KAYSERİ HABER ARŞİVİ
27.07.2015–31.07.2015
Bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti
Kayseri’nin Develi ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını
kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, E.S.T. (15), çalıştığı iş yerinde arkadaşı M.A. (16) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle M.A., yanında bulundurduğu bıçakla E.S.T.’yi göğsünden
bıçakladı. E.S.T. kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan tüm müdahalelere
rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından M.A., cinayet şüphelisi olarak Develi Emniyet
Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14309.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Yangın, paniğe sebep oldu
Kayseri'de Avukat Mehmet Altın Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin çatı katında çıkan yangın
paniğe neden oldu.
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Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Yenidoğan mahallesinde bulunan Avukat Mehmet
Altun Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin çatı katında yangın çıktı. Çevredekiler, merkezin çatı
katında yükselen dumanları görünce durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre
içerisinde yangının olduğu ihtisas merkezine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi
alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa süre içerisinde yangını kontrol altına

alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14310.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Kayserispor Yeni Sezona Tüm Hızıyla
Hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla
sürdürüyor.
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Kulüp tesislerinde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını
sürdüren Kayserisporlu futbolcular antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Futbolcular
ardından dar alanda paslaşma yaparak antrenmanı sürdürdü. Futbolcuların antrenmanda neşeli
olduğu görüldü.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman kondisyon çalışması ile devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14311.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

2. Uluslararası Kültepe toplantısı başladı
Sanayi ve ticaret kenti Kayseri’de, ticaretin 4 bin yıl öncesine dayandığını gösteren Kültepe
Ören Yeri’nde 67 yıldır devam eden kazıların bilim dünyası ve halk ile paylaşılmasını
amaçlayan 2. Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı.
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Vali Orhan Düzgün’ün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü görevinde iken halen
kazı başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’na kazı izninin verildiği Kültepe
kazılarına yönelik verilerin değerlendirileceği 2. Uluslararası Kültepe Toplantısı’nın açılışına
Selçuklular döneminde yaptırılan dünyanın ilk tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerinin verildiği
Selçuklu Uygarlı Müzesi ev sahipliği yaptı. 5 gün sürecek toplantının açılışına Vali
Düzgün’ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi
Başkanı Melik Ayaz, Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hamza Çakır, Vali
Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Abdulkadir Gürer, bürokratlar, arkeologlar ve çok sayıda davetli ile yerli ve yabancı 90
bilim insanı katıldı. Vali Düzgün, açılışta yaptığı konuşmada, aynı zamanda bir Selçuklu kenti
olan, Roma’dan Bizans’a, Selçuklu’dan Osmanlı’ya pek çok eserin bulunduğu Kayseri’de
yerli ve yabancı bilim insanlarını yine Kayseri için özel önem taşıyan Kültepe konusunda
ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere
2006 yılından beri kazı ekibinin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu öncülüğünde
Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Üniversitesi’ne toplantının düzenlenmesine öncülük
ettikleri için teşekkür eden Vali Düzgün, “Sadece Anadolu tarihine değil tüm Ortadoğu
tarihine ışık tutan Kültepe’nin milattan önce 2 binli yıllarda Kaniş Krallığı’nın merkezi ve
Anadolu’daki Asur Ticaret Kolonilerinin başşehri olduğunu anlattı. 1948 yılında merhum
Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından başlatılan ve merhume Prof. Dr. Kutlu Emre ile devam
eden, bugün de Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu tarafından sürdürülen kazı çalışmalarından elde
edilen 23 bin 500 çivi yazılı tablet ve zarflardan Anadolu tarihinin Kültepe’de başladığını ve
Anadolu insanının okuma yazmayı ilk kez Kültepe’de öğrendiğinin anlaşıldığını ifade eden
Vali Düzgün, böylesine önemli bilgilerin açığa çıkmasını sağlayan bilim insanları Prof. Dr.
Özgüç ile Prof. Dr. Emre’yi rahmetle anarak şöyle devam etti; “Kültepe, UNESCO tarafından
2014 yılında Dünya Geçici Kültür Mirası’na dahil edildi. 2014 yılındaki Kültepe kazılarında
gün ışığına çıkarılan ve çivi yazısıyla Asurca yazılan Kültepe tabletleri, UNESCO Dünya
Belleği Programı’na önerildi. Gelin kaynanan ilişkilerinden ticari anlaşmalara kadar pek çok
bilgiye ulaştığımız Anadolu’daki kadim uygarlıkların izlerinin yer aldığı bu tabletlerde,
insanlık tarihini aydınlatacak önemli bilgiler, anlaşmalar ve yazışmalar bulunmaktadır. Bu
yönüyle Kültepe tabletleri, bütün insanlığı ilgilendiren bir miras olarak önem taşımaktadır.”
Vali Düzgün, kültürel mirası paylaşma ve gelecek nesillere taşıma adına da önemli çalışmaları
kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de,
şehirlerin yaşayan birer organizma olduğunu belirterek, belediye olarak kültür mirasına sahip
çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Kültepe’nin Anadolu tarihine ışık tuttuğunu ve bu nedenle özel
bir öneme sahip olduğunu anlatan Çelik, toplantıya katılan bilim insanlarının Kültepe
hakkında önemli mesajlar vereceğine inandığını dile getirdi. Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erkan İbiş ise, Kültepe kazılarının bünyelerindeki bilim insanları tarafından 1948
yılından beri yürütüldüğünü, yurt genelinde yaptıkları onlarca kazı arasında Kültepe’nin farklı
bir yeri bulunduğunu anlattı. Prof. Dr. İbiş, “Anadolu’daki ilk krallıklardan birinin başkenti
Kültepe’nin daha yüzde 10’unu keşfettik ve önemli bilgiler elde ettik. Kalan bölümleri içinde
heyecanlıyız ve medeniyetler kenti Kayseri’de çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanı Melik Ayaz da, genel müdür
iken birlikte çalıştıkları Orhan Düzgün’ün valilik yaptığı Kayseri’de, Uluslararası Kültepe
Toplantısı’na katılmanın mutluluğunu yaşadığını anlatarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
kazı çalışmalarına verdiği desteğe ilişkin bilgiler verdi. Kültepe Kazı Ekibi Başkanı Prof. Dr.
Fikri Kulakoğlu ve Fransız Akademisyen Prof. Dr. Cecile Michel’in de konuşma yaptığı
toplantı sonunda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş Kültepe kazılarına
desteklerinden dolayı Vali Düzgün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e
üniversite arması taşıyan teşekkür plaketi takdim etti. Vali Düzgün de, Kültepe’de çıkarılan

ve asılları Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen eserlerin replikasını konuşmacılara
hediye etti. 2. Uluslararası Kültepe Toplantısı’nın açılış günü, Vali Orhan Düzgün’ün
katılımcılara verdiği akşam yemeği ile sona erdi.
5 gün sürecek toplantıya aralarında Fransa, Danimarka, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri ve
Japonya’nın da bulunduğu 90 bilim insanı katılıyor. 44 bildirinin yayınlanacağı toplantının
kapanış bildirisi 30 Temmuz tarihinde yayınlanarak uluslararası bilim camiasının hizmetine
sunulacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14312.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Doğan başarılı öğrencileri avrupa’ya uğurladı
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, Kocasinan Belediyesi’nin Yurtdışı Bilim
Müzeleri Gezisi'ne gönderdiği başarılı gençleri Erkilet Havalimanı’nda uğurladı. Kısa bir
konuşma yaparak, bu tür organizasyonların gençlerin özgüvenlerini geliştirmeleri için büyük
bir fırsat olduğunu belirten Doğan, programı gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı
Ahmet Çolakbayrakdar ve ekibini tebrik etti.
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Haber/Fotoğraf: Veli Gögebakan
Ahmet Doğan, Kocasinan ilçesinde okullarında derece yapan öğrencilere yaptığı
konuşmasında şunları söyledi:
“Başarılı arkadaşları burada görmek çok hoşuma gitti. Hepinizi tebrik ediyorum. Burada
Kocasinan Belediyemizi de tebrik etmek istiyorum. Bu şekilde öğrencilerin teşvik edilmesi
çok güzel. Özellikle yurtdışına gidiyor olmanız, özgüveninizin artması açısından çok faydalı
olacak. Başarılarınızın artarak sürmesi temennisiyle hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum.”
Gençlerle birlikte Almanya ve İtalya’ya giden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar da konuşmasında şunları söyledi:
“Öncelikle bugünkü çıkacağımız yolculuğun hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimizle
burada sohbet ederken bekledikleri bölümleri kazandıklarını öğrendim. Bu da beni çok mutlu
etti. İnşallah mutluluk içerisinde okuyacakları, kendilerine, ailelerine vatana millete faydalı
hizmetler verecek bölümleri kazanmışlardır ve iyi bir eğitim alacaklardır. Kardeşlerimize
şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.
Kocasinan Belediyesi olarak bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz bu gezideki amacımız
başarı ve çalışmayı ödüllendirmek. İnşallah gelecek sene için arkadaşlarımızla bu
organizasyon içinde yer almak için tatlı bir rekabet oluşur diye düşünüyorum. Diğer yandan
gençlerimiz yurtdışına gittikleri zaman farklı kültürleri, farklı tarihleri orada tanıyor hale
gelecekler. Bu arkadaşlarımız biliyoruz ki gelecekte Türkiye’nin yöneticileri, mühendisleri,
doktorları bu arkadaşlarımızın arasından çıkacak. Kocasinan Belediyesi olarak insanı hedef
alan bir belediyecilik anlayışımız var. Buradaki yapılan çalışmalarda hedefini insan alan
çalışmaların içerisinde tabi ki gençlerimize yapılan yatırım geleceğin mimarları sizler

olduğunuza göre sizlere yapılan yatırım şüphesiz karşılıksız değil. Bu vesile ile
yolculuğunuzun hayırlı olmasını diliyorum”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14313.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Lise duvarına çarparak durdu
Gece saat 03.00 sularında Anayurt Mevlana Mahallesi’nde aşırı hız yapan sürücü, direksiyon
hakimiyetini kaybederek Hidayet Aydoğan Lisesi duvarına çarptı.
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Haber/Fotoğraf: Selda Avcı
Olayda 3 kişi ağır, 1 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis
ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Birçok vatandaşın meraklı bakışları arasında polis de
kaza yerinde çalışmalarını sürdürdü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14314.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

"İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi"
Gazetemiz yazarı Vedat Önal, "Bir Başyapıt; Fuat Sezgin Hocanın Kurduğu 'İslam Bilim Ve
Teknoloji Tarihi Müzesi"ni yazdı
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Geçen ay İstanbul ziyaretimde gezme fırsatını bulduğum Gülhane Parkı'nın içerisinde bulunan
"İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi" gerçek anlamda bir başyapıt. Bu müzeyi bu kadar
önemli hale getiren, belki de Müslümanları bugün içinde bulundukları zilletten kurtaracak
olan formülü de içinde barındırdığına inandığım bu müzenin anlamı ve önemi nedir? bu
sorunun cevabında çok şeyler gizli.
Bu müzeyi gezdiğinizde, daha girişinden hatta bahçesinde ve içindeki bütün eserlere kadar tek
bir milletin, tek bir kişinin katkısı olmadığını görüyorsunuz. 500'den fazla eserin yer aldığı

müzede, Müslüman bilim adamlarının bilim tarihine ve teknolojinin gelişimine yaptıkları
katkıya canlı olarak şahit olabiliyorsunuz.
Peki bu kadar önemli bir eseri ortaya çıkaran Fuat Sezgin hoca kimdir? Şu anda 90'lı yaşlarını
yaşayan bu bilim adamı bugün bile hala 12 saatin üzerinde çalışıyor. Yaklaşık 27 dili iyi
seviyede bilen bir insan. Bu çağda Müslümanlar arasından böyle bir deha nasıl çıkabildi.
Kendisini Müslümanların bugün dünyanın geldiği noktaya olan katkılarını ortaya çıkarmaya
adayan bir insanın bu çaba ve gayretlerinin bundan sonraki nesillerin de devam ettirmesi için
neler yapmalıyız. Okullarımızda maalesef değil öğrencilerimizin öğretmenlerimizin bile adını
bilmediği bu bilim adamını daha yakından neslimize nasıl tanıtmalıyız. Bütün bunlara kafa
yormamız gerekiyor. Bu küçük yazının bu konuya bir başlangıç olmasını hatta ve hatta
okullardan bu müzeye öğrencilerin götürülüp bu eserleri görmelerinin sağlanmasının büyük
önem taşıdığını düşünüyorum. Belki bu konular böyle bir yazı ile geçiştirilmemeli üzerinde
daha fazla durmak gerekecek ama kısaca Fuat Sezgin hocanın hayatı ile ilgili bazı noktaları
belirterek yazıya başlamak istiyorum.
60 İHTİLALİNİN MAĞDURU GERÇEK BİR BİLİM ADAMI
27 Mayıs 1960 ihtilalinin bu ülkeye açtığı zararları ve açtığı yaraları bu yazıda ele almak
niyetinde değilim. Ama Fuat Sezgin hocanın başına gelenlerin bir ibret vesilesi olmasını, 27
Mayısla ilgili kafasının içinde en küçük bir olumlu düşünce geçirenlerin de bir daha bir durup
düşünmeleri gerektiğine inandığım için bu olayı mutlaka anlatmak gerekiyor. Daha önce bu
konuyu araştıran ve okuyanlar bilir, Fuat Sezgin hoca 1960 darbesi sırasında 147'likler olarak
bilinen akademisyenler arasındadır. Ne demek güya devlete karşı oldukları düşünülerek
üniversitelerden atılırlar. Kendisinin atılış sebebi ise odasında bulunan Arapça kitaplardır.
Bunlar devlet için tehlikeli görülür ve üniversiten uzaklaştırılır. Bir bakıma şunu
düşünüyorum. İyi ki uzaklaştırılmış, iyi ki Almanya'ya gitmiş ve çalışmalarına orada devam
etmiş. Eğer bu ülkede kalsaydı, ona ne iş yaptırırlardı ve bugün geldiği noktaya da asla
gelemezdi. Maalesef üniversitelerimizin içler acısı durumu budur. Üniversitelerde gerek
yönetici konumda, gerekse üniversitede akademisyen kadrosundaki insanların da kafalarını iki
elleri arasına alıp düşünmeleri gerekiyor. Bu müzeyi bir nasıl daha önce kuramadık. Bizim
aramızdan niçin bu tür insanlar çıkmıyor diye.
AH CUMHURİYET EĞİTİM SİSTEMİ AH...
Fuat Sezgin'in üniversite hayatına kısaca bir bakmak gerekiyor. 1942 yılında İstanbul
Üniversitesi'nde dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oryantalisti kabul edilen Alman Hellmut
Ritter'in öğrenciyi oluyor. Hocasından İslam coğrafyasında yetişmiş, Avrupa'nın en büyük
alimleri seviyesinde bilim adamları olduğunu duyunca çok şaşırır. Kendi ağzından bu olayla
ilgili söylediği şeyler şunlar:
"Dehşete düştüm. Çünkü ilkokulda, lisede öğrendiğimiz şeyler tamamıyla buna aykırıydı.
Modern dünyanın gelişimine İslam dünyasının katkısını sıfır diye öğrenmiştik öyle
biliyorduk. Ritter'in sözleri İslam ilimleri tarihini öğrenmem için kırbaç rolü oynadı. Bütün
dünya işlerini terk ederek gece gündüz bunun için çalıştım..."
Evet, Cumhuriyet nesillerinin nasıl yetiştiğinin, nasıl yetiştirildiğimizin küçük bir örneğidir
Fuat Sezgin hoca. Nasıl aşağılık kompleksi ile yetiştiğimizi hepimiz çok iyi biliyoruz.
Müslümanların hiçbir şeyi beceremediğini, Müslüman denince akla yoksulluğun, tembelliğin
geldiğini söyleyen kafalarla yetiştirildik. Bizden bir şey olmaz, biz dünya bilimine falan bir
katkı da bulunmadık ezberleri ile yetişen ve bu ezberlerini hala bozmayan, koca koca
üniversitelerden yetiştik bizler ve bizim nesillerimiz. Bilim üreteceği yerde insanının,
anasının, babasının, milletinin inançları ile dalga geçen, onları alaya almayı bilimsellik
zanneden, bir marifet olarak ortalıkta dolaşan önünde teknik ve bilimsel üniversiteler yazan
ama içleri boş üniversitelerimiz var. Bunlar insanın içini acıtan, sızlatan fakat yüzleşmemiz
gereken gerçekler. Bunlarda yüzleşmezsek işimiz gerçekten çok zor. Üniversitelere
çöreklenen bu kafatasçı azınlıktan kurtulamazsak evet doğru biz bilim falan üretemeyiz.

Öyleyse belki de şunu yapmanın zamanı geldi. Anadolu'da onların alternatifi olan gerçekten
bilimsel çalışmayı öne alan üniversiteler kurmak ve bunları yaşatmak zorundayız. Sadece
yaşatmak değil, dünyanın sayılı üniversiteleri haline getirmemiz gerekiyor. Nasıl Anadolu
Kaplanları ticarette bunu yaptıysa, eğitim konusunda da aynı yol izlenebilir. Bunun için de
fedakar ve cefakar çalışacak insanlara ihtiyaç var. Parayı ve refahı ön plana çıkarmayacak
insanlara ihtiyacımız var. Müslümanların artık şu iyi yaşama, konforlu ve zengin yaşama
arzularından vazgeçmeleri gerekiyor. Bu iş bir taraf fedakarlık yaparken diğer taraf, yağlı
ballı evlerde keyif sürdükleri zaman olmaz, olamaz.
Üniversitelerdeki birtakım örümcek kafalılarla uğraşmak kadar zor bir şeyin, şartlanmış, ön
yargıları içinde kaybolmuş insanları ikna etmenin onlara birşey anlatmanın mümkün
olduğunu sanmıyorum. Bir şey anlatmak değil, konuşmanın bile ne kadar zor olduğunu bizzat
yaşayarak görüyorsunuz. Çünkü karşısındaki insanların inançları ile alay eden ve bunu da bile
bile yapan beyinsizlere hoşgörü göstermek aptallığın daniskasıdır. Neyse bunlar bambaşka
yazıların ve araştırmaların konusu bunu biliyorum ve bu konuyu burada kesiyorum. Ama
eğitim sistemimizin nereye doğru evrilmesi gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Bizim
tarihimiz öğrencilerimize göstereceğimiz yüzlerce, binlerce örnekle doludur. Fuat Sezgin
hocanın bir Alman'dan öğrendiğini biz kendisinden öğrenebilir ve kendisinden sonra yerini
dolduracak gençler yetiştirebiliriz.
BİTLİS'TEN ÇIKAN ANADOLU ÇOCUĞU...
Bu arada Sezgin hoca 24 Ekim 1924 yılında Bitlis'de doğdu. Halen ilerlemiş yaşına rağmen
aynı şekilde çalışmalarını sürdüren, üreten, öğrenen, öğreten ve çalışan bir bilim adamıdır.
Bizim bir değerimizdir. Her ne kadar son 5-10 yıl öncesine kadar sahip çıkılmasa da bugün
çocuklarımıza, gençlerimize öğretmemiz gereken, bir rol model olarak göstermemiz gereken
önemli bir şahsiyettir. Altını çizerek vurguluyorum ve bundan sonra çeşitli yazılarla bunu
vurgulamaya devam edeceğim okullarımızda Fuat Sezgin'i iyi anlatmalı, bütün derslerde
Matematiğinden tutun, Dil Edebiyat derslerine kadar her konuda anlatılması gereken bir deha
olduğunu düşünüyorum.
Kendisi ile ilgili bilgileri ben de çok genç öğrendim. Adını duymuştum ama çok fazla yaptığı
çalışmalarla ilgili bilgiye sahip değildim. Bir gün Batman'da bir alış veriş merkezinin kitap
bölümünü gezerken Sefer Turan'ın, Fuat Sezgin hocayla yaptığı söyleşinin yer aldığı
"Bilimler Tarihçisi Fuat Sezgin" isimli kitaba rastladım. Kitabı elime alıp özellikle arka
kapağını okuyunca burada belirtilen ve yukarda da bazı bölümlerine yer verdiğim, okullarda
Müslümanların bilim tarihine hiçbir katkılarının olmadığının öğretildiğini ama bunun doğru
olmadığını söylemesi, ayrıca 27 Mayıs darbe yönetimi tarafından üniversiteden atılması ve en
önemlisi de Fuat Sezgin hocanın İstanbul Gülhane Parkı içerisinde bizzat kendisinin
çabalarıyla ortaya çıkan ve ilk örneğinin Almanya'da Frankfurt'ta, ikinci örneğinin de İstanbul
Gülhane Parkında yaptığını öğrendiğim "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi" müzesinin
kuruluşlarını anlatan kapak yazısını okuyunca, kitap gerçekten beni kendisine bağladı. 200
sayfalık bir kitaptı ve birkaç saat içinde okuduğumu hatırlıyorum. Bundan sonra Fuat Sezgin
hoca benim için okunması ve takip edilmesi gereken bir büyük hocaydı. Aslında bütün
gençlerimiz için de aynı şekilde olması gerektiğine inanıyorum.
Prof. Dr. Fuat Sezgin Hoca ile ilgili birkaç küçük kitap daha buldum ve faydalandım. Ancak
asıl büyük eseri olan 13 ciltlik eserinin son cildini 2000 yılında tamamladı. Arap-İslam
Edebiyatı adını taşıyan ve batıdaki oryantalist çalışmalara kaynaklık eden bu çalışması ne
batıda ne de İslam dünyasında aşılamamış ve bir benzerinin bulunmadığı bir eserdir.
İSLAM UYGARLIĞININ TANINMAYAN BÜYÜK ÇAĞINI KEŞFEDİN...
Yine önemli olarak gördüğüm, Timaş Yayınları arasında çıkan ve "Tanınmayan Büyük Çağ"
adını taşıyan ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi'nden bazı kesitlerin yer aldığı eseri de yine
kütüphanelerde bulunması gereken tek ciltlik bir kitaptır. Bu tek ciltlik kitabında "İslam Bilim
ve Teknoloji Müzesi"nde yer alan eserleri adeta kısaca tanıtıyor ve çok güzel resimlerle bu

