörleriyle mücadele etme ihtiyaç ve sorumluluğunu adil
şahitlik bilinciyle harmanlayarak yola çıktı.
Türkiye’de ve Dünyada özgün insan hakları mücadelesi yürütmeyi hedefleyen ve bu yapısıyla
İslam dünyasında tek olma özelliğini de taşıyan MAZLUMDER, Müslüman kimliği ile ön
plana çıkmış vicdan sahipleri tarafından uzunca bir süre yürütülen istişareler neticesinde inşa
edilmiş “Erdemliler İttifakı” olarak tanımlanabilir bir hareketin adı olmuştur.
Bu değerlerden hareketle, MAZLUMDER; insan haklarını, insan haysiyetiyle ve adalet
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, siyasal, ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik,
kültürel ve fiili her türlü girişimi insan hakları ihlali ve "zulüm" olarak görmüştür. Bu amaç
etrafında zulme uğrayan başta insan olmak üzere bütün varlıkların doğalarının korunması
amacıyla mücadeleyi vermeyi kuruluş amacı olarak belirlemiştir.
Çalışma zemininde, İlahi ve evrensel değerlerin inşa ettiği ortak hukuku, bozulmamış insan
fıtratını esas alan MAZLUMDER, bu mücadelede kullandığı üslup, usul ve dilini de elinden
geldiği ölçüde bu referanslarla inşa etmeye çalışmıştır. Bu çabaları “Kim Olursa Olsun Zalime
Karşı Kim Olursa Olsun Mazlumdan Yana Olma” düsturuyla, zalimin ve mazlumun kimlik ve
statüsünden bağımsız olarak hakkın yanında olma önceliğine odaklanmayı elzem görerek
sürdürmeye çalışmıştır” ifadelerine yer verdi.
Emeği geçen herkese teşekkürler
Üye tabanlı olmayı ve gönüllü sorumluluğu, hayrın ve infak bilincinin yaygınlaştırılması için
önemli gördüklerini kaydeden Taş, sözlerini şöyle sürdürdü “Tabanımızla sürdürdüğümüz
dinamik ilişkiyi, “Bir de sizlerden iyiliğe çağıran, doğruyu emreden, kötülükten alıkoyan önde
giden bir topluluk bulunsun, İşte başarıya erecek olanlar, onlardır.” İlahı kelamından bağımsız
düşünmedik.
Yine üye ve gönüldaşlarımızla kurduğumuz sorumluluk ve dayanışma öncelikli ilişki,
bizi devletlerden ya da bir takım politik organizasyonlardan fon kullanmak zorunda
bırakmadı; insan hakları mücadelemizin ticarileştirilmesine engel oldu. Ve insan hakları
mücadelesini yürüten mensuplarımızın bir vesayet ve patronaj altına girmesine izin vermedi.
Kuruluş aşamalarından bu güne kadar, MAZLUMDER çatısı altında binlerce insanın
tecrübe, emek ve her türlü fedakârlıklarıyla verilen hak ve adalet mücadelesi 28
Ocak 2016 tarihi itibariyle 25. Yılını dolduruyor.
MAZLUMDER’ in kuruluşundan bu yana kadar üyemiz olsun olmasın, zerre kadar emeği
geçen herkese, çalışanlarına, üyelerine, destekçilerine, her zaman yerinde eleştirileriyle katkı
sunan dostlara, 25 yıl boyunca birçok eylem ve etkinliğe birlikte imza attığımız sivil toplum
örgütlerine, insan hakları aktivistlerine teşekkür ediyoruz.
MAZLUMDER hareketi içinde yer alan, konjoktürel süreçlerin dayattığı başta siyasal iktidar
olmak üzere, her türlü iktidar aygıtının oluşturduğu olumsuzluklara, ekonomik zorlukların
yanı sıra bir çok zorluklara ve cefalara karşı sabırla, vakarla, fedakârlıkla durarak mücadele
zeminini tahkim eden, tüm baskılara rağmen; iyiliği yaygınlaştırmaya, kötülüğe engel olmaya
çalışan fedakâr, cefakâr tüm MAZLUMDER ailesine teşekkür ediyoruz.
Bu mücadelenin zorlu süreçlerinde, omuz omuza olduğumuz ve şu anda aramızda olmayan
hakkın rahmetine kavuşmuş yol arkadaşlarımıza da bu vesileyle bir kez daha rahmet
diliyoruz”
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16313.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Ulaşıma zam talebi
Kayseri Otobüsçüleri Esnafı Odası Başkan ve yöneticileri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'i ziyaret ederek otobüs biletlerine zam yapılması talebinde bulundular.
Otobüsçü esnafı girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle zammın kaçınılmaz hale geldiğini
belirttiler.
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Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Otobüsçüleri Esnafı Odası
Başkanı Ahmet Erkan ve oda yöneticileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i
ziyaret etti. Ziyarette, asgari ücret, doğalgaz fiyatları gibi girdi maliyetlerinin arttığı
belirtilerek Başkan Çelik'ten otobüs biletlerine zam yapılması talep edildi.
Kayseri Otobüsçüleri Esnafı Odası Başkanı Ahmet Erkan, 2014 yılı Haziran ayından bu yana
zam yapılmadığını belirterek, girdi maliyetleriyle ilgili Başkan Mustafa Çelik'e bilgiler verdi.
Karşılıklı görüşmelerin ardından maliyetlerin arttığının bir gerçek olduğunu dile getiren
Başkan Çelik, ulaşımın, halkın günlük aldığı bir hizmet olduğunu ifade ederek bu konuda
duyarlı olmak zorunda olduklarını söyledi. Kamunun, kamuoyunun ve esnafın hakkını
gözetecek bir ayarlama yapmak gerektiğini belirten Başkan Çelik, bu konuda bir çalışma
yapacaklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16314.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Ahmet Doğan’ın Köşk’teki ilk ziyaretçileri
Başbakanlık Başdanışmanlığına atanan 25. Dönem Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan
Çankaya Köşkü’ndeki odasında çalışmalara başladı. Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu
başdanışman olarak görev yapacak olan Doğan’ın ilk ziyaretçileri Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile gazetemizin imtiyaz sahibi ve İlim
yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş oldu. Samimi bir havada geçen ziyaret
esnasında Kayseri’nin sorunları görüşüldü.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16315.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Osmanlı haftasına Mehterli açılış
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 717’incı yıldönümü nedeniyle Kayseri AK Parti Gençlik
Kolları tarafından sergi açılışı yapıldı.
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Kayseri Hunat Hatun Medresesi’nde gerçekleştirilen açılış öncesinde Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Mehter Takımının gösterisine halk tarafından büyük ilgi gösterildi.
Açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Tevfik
Kürtüncü “Kayseri İl Gençlik Kolları olarak ecdadımızın şanlı tarihindeki her olayı
damarlarımızda hissediyor, siyasi ve özel hayatımızda her zaman Osmanlı’yı örnek almaya
gayret gösteriyoruz” dedi.
Konuşmasına serginin içeriği hakkında bilgi vererek devam eden Kürtüncü “Sergimiz
süresince Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 717.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında halkımız
ebru sanatı, hat sanatları, ney ve musiki dinletileri, padişahlarımızın hayatları, önemli savaşlar
ve antlaşmalar ve daha birçok Osmanlı izlerini yakından müşahede etmiş olacaktır.
Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz” diyerek sözlerini bitirdi. Açılışın ardından
konuklara Osmanlı lokumu ikram edildi.
Haber –Fotoğraf
Seda Fırın-Ahmet Ceylan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16316.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Kurşunlu Camilerini Kardeş Kılalım
TV programcısı ve yapımcısı Mehmet Toprak, Kayseri’de verdiği konferansta Diyarbakır’da
PKK terör örgütü tarafından yakılan ‘Kurşunlu Camii’nin, ‘Çukur Siyasetine’ dur demek için
Kayseri’deki ‘Kurşunlu’ camisi ile kardeş kılınması teklifinde bulundu.
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Kardeşliğimize yapılan bilinçli bir saldırı Program yapımcısı Mehmet Toprak, aynı zamanda
gazetemizin de yazarı olan Yeni Akit Gazetesi Yazarı Hacı Yakışıklı ve Milat Gazetesi

