KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.12.2016–04.12.2016
Yapılandırmada istenilen hedefe ulaşıldı
SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, borç yapılandırılması kapsamında il genelinde 11 bin 484
işverenden 426 milyon 232 bin TL, 9 bin 856 Bağkur’ludan ise 54 milyon 361 bin TL borç
yapılandırıldığını söyledi.
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Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı kanun kapsamında Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürlüğüne 11 bin 484 işveren, 9 bin 856 Bağkur’lu
başvuruda bulundu. Başvurular hakkında bilgiler veren SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül,
“Biliyorsunuz 6736 sayılı yasa 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Bu yapılandırma ile ilgili başvurularımızı 1 Eylül itibariyle almaya başladık.
Bu kapsamda sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık
sigortası primi, idari para cezaları, kurumca tahsis edilen ve vergi dairesi adına tahsis edilen
damga vergisi gibi vergiler ve 30 Haziran 2016 tarihi öncesinde bitmiş olan inşaatlara ilişkin
tutarlar yapılandırma kapsamında takip ediliyordu. Biz burada genel sağlık sigortalılardan,
BAĞKUR’lulardan ve işçi çalıştıran işverenlerimizden aldığımız başvurularda Kayseri’de
istediğimiz hedeflere ulaştığımızı düşünüyoruz. Özellikle işçi çalıştıran işverenlerimizden
yaklaşım 11 bin 484 başvuru aldık. Kayseri’de toplam kayıtlı işyeri 29 bindir. Yüzde 95’in
üzerinde işverenimize ulaştığımızı görüyoruz. Bu bakımdan Kayseri’deki işverenlerimize
teşekkür ediyorum. 4B kapsamında takip ettiğimiz borçlularımızdan yani
BAĞKUR’lularımızdan ise 9 bin 856 başvuru aldık. Bu başvurudan da toplam 55 milyon TL
civarında bir yapılandırma yaptık. Bu yapılandırmadan yaklaşık 5 milyon TL civarında
tahsilat yaptık. Bu tahsilatlar artarak devam edecek. Çünkü 36 aya kadar vadeli yaptığımız
için tahsilatlarımızı henüz istediğimiz düzeyde değiliz burada.” dedi. İl Müdürü Hasgül, genel
sağlık sigortası borçlularının tamamına erişilemediğini sözlerine ekleyerek, bunun nedeninin
başvuru süresinin 2 Ocak 2017’ye kadar devam edecek olmasını işaret etti. Yaklaşık 35 bin
borçludan bin 675 başvuru aldıklarını dile getiren Hasgül, “Ancak genel sağlık
sigortalılarımızın tamamına erişemedik. Bunun birkaç sebebi olabilir. Bunun en başında
başvuru süresinin 2 Ocak 2017’ye kadar devam etmesi olduğunu düşünüyoruz. Kayseri’deki
genel sağlık sigortası borçlularımızdan şunu istirham ediyoruz. E-devlet şifreleriyle girdikleri
zaman kendilerinin kurumumuza genel sağlık sigortası prim borcu olup olmadığını
görebilirler. Kurumumuza gelerek de bunu öğrenebilirler. 35 bin civarında şuan borçlumuz
var. Bize şuanda bin 675 sigortalımız genel sağlık sigortası primlerinin yapılandırılması için
başvurmuş durumda. 2 Ocak’ı beklemeden gelerek borçlarının ilk taksitini öderlerse
vatandaşımız koşulsuz ve sınırsız sağlık hizmetlerine kavuşacaklar. Özellikle sağlık yardımı

alma konusunda devletimiz sosyal bir devlet. Gelip ilk taksitini ödedikleri taktirde hemen
sağlık hizmetlerinin açılacağını bildirmek istiyorum” dedi. Vatandaşlardan son başvuru
tarihini beklemeden başvuruda bulunmalarını isteyen ve bunun avantajlarına değinen Hasgül,
“Tekrar istirham ediyorum, genel sağlık sigortalılarımız 2 Ocak’ı beklemeksizin lütfen
kurumumuza başvursunlar. Gelir testi yaptırmamış olanlar eğer test sonunda asgari ücretin
3’te birinden az gelir elde ettikleri tespit edilirse geçmişteki prim borçlarını siliyoruz ve
bundan sonra sınırsız ve koşulsuz sağlık yardımı veriyoruz. Gelir testi yaptırmış olanlar ise
borçlarındaki gecikme faizinin tamamını siliyoruz, anaparayı da 12 eşit taksite bölerek deme
imkanı getiriyoruz. İlk taksiti öderlerse hemen sağlık yardımını açıyoruz. Ziraat Bankası ile
bir işbirliği protokolümüz var. Bu protokolde 4B diye tabir edilen Bağ-Kurlularımızdan prim
borcundan dolayı emekli olamayanlara banka kredisi kullanarak emekli olma imkanı
getirilmişti. Burada da yaklaşık 200 civarında sigortalımızın banka kredisi kullandığını ve
aylık bağlandığını söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20920.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Erciyes’te kar sevinci
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te yağan kar turizmcileri sevindirirken,
Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel İkiler,
“Rüzgârın da müsaade etmesiyle beraber belki bu hafta sonu belki hafta içinde müjdeli bir
haber veririz” dedi.