eserlere yer veriliyor. Özellikle; Astronomi, Coğrafya, Denizcilik, Saatler, Geometri, Optik,
Tıp, Kimya, Mineraller, Fizik, Mimari ve Savaş tekniği konusunda Müslüman bilim
adamlarının ortaya koyduğu eserlerin maketleri ile ilgili bilgiler de yine kitapta yer alan
bölümler arasında. Bu eseri asıl önemli kılan şey; İslam dünyasının bilim ve teknoloji
alanlarında insanlığın gelişmesine yaptığı katkıları incelemekte, bilim tarihi için yeni bir bakış
açısına kapı aralamaktadır. Dünya bilim tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü çeşitli
örneklerle ele alan bu eser, Batı merkezli bilim anlayışına bir alternatif niteliği taşımakla
birlikte, İslam dünyası için de bilim alanındaki büyük başarılarını hatırlatan bir kaynak
oluşturmaktadır. Renkli görsellerle desteklenen bu eser, Avrupa merkezci ve oryantalist
olmayan bir gözle kültür tarihimize yeniden bakmak isteyenler için kaçırılmayacak önemli bir
kitap özelliği taşıyor. Saklı kalmış geçmişimize bilimsel bilgilerle dopdolu bir yolculuk yapın.
İSLAM BİLİM VE KÜLTÜRÜNÜ GÖRMEZDEN GELEN BAKIŞ AÇISINA
BAŞKALDIRI...
Fuat Sezgin hocanın oynadığı en önemli rol, Müslümanların artık bakış açılarını batıdan,
doğuya doğru çevirip bir zamanlar elde ettikleri başarılarını tekrarlamanın yollarını aramaları
gerektiğidir. Sezgin hoca bu konularla ilgili can alıcı değerlendirmesini şu şekilde yapıyor:
"Bilimler historiyografyasında inatçı bir şekilde tutunan, İslam kültür çevresinin bilimler
tarihindeki yaklaşık 800 yıllık yaratıcı dönemini görmezden gelen ve böylelikle de modern
insanın temel bilim tarihi bakış açısını daha okul kitaplarından başlayarak perçinleyen ele alış
tarzı hakimdir. Bu yargı sadece Batı dünyası için değil, aynı zamanda en geniş anlamda, okul
kitaplarının Amerikan ya da Avrupalı örneklerine göre şekillendirildiği, günümüz İslam kültür
bölgesi için de geçerlidir. İslam dünyası, geç antik dönem ile Avrupa yakın çağı arasındaki
devirde, gelişime en müsait ve etkisi en güçlü kültür sahasıdır ve de eski dünya ile oluşmaya
namzet Avrupa arasındaki yegane gerçek bağdır. Bu eserler, 800 yıl boyunca İslam kültür
çevresinde gerçekleştirilmiş olan başarılara yönelik küçümseyici yaygın kanaati
değiştirecektir."
Bu değerlendirmelere katılmamak mümkün değil. Bütün bunları bilmiyoruz ama işin kötüsü
çoğumuz bilmediğimizin de farkında değiliz. Zır cahilken alim numaraları çekiyoruz. Asıl acı
olan, asıl insanı kahreden şey budur ve maalesef bugün üniversitelerimiz alim geçinen zır
cahillerle doludur. Bunu ben söylemiyorum. Bir sürü akademisyen arkadaş, of the record
konuşmalarda üniversitelerin bugün içinde bulunduğu "hal-i pür melali" ifade ediyorlar. Tabii
yazılmamak şartıyla . Ne yapsın herkesin bir ikbal kaygısı var. Böyle ikbal kaygısı olanların
da gerçek anlamda bir bilim üretmesi söz konusu bile olamaz. İşte canlı örnek, Fuat hoca, 27
Mayıs askeri darbesinin gazabına uğruyor ama battım bittim, bundan sonra hayatımı nasıl
kazanacağım diye bir derde düşmüyor. Allah bir kapıyı kapatırsa bir başka kapıyı açıyor
insanoğluna. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz hülasa bütün eğitim
kurumlarımızın örnek alması gereken, hayatını çok ciddi anlamda araştırması ve öğrenmesi
gereken bir şahsiyet Fuat Sezgin. Ne astronomi, ne fizik, ne kimya benim alanım değil, ama o
alanlarda yapılan özellikle Müslüman bilim adamlarının yaptığı çalışmaları merak ediyorum
ve okuyorum. Umarım bu alanlarda öğrenim gören, öğretmenlik yapan, akademisyenlik yapan
insanlarımız da en azından kendi alanları ile ilgili Müslüman bilim adamlarının yaptıklarını
araştırırlar. Bu değerlendirmelerden sonra İstanbul Gülhane'de bulunan "İslam Bilim ve
Teknoloji Müzesi" ile ilgili de kısaca bilgiler vermek istiyorum. Gezerken ben zorlandım.
Hızlı bir şekilde gezmeye çalıştım ama bir saat sürdü. Normal şartlarda vaktim olsaydı
yaklaşık bir 5-6 saatinizi ayırmanız gereken bir müze ama ben bir saatlik gezide bile hayran
kaldım, bundan 1000 yıl önce atalarımın yaptığı eserler karşısında adeta nutkum tutuldu.
Bahçesinde bulunan eserleri tam olarak gezme imkanı bulamadım ama onların da büyük
değere sahip olduğunu biliyorum aşağıda müze ile ilgili genel bilgileri vermenin merak
edenler için iyi olacağını düşünüyorum.
İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından hazırlanan ve 24 Mayıs 2008 yılında
açılan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Frankfurt Üniversitesi Arap İslam Bilimleri Tarihi
Enstitüsü, Prof. Dr. Fuat Sezgin, Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) ve Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) arasında 16.01.2007 tarihinde imzalanan
protokole göre faaliyet göstermektedir.
3500 m² ’yi kapsayan sergi alanı ve toplam 570 adet alet, cihaz kopyaları, maket ve model
koleksiyonu ile alanında Türkiye’de ilk, Frankfurt’tan sonra dünyada ikinci örnek teşkil eden
Müze iki kattan oluşmaktadır. Üst katta; müze ile ilgili çeşitli görsellerin izlenebildiği
Sinevizyon Salonu, Astronomi, Saat Teknolojisi, Denizcilik, Savaş Teknolojisi ve Tıp
Bölümü bulunmaktadır. Alt katta ise, Madenler, Fizik, Matematik-Geometri, Şehircilik ve
Mimari, Optik, Kimya ve son olarak da Coğrafya ile ilgili harita ve çeşitli harita çizimlerinin
sergilendiği bölüm bulunmaktadır. Sergi salonlarının tamamında, İslam bilim adamlarının
ortaya koydukları eserlerin model ve maketleri sergilenmektedir.
Müzenin bahçe kısmında ise, üzerinde Halife el-Me’mun’un 9. Yüzyılda yaptırdığı Dünya
Haritasının kopyası olan yerküre ile 22 Haziran 2013 tarihinde açılan İbn-i Sina’nın el-Kanun
fi’t-Tıbb kitabının ikinci cildinde bahsedilen, tıbbi bitkilerden 26’ sının bulunduğu İbn-i Sina
Botanik Bahçesi yer almaktadır.
Müze teşhir salonlarında, El-İdrisi’nin, Halife el-Me’nun’un haritasını temel alarak çizdiği
Dünya Haritası’nın kopyası, Takiyeddin’in 1559 yılında yaptığı Mekanik Saati, el-Cezeri’nin
(1200 yılları) kitabından Fil Saati ve Hacamatı, Ebu Said Es-Siczi’nin Planetaryum’u,
Abdurrahman eş- Sufi’nin gök küresi, Hıdr el-Hucendi’nin Usturlabı, 12. Yüzyılda
Abdurrahman el-Hazini tarafından yapılan su ve ağırlık prensibine göre çalışan Dakika
Terazisi, İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t Tıp Kitabı gibi, daha birçok önemli bilim adamlarının,
İslam Medeniyetinin 9. ve 16. yüzyıllar arasındaki yaratıcılık döneminde gerçekleştirdiği bazı
icatların kopyalarının örneklerini görmek mümkündür. Bu kopyaların büyük bir kısmı,
Frankfurt’taki Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi
Enstitüsü tarafından, yazılı kaynaklardaki tarif ve resimlere göre, çok küçük bir kısmı ise
günümüze ulaşan eserlerin orijinallerine dayanılarak yaptırılmıştır.
Elli yılı aşkın bir süredir, araştırmalar yaparak hayatını İslam bilim ve teknoloji tarihini
tanıtmaya adayan İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Fuat Sezgin,
orijinal kaynaklar üzerinde yaptığı araştırma ve çalışmalarıyla bilim ve medeniyet tarihindeki
gelişmelerin birbirinden kopuk olmadığını, aksine bir bütünlük arz ettiği görüşünü
taşımaktadır.
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, bir taraftan bilimsel eserlerin estetik ve öğreticiliği,
diğer yandan bıraktığı intiba ve kazandırdığı bilgi ile özel bir etkileyici güce sahip olmakla
birlikte, geçmişteki İslam dünyasının bilimler tarihindeki süreci de eserleri ve belgeleriyle
ortaya koyarak bugüne ve geleceğe ışık tutmaktadır. Ayrıca, bilim tarihi açısından doğu-batı
ilim kültürünü birleştiren bir köprü niteliği taşıması bakımından da gelecek kuşaklar için
önem teşkil etmektedir.
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, salı günleri hariç, diğer günler (kış dönemi) 09.0016.00 (yaz dönemi) 09:00- 18:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Belki dikkatinizi çekecektir resimlerde çok yoğun bir ziyaretçi olmadığını görebilirsiniz.
İnsanlar Topkapı Sarayı'nın önünde kuyruk oluştururken bu tür mekanlar maalesef ilgimizi
çekmiyor. Bence nasıl Çanakkale'ye götürüp çocuklarımıza atalarımızın kahramanlıklarını
anlatıyorsak bu müzede aynı şekilde anlatılması ve gündem olması gerekiyor.
En az Çanakkale kadar önemli olduğuna inanıyorum. Umarım bu kısa yazı bu anlamda
faydalı olmuştur. Birbirimizi yemekten vazgeçip bu işlere kafamızı yorsak çok işler
başaracağız. Ama tabii tam yerinde bir tabirle "Elin gavuru da rahat durmuyor ki". Önemli

olan içimizdeki ve dışımızdaki iflah olmaz gavurların amaçlarına ulaşmalarına engel olmak
bunun için de önce tarihimizi iyi bilmemiz sonra da çok çalışmamız gerekiyor. Vesselam...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14315.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

19 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Kayseri’de 19 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı.
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Edinilen bilgiye göre Yenişehir Mahallesi Yavuz Selim İlkokulu yanında gece saatlerinde
meydana gelen olayda, 19 yaşındaki R. A., bıçaklandı. Yaralanan R. A., çevredekiler
tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, R. A.’nın
vücudunda 8 bıçak darbesi belirlendi. Ameliyata alınan R. A.’nın hastanede tedavisinin
devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14316.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde çıkan yangın
paniğe neden oldu
Kayseri'de Avukat Mehmet Altın Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin çatı katında çıkan yangın
paniğe neden oldu.
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Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Yenidoğan mahallesinde bulunan Avukat Mehmet
Altun Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin çatı katında yangın çıktı. Çevredekiler, merkezin çatı
katında yükselen dumanları görünce durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre
içerisinde yangının olduğu ihtisas merkezine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi
alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısa süre içerisinde yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasının ardından
yangını tamamen söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14317.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Kayserispor yeni sezona tüm hızıyla
hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla
sürdürüyor.
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Kulüp tesislerinde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını
sürdüren Kayserisporlu futbolcular antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Futbolcular
ardından dar alanda paslaşma yaparak antrenmanı sürdürdü. Futbolcuların antrenmanda neşeli
olduğu görüldü.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman kondisyon çalışması ile devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14318.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Taşkın su kanalları temizleniyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İlçe sınırlar içerisinde yer alan taşkın
su kanallarında yağmur suları ile pis suların birikmesi ile oluşan su birikintilerin temizlenerek
çevre kirlenmesinin önlendiğini söyledi.
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İlçe sınırları içerisinde Kazım Karabekir, Altınoluk, Esenyurt, Çağbağları, Yıldırım Beyazıt,
Konaklar bölgelerinde yer alan taşkın su kanallarında betan duvar ile bir çevre çalışması
yapılarak Melikgazi ilçesine kazandırıldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “İlçe
sınırları içerisindeki Erciyes Dağı istikametinden doğal olarak oluşan taşkın su kanaları çok
önemlidir. Bu doğal kanallar oluşabilecek aşırı yağış ve kar erimelerinde suların Kızılırmak’a

olan bağlantısını sağlar. Dolayısı ile sellerin önlenmesinde büyük görevleri vardır. Belediye
olarak bu kanalları beton duvar ile koruma ve kontrol altına aldık. Ayrıca sürekli temizleyerek
açık ve temiz olmasına özen gösteriyoruz. Mahalle halkı tarafından atılan pis su, çöp, evsel
atıklar ile son yağışlarda oluşan su gölcükleri sinek ve haşaratın adeta yuvası haline
gelmemesi için gerekli temizlik çalışması yapıldı” dedi. Kepçe ve mini loader ile yapılan
temizlik sonrası bu kanalda haşarata karşı ilaçlama da yapılacağını ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, çevre ve halk sağlığı için gerekli tüm çalışmaların yerine getirildiğini
özellikle yaz aylarında sağlık konusunda daha da hassasiyet gösterildiğini kaydetti.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, özellikle koku ve hastalık oluşturmaması için kanallara sulu
çöp atılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14319.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Başkan Çelik: "Kültür Mirasımıza Sahip
Çıkıyoruz"
Uluslararası 2. Kültepe Toplantısı'nın açılışı Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde yapıldı.
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Yerli ve yabancı pek çok bilim adamının katılımıyla yapılan toplantının açılışında Kayseri
Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi değerlere önem verdiklerini ifade eden Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Bu kentin hafızası olan 4-5 bin yıllık kültür mirasımıza
sahip çıkıyoruz" dedi. Uluslararası 2. Kültepe Toplantısının açılış programına Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Vali Orhan Düzgün, Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erkan İbiş, Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hamza Çakır, Türk Tarih
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanı
Melik Ayaz ve çok sayıda bilim adamı katıldı. Toplantının açılışını Kültepe Kazı Heyeti
Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Gojko Bajramovic
birlikte yaptı. Her iki bilim adamı da yaptıkları konuşmalarda Kayseri'nin UNESCO Kültür
Mirası Listesine aday antik bir kent olduğunu belirterek, Kayseri'nin toprak altında
barındırdığı zenginlikleri ile muhteşem bir açık hava laboratuarı konumunda bulunduğunu
dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanı Melik Ayaz da
konuşmasında 6 bin yıllık kültür ve medeniyeti bağrında barındıran Kayseri'nin tescillenmiş
bin 500'den fazla kültür ve tabiat varlığıyla Anadolu'nun en önemli tarihi kentlerinden birisi
olduğunu vurguladı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise Kayseri'yi
medeniyetler başkenti olarak nitelendirdi ve Kayseri'nin tarihin, kültürün, medeniyetin
başkenti olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de yaptığı
konuşmada şehirlerin gelecek nesillere bir kültür mirası olarak taşındığını dile getirdi ve
Kayseri'de de bu özelliğin oldukça belirgin olduğunu söyledi. Kayseri'ye gelen herkesin
geçmişte yaşayan medeniyetlerin kalıntılarını hemen görebileceğini ifade eden Başkan Çelik,
"Cumhuriyet meydanında etrafımızda döndüğümüzde 3 bin yıllık medeniyetin izleri görebilir.

Kayseri, Kaniş Karum'dan itibaren Hitit, Kapadokya Krallığı, Roma, Bizans, Selçuklu,
Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti medeniyetlerinin izlerini taşıyan önemli bir merkez. Biz,
kentin hafızası olan 4-5 bin yıllık kültür mirasımıza sahip çıkıyoruz. Tüm tarihi değerlerimize
önem veriyoruz. Bugüne kadar yapılan kazılarda çıkan binlerce eser Anadolu tarihine ışık
tutacak niteliktedir. Kaniş Karum ören yeri UNESCO dünya kültürel miras aday listesine
girmiştir. Kazılarda çıkan 23 bin civarındaki eserin yapılacak ilk toplantıda UNESCO dünya
bellek listesine dahil edilmesine bekliyoruz. Kayseri, bu listeye girilmesiyle önemli turizm
destinasyonlarından birisi olacaktır. Kayseri'nin önemli turizm değerleri var. Sahip
olduğumuz kültürel mirasımızı Erciyes Kış Turizm Merkezi ve Kapadokya ile birleştirerek
turizmin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi. Başkan Çelik konuşmasının ardından bugüne
kadar Kültepe'deki kazılarda emeği geçenlere teşekkür etti. Toplantıya katılan Vali Orhan
Düzgün de Kültepe'deki kazıların dünya uygarlık tarihine de ışık tuttuğunu söyledi. Eserlerin
önemli bir kısmının Ankara'da ve Kayseri Arkeoloji müzesinde sergilendiğini; ancak Kayseri
Arkeoloji müzesinin şu an yetersiz olduğunu dile getiren Vali Düzgün, "Kültepe'de çıkarılan
eserler Büyükşehir Belediyemizin kale içinde yapacağı müzeyle daha modern ortamlarda
sergilenebilecek. Ayrıca Kültepe'nin yanı sıra Şeker Gölü'nün üstündeki Keykubatiye
Sarayı'nın bulunduğu bölge için de Kültür Bakanlığı'ndan kazı izni çıktı. Yapılacak kazıyla
Selçuklu medeniyetine ait eserler de ortaya çıkacak" diye konuştu. Uluslararası 2. Kültepe
Toplantısı'na katılmak üzere Kayseri'ye gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan
İbiş ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kazılar Dairesi Başkanı Melik Ayaz Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e nezaket
ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik'e Kültepe kazılarına verdiği destekten dolayı teşekkür eden
Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, "Bu topraklarda yaşamış uygarlıklar hepimizin ortak
değeri. Anadolu'da yaşamış önemli medeniyetler var. Kayseri adeta kültürler başkenti
durumunda. Kültepe'de çıkarılan eserlerin sergilenmesi için yaptığınız Arkeoloji Müzesi
konusundaki pozitif yaklaşımınıza da teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Mustafa Çelik de
konuşmasında kültürel mirasımızı bitirmek yerine hayırlı evlat gibi gün ışığına çıkararak daha
değerli hale getirilmesi için gayret göstereceklerini söyledi. Ziyarete katılan Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanı Melik Ayaz da karşılıklı yardımlaşmak için Büyükşehir
Belediyesi ile protokol yapmak istediklerini söyledi. Başkan Çelik de böyle bir protokole
sıcak bakacaklarını kaydetti.
Ziyaretin sonunda Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'e üniversiteleri tarafından hazırlanan bir eseri hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14320.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Başkan Çelik Kültepe’de kazı yaptı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik 4 bin yıllık tarihin gün yüzüne
çıkarıldığı Kültepe'deki kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr.
Fikri Kulakoğlu'ndan bilgiler alan Başkan Çelik, kazı çalışmalarına da bizzat katıldı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan
İbiş ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile birlikte Kültepe'deki kazı
ekibini ziyaret etti. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Başkan Çelik ve
beraberindekilere kazı bölgesi ve 4 bin yıl önceki uygarlığın sınırlarıyla ilgili bilgi verdi.
Daha sonra Rektör ve Türk Tarih Kurumu Başkanı ile birlikte kazı çalışmalarına katılan
Başkan Çelik, kazma ve kürekle bir süre kazı yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14321.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Talas ve Kocasinan'da % 100 Ekolojik pazar
açılıyor
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin yerel yönetimlerle kurduğu yüzde 100
Ekolojik Pazarlardan Kayseri Kocasinan yüzde 100 Ekolojik Pazarı 2 Ağustos Pazar günü;
Talas % 100 Ekolojik Pazar ise 29 Temmuz Çarşamba günü tekrar hizmet vermeye
başlayacak.
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Sezonluk olarak açılan iki organik pazar ile öncü il olma misyonunu sürdüren Kayseri,
İstanbul ve İzmir’den sonra en çok organik pazarı olan üçüncü il olma özelliğini Ankara ile
paylaşmış oluyor. Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen
‘Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü’ projesi kapsamında üretime başlayan
üreticilerin ürünlerinin pazarlanması için 2 sene önce Kayseri Kocasinan Belediyesi % 100
Ekolojik Pazar’ın açılışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl da gene Kapadokya Organik Tarım
Üreticileri Birliği Derneği'nin çabaları ile Kayseri, ikinci % 100 Ekolojik Pazarı'na Talas

Belediyesi ortaklığı ile kavuştu. Yapılan açıklamada, “Kayseri Talas ve Kocasinan
Belediyeleri, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Kapadokya Organik Tarım
Üreticileri Birliği Derneği ve Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü
işbirliği ile bir yıl ara ile açılan iki % 100 Ekolojik Pazar, üreticinin de tüketicinin de yüzünü
güldürdü. İki pazarda geçtiğimiz yıl toplam 190 bin kilogram sebze-meyve satıldı.
Kayseri’de 2015 yılı itibariyle, ilgili proje kapsamında 70 üretici ile 2 bin 247 dekara çıkarılan
alanda organik tarım üretimi yapılıyor. Pazarlara katılan üretici sayısı 46; pazarda satışa
sunulan ürün çeşidi ise 40’a ulaştı. Bu sene 3. sezonunu gerçekleştireceğimiz Kocasinan %
100 Ekolojik Pazar, Pazar günleri; 2. sezonunu gerçekleştireceğimiz Talas % 100 Ekolojik
Pazar da Çarşamba günleri hizmet verecek. İki pazarın da Kasım ayı içinde, geçen yıl olduğu
gibi, kapanması planlanıyor. Organik (ekolojik) ürün; tohumdan hasada, hasattan son
kullanıcıya ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında insana ve ekosisteme zararlı hiçbir kimyasal
girdi, katkı maddesi ve yöntem kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlerdir.
Organik tarım ise kanun ve yönetmeliklerce tanımlı şartlar dahilinde tüm süreçte
izlenebilirliğin sağlandığı, her bir verinin kayıt altına alındığı bir tarım metodudur. Buğday
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği için ekolojik pazarlar ekolojik yaşam/doğayla barışık
yaşam felsefesini ve kültürünü paylaşma ve yaygınlaştırma alanlarıdır. % 100 Ekolojik
Pazarlar’a gelen ürünlerin sertifikaları ve ekleri, ürün sertifikaları, faturaları, miktarları ve
etiketlerinin kontrolü, haftalık sertifika kuruluşu iletişimleri, kayıt, veri paylaşımının yanı sıra
düzenli olarak da zirai ilaç kalıntı analizleri yapılmaktadır. Türkiye’de organik pazarların
açılmasına öncülük eden Buğday Derneği % 100 Ekolojik Pazar marka ve standartları altında
açılan ekolojik pazarlar, İstanbul’da Bakırköy, Şişli, Kartal, Beylikdüzü ve Küçükçekmece;
Balıkesir’de, Burhaniye ve Kayseri’deki Kocasinan ve Talas ekolojik pazarları ile 8'i
bulmuştur. Kayseri’de yürütülen proje kapsamında açılan %100 ekolojik pazarların tüm
Türkiye dahilinde, belediyelere örnek teşkil etmesini umuyor, Buğday Ekolojik Yaşamı
Destekleme Derneği olarak bu projelerin paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz” denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14322.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

3 katlı evin çatı katında çıkan yangın korkuttu
Kayseri'de Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı mahallesinde bulunan 3 katlı evin çatı katında
bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının
ardından tamamen söndürüldü.