Ankara Temsilcisi Bayram Zilan hafta başında Kayseri’ye gelerek ‘Sosyal Medya’nın etkileri
üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleşen söyleşide Doğu ve
Güneydoğu’da devam eden terör olayları da konuşuldu. Diyarbakır’da yakılan tarihi Kurşunlu
Camii’nin de gündeme geldiği konferansta yapımcı Mehmet Toprak Diyarbakır’da PKK terör
örgütünün Kurşunlu Camii’ni hedef alma sebebinin Türk-Kürt kardeşliğine yapılan bilinçli bir
salıdır olduğunu söyledi. Toprak, Diyarbakır’daki Kurşunlu Camii ile Kayseri’deki Kurşunlu
Camii’nin kardeş ilan edilip, Diyarbakır’da yakılan Kurşunlu Camii’nin da Kayserili
hayırseverler tarafından yapılması teklifinde bulundu. Yapılacak bu hizmetin terör örgütüne
verilecek en güzel cevap olacağını söyleyen Toprak, “Diyarbakır’daki Kurşunlu Camii TürkKürt kardeşliğinin İslam üzerine kardeşliğinin simgesidir” dedi. Diyarbakır’daki Kurşunlu
Camii’nin tarihi Fatihpaşa Cami de denilmektedir. 1516-1520 yılları arasında şehrin ilk
Osmanlı valisi Diyarbakırlı Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. İlk Osmanlı eseridir. Duvarları çok güzel Osmanlı çinileri ile kaplıdır. Mihrabı ve minberi görkemli bir sanat
yapıtı olan caminin ayrıntıları Selçuklu tarzındadır. Cumhuriyet devrinde onarılan caminin
yanında bir de türbe vardır. Daha önce çok geniş olan cami avlusu doksanların ortasında
bölünmüştür. Cami bünyesinde bir kûmbette bulunmaktadır. Kayseri’deki Kurşunlu
Camii’nin tarihi Kurşunlu Camii, Mimar Sinan tarafından Kayseri'de inşa edilen iki camiden
biridir. Caminin bir Kayserili olan Mimar Sinan tarafından inşa edilmesi yapıya farklı bir
anlam katmaktadır. Kurşunlu Camii, klasik dönem Osmanlı mimarisinin Kayseri’deki özgün
eserlerinden biridir. 16. yüzyıl mimari karakterini taşıyan tek kubbeli, tek minareli, son
cemaat mahalli çift revaklı bir camidir. Kubbesinin kurşunla kaplı olmasından dolayı halk
arasında 'Kurşunlu Cami” olarak bilinir. Haber: Bünyamin Gültekin (özel haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16317.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Şeker, Kayseri ekonomisinin cansuyu olmaya
devam ediyor
Hüseyin Akay başkanlığında adeta küllerinden yeniden doğan Kayseri Şeker, bölge
ekonomisine ve çiftçisine kazandırmaya devam ediyor. Şeker, son olarak 890 Milyon TL’lik
cirodan 505 Milyon TL’sini yani en büyük payı çiftçiye dağıttı. Borçlarını bitiren ve yatırıma
geçen Şeker’in başarısı gerçekleşen üst düzey ziyaretlerde de takdir ile karşılandı.