27 Temmuz 2015 Pazartesi 15:35

Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Kıranardı mahallesi Akşehirli caddesi üzerinde
bulunan 3 katlı evin çatı katında yangın çıktı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerine güvenlik önlemi alırken, itfaiye

ekipleri de yangına müdahale etti. 4 itfaiye aracı ile yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık
1 saat süren çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı. Mahalle sakinleri de, itfaiye
ekiplerinin çalışmasını dikkatle izledi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14323.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Kayıp çocuk ölü bulundu
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kaybolan çocuk, dere
kenarında ölü bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükçakır köyünde meydana gelen olayda, G.Ö.’den (16)
uzun süre haber alamayan yakınları akşam saatlerinde köyde arama çalışması yaptı. Yaklaşık
6 saatlik çalışma sonrası köylüler G.Ö.’yü bir uçurumun altında dere kenarında hareketsiz
şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen ekipler G.Ö.’nün hayatını kaybettiğini
belirledi. Yapılan incelemelerin ardından G. Ö.’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, hayatını kaybeden 16 yaşındaki G.Ö.’nün dün doğum günü olduğu öğrenildi.
G.Ö.’nün cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14324.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

AGD Kayseri’den yaz kampı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi her sene yaptığı yaz kampı etkinliklerini bu
sene de sürdürdü. Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen kampa 60 öğrencinin katıldığı
belirtildi.
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Dernek adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Liseler Komisyonu Başkanı Halil
Tayyip Söbüoğlu her sene devamlı olarak yapmaya gayret ettiklerini ifade ederek , "Liselerde
okuyan çok sayıda gencimiz var. Bir kısmına da olsa farklı bir hava teneffüs ettirmeye, güzel
bir kamp yaptırmaya çalışıyoruz. Burada özel eğitimler verirken ahlak ve maneviyat sahibi
gençler yetiştiriyoruz. Bunu bu sene Alanya’da yaptık. Deniz kenarında, ormanlık bir alanda
düzenledik. Bu çalışmamızı her sene devam ettirmek istiyoruz. Çünkü gençler büyükleriyle
beraber güvenebilecekleri bir ortama girmekten, çok sayıda arkadaş bulmaktan memnun
oluyor. Ayrı bir samimiyet oluşuyor" dedi. H. Tayyip Söbüoğlu gençlerin iyi bir ahlak üzerine
yetişmesi gerektiğini söyleyerek, “Amacımız, milli ve manevi değerlere bağlı imanlı bir
gençlik yetiştirmek. Gençliği olmayanın geleceği olamaz. Bir milletin asıl gücü tankıyla,
topuyla değil, imanlı gençliği ile ölçülür. İşte bu vasıftaki gençlik Anadolu Gençlik’te yetişir.
Bir hareket için en önemli faaliyet insan yetiştirmektir. Gençleri şuurlu bir şekilde yetiştirmek
için var gücümüzle çalışıyoruz. Önce ahlak ve maneviyat diyerek çıktığımız bu yolda
faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu. Programın iyi geçtiğini beliren
Söbüoğlu “Gençler eğitimlerin verimli geçtiğini söyledi. Biz de mutlu olduk” diye konuştu.
Antalya’da Alanya Kalesi ve Damlataş Mağarası’nı gezme fırsatı bulan gençler özel bir tekne
turu gerçekleştirdi. Programa katılmaktan memnun olduklarını ifade eden gençler ise dernek
yetkililerine teşekkür etti. Programa katılan öğrencilerden Taha Bartu, “Kayseri AGD’ye bu
güzel etkinliği organize ettikleri için teşekkür ediyoruz. Çok verimli bir kamp programıydı.
Hem birçok şeyi öğrendik hem de Alanya’da güzel etkinlikler yaptık. Deniz turu yapma
imkanı da sağlandı bize. Ayrıca şehri gezerek yakından tanıdık. Tabi eğitimlerimiz de çok
verimli geçti. Çok güzel bilgiler öğrendik. Faydalı ve eğlenceli geçti. Teşekkür ediyoruz”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14325.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Kayseri Şeker’den Pancar çiftçisine 32 milyon
sulama avansı
Pancar Çiftçisine destek konusunda Kayseri Şeker’in Kurumsal desteği yeterli hale geldi.
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Kayseri Şeker tarafından Kayseri Yozgat, Sivas, Kırşehir ve Nevşehir illerinde 12 bölgedeki
226 köyde, 2015-2016 pancar ekimi kampanya döneminde 8 bin 832 çiftçi ile sözleşmeli
pancar ekimi yapılmış olup 28 Temmuz itibariyle sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere 32
milyon TL sulama avansı ödemesine başlandığı açıklandı. Sulama avansı ödemesi ile ilgili
olarak Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli yapmış olduğu açıklamada; 2015
yılının pancar yılı olduğunu belirterek bu seneki yağışlar nedeniyle Kayseri Şeker Pancar

ekim alanlarında 2015-2016 kampanya dönemi için toplamda 2 milyon 160 bin ton pancar
hasadı beklentisinde artış beklendiğini açıkladı.
Benli ayrıca; Kayseri Şeker tarafından pancar ekiminden sonraki 4 aylık süre içerisinde ekim,
çapa, gübre, alet ve ekipman, bayram avansı, tohum, motorin, ilaç ve şeker desteği dahil
toplam 143 milyon TL yanında 62 milyon TL temlik kredisi sağlandığını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14326.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Kaymakam Ünlü veda mesajı yayınladı
İstanbul’un Avcılar ilçesine atanan Develi Eski Kaymakamı Enver Ünlü veda mesajı
yayımladı.
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Kaymakam Enver Ünlü mesajında, “26 Ağustos 2009 tarihinden itibaren, yaklaşık 6 yıldır,
onurla yürüttüğüm Develi Kaymakamlığı görevimi, İstanbul İli Avcılar İlçe Kaymakamlığı’na
tayinimin çıkması hasebiyle tamamladım. Görev yerimiz neresi olursa olsun kapımız sizlere
her zaman açık olacaktır. Develi’de görev yaptığım dönemin tamamında olduğu gibi, vali
yardımcıları ve kaymakamların tayinine ilişkin müşterek kararnamenin yayınlanmasından
sonra da desteğini esirgemeyen, hayırlı olsun dileklerini bildiren, güzel düşüncelerini ifade
ederek vefa duygusunun en güzel örneklerini gösteren değerli Develili hemşehrilerime;
görevlerimizin yerine getirilmesinde, yatırım ve hizmetlerin vaktinde milletimizin hizmetine
sunulmasında, birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarıma, hayırseverlerimize, basın
mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Develi Kaymakamı olarak görev yaptığım süre
boyunca Develi’ye elimden geldiğince hizmet etmeye çalıştım. Develi için yapabildiklerim
zaten benim en temel görevimdi. Yapmak isteyip de yapamadıklarım elbette ki vardır. Benden
sonra görev yapacak arkadaşlarım bıraktığımız yerden hiç şüphesiz hizmet yarışını devam
ettireceklerdir. Bu vesileyle özellikle birlikte çalışmaktan onur duyduğum Kayseri Valimiz
Sayın Orhan Düzgün’e, sayın milletvekillerimize, bütün ilçe kaymakamlarımıza ve belediye
başkanlarımıza, Develi ilçesinde birlikte çalıştığım ve yaptığımız bütün hizmetlerde katkısı
olan her düzeydeki kamu görevlisi arkadaşlarıma, her zaman yakın ilgisini gördüğüm Kayseri
ve Develi protokolünün değerli mensuplarına, bütün siyasi partilerimizin yöneticilerine,
meslek kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.
Allah`a ısmarladık” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14327.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Polislerden Kur'an kurslarında trafik eğitimi
Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın kentte göreve başladıktan sonra güvenli bir
trafik ortamı oluşturması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
görevlilerine, trafikte bulunan yol kullanıcılarının eğitimine ağırlık verildi.
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İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın talimatıyla yapılan çalışmalar kapsamında; Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk bölgesi dahilindeki, ana arterler üzerinde bulunan
trafik yoğunluğu bakımından önem arz eden kavşaklarda trafik ekipleri görevlendirilerek
kavşaklarda kırmızı ışıkta bekleme yapan araç sürücüsü ve yolcularından emniyet kemeri
takmayanlar emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilgilendirilmektedir. Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın verdiği destekle hazırlanan Emniyet Kemeri Simülasyon
aracıyla emniyet kemeri kullanımının artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
Yol kullanıcılarında trafik bilincini geliştirmek amacıyla başta ana okulları ile ilk ve orta
dereceli okullar olmak üzere çeşitli kamu kurumları ve özel işletmelerin personeline yönelik
trafik
konulu
konferans,
seminer
gibi
eğitim
faaliyetleri
yapılmaktadır.
Okulların tatile girmesiyle camilerde başlayan yaz dönemi Kur’an Kurslarına katılan
öğrencilere yönelik, trafik bilincinin artırılması amacıyla İl Müftülüğü ile ortaklaşa program
hazırlanmış ve Kayseri İl merkezi başta olmak üzere Bünyan, Develi ve Felahiye ilçelerinde
20 Haziran 2015 günü eğitimlere başlanmıştır. Kur’an kurslarına katılan öğrencilere yönelik
yapılan eğitimlere de devam edilmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14328.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Büyükşehir'in eğitime katkısı devam ediyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından
Abdullah Gül Üniversitesi Mimarsinan Kampüsü'ne yaptırılmakta olan Fen Lisesi inşaatında
incelemelerde bulundu.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı arasındaki
protokol gereği yaptırılacak olan ilköğretim ve liseden oluşacak kampüsteki Fen Lisesi'nin
temeli 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla geçen yıl Ekim ayında atılmıştı. Hızla
ilerleyen Fen Lisesi inşaatında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, çalışmaların son durumunu yerinde gördü. Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi'nin
bölgede yapacağı yol ve çevre düzenleme çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgiler aldı.
Fen Lisesi inşaatı ve Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı çalışmalarla ilgili açıklamalarda
bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri'yi eğitim merkezi haline getirebilecek
önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirtti. Türkiye'nin birçok yerinden öğrencilerin
tercih edebilecekleri bir okulun yapıldığını dile getiren Çelik, "Farklı özelliklerde ve farklı
mimaride bir yapı ortaya çıkıyor. Bu binayı yaptıran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ve
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. Türkiye'deki eğitim binası
seviyesini üst sıralara çekecek kalitede bir yapı inşa ediliyor. 32 derslikli, 16 laboratuarı,
20'den fazla rehberlik ve farklı birimleri bulunan, 700 kişilik konferans salonu ve yarı olimpik
yüzme havuzuna sahip, çok özel yayınların takip edilebileceği kütüphanesiyle özel bir eğitim
tesisi yapılıyor. Eğitimin kalitesini artıracak böyle bir yapıya bizim de belediye olarak
katkımızın olması gerekir diye düşünüyoruz. Şehrimizdeki Milli Eğitim'e bağlı tüm okullarda
çevre düzenlemesi ve spor salonları yaparak ya da ihtiyaç olan bölgelerde sıfırdan okullar inşa
ederek eğitime katkıda bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Abdullah Gül Üniversitesi
Kampüsündeki Fen Lisesi'nin de çevre düzenlemesini yapacağız. İnşallah okulu yeni eğitim
sezonuna yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14329.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Hürmetçi Sazlığı sulak alanının turizm
potansiyeli konuşuldu
Kayseri Mahalli Sulak Alan Komisyonu, Hürmetçi Sazlığı sulak alanının turizm potansiyeli
ve sorunlarının belirlenmesi amacıyla toplandı.
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İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş’un başkanlığında yapılan toplantıya, Büyükşehir
Belediye Başkanlığı, Hacılar ve İncesu Kaymakamlığı, Hacılar Belediye Başkanlığı, DSİ
Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri
Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nden yetkililer katıldı. İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nde yapılan Kayseri turizmine büyük katkı sağlayacak olan Hürmetçi Sazlığı
toplantısında bitki ve kuş çeşitliliği tanıtımı için kitapçık ve broşür basımı, gelen ziyaretçilerin
daha iyi gözlem yapabilmesi için gözetleme kuleleri, yürüyüş parkurları yapılması, bölgede
atıl durumda olan okulun Kültür Merkezi olarak değerlendirilmesi, fotoğraf çekimi ve sergisi

yapılması, uygun bir alanın hazırlanmasıyla geleneksel hale gelecek festival yapılması
konuları görüşülerek karara bağlandı. Kayseri’nin yaklaşık 15 kilometre güney batısında yer
alan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında korunması gereken Hürmetçi Sazlığı, sazlıklar ve
ıslak çayırlar gibi önemli sulak alan ekosistemlerinden oluşmakta.
Afrika, Asya ve Avrupa kuş göç yollarının üzerinde önemli bir yere sahip olan Hürmetçi
Sazlığını, bölgenin doğal yaşam özelliklerinden dolayı da her yıl birçok yerli ve yabancı kuş
ve kelebek gözlemcisi, bilim adamı ve doğasever ziyaret etmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14330.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Milletvekili Tekden ziyaretlerine devam ediyor
AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Derneği’ni ziyaret etti.
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Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette sıkıntılar dinlendi, çözüm önerileri sunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ünay Çakı,
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Damızlık sığır
yetiştiricilerinin sıkıntılarını dinleyen AK Parti Milletvekili Kemal Tekden ise “Hayvancılık
konusunda proje açısından Kayseri'nin daha üst seviyelerde olması için hem üreticilerin hem
de bizlerin üzerine çok daha fazla iş düşmektedir. Bizler hayvancılığın Kayseri’de gelişmesi
için elimizden gelen çaba ve destekleri yapmaya gayret edeceğiz. Sizlerde projelerle
hayvancılığın gelişmesine destek olmaya gayret edin” dedi.
Tekden, hayvancılığın gelişmesi için üretilecek projelerin arkasında olduklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14331.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

265 Bin Sazan yavrusu göletlere bırakıldı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan balıklandırma programı
çerçevesinde; Kayseri’de 2015 yılında 1 Temmuz itibariyle yapılması planlanan
‘Balıklandırma Programı’ tamamlandı.
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Program kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü
Kepez Ünitesinden sazan yavrusu getirildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Su
Ürünleri ekiplerince 265 bin sazan balığı (Cyprinus carpio) yavrusu; Paşalı, Töslü, Efkere,
Darılı, Şeyhli, Kepiç, Zincirdere, Elbaşı, İncesu, Akköy, Kovalı göletlerine bırakıldı.
Göletlerde doğal yapının desteklenmesi, sportif balıkçılığın geliştirilmesi ve atıl durumda olan
su kaynaklarının üretime kazandırılması ve protein açığının kapatılmasında öneme sahip olan
balık tüketiminin artırılması amacıyla balıklandırma faaliyetleri yapılmaktadır. Kayseri’de
balıklandırma çalışmaları her yıl düzenli olarak devam etmektedir. Gölet alanlarına
uyumunun kolay olması, büyük sıcaklık değişimlerine, besin ve oksijen yetersizliğine
direncinin fazla olması, etinin lezzetli olması sebebiyle sazan balığı tercih edilmiştir. İl
Müdürü Özkan Kayacan; "Kayseri ilimizde bulunan pek çok irili ufaklı göletlerde su ürünleri
yoğunluğunun artırılması için düzenli olarak balıklandırma çalışmalarını yapmaktayız. Bu
kapsamda 2015 yılında ilimize bakanlığımızca tahsis edilen 165 bin adet yavru sazan balığına,
100 bin adet sazan balığı ilave edilerek toplamda yaklaşık 265 bin sazan balığı yavrusu
göletlerimize bıraktık. Böylece balık yoğunluğu önemli derecede artacak ve göl ekosisteminin
canlı tutulması sağlanacaktır. Yapılan çalışmaların başarıya ulaşması ve göletlerimizde
bırakılan balığın gelişebilmesi için balıkçılarımıza ve köylülerimize önemli görevler
düşmektedir. Bırakılan yavrular korunmalı ve en az 1 kez üremelerine imkan tanınmalıdır.
Bakanlığımızın hem ticari hem de amatör balıkçılık tebliğinde belirlediği avlanma zamanı ve
avlanabilecek balık boyu standartlarına uyulmalıdır. Balıkları sadece yasak dönemde değil,
avlanmanın serbest olarak yapıldığı dönemde de korumak ve bilinçli olarak avlamak
gerekmektedir" dedi.
Balıklandırma çalışmaları kapsamında mühendisleri Bülent Canatan ile Erkan Karadağ bu
amaç için özel olarak düzenlenmiş kamyonetle dağıtımı yapmışlardır. Sazan balığı yavruları,
1 ton kapasiteli taşıma deposunda, oksijenlendirme sistemi kullanılarak yüzde 99.90 yaşama
oranında kente getirilerek, bazı göletlere balık kepçesi, bazı göletlere balıklandırma kovası,
bazı göletlere de sifonlama kolonu kullanılarak başarıyla göletlere bırakılmıştır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14332.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

“Tavizler vererek bu terörü kesinlikle
bitiremeyiz”
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, son günlerde yaşanan terör olayları ile ilgili olarak, “Devletimize, milletimize zarar
veren her kişiye haddinin bildirilmesi lazım” dedi.
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Son günlerde yaşanan terör olaylarını değerlendiren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler
Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Son günlerde terör olayları
şiddetini iyice arttırmıştır. Çözüm sürecinden almış oldukları taviz ile yapmış oldukları eylem
ve söylemlerle Türk milletinin ve şehit yakını ve gazileri fazlasıyla üzmekteydi. Son olarak da
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sosyalist bir grup basın açıklaması yaparken bombalı eylem
yapılarak 32 kişinin öldürülmesi ile başlayan ve Adıyaman’da 1 şehidimiz var, Şanlıurfa’da
yatağında uyurken öldürülen 2 şehidimiz var. Yine Diyarbakır’da, İstanbul’da buna benzer
birçok şehidimiz gelmeye başladı. Her şehidimizin acısını duydukça acılarımız
tazelenmektedir” diye konuştu.
Yavuz ayrıca, “Biz devletimizden şunu istiyorduk; bu terör örgütü ile müzakere edilmeden
yapılacak her türlü çözüme biz şehit aileleri ve gaziler olarak taşın altına elimizi koyacağımızı
söyledik. Söylemeye de devam ediyoruz. Çünkü bu terör örgütüne ne kadar taviz verilirse
onlar şımararak Türk milletine ve devletimize hakarete varan eylemlerde bulunuyorlar.
Sokakta gösteriler yapılarak polisimize, esnafımıza zarar veriyorlar. Maalesef devletimiz bu
terör örgütüne karşı hiçbir önlem ve müdahalede bulunmadı. Biz şehit aileleri ve gaziler
olarak devletimize, milletimize zarar veren her kişiye haddinin bildirilmesi lazım. Kısasa
kısas olması lazım. Tavizler vererek bu terörü kesinlikle bitiremeyiz. Biz şehit aileleri ve
gaziler olarak bu terör örgütünün yok edilmesi için gereken neyse yapılmasını istiyoruz. Biz
diyoruz ki polisimiz ve askerimize kurşun sıkan, molotofkokteyli atan, kurşun sıkanlara kısasa
kısas uygulanması lazım” ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren Yavuz, “Biz hava operasyonlarına destek veriyoruz. Bu hava operasyonları
yapılırken de karadan temizlik hareketi yapılarak Kandil’e Türk bayrağının dikilmesini
istiyoruz. Kandil’i temizlerken de Türkiye içerisinde bunların taşeronluğunu yapan gruplara
da müdahale edilmesi lazım. Onların yakalanarak hadlerinin bildirilmesi lazım. Gerekli
cezaların verilmesini istiyoruz. Bunlar yapılmadığı sürece bunlarla oturup konuşarak
müzakere edilerek kesinlikle terör bitirilemez” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14333.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

“Uçak restoran yaptık diye fiyatlarımızı
uçurmadık”
Geçtiğimiz ay hizmete giren Uçak restorandın sahibi Yavuz Kılıç, 46 personel ile hizmete
başladıklarını söyleyerek dünya mutfağının seçme lezzetlerini Kayseri halkının damak tadına
sunduklarını ifade etti. Fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu belirten Kılıç: "Uçak
Restoran yaptık diye fiyatlarımızı uçurmadık" diye konuştu.
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Kayseri'de, uzun yıllar Belçika’da uçak restoranda garson olarak çalışan 32 yaşındaki Yavuz
Kılıç ile ortağı 34 yaşındaki Kahraman Yıldız'ın yaptırdığı uçak restoran, hizmete açıldı.
Yapımının 1 milyon Euro tuttuğu uçak restoran, Talas ilçesinde restoran olarak açıldı.
Yaklaşık 1 yıllık çalışmanın ardından restoran olarak hizmete giren uçak restoran, 400 kişiye
hizmet sunacak. Türkiye’de bir ilk; uçak restoran.
Uçak restoran ortaklarından Yavuz Kılıç bu proje ile ilgili Haber Ekibimizin sorularını
yanıtladı. Avrupa’da 2000 yılında bu tip bir Uçak Restoran içinde 7 yıl çalıştığını, garson
olarak başladığını, daha sonra işletme müdürü olduğunu ifade eden Kılıç 2007 yılı itibari ile
kendi Restoranını açtığını ifade etti.
Kılıç, sözlerinin devamında; ‘’2013 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan bu uçağı alarak
Kayseri’ye getirdiklerini, Belçika’da tanıdıkları mühendislerden yardım alarak planların
çiziminin yapıldığını, daha sonra İstanbul’da 2 uçak mühendisi ile anlaşarak Atatürk
Havalimanı’ndan uçağın Kayseri’ye gelmesini sağladılar’’ dedi.
Uçak restorandın kurulum aşamasının 1 yıl sürdüğünü ifade eden Yavuz Kılıç, 46 personel ile
başladıklarını, Dünya Mutfağının seçme lezzetlerini Kayseri halkının damak tadına
sunduklarını ifade etti. Fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu, Uçak Restoran yaptık diye
fiyatlarımızı uçurmadık diye konuştu.
Haber/Fotoğraf: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14334.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Halaçoğlu'ndan bir garip açıklama!
Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesinin ardından açıklama yapan MHP Kayseri
Milletvekili Yusuf Halaçoğlu AK Parti seçmenini suçladı.
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Muş’un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın sehit edilmesinin
ardından açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, AK Parti seçmenlerine
seslenerek,‘’Yüzde 41 oy verirken böyle olacağını bilmiyor muydunuz? Bütün yalanlarını
görmezden geldiniz. Vatan toprağını terk ettiler, ceplerini doldurdular, lüks içinde bir hayat
sürdüler, görmediniz’’ dedi.
Eşi ve çocuğuyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı
Binbaşı Arslan Kulaksız’ın sehit edilmesinin ardından açıklama yapan MHP Kayseri
Milletvekili Yusuf Halaçoğlu şunları söyledi:
YÜZDE 41 VERİRKEN BİLMİYOR MUYDUNUZ
"Şehid haberleri geldikçe, olmamalıydı diyenlere. Olmamalıydı da, olmasına göz yuman ve
destek verenlere % 41 oy verirken böyle olacağını bilmiyor muydunuz? Belki bin kere
söyledik yanlış yapıyorsunuz diye. Kaç kere söyledik bunlar da sizi kandırıyorlar yapmayın.
Bütün yalanlarını görmezden geldiniz. Vatan toprağını terkettiler, ceplerini doldurdular, lüks
içinde bir hayat sürdüler görmediniz. Aslında siz kendinizi aldattınız, ama asıl Türk Milleti'ne
en büyük zararı verdiniz. Allah bundan sonrasını hayreyleye."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14335.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Kayseri’de kamyonet devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde panelvan tipi kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 çocuk
hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu 52. kilometrede sabah saatlerinde meydana
gelen kazada 34 BJ 0295 plakalı panelvan tipi kamyonet, sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından minibüste bulunan 6

yaşındaki İ.T. hayatını kaybederken, Z.T., S.T. (36), T.T. (4), E.G. (36), N.G. (14) ve K.G.
yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına
alınırken, hayatını kaybeden İ.T.’nin cenazesi de otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14336.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Başkan Cabbar’ın duyarlılığı
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yıkımı devam eden binanın çatı katında kuşların
yuva yaptığını far kedince yıkım çalışmasını durdurdu.

28 Temmuz 2015 Salı 16:25

İlçeye bağlı Kulpak mahallesinde Şehit Uzman Onbaşı Müsellim Ünal’ın cenaze namazının
kılındığı alana Develi Belediyesi tarafından şehidin adını taşıyan bir park yapılacağı
müjdesini vermesinin ardından harekete geçen Develi Belediyesi ekipleri, kullanılmayan atıl
durumdaki sağlık ocağının yıkmaya başladıklarında binanın çatısına yuva yaptığı ve
yumurtalı olduğu fark edilince Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın talimatıyla kuşların
yavrularının ve yumurtalarının uygun bir yere taşınıncaya kadar yıkım çalışmalarını
durduruldu.
En kısa zamanda park yapımının tamamlanacağı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14337.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Kayserispor, hazırlıklarına devam ediyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lige sayılı günler kala hazırlıklarına ara
vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Tolunay Kafkas, "Takıma
katılacak olan oyuncularla daha güçlü olacağız" dedi.
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Kulüp tesislerinde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde antrenman yapan futbolcular,
düz koşunun ardından koordinasyon çalışması yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden

antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Öte yandan, sarı-kırmızılı takımın yeni
transferi
Deniz
Türüç'de,
takım
ile
beraber
ilk
antrenmanına
çıktı.
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü
Tolunay Kafkas, çalışmaları değerlendirdi. Takıma yeni katılacak olan futbolcularla daha
güçlü olacaklarını söyleyen Kafkas, "Günde tek, çift ve zaman zaman 3 antrenman ile
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Maç haftasına 2 haftamız kaldı. Bizim için önemli haftalar.
Hem hazırlık maçları yapıyoruz hem de bir taraftan transfer çalışmalarına devam ediyoruz.
Umarım ilk maça kadar bu zorlu süreci bütün zorluklara rağmen iyi atlattığımızı
düşünüyorum. Takıma katılacak oyuncularla da daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14338.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Kayserispor, Deniz Türüç ile 3 yıllığına anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Hollanda’nın Go Ahead Eagles takımından
transfer ettiği Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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Kayserispor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kayserispor Kulübü
Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, görmek istedikleri bir transferi
gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de
kadromuzda görmeyi istediğimiz bir transferi gerçekleştiriyoruz. Deniz Türüç 3 yıllığına
Kayserispor ile sözleşme imzalıyor. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni
ediyorum. Burada Deniz’i tebrik ediyorum. Transfer yapmak kolay olmuyor. Transfer
sürecinde çok dik bir duruş sergiledi. Transferin ilk ve son dakikasına kadar kendisine başka
teklifler de vardı. Çok cazip teklifler de oldu. bunlara biz de şahit olduk. Deniz transferin
ilk dakikasında bizimle ne konuştuysa imzaya kadar bu doğrultuda devam etti. ‘Ben
Kayserispor’da oynamak istiyorum, Kayserispor’la anlaşmak istiyorum’ dedi. Bu transferin
gerçekleşmesinde Deniz’in Kayserispor’da oynama isteği çok etkili oldu. Kendisine hayırlı
olmasını temenni ediyorum” dedi.Kayserispor ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen
Deniz Türüç ise, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Kayserispor başkanımıza çok teşekkür
ediyorum. Onlar benim için savaştı, başka kulüplerle de savaştı. Sonuçta gördüğünüz gibi
buradayım. Burada olduğumdan memnunum. İnşallah iyi bir performans göstererek takım
arkadaşlarıma yardım ederim” ifadelerini kullandı.Beşiktaş’ın kendisine transfer teklif
edilmesinin sorulması üzerine Türüç, “Ben profesyonelim. Başkanımla görüştüğüm ilk
günden beri bana çok iyi baktılar. O yüzden Kayserispor’u seçtim” diye konuştu.İmza
töreninin ardından yeni transfer Türüç, isminin yazılı olduğu formayı giyerek basın
mensuplarına poz verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14339.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Erciyes Yolu elden geçiriliyor
Kayseri'nin ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak
Merkezi'ne ulaşımı sağlayan yolda altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte asfalt
çalışmasına başlandı.
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Gece yarısına doğru Hisarcık yolu üzerinde gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen ve ardından
da açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, toplam 5,5
kilometrelik yolun ilk etapta 1,5 kilometrelik kısmını tamamlayacaklarını ifade ederek,
"Erciyes yolunun çıkış istikameti geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı. İniş istikametindeki 5,5
kilometrelik yolun 1,5 kilometrelik kısmının asfaltını da tamamlamak üzereyiz. 24 saat
aralıksız çalışarak yarına kadar çalışmayı tamamlayacağız. Burada görünen asfalt çalışması
ama altında atıksu, içme suyu, elektrik, doğalgaz ve telekom hatları da var. Hatta boş bulunan
arazilere de uçlar bırakılarak ileride ihtiyaç olduğunda yolun zedelenmesinin önüne geçtik.
Böylesine planlı ve programlı bir çalışma ortaya koyuluyor" dedi. Açıklamasında asfaltın
ancak yaz mevsiminde yapılabilen bir çalışma olduğuna da dikkat çeken Başkan Çelik,
verdikleri rahatsızlıktan dolayı bölge sakinlerinden anlayış beklediklerini ifade ederek,
"Asfaltı bu zamanda yapmak zorundayız. Bağ mevsimine geldiği için bölge sakinlerine
rahatsızlık verdik; ama başka da çaremiz yok. Kısa sürecek bir sıkıntının ardından inşallah
pırıl pırıl bir yol ortaya çıkacak" diye konuştu.
Açıklamasının ardından çalışmaları denetleyen ve yetkililerden bilgiler alan Başkan Çelik,
asfalt çalışmaları yapan personele tatlı ikramında da bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14340.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Kayseri Şeker yaz kursları başladı
Kayseri Şeker’in Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında futbol, güreş, satranç ve masa tenisi
branşlarında yaz kursları başladı.
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Kayseri Şeker yaz sporu okullarına 2 günde 8-14 yaş gurubunda kayıt yaptıran 420 öğrenciye,
Kayseri’de 6 branş öğretmeni 5 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, Boğazlıyan’da 4 branş
öğretmeni ile 2 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak üzere toplamda 17 öğretmen
tarafından haftada 4 gün eğitim verilecek olup 27 Temmuz’da başlayan kursların 27
Ağustosta sona ereceği belirtildi. Yaz spor okullarının açılışına Kayseri Pancar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent
Benli, Kayseri Şeker yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Yaz spor okulları açılış
töreninde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay;
“Kayseri Şeker Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında gençlerimizin yaz okulunda eğitim
alması amacıyla yaz okulunun 5’incisini bugün başlatmış oluyoruz. Yaz okuluna Kayseri’de
320, Boğazlıyan’da ise 100 öğrenci olmak üzere toplamda 420 öğrencimiz kayıt yaptırdılar. 4
hafta boyunca Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günlerinde 4 branşta verilecek kurslar
yanında din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi de verilecektir” dedi. Başkan Akay ayrıca; kursa
katılan öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının Kayseri Şeker Fabrikası tarafından karşılandığını
belirtti ve Kayseri Şeker toplumun bir parçası, çiftçinin malı, dolayısıyla kazandığını, ortaya
koyduğu artı değeri paylaşmak durumunda olduğunu bu anlayış ile bu programların devam
edeceğini belirtti. Başkan Akay konuşmasını şöyle sürdürdü; “Yaz kurslarına katılan
öğrencilerimize dini ve medeni katkı sağlama düşüncesindeyiz. Türkiye’nin geleceği bu
gençlerimizin elinde olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bunların en iyi şekilde ve zamanın
şartlarına göre yetiştirilmesi lazım. Zamana göre çocuklarımızı yetiştiremez, gelişmelerden
mahrum bırakacak olursak toplumların yarışında geride kalmış oluruz. Bu yüzden bu tür
programları ısrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kurslara katılan çocuklarımızın eğitimleri
dışında gelecekteki arkadaşlıkların kurulması konusunda da önemli bir katkısı olacağını
düşünüyorum. Burada başlayan arkadaşlıklar umarım bir ömür boyu devam eder.
Hocalarımıza da geçmişte yapmış oldukları ve yapacakları çalışmalar için teşekkür eder,
başarıların devamını dilerim.”
Kayseri Şeker tarafından ücretsiz olarak açılan yaz spor okuluna katılan öğrencilere Şeker
Spor logolu spor kıyafetleri hediye edildi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi sonrasında çeşitli
ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14341.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Sakal-ı Şerifler çalındı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun mahallesinde bulunan 2 tarihi camide bulunan
Sakal-ı Şerifler çalındı.
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Edinilen bilgilere göre, Tavlusun mahallesinde bulunan Han ve Hamidiye Camisi'nde
yıllardan bu yana bulunan Sakal-ı Şerif arife gününde ziyarete açılmak için bakıldığında
yerinde bulunamadı. Sakal-ı Şeriflerin çalındığı anlaşılınca durum polis ekiplerine bildirildi.

Çalınan Sakal-ı Şerifleri bulma çalışmaları ise sürüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan
Tavlusun Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Doğrudürüst, “Mahallemizde bulunan 2
camimizin Sakal-ı Şeriflerinin arife gününde yerinde olmadığını, diğer camimizin
musaplarının yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Olay sonrası emniyete haber verildi.
Emniyete çelişkili ifadeler verilince sanki örtbas ediliyormuş hissi oldu. Tekrar Valiliğe
dilekçe verdik. Valilik dilekçe sonrası müftülüğü bilgilendirdi. Melikgazi ilçesi müftüsü
olayın takipçisi olacaklarını söylediler. Bizde olayın takipçisiyiz. Biz iki camimizin de sakalı
şeriflerinin bulunup yerine konulmasını istiyoruz” diye konuştu.Doğrudürüst ayrıca, çalınan
Sakal-ı Şeriflerin manevi değerinin olduğunu belirterek, “Sakal-ı Şerifleri Sultan Abdülhamit
döneminin Hicaz Komutanı Tavlusunlu Binbaşı Rifat Efendi'ye padişah tarafından hediye
edildiği, onun da köyüne getirdiği söylenir. O günden bugüne Sakal-ı Şerifler köyümüzde
bulunurdu” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14342.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Boydaklar'dan lisansı iptal edilen Orman ile
ilgili açıklama
Son günlerde basında çıkan ‘Boydak Ormanı Lisans İptaline’ yönelik haberlerin ardından
holdingden açıklama yapıldı.
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Boydak Holding’den yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde yazılı, görsel basın ve sosyal
medyada yer alan, Boydak Ormanı lisans iptaline yönelik haberlere ilişkin açıklama yapma
gereği hissedilmiştir. Daha önce de ifade edildiği üzere; Boydak Holding Sosyal Sorumluluk
Projeleri kapsamında, 2008 yılında çalışmasına başlanan ve 49 yıllığına tahsisi yapılan
Boydak Özel Ağaçlandırma Sahası’na ilişkin lisans, 22 Haziran 2015 tarihi itibari ile iptal
edilmiştir. Söz konusu iptal akabinde gerekli teslim-tesellüm prosedürü de tamamlanmıştır.
Bu süreçte; haberlere konu, tabela sökümü vb. durumlar talep edildiği şekli ile tarafımızca
kaldırılmıştır. Yazılı ve görsel basında özellikle de sosyal medyada bilgimiz dışında yer alan
haberler nedeniyle hiçbir kamu kurum ve kuruluşlarımızın yıpranmasını arzu etmeyiz.
Bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli bir proje olduğunu düşündüğümüz bu eserin,
sürdürülebilir olması amacıyla, lisansımızın iptal edilmiş olmasına rağmen Orman Bölge
Müdürlüğü’nün de talebi üzere tamamen kendi öz kaynaklarımız ile ilgili sahanın sulama ve
bakım işlerine de ara vermeden şimdilik kaydıyla devam etmekte olduğumuzu kamuoyu ile
paylaşmak isteriz” denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14343.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Sıcaktan bunalan hayvanları su ile
serinletiyorlar
Kayseri'de Beştepeler Mesire Alanı'nda bulunan hayvanat bahçesinde yaşayan hayvanlar, aşırı
sıcaklıklarda su ile serinletiliyor.
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Kayseri'de zaman zaman 40 dereceyi bulan hava sıcaklığında vatandaşlar kendilerini parklara
atarken, Beştepeler Mesire Alanı'nda bulunan hayvanat bahçesindeki hayvanlara özel bir
yöntem uygulanıyor. Gün içerisinde sıcaklığın yükseldiği zamanlarda bakıcılar tarafından su
ile serinletilen hayvanlar, böylelikle rahatlama imkanı buluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14344.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Kazancılar Çarşısı’na yeni düzenleme
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1995 yılında üstü kapalı hale getirilen,
tarihi olduğu kadar da Kayseri’nin ekonomi merkezi olan Kazancılar Çarşısı’nda yeni bir
düzenleme ve yenileme çalışması yapılarak çevresi ile uyumlu ve tarihi misyonuna uygun
hale getirileceğini bildirdi.
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Kazancılar Çarşısı için 8 proje hazırlandığını, bu projeleri 136 esnafın beğenisini sunduklarını
ve 4 projenin elendiğini, geri kalan 4 proje içinde Kazancılar esnafının seçim yapacağını
hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kazancılar esnafının projeleri değerlendirerek
seçime gideceğini ve yapılan seçim sonunda en çok oy alan projenin Melikgazi Belediyesince
uygulanacağını belirtti. Kayseri Kültür Yolu Projesi kapsamında Kazancılar Çarşısı’nın tarihi
öneminin bir kez daha ortaya çıkarılacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu
ile ilgili olarak şunları söyledi;“Kayserimizin simgeleri arasında yer alan ve tarihi Kapalı
Çarşı’nın hemen yanında yer alan 136 esnafın büyük bir kısmının kuyumculuk mesleğini icra
ettiği Kazancılar Çarşısı’nda yeni bir çalışma yapacağız. Gerçekleştirilen çalışma ile tarihi
kimliğini ön plana çıkaracağız. Kayseri Kültür Yolu Projesi’ne göre uyumlu hale getiriceğiz.

Bunun için 8 proje hazırladık. Kazancılar Esnafının beğenisine sunduk. 4 proje elendi. Geri
kalan 4 proje için ise seçim yapılacak. Melikgazi Belediyesi olarak yine halkın beğendiği
projeyi uygulayarak demokratik bir hizmet de sunmuş olacağız. Bunun için esnaf arkadaşlarla
bir görüşme yaptık. Dayanışma, koordine ve işbirliği sonucu, ortaya herkesin memnun
kalacağı bir projeyi hayata geçireceğiz. Kazancılar Çarşısı yine kapalı olarak hizmet verecek,
ancak iç dekorasyon ve kullanılan malzemelerde uyum sağlanacak. Ayrıca bu çalışmada gizli
kolan çalışması yapılacaktır. Başta Kazancılar esnafı olmak üzere şehrimize hayırlı olsun.
Kazancılar Çarşısı prestij olarak yerini koruyacak ve yeni oluşumu ile beğeni toplayacaktır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14345.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Geleceğin voleybolcuları yetişiyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyespor Kulübü
bünyesinde açılan futbol, basketbol ve voleybol yaz kurslarında çalışmaların tüm hızıyla
devam ettiğini söyledi.

28 Temmuz 2015 Salı 16:52

Uzun yıllardır yapılan yatırımlar ile ‘Spor ve Sporcunun Dostu’ olduğunu kanıtlayan
Melikgazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Melikgazi Belediyespor Kulübü’nün,
özellikle salon sporlarında çocuklara ve gençlere hizmet verdiğini belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyespor Kulübü olarak seyirci değil sporcu yetiştirerek
Türk sporuna katkı sağladıklarını kaydetti. Keykubat Sosyal ve Spor Tesisleri’nde 58 kurs
öğrencisinin voleybol branşında haftanın 6 günü antrenman yaptığını ve hem teorik hem de
uygulamalı olarak eğitim verildiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile
ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu; “Melikgazi Belediyespor Kulübü olarak, bu yıl ilk defa
düzenlediğimiz yaz okullarına yoğun bir katılım oldu. Futbol, basketbol ve voleybol
branşında çocuklarımız antrenörler nezaretinde eğitim alıyorlar. Burada başarılı olan
çocuklarımız kulübümüzün alt yapı takımlarına seçilecektir. Melikgazi Belediyespor’un
sporcuları olarak kulübümüzün lisanslı sporcu olarak hizmet edecek çocuklarımız, ilerleyen
yıllarda kendilerini göstermeleri halinde transfer olacak ve milli takımlarda görev
yapacaklardır. Biz de sporun her branşını önemsiyoruz. Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü
olarak profesyonel kulüplere altyapı sporcusu yetiştirmek ve futbolda yetenekli sporcuları
ülkemiz sporuna kazandırmak en önemli hedefimizdir.”Kurslara iştirak eden öğrenciler de
yaptıkları açıklamalarda ise, “Bize spor yapma imkanı sağlayan Melikgazi Belediyesi’ne ve
başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediiyoruz. Antrenörlerimiz nezaretinde son
derece ciddi ve sıkı bir şekilde idmanlarımızı yapıyoruz. Amacımız kendimizi göstererek
Melikgazi Belediyespor alt yapısına seçilmek” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14346.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Gazeteci Mustafa Gürbüz'ün acı günü
Gazeteci Mustafa Gürbüz'ün 77 yaşında hayatını kaybeden annesi Tenzile Gürbüz, son
yolculuğuna uğurlandı.

29 Temmuz 2015 Çarşamba 11:02

İkindi namazına müteakip Hacılar Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına, Hacılar
Belediye Başkanı Doğan Ekici, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Başbakanlık
Basın Yayın Enformasyon Kayseri İl Müdürü Mehmet Uğurlu, Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu Musa Soykarcı, Gürbüz'ün mesai arkadaşları ve merhumenin yakınları katıldı.
Tenzile Gürbüz'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14347.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Cumartesi kurultay ateşimizi yakacağız
Erciyes Türk Kurultayı Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, Erciyes Türk Kurultayı’nın
Cumartesi günü yakılacak kurultay ateşi ile başlayacağını belirtti.
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2 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Erciyes Türk Kurultayı ile ilgili olarak bilgi veren
Kurultay Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, kurultay ile Türk dünyasının yaşadığı
sıkıntıları masaya yatırıp, çözüm arayacaklarını söyledi. Dinçer, “Çin zulmünden çok fazla
ızdırap çeken Suriye, Irak Türkmenlerine, kendi ülkemizdeki sıkıntıları bu kurultayda
konuşarak, çözüm yollarını bulmak için bir araya geleceğiz. Rahmetli Başbuğ tarafından tertip
edilmiş bir dönmen ara verilmiş ama 6-7 yıldır alın terimizle, kendi gayretlerimizle bir Türk
çocuğunun yapması gerektiğini düşündüğümüz şekilde kurultayı yapıyoruz. Geçen yıl 8-10
bin kişi katıldı, bu yıl daha fazla katılımın olmasını bekliyoruz. Coşku içinde geçeceğini ümit
ediyoruz. Irak, Suriye, Azerbaycan Türkleri’nden lider seviyesinde, bunun yanında bazı sivil
toplum kuruluşlarının yanı sıra eski bakanlardan da katılım olacak. Bizlerde görkemli bir
şekilde Başbuğumuz’un emanetine sahip çıkarak vazifemizi yerine getireceğiz" dedi.
Kurultaya her yıl kıymetli sanatçıların da geldiğini ifade eden Dinçer, ancak bu yıl festival

ağırlıklı bir kurultay amaçlamadıklarını söyledi. Dinçer, “Bu yıl ağırlıklı olarak konuşmacılar
olacak. Çünkü hem ülkemizde hem de çevremizde sıkıntılar fazla. Bir müzik festivalinden
ziyade bir kurultay havası yakalamak için konuşmacılara ağırlık vereceğiz. Cumartesi günüde
kurultay ateşimizi yakacağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14348.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

6. Kattan düşen asansör işçisi hayatını kaybetti
Kayseri’de bir inşaatın 6. katında asansör kapısı takan bir işçi, asansör boşluğuna düşerek
hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre Barbaros Mahallesi Sümer Evler’de bulunan bir inşaatın 6. katında
asansör kapısı takan A. Y. (33) dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İş
arkadaşlarının durumu fark etmesinin ardından olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, A. Y.’nin
hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, inşaatta inceleme yaptı. A.
Y.’nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14349.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Serinlemek isterken felç olmayın
Aşırı sıcaklarda serinlemek için ev, işyeri ve araçta kullanılan klimalar yüz bölgesindeki
sinirleri olumsuz etkileyerek yüz felcine neden olabiliyor.
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Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç, yüz
felcinden korunmak için klimaların doğru kullanımının önemi hakkında bilgi verdi. Koç,
“Yüz felci, kulak arkasındaki kemiğin içinden geçen yüz sinirinin çevresindeki ödem veya

enflamasyonun yol açtığı bir sağlık sorunudur. Yaz aylarında serinlemek için tercih edilen
klimaların yanlış kullanımı, yüz felci riskini tetikleyen en önemli nedendir. Genellikle kulak
arkasında ağrı ve uğultu ile ortaya çıkabilen hastalık, yüzdeki kasların hareket kabiliyetini yok
edebilmektedir. Kadın ve erkekler, her yaş grubunda yüz felci riski taşımaktadır. Yüz felci her
hastada farklı belirtiler ile ortaya çıkabilir. Hastalığın hafif seyirli olduğu durumlarda kişinin
mimik ve kaslarında hareketsizlik görülebilir. Çoğunlukla karşılaşılan tablo, yüz felcinin
oluştuğu tarafta hastanın gözünü kapatamaması ve dudağının sağlam olan kısma kaymasıdır.
Dildeki tat alma duygusu da yüz felcinin olduğu kısımda kaybolmaktadır.
Hastalığın daha ağır seyrettiği durumlarda ise yeme ve içmede zorlanma, konuşmada
bozukluk, aşırı sese duyarlı olma, gözyaşında ve tükürük salgısında belirgin derecede artış
görülmektedir. Klimadan çıkan soğuk hava, kulağın arkasındaki kemiğin içinde ödem ve
iltihaplanmaya neden olabilir. Bu duruma ‘bell paralizisi’ adı verilir. Şiddetli kulak ağrısı da
yüz felcinin habercisi olabildiği için yüz felcinden korunmada yalnızca yüz bölgesinin değil,
kulak arkasındaki kemiğin de korunması riski azaltacaktır. Yüz felci, birkaç saat veya gün
içerisinde maksimum seviyeye ulaşır. Hastalığın başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesi için
ilk 24 saat çok önemlidir. Bu nedenle yüz felci belirtileri yaşayan bir kişi vakit kaybetmeden
kulak burun boğaz uzmanına başvurmalıdır. Yüz felcinin erken dönemde kontrol altına
alınabilmesinde, steroid (kortizon) tedavisi önemli bir yer tutar. Yüz kasları için yapılan masaj
ve egzersizler de tedavi başarısını artıran faktörlerdir. Yüz felci tekrar edebilir. Hastalığın
yeniden ortaya çıktığı durumlarda buna neden olabilen bir hastalık veya risk faktörünün
varlığı araştırılmalıdır” dedi.
Op. Dr. Koç, soğuk havanın yüz ve kulak ile direkt temas etmemesi gerektiğini vurgulayarak,
“Yüz bölgesi, direkt olarak havayla temas ettiğinden dışarıdan gelen herhangi bir müdahaleye
karşı daha hassastır. Klimaların; ev, işyeri ve araçlarda dikkatli kullanılması çok önemlidir.
Soğuk hava, yüze ve kulak bölgesine direkt olarak üflememeli, klimaların farklı bir yönde
çalışarak ortamı soğutması sağlanmalıdır. Klimanın yanı sıra araçta cam açıkken seyahat
etmek de sakıncalıdır. Yolculuk sırasında araçların camı uzun süre açık bırakılmamalı, klima
açıldığında da yüz bölgesi ile direkt teması önlenmelidir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14350.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

KTO’da etkin çalışan meslek komiteleri
ödüllendirildi
Kayseri Ticaret Odası meslek komitelerinin 2013 yılından başlayarak 6’şar aylık dilimler
halinde performanslarının ölçülmesi için yapılan çalışma sonuçlandı.
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Yapılan çalışmada kullanılan veriler; 2013 Temmuz- Aralık, 2014 Ocak -Haziran, 2014
Temmuz- Aralık, 2015 Ocak-Haziran dönemleri olmak üzere dört döneme ilişkin hazırlandı.