29 Ocak 2016 Cuma 12:45

Türkiye’de bir ilke daha imza attı
Pancar çiftçisini ihya eden Kayseri Şeker, pancar bedellerini pancar tesliminden bir ay sonra
20 Ocak’ta para kasası ile teslim ederek Türkiye’de bir ilke imza attı.
2015-2016 kampanya döneminde Kayseri Şeker Fabrikasına 8.816 pancar çiftçisi tarafından
yatırılan 2.412.694 bin ton pancar bedelinin 505 Milyon 843 Bin 945 TL olduğu açıklandı.

Kayseri Şeker ile sözleşme yaparak pancar ekip teslim eden pancar çiftçilerine tohum, gübre,
mazot desteği ile pancar ekimi, sulama, çapa ve söküm avansları dahil olmak üzere 8 aylık
süre içerisinde 337 Milyon TL ödenmiş olup 20 Ocakta ise pancar bedellerinden kalan 168
milyon TL’nin ödemesi yapıldı.
2015-2016 kampanya dönemi pancar bedelleri, Pancar tarımını teşvik ve pancar çiftçisinin
bulundukları bölgelerin ekonomilerine katkıları, pancar verimi ve kalitesi en yüksek oluşuna
göre bölgesinde en fazla para alan 12 pancar çiftçisine Kayseri Şeker yöneticileri tarafından
para kasaları ile teslim edildi.
Çiftçinin itibarı artıyor
Kayseri Şeker’in 2015-2016 Kampanya döneminde pancar bedellerini pancar tesliminden bir
ay sonra 20 Ocak’ta dağıtmasının öncelikle Pancar çiftçilerini memnun etmesinin yanında,
esnaf ve ilgili Sivil toplum Kuruluşları, Siyasiler tarafından yakından izleniyor olması Kayseri
Şeker yöneticilerini de memnun etti.
Öte yandan Kayseri Şeker’in çiftçinin itibarını artırıcı uygulamalarının Kayseri şeker ekim
alanı dışındaki bölgelerin pancar yetiştiricileri için de beğeni ile takip ediliyor.
Banka şubesi, çiftçinin ayağına götürüldü
Kayseri Şeker’de çiftçinin hakkını alnının teri kurumadan verilmek üzere başlatılan girişimler
çiftçiler tarafından büyük beğeni topladı. Çiftçinin itibarını artırıcı girişimlere bir yenisi daha
eklenerek Kayseri Şeker çiftçisinin pancar parasını ödemek için banka şubesi tır ile ilçeye
taşındı. Çiftçinin parasını ödeyecek olan bankanın ilçede şubesinin olmamasına da çözüm
bulunarak özel izin ile ilgili banka seyyar şube izni alarak bankayı TIR’a yükleyip pancar
paralarını çiftçinin ayağında dağıttı.
Çiftçi lisanslı depoculuk ile tanıştırıldı
Lisanslı depoculuk sistemiyle;
*Sağlıklı ve güvenli ortamda depolama
*Standartlara göre sınıf ve kalite tasnifi
*Ürün senedi ile ticarette kolaylık
*Ürün senedine karşılık kredi kullanma
*Ürünleri gerçek değerinden pazarlama
*Vergi muafiyeti
*Kira desteği imkânı verilmektedir.
Lisanslı depoculuk ne sağlar?
*Hasat döneminde ürün fiyatının düşmesini önler
*Çiftçiler ile ürün sahipleri, lisanslı depolara bıraktıkları ürünler karşılığında bankalardan
kredi sağlar.
*Tarım ürünlerinde kalite ve standardın belirlenmesini sağlar.
*Tarım ürünlerinde üreticiler açısından kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye
masrafları en aza indirilmiş istikrarlı ve daha yüksek bir gelir elde edilmesini sağlar.
*Yatırımcılar için dövize, altına, hisse senedine, faize alternatif yeni bir yatırım aracı sağlar.
*Tüccar ve sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı
sağlanmış ürünlerin kolayca teminini sağlar.
*Tarım ürünlerinin, fiziki mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın ürün
senetleri veya elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaretinin yapılmasını sağlar.
*Ürünlerin sigortalı olarak depolarda muhafaza edilmesini sağlar.
200 Milyon TL'den fazla faiz ödendi
Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikasına 5 senede 56
milyon TL yatırım yapılmasına öncülük etti. Bunun dışında 5 senede 200 milyondan TL'den
fazla faiz ödedi.
Şeker, 2011 yılında İhaleye çıktığı halde firmaların teklif veremediği ve teminat istediği
dönemde Başkan Akay, şahsi kefalet vererek o gübre gelmesini sağladı. O gübre gelmeseydi