Her dönem 100 puan üzerinden yapılan değerlendirme ve her dönemde ilk üçe giren
komitelerin bütün üyeleri ödüle layık görüldü. KTO Temmuz Ayı Meclis toplantısında
düzenlenen törende komite üyelerine ödül olarak ağaç dikim sertifikaları, Meclis Başkanı
Mehmet Filiz ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz tarafından takdim edildi.
ÖDÜL ALAN MESLEK KOMİTELERİ VE ÜYELERİ İSE ŞÖYLE SIRALANDI:
4.M.K. ÜYESİ (DERİ VE AYAKKABI TİCARETİ)
NUH MEHMET SAÇMACI MECLİS ÜYESİ
HÜSEYİN CİNDORUK MECLİS ÜYESİ
MEHMET BIÇAKCIOĞLU MESLEK KOM. BAŞ.
HİLMİ BÜYÜKKUŞOĞLU MES. KOM.
YUSUF DEMİRPARMAK MES. KOM.
7.M.K. ÜYESİ (HAYVANCILIK SEKTÖRÜ FİRMALARI)
SELİM MERTER TEMTEK MECLİS ÜYESİ
ALİ BORAZAN MECLİS ÜYESİ
İBRAHİM AFYON MES. KOM. BAŞ.
BEKİR ÇAĞLAYAN M.K. ÜYESİ
ÜMİT ARAR M.K. ÜYESİ
18.M.K. ÜYESİ( HALI VE YER KAPLAMALARI ÜRETİM VE TİCARETİ )
ORHAN TOPÇUHASANOĞLU MECLİS ÜYESİ
FATİH SARIKÖSE MECLİS ÜYESİ
ALİ PÜRNEK MES. KOM. BAŞ.
NURULLAH ÖZÇİLSAL M.K. ÜYESİ
HÜSEYİN BAŞMISIRLI M.K. ÜYESİ
21.M.K. ÜYESİ (KONUT İNŞAATI MÜTEAHHİTLERİ)
MUSTAFA DULDA YÖN. KUR. ÜYESİ
SUAT ALTIN MECLİS ÜYESİ
YILMAZ ALTINOK MECLİS ÜYESİ
HADİ YAĞMUR MESLEK KOM. BAŞ.
METİN KAHRAMAN M.K. ÜYESİ
GÜRHAN ERASLAN M.K. ÜYESİ
MÜKREMİN HASBÜLBÜL M.K. ÜYESİ
22.M.K. ÜYESİ (TEKSTİL ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİCARETİ )
CELAL HASNALÇACI YÖN. KUR. BŞK.YRD.
NİHAT TÜRKMEN MECLİS ÜYESİ
ATİLA AYASILI MESLEK KOM. BAŞ.
EMRE MUĞALOĞLU M.K. ÜYESİ
DAVUT KAYAR M.K. ÜYESİ
OSMAN HAKKOYMAZ M.K. ÜYESİ
MUSTAFA YAMANLAR M.K. ÜYESİ
26.M.K. ÜYESİ (BAKKAL VE MARKETLER)
SERKAN TOPSAKAL YÖN. KUR. ÜYESİ
SELAHATTİN KILIÇ MECLİS ÜYESİ
KEMAL OLGAÇ MECLİS ÜYESİ
AYHAN KARA MESLEK KOM. BAŞ.
SONER İLİK M.K. ÜYESİ
HARUN BATTAL M.K. ÜYESİ
TUFAN ŞAHİN M.K. ÜYESİ
34.M.K. ÜYESİ ( TAMAMLAYICI İNŞAAT HİZMETLERİ)

ALİ AFŞAR MECLİS ÜYESİ
RAMAZAN AKKOYUN MECLİS ÜYESİ- MESLEK KOM. BAŞ.
YUSUF EKİNCİ M. K. ÜYESİ
SAVAŞ YILMAZ M. K. ÜYESİ
RECEP ARSLAN M.K. ÜYESİ
37.M.K. ÜYESİ (SİGORTA ACENTELERİ VE ARACILARI)
YENER KOÇER MECLİS ÜYESİ
MÜMTAZ BEĞEN MECLİS ÜYESİ
MEHMET SELVİ MECLİS ÜYESİ
MUSTAFA KAYHAN MESLEK KOM. BAŞ.
MÜMTAZ YILMAZ M.K. ÜYESİ
KAMURAN ŞAHİN M.K. ÜYESİ
HÜLYA ÇALIŞKAN M.K. ÜYESİ
39.M.K. ÜYESİ (YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI)
SEDAT KELEBEK MECLİS ÜYESİ
HÜSEYİN TEKİN MECLİS ÜYESİ
MEHMET AÇIKALIN MECLİS ÜYESİ
CENGİZ GÜNAYDIN MESLEK KOM. BAŞ.
EMRAH ÖZMEN M.K. ÜYESİ
AHMET TEKEL M.K. ÜYESİ
ETHEM GÜLŞEN M.K. ÜYESİ
40.M.K. ÜYESİ ( OTEL, LOKANTA, EĞLENCE YERLERİ VE BENZER HİZMET
FİRMALARI )
HACI ALİ DİNÇER MECLİS ÜYESİ
CENGİZ HAKAN ARSLAN MECLİS ÜYESİ
MURAT GENCER MECLİS ÜYESİ
AHMET HASSU MESLEK KOM. BAŞ.
ENVER DOZDOZ M.K. ÜYESİ
ÖMER FARUK ONAT M.K. ÜYESİ
ATALAY BİLİCİ M.K. ÜYESİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14351.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Kayseri Erciyesspor’da yeni sezon hazırlıkları
sürüyor
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla
sürdürdü.
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Kulüp tesislerinde yardımcı antrenör Tuna Kaya yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını
sürdüren futbolcular, antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Futbolcular ısınma çalışmasının

ardından dar alanda paslaşma yaptı. Futbolcuların antrenmanda neşeli olduğu görüldü.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın diğer bölümünde futbolcular açma-germe hareketleri ve
pas çalışması yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14352.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

KTO Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
Kayseri Ticaret Odası Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.
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M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Mehmet Filiz
yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Daha
sonra gündeme ilişkin konuşan Başkan Mahmut Hiçyılmaz, meslek komiteleri toplantıları
hakkında bilgiler vererek, "Göreve gelmeden öncede meslek komitesi toplantılarının ne kadar
önemli olduğunu söyledim. Kaldı ki meslek komitesi toplantılarında sadece asil üyelerle
değil, aynı zamanda yedek üyelerle beraber de toplanmasının fayda sağlayacağını söyledim.
Nitekim uygulamayı da yaptık. Bunu da yeterli görmeyip daha da genişletilmiş şekilde
gruplar halinde o meslek grubundaki arkadaşlarımızın bu toplantıları katılmalarını istedik.
Meslek komitesi toplantılarını genişletilmiş şekilde yaptık. Gerçekten çok başarılı toplantılar
yaptık" dedi. Ülkemizde son günlerde yaşanan terör olaylarına da değinen Hiçyılmaz, çözüm
sürecinin akılcı ve mantıklı bir yolda ilerlemesi amacıyla ortaya konulan çabaların boşa
çıkarılması için terör eylemlerine başvurulduğunu belirtti. Hiçyılmaz, şöyle konuştu;
"Çözüm sürecinin akılcı ve mantıklı bir yolda ilerlemesi amacıyla ortaya konulan çabaların
boşa çıkarılması için terör eylemlerine başvurulduğunu görmekteyiz. Bunun yanı sıra
koalisyon hükümetinin kurulmasının gecikmesi ve bir belirsizliğin hakim olmasından dolayı
terör örgütleri bu boşluktan istifade ederek Türkiye'yi karıştırmak gayretleri içerisine
girmişlerdir. Meydana gelen terör saldırıları ülkemizin birlik, beraberlik ve huzurunu
bozmaya yöneliktir. Bu saldırılar karşısında birliğimizden taviz vermeden sağduyumuzu
korumak zorundayız. Birlik ve beraberliğimize yönelen ve insanımızın canına kasteden terör
eylemlerinin her türlüsünü kınıyor ve lanetliyorum. Terör eylemleri sonucu şehit olan asker ve
polisimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Terör örgütünün
uzantısı olarak meclise girmiş olan ve seçimlerden sonraki konuşmalarıyla, hal ve
hareketleriyle TBMM'ye yakışmayan o insanların Türkiye'nin karışmasına sebebiyet verecek
şekilde hareket etmelerini de kınıyor ve lanetliyorum.” Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'nın açıklamış olduğu gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş durumuyla ilgili olarak
Hiçyılmaz şöyle konuştu: "Gıda ile alakalı olarak 13 firmamızın gerekli kurallara uymaması
ve Kayseri'nin isminin kötüye çıkarılması noktasındaki durumları bizleri gerçekten üzmüştür.

Yalnızca gıda ile alakalı değil, Tücçar sözünü tutan insandır. Tüccar taahhütlerini yerine
getiren insandır. Tüccar kaidelere, kurallara uyan insandır. Biz burada hepimiz tüccarız ve
tüccarları temsil ettiğimiz kurumda görev yapıyoruz. Dolayısıyla sadece gıda ile alakalı değil,
diğer meslek gruplarımızla da mesleğimizle alakalı olmayan ve ya mesleğimizin kötü
anılmasına sebebiyet verecek şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Tabii bu konuda eğitim şart
denir. Değerli arkadaşlar eğitim gerçekten şart. Biz göreve geldikten sonra her türlü konuda
eğitimler düzenledik. Yani ticaretimizin gelişmesi bakımından her türlü konuda eğitimler
düzenledik. Bu tür eğitim toplantılarında üyelerimizin gelmemesinden dolayı, herkesin işinin
gücünün olmasından dolayı bu eğitim toplantılarını biz internet üzerinden yapmaya çalmıştık.
Aynen buraya gelinmiş gibi, hocamızın belirli konularda yani 20 konu üzerinden video çekimi
yapıldı ve internet sitemize konuldu. Üyelerimiz evlerinde oturdukları yerde, işyerlerindeki
boş vakitlerinde bu videolarımızı izlesinler. Neticesinde her ayın 5'nde ben şu şu konularda ki
videolarımızı izledim ve sınava girip sertifika almak istiyorum dediklerinde her ayın 5'inde
biz burada sınav açıyoruz ve o konularda yapmış olduğumuz sınavlarda başarı elde ederlerse
sertifikalarını veriyoruz. Dolayısıyla bakın biz bu konulan eğitim programlarımızı artırmak
suretiyle ancak çözebiliriz. Üyelerimizi biz eğitmek zorundayız. Ben çok eğitimliyim dilen
arkadaşlarımızın dahi eğitime ihtiyacı vardır.” İstanbul Sanayi Odası’nın geçtiğimiz günlerde
açıkladığı, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 14 Kayseri firması yer
aldı. İSO ilk 500 listesinde yer alan 16 firmamızı da düşündüğümüzde ilk 1000 firma içinde
30 firma ile temsil ediliyoruz. Bu rakamın yeterli olmadığını ve önümüzdeki yıllarda daha çok
firmamızın İSO listelerinde yer alması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu vesile ile 14
firmamızı yeniden kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca; Kayseri Vergi
Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan kurumlar vergisinde ilk 100 sıralamasına giren tüm
firmalarımızı da bir kez daha kutlamak istiyorum. Yeni hizmet binamızın inşaatına ilişkin de
sizlerle bilgi paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde inşaat alanında yönetim kurulu olarak
incelemelerde bulunduk ve yetkililerden bilgi aldık. Geldiğimiz süreçte inşallah 14 Ağustos
2015 Cuma günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz.”
Başkan Hiçyılmaz konuşmasının sonunda Temmuz ayında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin
de bilgiler paylaştı. Ayrıca Hiçyılmaz, üyelerden Kayserispor’a destek için kombine bilet
satın almalarını istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14353.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Dr. Hasan Tahsin Feyizli gençlerle buluşacak
Hacılar Zinde Gençlik’in düzenlediği ‘Hacılar Gençlik Buluşması-2’ programını kapsamında
Feyzül Furkan isimli Kur’an-ı Kerim meali müellifi Dr. Hasan Tahsin Feyizli, gençlerle
buluşacak.
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Hacılar Kültür Merkezi’nde 1 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de gerçekleşecek
programda Dr. Hasan Tahsin Feyizli, İslam dininde terbiyenin önemi hakkında bilgi verecek.
'Edeple gelen lütufla gider' konulu buluşmada,Katre-i Aşk grubu, tasavvuf musikisi konseri
verecek ve buluşma sonunda katılanlara çekilişle sürpriz hediyeler verilecek.
"HASAN TAHSİN FEYİZLİ KİMDİR?
Hasan Tahsin Feyizli 1934 yılında Kırşehir’de doğdu. Küçük yaşlarında hafızlığını
tamamlayarak talim ve Kıraat-i Aşere’de okuyup kurra hafızı oldu. 1951’de açılan, daha sonra
adı İmam Hatip Lisesi olan İmam Hatip Okulu’nun ilk talebelerinden ve 1958-1959 eğitimöğretim döneminin ilk mezunlarından oldu. Aynı zamanda 1960 da İstanbul Sanat Okulu
Elektrik bölümden de mezun oldu. Feyizli, Yüksek İslam Enstitüsüne imtihanla kaydolup
1963 yılında mezun oldu. Ayrıca Teknik Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünü de bitirdi
ve elektrik mühendisi olarak mezun oldu. Yurdumuzun değişik yörelerinde İmam Hatip
Liselerinde Kuran ı Kerim ve Tefsir hocalığı yanında idarecilik yaptı. Birçok talebe yetiştirdi.
1985 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. Arapça, Fransızca, Flemenkçe (Hollanda’da
konuşulan dil) ve Almanca bilmekte olan Feyizli, 1985 yılında Avrupa’ya tebliğ memuru
olarak gitti. 20 yıl çeşitli eğitim, tebliğ ve irşad hizmetlerinde bulundu.
HollandaRoterdam İslam Üniversitesinde Yüksek lisansını tamamlayan Feyizli halen,
“Kur’anda hukuk ve ahlak ilişkisi” konusunda doktora çalışmasını devam ettirmektedir.
Feziyli, evli ve üç çocuğu babasıdır. Halen yurt içi ve yurtdışında tebliğ ve irşad çalışmalarına
devam etmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14354.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Polisimize yapılan saldırıları kınıyoruz
Demokrat Parti (DP) Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal, "Polisimize ve askerimize yapılan
saldırıları kınıyoruz" dedi.
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Özbakkal, "Kim kandan besleniyorsa Allah kahretsin. İçimiz sızlıyor. Polisimize,askerimize
ve vatandaşlarımıza yapılan kahpece saldırıları Demokrat parti olarak kınıyoruz. Yaşanan
olaylar terörün kirli yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Yapılan terörist saldırılar aslında
milletimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine yapılmıştır. Milletimize
sesleniyoruz. Oyuna gelmeyelim. Her karış toprağında şehit kanı olan bu topraklarımızı,
bölmeye parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecek. 77 milyon vatandaşımıza birlik beraberlik
çağrısı yapıyoruz. Güvenlik güçlerimize yardımcı olalım" dedi.
Özbakkal ayrıca, "Milletimizi derin üzüntüye boğan olaylarda hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı
diliyoruz.Medeniyet tarihi boyunca kan ve gözyaşının hakim olduğu Orta Doğu coğrafyasında
şiddetin son bulmasının yolu, kanın her yerde, her ırk, her din ve mezhepte kırmızı, ölümün
her evde acı olduğunun kabul edilmesinden geçmektedir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14355.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Erciyes yeni sezona hazırlanıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'e özel önem veriyor. Dört saati aşkın
Erciyes'te kalan Başkan Çelik, devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve yapılması gereken
işlerle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Çelik, Erciyes'in ağaçlandırılmasına ilişkin de
önemli açıklamalar yaptı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Büyükşehir'in yatırımları sayesinde uluslararası
kış turizm merkezi haline gelen Erciyes'te, yeni sezon öncesi yapılan çalışmaları takip etti.
2015 yılı yaz döneminde yapılan ve yapılmakta olan işlerle ilgili Büyükşehir Belediyesi
bürokratları ile bir toplantı yapan Başkan Çelik, kış sezonuna yönelik ihtiyaçlara ilişkin bilgi
aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bürokratlarıyla yaptığı toplantının ardından
Büyükşehir Belediyesi ve özel sektör tarafından Erciyes'te yapılmakta olan yatırımları
gezerek incelemelerde bulundu. Konaklama tesisleri ve sosyal tesis inşaatlarının son
durumunu yerinde gören Başkan Çelik, mekanik tesisler ve pistlerle ilgili de bilgi aldı.
"YEŞİL DOKU İÇİN UZMANLARLA ÇALIŞIYORUZ"
Erciyes'te yeni sezon öncesi yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, "Yapılan çalışmaları yerinde görmek için geldik ve bir toplantı yaptık.
İşlerimiz planladığımız şekilde gidiyor. Mekanik tesislerde eksik kalan işler, yeni açılan
otellerin talepleri, Karayolları'nın yaptığı yeni yollar, depo alanları, yeni otopark alanları gibi
işleri yerinde inceledik. Erciyes'te ayrıca halkımızın da beklentisi olan yeşil doku için
çalışmalarımız var. 2 bin 200 rakımda yetişecek çim veya ağaçlarla ilgili araştırma yapıyoruz.
Bu konuda uzmanlardan ve üniversitelerden destek alıyoruz. Bu anlamda pistlerin
çimlendirilmesi için çalışma yapacağız. En azından bir pistte deneme çalışması
gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra bu bölge dikilmesi için birkaç örnek ağaç tavsiye edildi.
En azından bir bölgede testini yapmayı planlıyoruz" dedi.
Sezon geldiğinde yeni özellikler ilave edilmiş Erciyes'i tüm uluslararası kayak camiasına
sunacaklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Bu yıl yine bir veya iki
uluslararası kayak organizasyonunu Erciyes'te gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14356.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

'Özlenen Gençlik' geliyor!
60 il ve 100 farklı üniversiteden 450 gencin katıldığı “Anadolu Öğrenci Birliği Eğitim ve
İstişare Çalıştayı” Kayseri’de başladı. 4 gün sürecek programın Gültepe Kültür Merkezi’nde
başlayan açılış oturumunda yapılan konuşmalarda özlenen gençliğin önemi ve özellikleri
vurgulandı.
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Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin
Güven, Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Anadolu Platformu Genel Başkanı
Turgay Aldemir, Anadolu Öğrenci Birliği Başkanı Abdulvahit Yücel, sivil toplum kuruluşları
yöneticileri ve çok sayıda genç katıldı.
İslam’ın güzelliklerini kuşanacak bir gençlik
Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Anadolu Öğrenci Birliği’ni tanıtan
sinevizyon gösterimi yapıldı. Birlik adına Ayşe Dursun’un “hoşgeldiniz” demesinden sonra
açılış konuşması için Abdulvahit Yücel’e söz verildi. Daha önce Gaziantep ve Ankara
Gölbaşı’nda gerçekleştirdikleri gençlik buluşmalarının üçüncüsünü “Gelecek bizim”
konseptiyle Kayseri’de gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirten Yücel, İslam’ın
güzelliklerini kuşanacak bir gençlik yetiştirmek için çabaladıklarını söyledi.
Öncü kuşak yetiştirilmeli
Kayseri Müftüsü Güven de konuşmasında üniversitede akademisyen olarak görev yaparken
Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’nı da yürüttüğünü hatırlatarak şunları söyledi:
“Bir toplumu müspet yönde değiştirmek için önce öncü kuşak yetiştirilmeli, kal dilinden çok
hal diliyle insanlara davette bulunulmalıdır. Siz gençler de dinimizi en sahih kaynaklardan
öğrenmeli ve alanınızın en iyisi olmaya çalışmalısınız.”
Gençlerden ümit kesilmez!
İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kurt’un kısa konuşmasından sonra kürsüye
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan davet edildi. Karamsar bir tablo çizenlere inat
gençlerimizden hiçbir zaman ümit kesmediğini belirten Doğan “geleceğe umutla bakıyorum.
İnanıyorum ki özlenen, beklenen gençlik sizlersiniz” dedi.
Milletvekili arkadaşlarını temsilen konuştuğunu söyleyen Ahmet Doğan “üniversitede yıllarca
hocalık yaparken de, İlim Yayma’da yönetim kurulu üyeliği yaparken de hep gençlerle
beraberdim. Ben sizlerden çok ümitliyim. Bu yüzden ülkemizin ve gönül coğrafyamızın
geleceği için olumlu düşünüyorum.”
Üstad Necip Fazıl’ın yazılarında “Anadolu Gençliği” tanımlamasının sıkça yer aldığını
hatırlatan Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
“O’nun küllerinden yeniden diriltmeye çalıştığı gençlik, sahte değil, hakiki bir gençliktir. Bu
davanın çilesini de çekmeye talip bir gençlik... ‘Lâfımın dostusunuz, çilemin yabancısı, / Yok
mudur sizin köyde, çeken fikir sancısı?’ demesi bundandır. ‘Ey genç adam, bu düstur sana
emanet olsun: / Ötelerden habersiz nizama lânet olsun!’ mısralarının muhatabı bir gençliktir
özlenen.

Necip Fazıl’a göre yeni bir ‘İslâm inkılabı’na ihtiyaç vardır ve bu inkılabın ‘ruhunu dökeceği
kalıp gençliktir.’ Yeni Nesil başlıklı yazısının ilk paragrafı şöyledir:
“Yepyeni bir nesil yoğurmak borcundayız! Potininin burnundaki çividen saçının en üst teline
kadar, yepyeni, dipdiri, yakın maziye doğru hiçbir örnek tanımayan, eşiz bir zarafet, dikkat,
heybet, hâkimiyet, pırıldatıcı bir nesil… Dışından güneş gibi aydınlık bu neslin bütün nuru
içinden gelecektir. O nurun ismi de olanca asliyet ve saffetiyle İslâm’dır.”
Kadim şehir Kayseri
Çalıştay’ın açılış bölümünün son konuşmasını Anadolu Platformu Genel Başkanı Turgay
Aldemir yaptı. Seyyid Burhaneddin, Davud el Kayseri gibi önemli şahsiyetler yetiştiren
Kayseri’nin Selçuklu’nun kadim bir şehri olduğunu belirten Aldemir “Kayseri bir çok yeniden
inşanın merkezi olmuştur. Umarım, bugünkü gençlik buluşmamız da yeni bir inşaya vesile
olur” dedi.
Aldemir “bize yurtlarını, salonlarını ve kapılarını açan İlim Yayma Cemiyeti Kayseri
Şubesi’ne ve İlim Hikmet Vakfı’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14357.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Sosyal medyadaki arkadaşlık tekliflerine
dikkat!
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M. Nezihi Kolukısa: Siber Suçlarla Mücadele Şube
Müdürü M. Nezihi Kolukısa: “Tarafınıza gelen kim olduğunu bilmediğiniz şahısların
arkadaşlık teklifleri kabul edilmemelidir.”
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Merhaba Değerli Okurlarımız;
Bugün yine Kayseri Emniyet Müdürlüğünden bir birimi hem tanıyacağız, hem de sizlere
tanıtacağız. Hepimizi yakından ilgilendiren ve dikkatinizi çekeceğinize emin olduğum ilgi ile
okuyacağınız bir birimi Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü tanıyacağız. Konuğumuz
4. Sınıf Emniyet Müdürü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Sayın M. Nezihi Kolukısa
müdürüm hoş geldiniz.
Hoş bulduk teşekkür ederim.
**Müdürüm Siber nedir?
Siber terimi sibernetik kökeninden gelmektedir. İlk olarak 1958 yılında, canlılar ve/veya
makineler arasındaki iletişim disiplinini inceleyen Sibernetik biliminin babası sayılan Louis
Couffignal tarafından kullanılmış, "Siber" kelimesi İngilizce "Cyber" kelimesinden uyarlanıp
kullanılmaya başlayan bir kelime olup "Bilgisayar ağlarına ait olan", "İnternete ait olan",
"Sanal Gerçeklik" manalarına gelmektedir.