çiftçinin pancar ekmesi mümkün değildi. Çiftçiler de pancar ekmeyince bankalarında Kayseri
Şeker’e kredi vermesi mümkün değildi. 5 YIL sonra ise Şeker, Kayseri’de vergi rekortmeni.
Türkiye genelinde de ciroda 100 büyük firma arasına girerek 97. oldu. Kârlılıkta ise 38.
olmayı başardı.
Gerçekleşen ziyaretlerde bu başarı takdir edildi
Hüseyin Akay Başkanlığı’nda büyük bir atılım gerçekleştiren Kayseri Şeker’i gelen birçok
önemli ziyaretçi de bu başarı ile ilgili takdirlerini iletti.
Ak Parti İl Başkanı Özden: ‘Şeker’i rekortmen yaptığınızdan dolayı teşekkür ederim’
Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve İl yöneticileri tarafından Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın makamında gerçekleşen ziyarette
Akay’a başarılarından dolayı teşekkür edildi. Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden
Hüseyin Akay’a “Şeker’i rekortmen yaptığınızdan ve bu dönemde pancar parasını en erken
ödeyen kuruluş kendi şeker fabrikamız olduğu için hem sizleri ziyaret etmek hem de teşekkür
etmek için buradayız. Allah mahcup etmesin başarılı çalışmaların devamını da bekliyoruz”
dedi.
AK Parti MKYK Üyesi Karayel: Çiftçilerin alın teri kurumadan ödeme yapıldığı için
teşekkür ederim
Kayseri şeker yönetimine çiftçilerin alın teri kurumadan ödeme yaptıkları için teşekkür eden
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Yaşar Karayel ise,” Bu sene
bereketli bir kampanya dönemi geçiren Kayseri Şeker, Türkiye deki şeker fabrikaları
içerisinde kendisine verilen kotadan daha fazla üreten tek fabrika oldu. Kayseri şeker,
geçmişte sıkıntıya düşmüş ve şimdi ise çiftçisine en erken zamanda parasını ödeyebilen bir
kuruluş haline gelmiştir. Kayseri Şeker’in kurmuş oldukları lisanslı depoculuk programı ve
planlaması da tüm Türkiye’ye örnek olacak bir proje. Özellikle 80 bin çiftçimizin 15-20 bini
fiili olarak çiftçilikle uğraşıyor. Hem Kayserimize hem insanlarımıza büyük katkılar
sağlıyorlar. Bu vesile ile ziraat odası başkanlarımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür
ediyorum. Kayseri Şeker Fabrikasına da Sayın Başkan başta olmak üzere diğer yöneticilerine
de teşekkür ediyorum. Şehrimize ve tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” şeklinde takdirlerini
belirtti.
Ziraat Odaları Başkanları adına Abdulkadir Güneş: Çok şükür pancardan kâr ediyoruz
Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Oda Başkanı Abdulkadir
Güneş, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami
Nalbant, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, Sarız Ziraat Odası Başkanı Mehmet
Erkek, Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Burhan Akdoğan, Felahiye Ziraat Odası Başkanı
Mehmet Kuzugüden, Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan Kayseri Şeker’e
gerçekleştirdikleri ziyarette Pancar paralarını erken ödemesinden dolayı çiftçiler ve oda
üyeleri adına Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a teşekkür
ettiler. Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Oda Başkanı
Abdulkadir Güneş de Ziraat Odaları Başkanları adına yaptığı konuşmasında şunlara söyledi,
“Bugün burada ziyaretimizin amacı ocak ayında ödenen pancar parası ile ilgili bir teşekkür
ziyaretiydi. Türkiye de ki en yüksek pancar fiyatını değerli Başkanımız Hüseyin Akay
açıkladı ton başı 190 TL devlet artı 10 TL ilave olarak fabrika verdi. Zaten şeker fabrikasının
nerden nerelere geldiğini çiftçimizde biliyor. Kamuoyu da biliyor, oda başkanlarımızda
biliyor. Çok şükür şeker fabrikamız altın çağını yaşıyor. Evvelden paramızı alabilecek miyiz
deyip tereddüt eden çiftçilerimiz şimdi kota verin pancar ekelim diye geliyorlar. Çok şükür
biz bundan çok memnunuz. Bu çiftçimizin aldığı şeker parası anasının ak sütü kadar helal.
Biz 78 milyon nüfusu doyuruyoruz. Çok şükür pancardan kar ediyoruz. Lisanslı depoculuktan
dolayı da başkanım diğer ürünlere önem veriyor. O yüzden çiftçi ve oda başkanları olarak hep
iyi yönettiği için, iyi hizmet ettiği için ve çiftçilere değer verdiği için biz bundan dolayı

tarafız. İyiden yana tarafız. Taraf olmaya da devam edeceğiz. Başkanıma başarılar diliyorum.
Allah’ım birlik ve beraberliğimizi bozmasın.”
Cumhurbaşkanı ve Başbakan Kayseri Şeker heyetiyle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ekonomi
Bakanı Mustafa Elitaş’ın oğlu Osman Hakan Elitaş’ın 24 Ocak 2016 Pazar günü Kayseri
Filamingo düğün salonunda yapılan düğün töreninde, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir
Güneş ile birlikte gerçekleşen sıcak ve samimi sohbetleri objektiflere yansıdı.
Başkan Akay ayrıca; Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile de bir araya
gelerek ikili görüşmelerde bulundu.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16319.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Kayseri sucuğu ile güne başlıyorum
Gazetemizin dedemin Fişi’ filminde Kayseri esnafının ve sucuğunun kötülenmesi ile ilgili
gündeme getirdiği haber yerel ve ulusal basında büyük yankı uyandırdı. Haberimizle ilgili
Cihan Haber Ajansı Muhabirine konuşan ‘Dedemin Fişi’ filminde Kayserili tüccar 'Vecdi'
karakterini canlandıran Onur Atilla, “Kayseri sucuğunu aşağılamam mümkün değil. Sucuk
benim için her şey” dedi.

29 Ocak 2016 Cuma 13:00

Filimde "Kayseri sucuğu kötüleniyor" iddiasına cevap veren, Kayserili tüccar 'Vecdi'
karakterini canlandıran Onur Atilla, "Basında birkaç gündür haberler çıkıyor. Kayseri esnafı
ve halkı filmde yer alan sahnelerden dolayı bize kızmış galiba. Filmde benim oynadığım
Kayserili Vecdi karakterinin Kayseri sucuğunu kötülediği yönünde bir algı yaratılmaya
çalışılıyor. Fakat en başta benim Kayseri sucuğunu aşağılamam mümkün değil. Sucuk benim
için her şey. Hele ki Kayseri sucuğu, mutfağı, pastırması ve mantısı benim için çok önemli.
İnsanlar sabah çayla, kahveyle güne başlar; ben Kayseri sucuğu ile güne başlıyorum"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16320.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Kayseri’nin imajına kimse zarar veremez
Geçtiğimiz günlerde vizyona giren ancak Kayserililerden tepki toplayan “Dedemin Fişi” adlı
komedi filmine bir tepkide Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf
Halaçoğlu’ndan geldi. Filmin Kayseri imajına zarar verdiğini dile getiren Halaçoğlu; “Yapılan
şey asla kabul edilebilecek bir şey değil” dedi.

29 Ocak 2016 Cuma 13:05

İlk kez gazetemiz sütunlarından duyurduğumuz “Dedemin fişi” adlı filmde geçen sucuk
sahneleri sonrasında Vali Orhan Düzgün’ün talimatı sonrasında Ticaret Borsası tarafından
dava açılacağı belirtilmişti. Ticaret Odası’nın ardından Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri
Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’da filme ilişkin eleştirilerini dile getirerek; söz konusu
filmin Kayseri ticaretine zarar verdiğini söyledi.
Halaçoğlu söz konusu sahnelerin sanatla bağdaşmadığını dile getirerek şunları söyledi:
“Geçenlerde bir film vizyona girdi. Maalesef Kayseri ile ilgili çok köktü bir imaj ortaya
koydular. Bunu şiddetle reddettiğimizi belirtmek istiyorum. Vali beyde olaya el koydu.
Girişimleri son derece doğru. Bizlerde zaten bu durumu kınadığımızı belirtmiştik. Mizah
olarak bu tür meseleler dile getirilemez. Çünkü burada bir ticari mesele, bir onur meselesi
vardır. Kayserililerin aşağılanması meselesi vardır. Bunu kabul etmemiz asla mümkün
değildir.”
Haber-Foto: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16321.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Erciyes Dergisi’nin 457. sayısı yayınlandı
Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Alim Gerçel'in sahibi
olduğu Erciyes Dergisi'nin Ocak 2016 tarihli 457.sayısı yayınlandı.

29 Ocak 2016 Cuma 13:15

Bu sayının yayımlanmasıyla Erciyes Dergisi otuz dokuz yılı tamamlamış oldu. Tarih fikir
kültür sanat konularına özgün olarak yer veren dergi, son sayısında yine alanında birbirinden
önemli görüşleri okuyucularıyla buluşturdu.

Erciyes Dergisi'nin bu sayısında şair yazar R.Mithat Yılmaz ile gerçekleştirilen söyleşi de yer
aldı. Dergi'nin bu sayısında, Prof. Dr. Önder Çağıran, Celil Özen, Mesut İlkay, Hızır İrfan
Önder şiirleriyle yer alırken, Hadi Önal ve Hasan Tülüceoğlu, Prof. Dr. S. Y. Gömeç, Arş.
Gör. M. Melis Çeliktaş, Dr. Rasim Deniz, İbrahim Şaşma, Nail Tan, Abdülkadir Güler,
Harika Ufuk, Yrd. Doç. Dr. O. Çeltikçi, Dr. Shurubu Kayhan ise dergiye yazılarıyla katkıda
bulundu.
(Fatma Ural-Seda Fırın)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16322.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Develi Kaymakamı Başıbüyük,
Cumhurbaşkanı'nın selamını getirdi
Develi Kaymakamı Harun Başıbüyük Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 26 Ocak
2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği programa katıldı.