**Nezihi bey, Kayserinin Siber Suçlar konusundaki durumu nedir?
Değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte suçlar, bilişim sistemleri üzerinden işlenmeye
başlanmıştır. Bilişim sistemlerinin kullanılarak suç işlenmesini engellemek amacıyla
konusunda uzman personellerle 2012 Yılından beri hizmet verilmektedir.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü aynı zamanda Adli Bilişim Hizmetleri konusunda
Bölge Merkezi olarak belirlenmiş olup; YOZGAT, SİVAS, NEVŞEHİR ve KIRŞEHİR
illerine de hizmet vermektedir. Sayılan bu illerin adli ve emniyet birimlerinden gönderilen
dijital materyallerde delil araştırılması ve incelenmesini yapmaktadır.
İLİMİZDE 2014 YILI İÇERİSİNDE;
265 Adet Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması olayı meydana
gelmiş, yapılan çalışmalarda 442 şüpheli şahıs tespit edilmiştir.
216 Adet Sosyal Paylaşım Siteleri Facebook / Twitter vb Çalınması ( Hacklenmesi )
gerçekleşmiş, 126 şüpheli şahıs tespit edilmiştir.
İLİMİZDE 2015 YILI İLK 5 AY İÇERİSİNDE;
61 Adet Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması olayı meydana
gelmiş, yapılan çalışmalarda 42 şüpheli şahıs tespit edilmiştir.
114 Adet Sosyal Paylaşım Siteleri Facebook / Twitter vb Çalınması ( Hacklenmesi )
gerçekleşmiş, 11 şüpheli şahıs tespit edilmiştir.
**Sosyal Medyada özellikle facebook ve Twitter siteleri başta olmak üzere İnstağram
,Tango , watsap gibi sitelerde kullanıcıların suç teşkil eden paylaşımları ve kişilik haklarına
yapılan saldırılar hakkında neler yapılıyor?
Siber Suçlar Şube Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Sanal Devriye Büro Amirliği
ve Bilişim Teknolojileri Büro Amirliği personeli Sosyal Medyada belirtilen hesaplarda sürekli
olarak takip yaparak tespit ettikleri konuları rapor halinde getiriyor.
Tespit edilen konular hangi şubeyi ilgilendiriyorsa o şubeye bilgi veriliyor.
Kamu davası niteliği taşıyan konular hakkında gerekli tahkikat yapılarak
C.Başsavcılığına dava açılmak üzere gönderiliyor.
Takibi Şikâyete bağlı konularda müracaat olması halinde gerekli tahkikat yapılarak
C.Başsavcılığına gönderiliyor.
**Müdürüm, Kredi Kart bilgileri nasıl ele geçirilir, kredi kart bilgilerinin güvenliği için nelere
dikkat edilmelidir?
1Telefon ile yapılan harcamalar esnasında kart ve şifre bilgilerinin verilmesi sureti ile ele
geçirilmesi.
Cvp: Telefon ile yapılan harcamalar esnasında kart ve şifre bilgilerinin kesinlikle 3. Şahıslar
tarafından paylaşılmamalıdır.
2Kendisini banka görevlisi, kamu görevlisi vb. gibi tanıtıp kandırmak sureti ile kart
bilgilerinin alınması,
Cvp: Kendisini banka görevlisi, kamu görevlisi vb. gibi tanıtan şahıslarla kesinlikle kart ve
şifre bilgileri paylaşılmamalıdır. Kart, Şifre vb. bilgiler kişiye özel bilgileri olup kesinlikle
banka görevlisi olsa dahi başka şahıslarla paylaşılmamalıdır.
3ATM cihazlarına yerleştirilen kopyalama cihazları ile kart bilgileri ve şifrelerinin ele
geçirilmesi sureti ile

Cvp: ATM cihazlarından para çekme sırasında kartınızın takıldığı bölümü elinizle çekme
sureti ile kontrol edilmeli, herhangi bir yabancı bir cisim olması halinde 155 polis imdat
aranmalıdır.
4İnternet ortamında yapılan alış verişlerin güvenli olmayan internet sitelerine girilmesi
Cvp: İnternet ortamında alış veriş yapılmak istendiğinde erişim yapılan sitelerin https (
güvenli hiper metin aktarım iletişim kuralı ) protokolüne uygun bir site olduğuna dikkat
edilmesi
Örneğin: https:////www. Şeklinde olmalıdır.
5İnternet Bankacılığı kullananlar için bilgilerin girildiği bankalara ait internet sitelerine
erişim sağlarken bu web sitelerinin bir benzeri olan sahte sitelere bilgilerin girilmesi suretiyle,
Cvp: Bankaların internet sitelerine erişim yapmak için doğrudan bankanın URL (Uniform
Resource Locator- Tekdüzen Kaynak Bulucu) adresi girilmeli, başka sitelerden geçiş
yapılmamalıdır.
**Sosyal paylaşım sitelerinde bulunan profil hesapları nasıl ve ne şekilde ele geçirilir?
(facebook, twitter, e-posta hesapları vb. ) alınması gereken önlemler nelerdir?
1Kullanılan şifrelerin basit ve sıralı olması, herkesçe bilinen doğum tarihi vb.’ den oluşan
şifrelerin kolay tahmin edilmesi ile,
2E-posta adresinin uzun süre kullanılmaması ( yaklaşık 1 yıl kullanılmayan e-postalar
sistem tarafından silinmekte ve 3. Şahıs tarafından bu e-posta hesabı alındığında bağlı olduğu
sosyal paylaşım sitelerinde ki profillerin şifreleri bu e-postaya gönderilmek sureti ile ele
geçirilmektedir).
3Tarafınıza gelen kim olduğunu bilmediğiniz şahısların arkadaşlık teklifleri kabul
edilmemelidir.
4- Profilinizde bulunan bilgiler herkese açık olmamalıdır.
5- Bilinmeyen yerlerden gelen mesajlar açılmamalıdır. (VİRÜS)
Genellikle meydana gelen olaylardan birisi de; sosyal paylaşım siteleri profil hesapları
hacklenerek arkadaşlarınızdan cep telefonuna gelen onay kodlarını onaylanması istenmekte
böylece arkadaşlarınız dolandırılmaktadır. Her ne surette olursa olsun sosyal ağlarda yapılan
görüşmeler arkadaşınız veya tanıdığınız dahi olsa tamamen güvenilir olmadığından yapılan
isteklerin doğruluğu bizzat teyit edilmedir.
**Olay yerinden ve şüpheli şahıslardan elde edilen cep telefonu, bilgisayar, hard disk
CD/DVD gibi dijital materyallerden suçu aydınlatmaya yönelik delil elde etme işlemleri ne
şekilde yapılmaktadır?
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulu bulunan Adli Bilişim Büro
Amirliğinde mahkemeler ve savcılıklar tarafından gönderilen olaylardan elde edilen
materyaller üzerinde laboratuvar ortamında uluslararası kabul görmüş yazılım ve donanımlar
kullanılmak suretiyle uzman personel tarafından yapılmaktadır.
**Ayrıca bu birimimiz tarafından yapılan iş ve işlemleri özetleyecek olursak:
1Cumhuriyet savcısı veya Mahkemelerin istemi üzerine şüphelilerin kullanmış olduğu,
bilgisayar, bilgisayar kütüklerine, bilgisayar programlarına, bilgisayar çevre birimlerine, veri
depolamaya yarayan cihazlara (sabit disk, flash disk, cep telefonu v.b.) hâkim kararı ile CMK
134. Maddesine istinaden yönelik arama ve inceleme işlemlerinin yapılması,
2Olay yerinden elde edilen Adli ve idari soruşturmalara konu dijital delillere gerekli
yazılımsal ve donanımsal araçlarla uluslararası standartlara uygun delil bütünlüğünün ve
değişmezliğinin korunmasını sağlayarak ilk müdahalede bulunmak,

Dijital delillerin CMK 134. Maddeye göre incelenmesi ve raporlama aşamasında dijital
delillerin özelliklerine göre; uluslararası standartlarda birçok inceleme ve analiz yazılımı
aracılığı ile inceleme ve raporlama işlemleri titizlikle yapılmaktadır.
**Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber suçlarla nasıl mücadele etmektedir?
Vatandaşlarımızı siber suçlar konusunda bilgilendirmek amacıyla 45.000 adet bilgilendirici
broşürler bastırılarak dağıtılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli olarak toplam 35
okulda seminer verilmiş, seminerler devam etmektedir.
CMK Madde 134
(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe
sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde,
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar
programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya
çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar
verilir.(1)
(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden
dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi
ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin
çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme
olmaksızın iade edilir.
(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin
yedeklemesi yapılır.
(4) Üçüncü fıkraya göre alınan yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir
ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. (1)
(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının
veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus
tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır.
**Müdürüm aydınlatıcı bilgileriniz ile bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Selda Hanım.
**Başka bir söyleşimizde yeniden görüşmek dileği ile hoşça kalın.
Söyleşi: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14358.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

‘Kayseri Fatihi’ kuşlara yuva oldu!
Kayseri’nin fethini gerçekleştirerek "Kayseri Fatihi" unvanını almış Melikgazi Türbesi
kuşlara yuva oldu.
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Pınarbaşı İlçesi’ne bağlı Melikgazi Mahallesi’nde bulunan Melikgazi Türbesi kaderine
terkedildi. Kuşların yuva yaptığı ve çöplerin yığıldığı türbede ise Kayseri’nin fethini
gerçekleştirerek "Kayseri Fatihi" unvanını almış Melik Gazi hazretleri ve yakınları yatıyor.

Tadilat yapılacağı gerekçesiyle halıları kaldırılan ve ziyarete kapatılan türbenin içler acısı
durumundan mahalle sakinleri de şikayetçi.
Erken dönem Selçuklu eseri
Türbe, yüksek bir tepenin yamacında bulunuyor. Yapı üzerinde herhangi bir kitabe yok.
Geometrik tuğla süslemeleri ve her cephenin iki yanında dar ve uzun, mukarnaslı nişleri ile
bir erken devir Selçuklu eserleri arasında gösterilmektedir.
Melik Gazi Kimdir?
Esas ismi Emir olup Danişmentli Devleti’nin ikinci hükümdarıdır. Melik Danişment Gazi’nin
ölümü üzerine 1104 yılında devletin başına geçmiştir. Şehzadeliği, hükümdarlığı sırasında
hayatı Haçlılar, Bizanslılar ve Ermenilerle mücadele ve gaza ile geçmiştir. Anadolu’nun
Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük rolü olmuş 1134 yılında Malatya’da vefat ederek
bu türbeye taşınmıştır.
Melik Gazi 1086 tarihinde, Kayseri’nin fethini gerçekleştirerek "Kayseri Fatihi" unvanını
almış ve 13 Muharrem 1636 tarihli Şer-i Mahkeme Sicili'nde kayıtlı Padişah fermanı ile bu
fetih ve unvan tasdik edilmiştir.
Kayseri'nin fetih başarısından dolayı Halifelik makamınca kendisine “Melik” unvanı
verilmiştir. Melik Gazi, Kayseri’de kendi ismi ile anılan ve eşi tarafından yaptırılan Melikgazi
Türbesinde yatmaktadır.
Haber/Fotoğraf: Veli Gögebakan/Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14359.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Meclis bugün olağanüstü toplanıyor
Hükümet, milletvekillerini terörle mücadele ve devam eden operasyonlar konusunda
bilgilendirecek
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TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, CHP’nin talebi üzerine TBMM Genel Kurulu’nu bugün saat
15.00’te olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Başkanı Yılmaz, siyasi parti gruplarına
gönderdiği yazıda TBMM’yi, CHP Grup Başkanvekilleri Levent Gök, Engin Altay ve Özgür
Özel’in, “Toplumsal barışı tehdit eden artan terör olaylarının nedenlerinin araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasına” ilişkin
önergesini görüşmek için toplantıya çağırdığını belirtti. Genel Kurul’da ‘terör’ gündemiyle
yapılacak olağanüstü toplantıda hükümet, milletvekillerini terörle mücadele ve devam eden
operasyonlar konusunda bilgilendirecek. Hükümet adına bilgilendirmeyi Milli Savunma
Bakanı Vecdi Gönül yapacak.

Olağanüstü toplantıya 4 partinin milletvekilleri de katılacak. TBMM, en son 2014 yılı ağustos
ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni için olağanüstü toplanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14360.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Erdoğan'dan kritik koalisyon açıklaması
Erdoğan koalisyon görüşmelerine ilişkin ''Milleti oyalamanın bir anlamı olmaz, olmayacaksa
bir an evvel millete gitmek lazım'' dedi.
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Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki 25.
Başkanlık Divanı üyelerini kabul etti.
Meclis Başkanlık Divanı, dün TBMM Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyarete AK Partili ve MHP'li üyeler katılırken, CHP ve HDP'li üyeler
katılmadı. AK Partili Meclis İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, “Reisin morali yerinde.
Görüşmede birlikteliğin önemi üzerinde durdu. Gelmeyenlere tepkisi yoktu. CHP'yi
kastederek, 'Gelselerdi daha iyi olurdu' dedi” ifadelerini kullandı.
Gündoğdu, Erdoğan'ın “Hükümet kurmak, sorumlu olmak gerekir. Milleti oyalamanın da bir
anlamı olmaz, olmayacaksa bir an evvel millete gitmek lazım” dediğini iletti. (Habertürk)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14361.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine
operasyon
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü, Kocasinan ve Sarız ilçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince zehir tacirlerine
operasyon düzenlendi.
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Zehir tacirlerine yapılan operasyonda, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk
bölgesinde 14 kök kenevir, Sarız ilçe Jandarma Komutanlığı bölgesinde 8 bin 60 paket
bandrolsüz kaçak sigara ile 3 gram esrar maddesi 8 şüpheli ile birlikte ele geçirildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14362.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Şekerspor’da hedef yeniden üçüncü lig
Bu sezon Kayseri'yi Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Kayseri
Şekerspor, yeni sezon hazırlıklarına iddialı bir şekilde başladı. Üçüncü Lig'e veda ettikten
sonra Teknik Direktör Cahit Erçevik'i göreve getiren yardımcılıklarına ise Kemal Dulda ile
Şıhhamit Sayıcı'yı getiren Yeşil-Beyazlı takım 15 yeni transfer yaptı.
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Geçen sezon Spor Toto Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta beklediğini bulamayan ve Bölgesel
Amatör Lig'e düşen Kayseri Şekerspor, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün
Köksal Demirok Tesisleri'nde toplanarak ilk idmanını yapan takımda yeni tranferler Kozlu
Belediyespor’dan Burak Mete, Çine Madranspor Rıdvan Çetin, Kütahyaspor’dan Ersoy
Yılmaz, Sorgun Belediyespor’dan Orhan Şahin, kaleci Emre Yılmazer, Kayseri Yolspor’dan
Mahmut Karakaya ve Selahattin Enes Kılıç, Yahyalıspor’dan Mehmet Akpınar, Hasan
Yazgan, Kayserispor U21’den Okan Uçar, Çatalçaspor’dan Murat Davutoğlu, Silivrispor’dan
Tolga Akyüz, Gebze Sultan Orhanspor’dan Tolga Kara ve Gaziantep Şenyurtspor’dan Feyyaz
Bayhan isimleride ilk idmanda yer aldı. Öte yandan, altyapıdan Mevlüt Metin, Çağrı Yuyum,
Seyit Mehmet Söğüt, Süleyman Öztürk ve kaleci Hasret Tokat isimleri de A takım ile birlikte
idmana çıktı. Hedefini yeniden Üçüncü Lig olarak belirleyen Kayseri Şekerspor'un 2 oyuncu
daha alarak transferi kapatacağı öğrenildi. Kayseri Şekerspor, çalışmalarını Köksal
Demirok Tesisleri'nde sürdürürken önümüzdeki günlerde kamp için girişimlerini de
hızlandırdığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14363.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Bir babanın çaresizliği
Kayseri'de Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı mahallesinde bulunan ve elektrik kontağından
çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Alim Yalnız, maddi durumunun iyi olmadığı ve 3
çocuğu ile beraber yangında sonra zor günler geçirdiğini söyleyerek, büyüklerinden yardım
istedi.
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Kayseri'de 2 gün önce Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı mahallesi Akşehirli caddesi
üzerinde bulunan 3 katlı bir evin son katında yangın çıkmış ve çıkan yangında ev kullanılmaz
hale gelmişti. Yangının söndürülmesinin ardından 3 çocuğu ile beraber dışarıda kalan Alim
Yalnız, büyüklerinden yardım istedi.
3 çocuğunun bulunduğunu ve kendisinin de asgari ücretle çalıştığını söyleyen Yalnız, evini
kendi imkanları çerçevesinde onarmaya çalıştığını ama yetersiz kaldığını dile getirdi. Alim
Yalnız, "Elektrik kontağından çıkan yangından dolayı evim yandı. Yangında, evimin
içerisinde bulunan bütün eşyalarım yandı. Yangından dolayı çok mağdur durumdayım. Ben
organizede bir firmada forklift operatörüyüm. Asgari ücretle çalışıyorum. Evimi elimden
geldiği kadar onarmaya çalışacağım ama 3 tane okuyan çocuğum var" dedi.
Büyüklerinden yardım isteyen çaresiz baba, "Valimizden, büyükşehir belediye başkanımızdan
yardım talep ediyorum. Zararımın hepsini kendi gücümle yapamam. Yakın zamanda okullar
açılacak ve okuyan öğrencilerim var. çocuklarımın zor durumda kalmasını istemiyorum"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14364.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Hurma, Trabzon'u karıştırdı!
Kayserispor eski Genel Menejeri Süleyman Hurma Trabzonspora Sportif Direktör olarak
göreve başladığından beri Trabzonspor'da sular durulmuyor. Hurma'nın göreve başladığı
dönemde Trabzonspor Teknik Direktörü olan Ersun Yanal'ın istifasından sonra şimdi de Onur
Kıvrak ile yaşanan krizin ardından teknik direktör Şota Arveladze de başkan İbrahim
Hacıosmanoğlu'na istifasını sundu.
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Trabzonspor'da kriz büyüyor...
Trabzonspor Sportif Direktörü Süleyman Hurma'nın Onur Kıvrak'ı İstanbul'a göndermesiyle
başlayan, daha sonra Hurma'nın istifasıyla devam eden krizde flaş bir gelişme daha yaşandı...
ŞOTA DA İSTİFA ETTİ
Teknik direktör Şota Arveladze de yaşanan bu olayların ardından istifa
etti. Arveladze'nin, "Beni buraya getiren Süleyman Hurma'dır. Bir oyuncunun yaptığı
disiplinsizlik yüzünden benim de burada kalmam doğru olmaz" dediği ve istifasını başkan
İbrahim Hacıosmanoğlu'na sunduğu öğrenildi.
MAÇA KADAR İDARE ET
Bu istifayı öğrenen Hurma'nın devreye girdiği ve Gürcü Hoca'ya yarınki Robotnicki maçını
beklemesini söylediği, konudan haberdar olan başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da "Yarın
çok önemli bir maçımız var. Ondan sonra konuşalım. Takım zarar görmesin" dediği belirtildi.
Şota Arveladze'nin Robotnicki maçının ardından yeniden yönetime istifasını sunması

bekleniyor.
Yaşanan kriz sonrasında Hurma'nın da istifasını yönetime bildirdiği gelen haberler arasında...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14366.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Karaimam Ve Peynirli Camii’nde onarım
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kemeraltı Mahallesi’nde bulunan
Karaimam Camii ile Peynirli Camii’nin aslına uygun olarak onarılıp hizmete sunulacağını
bildirdi.
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Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılında tarihi mekânların günümüz hizmetine
kazandırılması için ağırlıklı bir program hazırladıklarını ve son 7 ayda 14 tarihi mekânda
çalışmanın tamamlandığını, 12 tarihi yapıda devam ettiğini, 24 tarihi yapının ise proje
kapsamında olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, gerçekleştirilecek çalışma
ile aslına uygun olarak onarılacağını belirtti.
Aslına uygun olarak onarılacak tarihi camilerin gelecek kuşaklara emanet edileceğini ifade
eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Melikgazi Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile Kemeraltı
Mahallesi’nde yer alan Karaimam ile Peynirli Camilerinde restorasyon çalışması yapılacaktır.
Tarihi yapıların onarılmasının yanı sıra çevre düzenlemesi ve otopark alanları da
oluşturulacaktır. Bu çalışma kapsamında yapılarda dış cephe temizliği, derz tamiri, iç mekân
düzenlemesi, sıva ve boya işleri, su yalıtım, aydınlatma, abdesthane ile tuvaletler
oluşturulacaktır. Tarihi mekânların çevre düzenlemesi, yeşil alan oluşturulması ve otoparklar
inşa edilerek bir bütün çalışma yerine getirilecektir. Çevre düzenlemesi kapsamında 1000
metrekare park alanı, oyun grupları ve kamelyalar oluşturulacaktır. Engelliler için özel geçiş
yolları yapılacaktır. Melikgazi Belediyesi yine iki tarihi mekâna dokunuş yaparak tarihi kültür
mirasa sahip çıkarak gelecek kuşaklara emanet edecektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14367.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Talas’da yüzde 100 ekolojik pazar açıldı
Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan kapalı semt pazarında yüzde 100 Ekolojik Pazar açıldı.