29 Ocak 2016 Cuma 17:16

Kaymakam Başıbüyük, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.
Kaymakam Başıbüyük Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Develi hakkında bilgi verdi.
Develi Kaymakamı Harun Başıbüyük, "Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme fırsatı buldum.
Develi hakkında bilgi verdim ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Develi
halkına selam ve muhabbetlerini getirdim" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16323.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 170 gram eroin ele
geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

29 Ocak 2016 Cuma 17:26

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden temin edilen yüklü
miktardaki uyuşturucu maddenin 65 plakalı iki otomobil ile batı illerine sevk edileceği bilgisi
üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Kayseri-Malatya karayolu üzerinde polisi görünce kaçmaya
çalışan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 5 kilo 170 gram eroin ele geçirildi. Olayla
ilgili olarak Ç.Ç, M.V., E.A. ve Y.V. gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda sağlık
kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16324.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Evlere şenlik festival
“Muhafazakâr kesimin ilk festivali açıldı” başlığıyla servis edilen bu haber dindarmuhafazakar çevrelerin kapitalist sisteme ne kadar eklemlendiklerinin, tüketim toplumunun
önemli bir parçası olduklarının göstergesi. “Tam evlere şenlik” bu festival haberini “hal-i pür
melalimiz”i daha iyi anlatmak adına aynen veriyoruz.

29 Ocak 2016 Cuma 17:33

Zeruj Shopping Fest zincirinin 7.si olarak düzenlenen Zeruj Outlet Village Fest', Feshane
Uluslararası Kongre ve Fuar alanında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Outlet köyü konseptiyle
muhafazakâr kesimin ilk festivali olma özelliğini taşıyan 'Zeruj Outlet Village Fest'te, kadın
ve çocuk giyiminden ayakkabıya, züccaciyeden aksesuara kadar binlerce ürün satışa
sunuluyor. 140 firmanın yer aldığı festivalde birbirinden ilginç başarı hikâyeleriyle dikkat
çeken 110 kadın girişimci, ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma imkânı buldu. Globalleşen
ve internetin hâkim olduğu dünyada ev hanımlarını, gençleri ve çocukları ortak bir platformda
bir araya getirerek keyifli vakit geçirmelerine öncülük eden Zeruj Festival Organizasyon,
düzenlediği festivallerle uzun yıllara yayılabilecek arkadaşlıklar kurarak kadınlar arası
dayanışmayı artırıyor. Zeruj Shopping Fest zincirinin 7.si olarak düzenlenen Zeruj Outlet
Village Fest'te özel indirimler, hediye çekilişleri, çocuklar için oyun oynama alanları, yüz
boyama etkinlikleri yer alıyor. Festivalin hedefleri Zeruj Outlet Village Fest organizatörü
Zehra Özkaymaz düzenlediği festivallerinin hedeflerini şöyle açıklıyor: "Düzenlediğimiz
festivaller sadece muhafazakâr kesime değil, herkese hitap ediyor. Amacımız tek çatı altında
ayırım yapmadan genci yaşlısı, kadını erkeği, yetimi öksüzü herkesin keyifli vakit geçirmesini
sağlayıp, festivalimizden güler yüzle evlerine uğurlamak. Zeruj Outlet Village Fest ise kendi
alanında bir ilk. Festivalde her birinin ayrı bir başarı hikâyesi olan 110 kadın girişimcimiz yer
alıyor. Hem göz nuru el emeği ürünlerini tanıtıyorlar, hem de başarılarını paylaşıyorlar.
Düzenlediğimiz festivaller bir alışverişi şöleni içinde geçiyor ama daha önemlisi kardeşliği,
sevgiyi ve birlikteliği vurguluyor.'' (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16325.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Kazdıkları kuyuya kendileri girecek
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından ‘Nöbetçi Vekillik’ uygulamasında bu hafta sonu
nöbet tutan Kayseri Milletvekili İsmail Tamer yaptığı açıklamada, “Kazdıkları çukurlara,
hendeklere ülkeyi yıkmak isteyen teröristler kendileri girecek dedi.
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AK Parti İl Binası’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili
İsmail Tamer terör örgütü PKK ile mücadelenin devam edeceğini söyleyerek, “Biliyorsunuz
Doğu’da yaşanan bir terör belası var. Bu bela 40 yıldan beri devam eden, son yıllar içerisinde
giderek şiddetini artıran ama son 6 ay içerisinde de çukur politikalarıyla çukur kazmakla
devlete isyan eden asilerin, teröristlerin yapmış olduğu eylemler söz konusu. Geçen hafta
itibariyle de mecliste o teröristleri destekleyen, onların sözcülüğü soyunan HDP’li vekiller
safsatalarla oyladılar, ambulanslardan bahsettiler, ambulansların gitmediğinden bahsettiler.
Böyle bir yalanı, böyle bir algı operasyonunu oluşturmaya çalıştırdılar. Bunlar hiçbir zaman
milletin kürsüsü olan mecliste herkes kendi fikrini hür iradesiyle koyabilir, fakat Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’mi yıkacak, sınırlarımızın bir karış toprağına dahi halel getirmek için
uğraşan bu insanlara da prim vermeyeceğiz. Şunu ifade etmek istiyorum, çözüm sürecinden
sonra ortaya çıkan bu tablo hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir tablodur. Şimdi kararlı bir
şekilde bunun üzerine gidiliyor, gidilmeye de devam edilecek. O kazdıkları çukurlara, o
hendeklere bu ülkeyi yıkmak isteyen teröristler kendileri girecek. Kısa bir süre içerisinde de
sonuç alınacaktır diye ümit ediyoruz” dedi.
“BÖLGE HASTANESİ 2017’NİN ORTALARINDA BİTMİŞ OLACAK”
Kente yapılacak olan Bölge Hastanesi’nin yapımının hızla devam ettiğini aktaran Tamer;
“Bugün Bölge Hastanesi’nin yapımı hızla devam ediyor. Takip de ediyoruz. Fiziki bitme
oranlarının her geçen gün daha da arttığını görüyoruz. 2017’nin ortalarında da öyle
zannediyorum ki burası bitmiş ve geçmiş olacağız” diye konuştu.
Geçen hafta gösterime giren ‘Dedemin Fişi’ isimli sinema filmine de değinen Milletvekili
Tamer; “Geçen hafta itibariyle Kayseri sucuğu ile ilgili bir film söz konusuydu. Bununla ilgili
tepkimizi koymuştuk. Onun ardından hem film yapımcısı hem de oyuncularından Kayseri
adına özür geldi. Biz bunu ifade etmek istiyoruz. Çünkü hiçbir kimsenin yapacağı sinema
olur, farklı şeyler olur ama Kayseri halkını incitecek hiçbir şeye müsaade etmeyeceğimizi
burada ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
“TÜRK HALKININ İNSANCA YÖNETİLEBİLMESİ İÇİN SİVİL ANAYASAYA
HTİYAÇ VAR”
Yeni Anayasa çalışmalarının devam ettiğini ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail
Tamer; “Türk halkının insanca yönetilebilmesi ve haklarının verilebilmesi adına sivil bir
Anayasa’ya ihtiyaç olduğunu hep söyledik.

Komisyon çalışmalarımız başladı, devam ediyor. Başkanlık sistemin, hep ifade ediyoruz. Bu
olmazsa Türkiye’nin ilerlemesiyle ilgili daha çabuk karar verilmesi ile ilgili başkanlık
sisteminin artık kaçınılmaz olduğu bir ortamda olduğumuzu ifade ediyorum” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16327.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Ete gelen zam pastırma sucuk fiyatlarını
etkilemedi
Kayseri'de, pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Eğilmez, et fiyatlarına son günlerde
yapılan zammın pastırma sucuk fiyatlarını etkilemediğini söyledi.

30 Ocak 2016 Cumartesi 13:42

Et fiyatlarına yapılan zammın pastırma sucuk fiyatlarını etkilemediğini söyleyen Mustafa
Eğilmez, "Yaklaşık 2-3 hafta kadar önce inek 19 TL, tosun da 21 TL’ye kesiliyordu. Şimdi ise
24 TL ama sürüm olmadığı için zam olacağını zannetmiyorum. Çünkü et fiyatları çok
yükseldi. Şuanda en ucuz pastırmanın fiyatı 60 TL, daha pahalısı 90 TL'dir. Sucuk 50 TL'dir.
O açıdan pastırma ve sucuğa bir artış olacağını zannetmiyorum. Talep çok olsa zam
koyarlardı fakat şuanda tam olarak pek talep yok. Talep olmadığı için bu fiyatlarda kalır"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16328.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

‘Diriliş’ Dede
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Hemşehrimiz Kemal Tekden ve Mehmet Bozdağ’ın sahibi olduğu Tekden Film’in
yapımcılığını üstlendiği ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisi 7’den 70’e ilgiyle izlenmeye devam ediyor.
Son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisi izleyen dede fotoğrafı
ise görenleri gülümsetiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16329.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Yasak duman oldu!
Şehrimizde kapalı mekanlarda sigara içme yasağına günden güne uyulmadığını üzülerek
görüyoruz. Nitekim bazı alış-veriş mekanları ile kıraathane ve kafe tarzı yerlerde tiryakilerin
çok rahat bir şekilde sigara içtikleri görülüyor. Özellikle tarihi dokusuyla gerek yöre halkının
gerekse şehir dışından gelenlerin uğrak yeri olan Kapalı Çarşı’da vatandaşların yanı sıra
esnaflar da yasağa aldırış etmeden rahatlıkla sigara içebiliyor.
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Sağlık Bakanlığı tarafından kapalı mekanlarda sigara içme yasağı getiren
"Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü” hakkındaki kanun 19 Mayıs 2008
tarihinde yürürlüğe girmişti. Uygulanmaya başladığı ilk zamanlarda tiryakiler yasağa rivayet
ederken, geçen zamanla birlikte yasağa uymamaya başladı. Şehrimizde özellikle insanların
kalabalık olduğu bazı kapalı mekanlarda sigara yasağına uyulmadığı görüldü.
Özellikle tarihi dokusuyla gerek yöre halkının gerekse şehir dışından gelenlerin uğrak yeri
olan Kapalı Çarşı’da vatandaşların yanı sıra esnaflar da yasağa aldırış etmeden sigara içiyor.
Alış-veriş merkezlerinin yanı sıra kafe tarzı yerlerde de yoğun bir şekilde yasağın ihlal
edildiği görülüyor.
Denetimler yetersiz
Yasak ile ilgili daha da kötüsü ise yetkilerin kapalı mekanlarda sigara yasağının olduğunu bile
bile duruma sessiz kalmaları ve yeterli denetimlerde bulunmamaları. Vatandaşlarda ihbarlara
gereken özenin gösterilmediği kanaati de hakim.
Kanuna göre sigara içilemeyecek alanlar
-Kamu hizmet binalarının kapalı alanları.
-Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor,
eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği
(ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanları.
-Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu
taşıma araçları.
-Okulöncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak
üzere ilk ve ortaöğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık
alanları.