29 Temmuz 2015 Çarşamba 18:06

Talas Yenidoğan mahallesinde açılan yüzde 100 Ekolojik Pazarda organik ürünlerin satışı
yapılıyor. Bugün açılışı yapılan pazar, haftanın her Çarşamba günü açık olacak. Açılan
pazarla ilgili bilgi veren Denetim İşlerinden Sorumlu Ziraat Mühendisi Kasım Alalı, “Biz
burada pazara gelen ürünleri kaydediyoruz. Ne kadar ürün geldi? Çiftçilerimiz ne kadar ürün
getirdi? Bunu kayıt altına alıyoruz. Hal’den buraya ürün getirilip satılması yasak.
Üreticilerimiz kendi getirdikleri ürünleri burada satmaktadır. Ayrıca Tarım İl Müdürlüğü
yetkilileri tarafından arazide denetimler gerçekleştirilmektedir. O denetimler pazarda da
devam etmektedir” diye konuştu.
Ekolojik pazarla ilgili bilgi veren Alalı, “Ekolojik Pazar organik ürünlerin satıldığı bir
pazardır. Kimyasallardan arındırılmış tamamen ekolojik koşullarla çevreye, doğaya uygun
koşullarda zarar vermeyecek şekilde yapılan üretimdir. Bu şekilde üretilen ürünlerin ekolojik
pazarlarda satılması daha uygundur” şeklinde konuştu.
Organik ürün satışı yapan Ali Rıza Beyazıt ise, “Organik tarım üreticisiyim. Burada Talas
Belediyesinin bize açmış olduğu yüzde 100 ekolojik pazarda organik ürünlerimizi
satmaktayız. Kayseri’nin civar köylerinde yetiştirdiğimiz ürünlerimizin satışını burada
yapıyoruz. Yeni açılıyor olmasına rağmen talep gayet iyi” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14368.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Kayseri Şekerspor yeni sezon için kolları sıvadı
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Bu sezon Kayseri'yi Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan kayseri
Şekerspor, yeni sezon hazırlıklarına iddialı bir şekilde başladı. Üçüncü Lig'e veda ettikten
sonra Teknik Direktör Cahit Erçevik'i görevine getiren yardımcılıklarına ise Kemal Dulda ile
Şıhhamit Sayıcı'yı getiren yeşil-beyazlı takım 15 yeni transfer yaptı.
Geçen sezon Spor Toto Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta beklediğini bulamayan ve Bölgesel
Amatör Lig'e düşen Kayseri Şekerspor, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün
Köksal Demirok Tesisleri'nde toplanarak ilk idmanını yapan takımda yeni tranfserler Kozlu
Belediyespor’dan Burak Mete, Çine Madranspor Rıdvan Çetin, Kütahyaspor’dan Ersoy
Yılmaz, Sorgun Belediyespor’dan Orhan Şahin, kaleci Emre Yılmazer, Kayseri Yolspor’dan
Mahmut Karakaya ve Selahattin Enes Kılıç, Yahyalıspor’dan Mehmet Akpınar, Hasan
Yazgan, Kayserispor U21’den Okan Uçar, Çatalçaspor’dan Murat Davutoğlu, Silivrispor’dan
Tolga Akyüz, Gebze Sultan Orhanspor’dan Tolga Kara ve Gaziantep Şenyurtspor’dan Feyyaz
Bayhan isimleride ilk idmanda yer aldı.Öte yandan, altyapıdan Mevlüt Metin, Çağrı Yuyum,
Seyit Mehmet Söğüt, Süleyman Öztürk ve kaleci Hasret Tokat isimleride A takım ile birlikte
idmana çıktı. Hedefini yeniden üçüncü lig olarak belirleyen Kayseri Şekerspor'un 2 oyuncu
daha alarak transferi kapatacağı öğrenildi.
Kayseri Şekerspor, çalışmalarını Köksal Demirok Tesisleri'nde sürdürürken önümüzdeki
günlerde kamp için girişimlerini de hızlandırdığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14369.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Kayseri Şeker modernizasyonuna devlet teşviki
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Ekonomi Bakanlığının yeni yatırım teşvik programlarında öngörülen hedeflere uygun olarak,
üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak, araştırma-geliştirme
içeriği yüksek ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek için verdiği teşviklerden
Kayseri Şeker Fabrikası da devlet katkısını aldı.
Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarının modernizasyonu için yurt dışından temin edilen
Pancar yükleme ve temizleme makinesi olarak bilinen Mause makinesi, Küspe presesi,
Karbon pompası, Taş tutucu, Komple pancar bıçak kasası, Dişli kutusu ve Difüzyon besleme
suyu pompası yanı sıra yerli imalatı destekleme kapsamında yurt içinden temin edilen Su
Soğutma Kulesi, Plakalı Isıtıcı ,Vakum Kazanı, Kum Tutucu, Buhar Kazanı, Basınçlı Hava
Kurutucusu gibi makine ve ekipmanlar için devlet teşviki alındığı belirtildi.
Ekonomi Bakanlığı tarafından ayrıca; yurtdışında ve yurtiçinde düzenlenecek konferans,
seminerler, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, fuar organizasyonlarına teşvik verilmesi
Kayseri Şeker organizasyonu ile yurt dışına gidecek teknik heyetler açısından önem arz ettiği
belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14370.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Kayserigaz altyapı çalışmalarına devam ediyor
Kayseri’nin güvenli doğalgaz tedarikçisi Kayserigaz, Hisarcık, Gesi ve Kıranardı Mahallerine
çevre dostu ve ekonomik yakıt olan doğalgaz arzını sağlıyor.
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Kayseri’nin doğalgaz dağıtımını gerçekleştiren Kayserigaz, doğalgaz hasreti çeken semtleri
doğalgazla buluşturmaya devam etmektedir. Lisans alanı içerisindeki her bir hanenin
doğalgaz kullanmasını amaçlayan Kayserigaz, sürdürdüğü yoğun altyapı çalışmalarıyla bu
amacına hızlı adımlarla ulaşmaktadır.
Kayseri merkez ilçelerde ise çalışmalara büyük bir hızla devam edilmektedir. Melikgazi
ilçesinde Ağaçişleri, Demirciler Sitesi ve Reklamcılar Sitesi’nde çalışmalar tamamlanmıştır.
Çalışmalarını titizlikle yürüten Kayserigaz, Hisarcık, Kıranardı ve Gesi Bölgeleri’nde
çalışmalara devam etmektedir. Diğer taraftan, Becen Mahallesi ve Kazım Karabekir
Mahalleleri’nde ise etüt ve proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ağustos ayı
itibariyle başlanılması planlanmaktadır.
Kocasinan İlçesi’nde Oruç Reis ve Cırgalan Mahalleleri’nde çalışmalar devam etmektedir.
Yine 2015 yılı içinde alt yapı çalışmalarının yapılacağı ilçelerden Talas’ da ise, Reşadiye ve

Akçakaya bölgelerinde çalışmalar planlanmaktadır. Hacılar ilçesinde Beğendik, Orta ve
Yukarı Mahalleler’de doğalgaz yapım çalışmalarına başlanılmıştır.
Kayseri’nin penetrasyon oranının yüzde 98’ine ulaşan Kayserigaz, güvenli ve konforlu
doğalgazı tüm hanelere ulaştırmayı hedeflerken, çalışmalar süresince yaşanan mağduriyetten
dolayı vatandaşlarımızın gösterdiği anlayış için teşekkürlerini iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14371.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

"Kayseri İçin Ne Gerekiyorsa Yapacağız"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bazı oda, dernek ve sendikaların başkan ve
yöneticileriyle yaptığı görüşmede tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Kayseri için ne
gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Ziyaretlerde Kayseri'deki trafik sorununun giderilmesine
yönelik çalışmalara da değinen Başkan Çelik, katlı kavşaklar ve bazı kavşaklarda yapılacak
düzenlemelerle birlikte sorunun tamamen bitirileceğini söyledi.
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Memur-Sen'e bağlı sendikaların başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i
ziyaret etti. Ziyarette konfederasyonları ve Kayseri'deki örgütlenmeleriyle ilgili bilgi veren
Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Kayseri'de 11 iş kolunda 18 bin 145 üyeleri
bulunduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de kısa süre önce genel kurullarını yapan
Memur-Sen'e bağlı sendikaların yeni yönetimlerine başarı temennisinde bulundu. Sivil toplum
kuruluşlarıyla birlikte Kayseri için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Başkan Çelik,
çalışan kesime ilişkin de açıklamalarda bulundu.
Belediyelerde çalışanların yüzünün gülmesi ve böylece iyi hizmet üretilmesi gerektiğini ifade
eden Başkan Çelik, "Çalışanlarımızın yüzünün gülmesi için ne gerekiyorsa bugüne kadar
yaptık. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Karşılığında da onlardan
vatandaşlarımıza güler yüzlü, iyi hizmet bekleyeceğiz" dedi.
"TRAFİK SORUNU BİTECEK"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i Toptan Tedarikçiler Derneği Başkanı Kenar
Erdem ve yönetimi ile Bisikletçiler ve Motosikletçiler Odası Başkanı Hacı Mehmet Doğan ve
yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Ziyarette ulaşıma yönelik çalışmalara ilişkin
açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, yapılan ve yapılacak olan çalışmaların
tamamlanmasıyla trafik sorununun giderileceğini söyledi. Bu aylarda yurt içi ve yurtdışında
tatil için gelenlerle birlikte Kayseri'deki taşıt sayısının ciddi manada arttığını ve bu durumun
yoğunluğa sebebiyet verdiğini dile getiren Başkan Çelik, "Katlı kavşaklar bir miktar gecikti;
ama çok güzel oluyor. Daha sonra birkaç kavşak daha bitince Kayseri'de sıkıntı kalmaz. Bu
arada Ulaşım Master Planı ile tüm araçları masaya yatırıyoruz.

Hangi bölgede ne seviyede hareketlilik olduğunu tespit ediyoruz. Master Plan tamamlanınca
bisiklet alışkanlığını da artıracağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14372.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Sosyal hizmetlerde işbirliği yapılacak
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Kayseri'de uygulanan sosyal hizmetler ve Huzurevi ile
ilgili iş birliği konuları görüşüldü.
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Aynı zamanda Kayserili olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaretinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin
çok başarılı bir belediye olduğunu söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de
örnek belediyelerden birisi olduğunu vurgulayan Çelik, "Sosyal belediyecilik alanında
işbirliği yapmak istiyoruz. Yapacağımız çalışmalar hem Kayseri hem de toplumumuz için
sosyal sorunlara destekte önemli bir adım olacaktır" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri'nin sosyal hizmetler konusunda çok
başarılı olduğunu ifade etti. Bu hizmetleri daha üst seviyelere çıkarmak ve farklı alanlarda
yeni hizmetler sunmak için ortak projeler yapmak istediklerini dile getiren Başkan Çelik, bu
amaçla Müsteşar Nesrin Çelik'i Büyükşehir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını
söyledi.
Müsteşar Nesrin Çelik'in Kayserili olduğunu da hatırlatarak memleketine pozitif ayrımcılık
beklediklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Hem mevcut huzurevini daha iyi hale
getirmeyi hem de başka projelerde ortak çalışmalar yapmayı bizler de istiyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14373.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Şüpheli paket polisi alarma geçirdi
Kayseri’de, orduevi duvarının yanına bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi.
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Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi’nde bulunan orduevi duvarının
önünde şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen
ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İhbarın ardından bomba imha uzmanı da olay
yerine kıyafetlerini giyerek geldi. Bomba imha ekibi şüpheli paketi inceleyip, patlatmak için
gerekli tedbiri aldı. Bu sırada Sivas Caddesi trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı ardından
fünye ile şüpheli paketi patlattı. Patlatma sonrası yapılan incelemede şüpheli paketin
içerisinden teneke içerisine konulmuş zeytin çıktı. Şüpheli paketten çıkan zeytin polis ekipleri
tarafından yerden alınarak çöpe atıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14374.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

AGD Kayseri’de at binme ve kaligrafi heyecanı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi’nin geleneksel olarak devam ettirdiği yaz
etkinliklerinde at binme ve kaligrafi heyecanı yaşandı.
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Kayseri’de bir haftadır devam eden Anadolu Gençlik Derneği yaz etkinlikleri çalışmasında
gençler at binmeye gitti. Erciyes civarındaki bir at çiftliğine giden öğrencilerin mutlulukları
gözlerinden okundu. Hem erkek hem kız öğrencilerin katıldığı program ile ilgili
açıklamalarda bulunan Dernek Başkan Yardımcısı Usame Telis keyifli vakit geçirdiklerini
belirterek, “Dernek çalışmalarımıza bir yenisini daha ilave ettik. Öğrencilerimizi bir taraftan
eğitirken bir taraftan da eğlendirmeye çalışıyoruz. Ahlak ve maneviyata sahip gençler
yetiştirmek üzere elimizden geleni yapıyoruz. Gençliğimiz yoksa geleceğimiz yoktur bunun
farkındayız. Bunun içinde şimdiye kadar çeşitli aktiviteler yaptık. Bugünde buraya at binmeye
geldik. Hem erkek hem bayan öğrencilerimiz at binme heyecanı yaşarken çevreyi de gezme

imkanı buldular. Oldukça güzel vakit geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Diğer bir taraftan ise
Ekrem Adıgüzel öncülüğünde kaligrafi sanatı eğitimi gerçekleştirildi. Okul içerisinde eğitim
alanında bayanlara özel olarak yapılan programda kaligrafinin önemi ve
değerlendirilmesinden bahsedilerek herkese özel eğitim gerçekleştirildi. Eğitimlerle ilgili
açıklamalarda bulunan AGD Kayseri Başkan Yardımcısı Usame Telis, Ekrem Adıgüzel’in
öğrencilerle birebir olarak ilgilenildiğini belirterek, “Ekrem hocamıza sonsuz teşekkürler
ediyoruz. Burada gençlerimize güzel bir eğitimde bulundu. Bunu erkek öğrencilerimizde de
devam ettireceğiz. Bugün hanım öğrencilerimizin sevincine şahit olduk. Bunu görmek çok
keyif veriyor. Öğrencilerin yüzlerindeki ifadeler verilen emeklerin oluşturduğu bizlerdeki
yorgunluğunu ortadan kaldırmaya yetiyor” şeklinde konuştu.
Program Ekrem Adıgüzel’in herkese kaligrafi usulüyle isimleri yazılı birer hediye yapmasının
ardından fotoğraf çekimleri ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14375.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Bilim adamlarını şaşırtan teklif
2. Uluslararası Kültepe Toplantısı kapanışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, Kültepe'deki kazılar kadar bu kazılarda elde edilen değerlerin kamuoyu ile
paylaşılmasının da önemli olduğunu söyledi.
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2. Uluslararası Kültepe Toplantısı'nın kapanış programı Kayseri Mahallesi'nde yapıldı.
Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Vali Orhan Düzgün ve
bürokratlar ile yerli ve yabancı bilim adamları katıldı. Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr.
Fikri Kulakoğlu başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Kültepe Toplantısı’nın
gerçekleşmesine katkı verenlere teşekkür etti. Kapanışta konuşan Koç Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Aslıhan Yener de Milattan Önce 3'üncü bin yılda Erciyes'te kalay madeninin
üretildiğinin keşfedildiğini belirtti ve bu keşfin bilim camiasında büyük yankı uyandırdığını
söyledi. Prof. Dr. Yener, kalay madeninin üretilmesiyle beş bin yıl öncesinin en yüksek
teknolojisi olan Tunç'un elde edildiğini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
de yaptığı konuşmada, Kayseri'nin önemli bir zenginliğini gün ışığına çıkarmak için gayret
gösteren bilim adamlarına teşekkür etti. Kültepe'deki kazıların kamuoyu ile paylaşılmasının
önemine dikkat çeken Başkan Çelik, "Bir konuda adil karar vermek kadar adil karar
verdiğinize karşınızdakini inandırmak da çok önemli' şeklinde bir söz vardır. Kültepe'de de
yapılan çalışma elbette çok önemli; ama yapılan çalışmaların önemli olduğunu bu tür
toplantılarla kamuoyuna sunmak gerekiyor" diye konuştu.

Vali Orhan Düzgün de konuşmasında bu toplantılar vesilesiyle çıkarılan buluntuların
akademik camia ile paylaşıldığını belirtti. Vali Düzgün, "Yeni buluntularla dünyaya daha
fazla ışık saçacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14376.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Ekonomide kurumsal düzenlemelere gidilmeli
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye
ekonomisin 2015 yılı ilk 6 aylık görünümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.
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KTO Yönetim Kurulu Başkanı Hiçyılmaz yaptığı değerlendirmede ülke ekonomisinin yılın
ilk çeyreğinde yüzde 2,3 büyümeyi başardığını belirterek, “Dünya ekonomisinin büyüme ve
borçlanma sorunları ile uğraştığı bir dönemde Türkiye ekonomisi istenilen oranda olmasa da
yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,3 oranında büyümeyi başarmıştır. Güçlü bir koalisyon
hükümetinin kurulmasıyla beraber önümüzdeki altı ayda daha olumlu gelişmeler yaşanması
için ekonomide kurumsal düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir” dedi. Gelişmiş ülkelerin de
içinde olduğu önemli bir grup ülkenin borçlanma sorunu ile boğuşurken Türkiye
ekonomisinin bu konuda rahat durumda olduğunu vurgulayan Hiçyılmaz, gelişmiş ülkeler
arasında kamu borç stoku gayri safi yurtiçi hasıla oranında yüzde 150’leri aşan ülkeler
bulunduğuna dikkat çekti. Hiçyılmaz, “Kamu borç stoku/GSYH oranı yüksekliğinde yüzde
246 ile Japonya başı çekmektedir. Türkiye’de ise bu oran yüzde 33,8 civarındadır” diye
konuştu. Küresel ekonominin büyüme oranına ilişkin halen istikrarın sağlamadığına değinen
Hiçyılmaz, “Özellikle AB’de büyüme oranı düşük düzeylerde bulunmaktadır. AB’nin itici
gücü konumundaki İngiltere, Fransa ve Almanya içerisinde büyümede istikrarı İngiltere
yakalamış gibi görünmektedir. İngiltere 2015 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine
göre yüzde 2,9 büyüme kaydetmiştir. AB bu durumu bile olumlu karşılamaktadır. Çünkü uzun
bir dönem sonra Euro alanı ilk defa bu yıl yüzde 1’lik bir büyüme oranını yakalamıştır”
şeklinde konuştu. Türkiye’de 2015 yılının ilk çeyreğindeki büyüme oranının yüzde 2,3
olduğunu belirten Hiçyılmaz, tarım sektörünün yüzde 2,7, hizmet sektörünün sabit fiyatlarla
yüzde 4,1 oranında büyüdüğünü, buna karşın sanayi sektörünün bu dönemde sabit fiyatlarla
büyüme kaydedemediğini ifade etti. Yılın ikinci çeyreği büyüme oranına ilişkin beklentilerini
de paylaşan Hiçyılmaz, büyüme rakamının yine yüzde 3’ler düzeyinde olacağını tahmin
ettiklerini söyleyerek, “Sanayi üretimi Nisan ayında beklenin üzerinde gerçekleşse de, Mayıs
ayında üretim yavaşladı ve sanayi üretimi yüzde 2,0 oranında düştü. Özellikle otomotiv
sektöründeki iş bırakma eylemleri bu yavaşlamada etkili oldu. Bunun etkisi Haziran ayı
verilerine de yansıyacak gibi görünmektedir. Ayrıca; sanayi sektöründe istihdam düşmektedir.
Nisan döneminde sanayi sektöründe çalışanların toplam istihdamdaki payı yüzde 20’ye
gerilemiştir” diye konuştu. Türkiye’nin politik ve ekonomik sorunlar yaşadığına ve TL’nin
değer yitirmesine rağmen ihracatın düştüğüne değinen Hiçyılmaz, “Burada etkili olan

faktörlerden birisi Euro/Dolar paritesindeki gelişmelerdir. Bir diğer unsur ise dünya ticaret
hacmindeki gerilemedir. İhracattaki düşüşte etkili olan bir başka unsur ise Çin’in kendi
üreticisi ve ihracatçısını teşvik etmede izlediği hırslı politikadır” ifadelerini kullandı. Birçok
ülkenin borç sorunu ile mücadele ederken, Türkiye’nin bu konuda rahat olduğuna dikkat
çeken Başkan Hiçyılmaz, “Çünkü bütçe disiplinine bağlı bir maliye politikası izlenmektedir.
2014 yılının ilk yarısında 3,3 milyar TL açık veren bütçe, 2015 yılının aynı döneminde 804
milyon TL fazla vermiştir. Bütçe 2014 yılının ilk altı ayında 23,9 milyar TL faiz dışı fazla
verirken, bu yılın ilk altı ayında 30,5 milyar TL fazla vermiştir” dedi.
Türkiye ekonomisinin 22 çeyrektir büyüyen bir ekonomi olduğuna vurgu yapan Hiçyılmaz,
“Ancak büyümenin finansmanı ve bileşenleri ile ilgili sorun yaşanmaktadır. Enerji ithalatı
nedeniyle cari açık aşağıya çekilememektedir. Ancak bu durum cari açığı tek başına
açıklamaya yetmemektedir. Çünkü Türkiye’nin ihracatında düşüş yaşanmaktadır. Sanayide
üretim ve verimlilik sorunu da ayrıca karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan ekonomide iç
dengenin sağlamasına rağmen, cari enflasyon oranı, hedef enflasyon oranını
yakalayamamaktadır. Bunun nedeni, para ve maliye politikasıyla birlikte birçok yapısal
sorunların varlığıdır. Güçlü bir koalisyon hükümetinin kurulmasıyla beraber önümüzdeki altı
ayda daha olumlu gelişmeler yaşanması için ekonomide kurumsal düzenlemelere gidilmesi
gerekmektedir. Bu kurumsal yapılanmanın işlemesi için hukuk altyapısı yeniden
düzenlenmelidir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14377.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Milletvekili Kilci’den Ceylanpınar Önergesi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, 2 polis memurunun
PKK tarafından Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde şehit edilmesiyle ilişkin olarak Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi verdi.
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MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, Adalet Bakanı Kenan İpek’in yazılı olarak
cevaplandırması istemiyle verdiği önergede, polis memurlarının şehit edilmeden önce
yaptıkları operasyona katılmaları sonrasında açık bilgilerinin dosyada yer almasına dikkat
çekerek, böyle bir uygulamanın yanlış, sonuçlarının da çok ağır olduğunu dile getirdi. Kilci,
TBMM’ye sunduğu soru önergesinde şu ifadelere yer verdi;
“Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde KCK eylemleri ile ilgili yapılan bir operasyonda KCK örgüt
mensubu olarak bazı kişilerin gözaltına alınması ve daha sonra iki kişinin tutuklanması ile
sonuçlanmıştır. Yapılan operasyona katılan emniyet görevlilerinin isim, telefon numarası
ve adreslerinin dosyaya açık şekilde yer alması bu operasyonda görev alan emniyet
mensuplarını rahatsız etmiş ve 15 Temmuz 2015 tarihinde savcılığa yapılan müracaatlarında
“Bilgilerin açık şekilde yazılmasının can güvenliğini tehlikeye attığını” ifade ederek dosyaya
gizlilik getirilmesi talep edilmiştir. Yapılan bu müracaattan dört gün sonra da KCK

operasyonuna katılan Polis memuru Feyyaz Yumuşak ve aynı evde ikamet eden Polis
Memuru Okan Acar’ın PKK’lı teröristler tarafından kafalarına sıkılan kurşun ile şehit
edilmişlerdir. Sıkıntılı bir süreçte geçtiğimiz şu günlerde terör olayları ile ilgili operasyona
katılan Emniyet görevlilerinin bilgilerinin dava dosyalarında açık olarak yazılması operasyona
katılan personelin can güvenliği açısından doğru bir işlem midir? Şehadetinden 4 gün önce
polis memuru Feyyaz Yumuşak’ın savcılığa yaptığı müracaata ‘dosyadan açık bilgilerin
çıkarılması ve dosyaya gizlilik’ getirilmesi talebi süratle yerine getirmeyen savcı hakkında
herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Operasyona katılan devlet görevlilerinin bundan sonra
dava dosyalarında açık bilgilerinin yer almaması konusunda bir düzenleme yapılacak mı?”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14378.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Kayseri'nin büyük kaybı
Kayseri'nin yetiştirdiği önemli yazarlardan Emir Kalkan vefat etti. Kalkan’ın cenazesi yarın
öğle namazından sonra Kayseri Cami Kebir’den kaldırılacak.
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Eserlerinde ömrünün önemli bir kısmını geçirdiği Kayseri’yi, Kayseri insanlarını ve aşkı
anlatan Kalkan, 1948'de Kayseri'de doğmuştu. Liseden sonra memuriyete atılan yazar, Türk
Dil Kurumu ve Folklor Araştırmaları Kurumu adına alan çalışmaları yaptı. Türk Folklor
Araştırmaları, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Edebiyatı ve Erciyes dergilerinde yazılar
yazdı.
20. Yüzyıl Türk Halk Şairleri, Yurttaş Sokak, Afşar Ağıtları, Gül Ayinleri, Türk Düğünü, Ha
Bu Diyar, Kayıp Yüzler, Bu Taraf Anadolu, Kanatsız Kuşlar Şehri ve Hoşçakal Şehir
kitaplarını yazmıştı.
Kalkan'ın eserleri Ötüken Yayınları tarafından yayımlanıyordu.
Merhumun ardından AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan ve İlim Yayma Cemiyeti
Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş taziye mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajlarda şu
ifadeler kullanıldı:
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan:
Eserleriyle edebiyatımızda önemli izler bırakan yazar Emir KALKAN’ı kaybetmenin derin
üzüntüsünü yaşıyorum. Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Başkanı Oğuz Memiş:
“Kayseri’nin yetiştirdiği önemli yazarlardan Emir KALKAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim.”
Usta yazarın vefatı sonrasında AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, İl Kültür ve
Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Vedat Sağlam ve
Şair-Yazar Muhsin İlyas Subaşı ise sosyal medyadan usta yazar için şu paylaşımlarda
bulundular:
AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden:

“Kayseri'mizin Türk Edebiyatına kazandırdığı, kalem ustalığını hikâyecilikte ispat etmiş
dostum Emir KALKAN, Rahmet-i Rahman'a yürümüştür. Allah'tan rahmet, ailesine ve
sevenlerine sabır niyaz ederim.”
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş:
“Kayserimizin çok değerli yazar ve araştırmacısı Emir KALKAN Bey hakkın rahmetine
kavuşmuştur. Merhuma şahsım ve İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğümüz adına yüce Allah’tan
rahmet dileriz. Ailesinin ve edebiyat camiasının başı sağ olsun.”
Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Vedat Sağlam:
“Kayseri'mizin yetiştirdiği ve Türkiye'ye Mâl olmuş ünlü edebiyatçı Emir Kalkan hakkın
rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerine sabır, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz.
Şair-Yazar Muhsin İlyas Subaşı:
Kırk yıllık dostum, sevgili kalem kardeşim Emir Kalkan Hakka vasıl oldu. Ülkemizde
yoksulluk kültürünü edebiyata, dolayısıyla gündeme taşıyan çok az kalemden birisiydi.
Kültürümüz bu yönüyle eksiz kaldı diye düşünüyorum. Kendisine rahmet, kederle ailesine ve
dostlarına başsağlığı diliyorum.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14379.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Genelkurmay Başkanlığı’na Kayserili Komutan
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in bu yıl Yüksek Askeri Şura'nın hemen ardından ay
sonunu beklemeden görevi teslim edeceği belirtildi. Özel'in yerine askeri teamüllere göre
Kayserili olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar'ın atanması bekleniyor.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in dört yıllık görev süresi bu yıl bitiyor. Özel'in
yerine askeri teamüllere göre Kayserili olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi
Akar'ın atanması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yönetim kademesindeki bu
değişiklik 3 - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda (YAŞ)
belli olacak. YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
imzalamasından sonra yürürlüğe girecek.
Kayseri Lisesi mezunu
1952 doğumlu olan Akar, memleketi Kayseri’de sırasıyla Ahmetpaşa İlkokulu ve Nazmi
Toker Ortaokulu’nda öğrenim gördü. Kayseri Lisesi’nden mezun olduktan sonra Harp Okulu
öğrencisi oldu. ve 1972'de Kara Harp Okulu'ndan, 1973'te de Piyade Okulu'ndan mezun oldu.
1982'de Kara Harp Akademisi'ni tamamladı. 1998 yılında tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral
olarak 51. İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler
Komutanlığı Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2002'de
tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral olarak Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp

Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2007 yılında korgeneralliğe, 2011 yılında
orgeneralliğe terfi etti. 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı görevini
yürüttü. 2013 yılı Ağustos ayında itibaren olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na
atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Hulusi Akar, 2019'a kadar Genelkurmay Başkanlığı
görevinde kalabilecek. Akar'dan boşalacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı için iki aday var.
Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral
Yaşar Güler.
Erdoğan’ın en çok çalıştığı isimlerden biri…
Erdoğan, bugüne kadar komuta kademesi içinde en çok Org. Necdet Özel ve Org. Hulusi
Akar'la çalıştı. Org. Akar, Erdoğan'ın ABD gezilerine eşlik ederken, BM 66 Genel Kurul
görüşmelerinde de eşi Diyetisyen Şule Akar ile birlikte yanında yer almıştı. Bir Türk jetinin
Suriye tarafından düşürülmesinin ardından Başbakan Erdoğan'ın siyasi parti liderlerine tek tek
verdiği brifinglerde de Genelkurmay'ı temsilen yanında Org. Akar bulunuyordu.
Gösterişten uzak bir yaşamları var
Bir oğlu ve bir de kızı bulunan Akar’ın kızı Sera Kadın-doğum doktoru oğlu Selim ise
yurtdışında bir bankada çalışıyor. Akar ailesinin sade ve gösterişten uzak bir yaşamları var.
Hulusi Akar’ın eski model bir BMW marka otomobili var. Resmi görevleri dışında resmi araç
kullanmamayı prensip edinmiş. Akar’ın Harp Akademileri Komutanlığı döneminde, eşinin
gideceği yere daha çok belediye otobüsleriyle gittiği belirtiliyor.
“Su uyur, Hulusi Akar”
Gazeteci-Yazar Yavuz Selim Demirağ, "İmamların Öcü - Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Cemaat
Yapılanması" isimli kitabında önümüzdeki dönemde Genelkurmay Başkanı olması beklenen
Orgeneral Hulusi Akar ile ilgili ilginç bilgiler aktarıyor. Akar'ın uzaktan akrabası olduğunu
yazan Demirağ, Hulusi Akar'ın harp okulu zamanında arkadaşları tarafından "Su uyur, Hulusi
Akar" diye anıldığını aktarıyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14380.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Keykubadiye Sarayına ilk kazma vuruldu
Alaaddin Keykubat tarafından 1220'li yıllarda Kayseri'de yaptırdığı ve Moğol istilasında
kullanılamaz hale gelen Keykubadiye Sarayı'nda kazı çalışmalarına başlandı.
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Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Tarihi
Ana Bilim Dalı Başkanı Ali Baş ve ekibi tarafından Keykubadiye Sarayı'nda çalışmalara
başlandı. 15 kişilik ekip ile beraber sarayın kalıntılarında kazıya başlayan Ali Baş, sarayın
tarihi hakkında bilgiler verdi. Baş, "Keykubadiye Sarayı Alaaddin Keykubat’ın 1220’li
yıllarda yaptırdığı önemli bir saraydır ve uzun soluklu bir yaşantının olmadığı bir saraydır.

Özellikle Moğol istilası sırasında saray büyük oranda tahribata uğrar ve bildiğimiz kadarıyla
da bir daha yerleşime açılmaz. Sarayın bulunduğu arazi Şeker Fabrikası’nın arazi içerisinde
yer almaktadır ve burada Şeker Fabrikası’nın muvaffakiyeti ile biz bu işe başladık. Aslında
2014 yılında projeye yönelik olarak burada basit bir sondaj işi gerçekleştirmiştik. O süreler
içerisinde de bazı veriler ortaya çıkmıştı. Kültür Bakanlığı’na kazı için müracaatımızı yaptık
ve onların desteği ile bu kazıyı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bir haftadır buradayız. Şuan
genel temizlik çalışması yapıyoruz. Özellikle bize bu noktada Şeker Fabrikası’nın önemli bir
desteği mevcuttur. Herhalde havanın yaşlı gitmesi sebebiyle etrafta ciddi oranda bitkiler
türemiş durumdadır. Onları temizlemeye çalışıyorlar. bizde bu hafta içerisinde ilk kazmayı
vurarak kazı sezonumuzu başlatmış olacağız" dedi. Baş, "Şuanda ayakta iki tane yapımız var.
Bunun dışında her şey toprak altındadır. neyle karşılaşacağımızı şuanda bilemiyoruz. Zaman
ilerledikçe, bu noktada veriler ortaya çıktıkça biz Anadolu Selçuklu Dönemi’nin ikinci önemli
saraylarından bir tanesini daha açığa çıkarmış olacağız. Ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Biz
senede yaklaşık 2 ay kadar süre ile kazı yapacağız. Daha sonra yıllar içerisinde bu çalışmayı
gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Çalışmanın sekteye uğramadan devam etmesini istiyoruz"
ifadelerini kullandı. Amaçlarının kültür tarihine önemli bir eseri kazandırmak olduğunu
söyleyen Baş, "Ekibimizde yaklaşık 15 kişiyiz. Bu ilk başlangıçta böyledir. Zaman içerisinde
ihtiyaca göre bu daha da artacaktır. İşçi ile biz bunu götürmeye çalışıyoruz ama ilk etapta
öğrencilerimizle özellikle başlamayı uygun bulduk. Çünkü onların daha da dikkatli
davranacağını düşünüyoruz. Arkeolojik kazılarda çok fazla toprak atmak önemli değil, önemli
olan dikkatli çalışmak ve alttaki kültür tabakasına zarar vermemektir. İhtiyaç hissettiğimiz
zaman bu sayıyı artırma yetkimiz var" diye konuştu.
Ali Baş ayrıca, kendilerine çalışmaların destek veren Kayseri Valisi Orhan Düzgün'e ve
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14381.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Ekmeği istedikleri fiyata satabilirler!
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 250 gram ekmeğin tavan fiyatının
85 kuruş olduğunu söyleyerek, "Bu fiyattan aşağı satanlar kar edebiliyorsa, istedikleri fiyata
satabilirler" dedi.
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KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ekmek piyasasını değerlendirdi. Hiçyılmaz, "Kayseri’de
ekmek fiyatlarının belirlenmesinin konusunda esnaf odaları birliği ve Kayseri Ticaret Odası
müdahil olacak. Ekmek fiyatları 70 kuruşa satılırken, fırıncılardan bize zam yapılma talebi
geldiğinde Esnaf Odaları Birliği ile beraber hareket etmek suretiyle fiyatların kurtarıp
kurtarmadığı noktasında, zam yapılıp yapılmaması konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar
neticesinde 70 kuruşa satılan 250 gram ekmeği 85 kuruşa satılmasının uygun olacağını Esnaf

Odaları Birliği ile beraber karar verdik. Bizim almış olduğumuz bu karar, ekmek fiyatının
tavan fiyatıdır. 250 gramlık ekmek, en fazla 85 kuruşa satılabilir diye karar aldık. Rekabet
şartları içerisinde bunun daha aşağıya satılabileceği veya satılmayacağı hususu fırıncıların
kendi uhdesinde olan bir husustur" dedi.
Başkan Hiçyılmaz, "Nitekim 85 kuruş yaptıktan sonra bir müddet 80-85 kuruş gibi seyreden
fiyatların günümüzde daha da aşağı satıldığı noktasında bize de bilgiler gelmektedir.
Kurtarabiliyorsa, kar edilebiliyorsa serbest rekabet piyasası içerisinde fırıncılar istedikleri
fiyatlarda ekmeği satabilirler. 85 kuruşu geçmemek şartıyla 85 kuruş veya altında fiyatların
belirlenmesi piyasa şartlarına bağlıdır ve piyasa kendi dengesini sağlama suretiyle fiyatını
kendi tespit edecektir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14382.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Tüketiciler Birliği Genel Merkezi Kayseri’ye
taşındı
Tüketiciler Birliği Genel Merkezi'nin İstanbul’dan Kayseri’ye taşınması ile ilgili basın
açıklaması yapıldı.
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Yapılan basın açıklamasına Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Genel Başkan
Vekili Hatice Saadet Kalyoncu, Genel Başkan Yardımcıları Metin Polat, Oğuz Berk, Ergün
Sezer ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Basın açıklamasında konuşan Tüketiciler Birliği
Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Tüketiciler Birliği genel merkezi şimdiye kadar
İstanbul’daydı ama Kayseri’ye genel merkezi taşıdık. İstanbul’un omzundan bir yük alalım
dedik. Herşey İstanbul’un omuzunda. Biraz rahatlatalım istedik. Türkiye’yi kucaklayan geniş
bir yelpazeye yayılan bir yönetim oluşturduk. Yönetimin içerisinde İstanbul’dan,
Eskişehir’den, Antalya’dan, Konya’dan, Adana’dan, Kahramanmaraş’tan, Kayseri’den
arkadaşlarımız var. Bütün bu faaliyetin Türkiye’de devam etmesi adına herhangi bir şehirde
herhangi bir yönetim üyesinin işlerinin yoğunluğu sebebiyle aksamaması için böyle geniş bir
yelpazede çalışmaya girdik” diye konuştu. Şahin ayrıca, “Biz daha çok herhangi bir yanlışın
önlenmesi, yanlış yada herhangi bir hatadan sonra nasıl çözülür? Demekten ziyade sıkıntıya
düşmeden, herhangi bir problem yaşamadan nasıl bir bilinç oluşturabiliriz. Daha çok bunun
çabasını güdeceğiz. Türkiye’deki insanları bilinçlendirmek, bu bilinci kendi ekonomilerine ve
sosyal hayatlarına katkıda bulunması amacıyla böyle bir çalışma yapacağız. Bunun için genel
merkezi Kayseri’ye taşıdık. Sürekli açık. Hergün tüketici hukukunu bilen bir arkadaşımız
nöbetçi olduğu, her gelenin istediği soruya cevap alabileceği dernek haline geldik. Bugünde
bu duyuru ile birlikte aslında biz tüketici kanunu ile ilgili ‘eski yasamızı istiyoruz’ diyeceğiz”
ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nesih Tanrıverdi ise,
“Geçen yıl bildiğiniz gibi Mayıs ayının sonunda yeni bir tüketici yasamız yürürlüğe girdi. Bu

yeni yasanın yürürlüğe girmenin nedenleri hem tüketici davranışındaki değişiklikler hem de
yeni satış tekniklerinin oluşması tüketici mağduriyetlerinin bu nedenle buna paralel olarak
artması ancak eski yasanın buna cevap vermemesi nedeniyle, ayrıca Avrupa Birliği
mevzuatına uyum sağlamak açısından yeni bir yasa gerekliliği ortaya çıktı” şeklinde konuştu.
Tüketicilerin şikayetleri ile ilgili istatistiki bilgiyi paylaşan Tanrıverdi, “Geçen yıl ki tüketici
şikayetlerini baz alarak gördüğümüz sonuç şu; 2014 yılında Bakanlığın verilerine göre
yaklaşık 5,5 milyon dosya karara bağlanmış. Bunun 4 milyon 800 bini bankacılık işlemleri ile
ilgili. Yani yüzde 90 oranında bankacının tüketiciyi mağdur ettiği bir tablo ile karşı
karşıyayız. Bu yapılan şikayetlerin yüzde 95’i de tüketici lehine sonuçlanmıştır. Şimdi yeni
yasanın yorumlanmış şekline baktığımızda bu yüzde 90 oranındaki bankacılık işlemlerinin
artık yasal hale getirildiğini görüyoruz. Sonuca baktığımız zaman yeni tüketici yasası bizi
tamamen geriye götüren, tüketiciyi mağdur eden bir yorumla uygulamaya konulmuş gibi
görünüyor. Biz bununla ilgili eski yasamızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14383.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Türkiye Ekonomisi S.O.S veriyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, ülke ekonomisine
ilişkin bir açıklama yaparak, “AK Parti hükümetinin bütün ekonomik değerlerle ilgili
öngörüleri maalesef yine tutmadı ve revizeler başladı” dedi.
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Türkiye genelinde yatırım yapılmadığının altını çizen MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali
Kilci, üretim ve istihdamın kötü olduğunu ihracatın da düşüşte olduğuna dikkat çekti.
İhracatın bir önceki yıla oranla yüzde 12 düştüğünü hatırlatan Kilci, “Borsa, faiz ve dövizden
oluşan şeytan üçgeni istikrarsızlığı ve piyasaları sallamaktadır. Söylemesi oldukça acı ancak
ne yazık ki Türkiye ekonomisi S.O.S vermektedir” diye konuştu. Ülkenin üretim
ekonomisinden tüketim ekonomisine geçtiğini kaydeden MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali
Kilci, Türkiye’nin dış borcunun çığ gibi büyüdüğüne cari açığın da yükseldiğine vurgu yaptı.
Ekonomideki istikrarsızlık ve açmazların neredeyse hiçbir sektör ayrımı yapmadan tüm
alanları kapsadığını ifade eden Kilci, şunları söyledi; “Türkiye ekonomisindeki bu belirsizlik
ve karanlık günlerin neticesinde turizm gelirleri de çok önemli ölçüde azalmaktadır.
Rezervasyonlar iptal edilmektedir. Birçok sektör gibi ülkemizin en önemli gelir ve istihdam
kaynaklarından birisi olan turizm sektörü korku ve panik içerisindedir. Ekonomideki yanlış
politikalar ve başarısızlığın turizm sektörüne uğrattığı zarar şu an itibarı ile yüzde 35
civarındadır. Son günlerde terörün de tırmanışa geçmesi zaten çok kötü durumda olan ülke
ekonomisini büyük ölçüde tedirginlik ve istikrarsızlık girdabına sürüklemektedir. Doğal
olarak da piyasa gelir endeksi çok ciddi inişe geçmiştir.”
Ekonomideki karamsar tablonun sanayici ve işadamlarını da olumsuz etkilediğine değinen
Kilci, “Bankaların kredi politikaları KOBİ’leri ve iş dünyasını yatırıma teşvik etmekten

oldukça uzak görünüyor. Bununla birlikte kredi ödemesi olan tüm yatırımcılarımız diken
üstündeler. Öyle ki, bankalar işletmeler ilgili herhangi bir işlem yapmaya kalksa sıkıntıya
düşmeyecek sanayici ve iş adamımız kalmayacak. Dolayısıyla Kayserimizin ekonomideki can
damarı olan Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere ekonomiye katma değer ve istihdam
sağlayan ana çarklarımız kıpırdamaz hale gelmiştir. Ülke ekonomisinin canlanması ve iş
dünyasının rahat bir nefes alması için bir an önce gerekli adımların atılması gerekir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14384.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Melikgazi’nin Endemik Bitkisi ‘Aspir’
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye olarak aspir üreticisine destek
olmak amacıyla yeni başlattığı proje çalışması ile hem yöresel bir ürün olan aspir bitkisinin
sahiplenilmesi hem de üreticinin desteklenmesi amacıyla bu projeye önem verdiklerini
söyledi.
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Subaşı, Büyükbürüngüz, Küçükbürüngüz gibi bölgelerde yetiştirilen ve yöresel bir ürün olan
aspir bitkisinin Melikgazi Belediyesince geliştirme, yetiştirme, depolama ve satış aşamaları
olarak değerlendirileceğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, faydalarını tıbbi olarak
anlatmak ile bitmeyen ve adeta Melikgazi ile özleşen bu ürünün özel bir statüde
değerlendirilmek üzere proje hazırladıklarını söyledi. Aspir üretiminin yöre ekonomisi için
çok büyük bir öneme sahip olacağını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, “Aspir
bitkisi bu yöreye özgü olup özelikle yağı birçok tedavi için adeta bir ilaç deposudur. Aspir
tohumu yağından elde edilen yağ asididir. CLA vücudumuz tarafından üretilmeyen dışarıdan
alınması gereken yağ asitlerinden biridir. Aspir bitkisi, 80-100 santim kadar boylanabilen,
sarı, krem, beyaz, kırmızı veya turuncu çiçekler açan, otsu bir bitkidir. Aspir tohumunda
amino asitler, mineral maddeler ve bazı vitaminler (B1, B2, B12, C, E) bulunur.
Tohumlarında yeni çeşitlerde yaklaşık yüzde 46-47'ye kadar yağ bulunmaktadır. Yağının en
bariz özelliği, doymuş yağ asitleri oranının düşük, doymamış yağ asitleri oranının yüksek
olması, batılı ülkelerde margarin, mayonez ve salata yağı olarak tüketilmesidir. Aspir yağının
içeriği ve aspir yağının faydaları ise yüzde 100 doğal, yüzde 100 sağlıklıdır. Anti-Oksidan
etkiye sahiptir, kabızlığa karsı faydalıdır. Vücutta biriken fazla yağları eritmeye,
metabolizmayı hızlandırmaya, doğum sonrası çatlakları azaltmaya, cildi nemlendirme ve
yenilemeye, damar sertliğini önlemeye, kolesterol ve yağ şekerini dengelemeye yardımcı olur.
Ancak bu derece önemli ASPİR bitkisi yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Biz de bu yöre
halkının bütün sıkıntılarını gidermek için çalışma başlattık. Belediye olarak ne yaparsak
üreticimiz daha fazla kazanır, düşüncesiyle harekete geçtik. Şu anda soğuk hava deposu,
Aspir özel pazaryeri, semt pazarlarında yöresel gıda satış reyonları gibi projeler üzerinde
çalışılmaktadır. Yağı çıkarılan aspir bitkisinin posası ile hayvan yemi olarak
değerlendirilecektir” dedi.

Projenin hayata geçirilmesi ile üreticinin ürün depolama ve satış sıkıntısı sona ereceğini
kaydeden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin uygulamaya geçmesi ile ürünün her
mevsim pazarlama şansının olacağını, üreticilerin arzın düşük olduğu dönemlerde daha iyi
fiyata gilaburu satabileceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14385.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Memur-Sen'den zam talebi
Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Memur-Sen'in önümüzde hafta yapılacak
olan toplu sözleşmede ki taleplerini açıkladı.
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Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, sendika binasında basın toplantısı düzenledi.
Düzenlediği toplantıda, önümüzde hafta yapılacak toplu sözleşmede ki talepleri dile getirdi.
Kalkan, "Hükümet teşvik paketleri açıkladı. İstihdam paketleri açıkladı. Vergi paketleri
açıkladı. Kamu borcu yapılandırma paketleri açıkladı ancak kamu görevlilerine ve
emeklilerine yönelik sosyal teşvik paketi açıklamadı. Üstelik, yakın dönemde gerçekleşen
seçim sürecine rağmen böyle bir paketi hayata geçirmeye yönelmedi. Toplu sözleşme masası,
bu eksikliğini gidermesi için hükümete de büyük bir fırsat sunacak. Bu çerçevede, ana
kolonları şu dört unsur olan paketle masada olacağız. Toplu sözleşme tekliflerimizin
gövdesini oluşturan dört teklifimiz yüzdelik Zam, taban aylığa zam, refah payı, enflasyon
farkı olacak" dedi.
Kalkan, "Birinci altı ayda yüzde 8, ikinci altı ayda yüzde 8 ve 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak
üzere taban aylığına 150 TL zam, 2015 yılı ekonomik büyüme oranının yüzde 50'si ve üç
aylık dönemlerdeki büyüme oranları kadar refah payı artışı, enflasyon farkı istiyoruz. 2017
yılında birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 ve 1 Ocak 2017'den geçerli olmak
üzere taban aylığına 100 TL zam, 2017 yılında üç aylık dönemlerdeki ekonomik büyüme
oranı kadar refah payı artışı, enflasyon farkı istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kalkan, şunları söyledi:
"Bu dörtlü pakete vergi kesintisi kaynaklı maaş kayıplarının tazmini, ek ödemelerin emekli
maaşına ve ikramiyesine yansıtılması, kadın ve engellilere yönelik özel taleplerimiz, emekli
maaşının artmasını sağlayacak tekliflerimiz, ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi, başta
aile yardımı olmak üzere, doğum yardımı, ölüm yardımı, kreş yardımı, yemek ve ulaşım
yardımı gibi sosyal hak ve yardımlara ilişkin teklif ve taleplerimiz eşlik edecek. Gelir Vergisi
kaynaklı maaş kayıplarının telafisi, kamu görevlilerinin yıl boyunca yüzde 15 vergi diliminde
vergi ödemesini ve bunu aşan tutarın işveren tarafından karşılanmasını istiyoruz. Halen
177,30 TL olan eş yardımının 275 TL'ye, 6 yaş üstü için 20,80 TL ve 0-6 yaş için 41,6O TL
olan çocuk yardımının da herhangi yaş sınırı uygulanmadan her çocuk için 75 TL'ye
çıkarılmasını istiyoruz. Halen üç ayda bir 60 TL olan Toplu sözleşme ikramiyesinin yüzde 50
artırımlı yetkili sendika üyelerine ise yüzde 100 olarak ödenmesini teklif ediyoruz.
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sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesinin
sağlanmasını istiyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14386.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