Cezalar 105 TL oldu
Türkiye'de 24 milyon tiryakiyi ilgilendiren yeni cezalar, 1 Ocak 2016'dan itibaren yürürlüğe
girdi. 2015'te 100 lira olan kişisel ceza yılbaşından itibaren 105 liraya çıktı. Ancak bu cezanın
caydırıcı olmadığı ortada.
-Kapalı alanda, araçların sürücü koltuklarında, toplu taşıma araçlarında ve yolcu taşıyan
denizyolu araçlarının güvertesinde sigara içenlere: 105 TL
-Yere izmarit, paket, ağızlık ve kağıt atanlara: 63 TL
-Mevzuata uygun ve herkes tarafından görülebilecek yasal uyarı yazısı asmayanlara: Bin 766
TL
-Tütün ürünlerine benzer şeker, sakız ve oyuncak satanlara: 28 bin 720 TL'den 143 bin 608
TL'ye kadar.
-Tütün kullanımına izin veren işletmelere,
-Sigara içilen alanları koku ve duman geçişini önleyecek şekilde düzenlemeyenlere,
-Tavan, kapı ve pencereleri dışında dört tarafında sert duvar olmayanlara,
-Standartlara uygun havalandırma tertibatı olmayanlara,
-18 yaşından küçüklerin sigara içilen ortama girmesine izin verenlere: Bin 432 TL'den 7 bin
179 TL'ye kadar.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16330.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

Erkiletlioğlu’ndan Kayseri tarihine geniş bakış
Araştırmacı yazar Halit Erkiletlioğlu’nun 20 yıllık araştırmaları sonucu derleyip yazdığı
“Geniş Kayseri Tarihi” isimli kitabının ikinci baskısı yapıldı. İlk baskısı 2006 yılında tek cilt
olarak yayımlanan kitap; yeni, bulgu ve bilgiler katılarak iki cilt ve toplam bin sayfa olarak
okuyucuyla buluştu. Kendisi gibi tarih düşkünü okurlarına yeni bir müjde veren yazar
Erkiletlioğlu, geniş detaylarla Kapadokya tarihini anlatacağı 13. kitabının çalışmalarına
devam ettiğini belirtti.
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Kitabında Hititlerden Milenyuma kadar Kayseri’de yaşanan tarihi konuları belgeleriyle
anlatan Erkiletlioğlu, ortaya çıkan eserin akademisyenler ve araştırmacılar tarafından kaynak
olarak kullanıldığını söyledi.
12 yıldır Belsin Eğitim, Hizmet, Yardım ve Güzelleştirme Vakfı Başkanlığını yapan diş
hekimi Halit Erkiletlioğlu, 12. kitabı “Geniş Kayseri Tarihi”nin ikinci baskısıyla okurlarının
karşısına çıktı. Uzak tarihe olan merakı ve Kayseri sevdasının kendisine kitap yazdırdığını
dile getiren Erkiletlioğlu, 20 yıldan beri binden fazla kaynağı araştırarak “Geniş Kayseri
Tarihi” kitabını kent kültürüne kazandırdığını anlattı.

Kitap yazmak sevgi işi
Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasına değerli bir eser bıraktığını belirten Halit Erkiletlioğlu,
kitapların okuyucularla buluşma noktasında sponsorların etkili olmamasından yakınıyor.
Yazdığı 12 kitabın gelirinin tamamen Belsin Vakfı’na kaldığını belirten Erkiletlioğlu
muhabirimize şunları söyledi;
”İlk kez Kayseri tarihi bu kadar derinlemesine ve geniş olarak ele alındı. 20 yıldır binin
üzerinde kaynak inceledim. Hitit medeniyetinden bu yana Roma, Selçuklu, Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemi olaylarını kaynaklardan inceleyip derledim. Kayseri kadim kent olduğu
için böyle bir esere ihtiyacı vardı. İlk baskısını 10 yıl önce yapmıştık. Daha detaylı bilgiler ve
belgeler ekleyerek aynı kitabın ikinci baskısını yaptık. Sponsorlar sadece baskı için yardımda
bulundukları için, dağıtım ve okuyucuya ulaşmada etkili olamıyoruz. Bu konuda gereken
desteği alamıyoruz. Sadece akademisyenler ve araştırmacılar kitabımızı okuyor ve kaynak
olarak gösteriyor”
Yeni kitap Kapadokya tarihi
Kendisi gibi tarih düşkünü okurlarına yeni bir müjde veren yazar Halit Erkiletlioğlu, geniş
detaylarla Kapadokya tarihini anlatacağı 13. kitabının çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
Haber ve fotoğraf: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16331.html
Erişim Tarihi: 04.02.2016