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Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı’nda dün akşam saatlerinden
itibaren aralıksız yağan kar yağışı bölgede yüzleri güldürdü. Yer yer tipi şeklinde yağan kar
sayesinde kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santime kadar ulaştı. Karın yağmasıyla birlikte
teknik ekiplerle aralıksız çalışmalar yaparak kayak severlere en güzel, en profesyonel şekilde
kayak pistlerini hazırlayarak eğlenceli vakit geçirmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel
İkiler, “Erciyes’te dün akşamdan beri yoğun bir kar yağışı başladı 2 bin 200 metre üzerinden
itibaren. İnşallah bu son 1 haftadır yaptığımız suni karlama çalışmaları üzerine de bir örtü
olarak gelecek. Zemini hazırladık, üzerine de doğal kar yağdıktan sonra inşallah çok kısa bir
süre içerisinde pistlerimizi kayak severlere açacağız. Bunlar çok güzel, müjdeli haberler. Kar
bereketi ile beraber gelecek. Şuanda teknik ekibimiz sürekli arazi üzerinde olup gerekli
ölçümleri yapıyorlar. Kar atma ekibimiz teyakkuzda bekliyorlar. Suni karlama ekibimiz her
ne kadar kar yağıyor olsa dahi sürekli kar yapmaya devam ediyor. Amacımız burada kış
sezonu içerisinde kayak severlere en güzel, en profesyonel şekilde kayak pistlerini
hazırlayarak onların çok güzel ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.
Son yağışlarla birlikte kayak severlere müjdeli haber verebileceklerini sözlerine ekleyen

İkiler, “Yağan karların ölçümlerini ekiplerimiz yapıyor. 12 ile 20 santim arasında farklı
ölçümlerimiz var. Bununla beraber suni karlamamız da devam ediyor. Öğleden sonra
itibariyle pist ezme faaliyetlerine başlayacağız. Çünkü Erciyes rüzgarı ile meşhurdur. Yağan
karı pistlerden tekrar uçurmasın diye yağan karların hepsini biz tekrar ezeceğiz. İnşallah çok
kısa bir süre içerisinde sürpriz ve güzel bir haber verebiliriz. Doğaya karşı mücadele
ettiğimizden dolayı rüzgarın da müsaade etmesiyle beraber belki bu hafta sonu belki hafta
içinde müjdeli bir haber veririz” dedi. Öte yandan yoğun şekilde yağan kar yağışı nedeniyle
Erciyes yolu üzeri karla kaplandı. Karayolları ekipleri, aralıksız kar temizleme çalışmalarını
sürdürerek, sürücülerin rahat bir şekilde yolculuk yapmasını sağlamaya çalışıyor.
İHA KAYSERİ GÜNDEM
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20921.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Kocasinan’da “Selçuklu” izleri
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Turgut Reis Camii’nde yapılan Selçuklu
mimarisinden esintiler taşıyan ve aynı zamanda son derece modern çizgilere sahip kemerli
şadırvanı yerinde inceledi.
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Turgut Reis Mahallesine giderek, Turgut Reis Camii’nde yapılan çalışmaları inceleyen
Başkan Çolakbayrakdar, cami çevrelerinde daha fazla yeşile ağırlık verilmesi ve farklı türde
çiçeklerin artırılması yönünde çalışmalar yapılacağını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar,
vatandaşların daha yaşanabilir bir Kocasinan ve daha güzel bir çevre için var güçleriyle
çalıştıklarını ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak sosyal
belediyeciliğin yanı sıra ilçede okul, cami, hastane, sağlık ocağı gibi ihtiyaçları karşılamak
için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. ‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla Kayseri'de bir ilk olan
Cami Temizleme Ekibimiz, bölgemizdeki bütün camileri her ay en az bir kere olmak üzere
temizliyor. Aynı şekilde okullarda da gerekli hassasiyeti göstererek yine bir ilke imza attık ve
bilindiği gibi ‘Okul Temizlik Hijyen Ekibi’ görevlendirdik. İlçemizde sağlıklı ve huzurlu
yaşamın devamını sağlamak adına desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz.” ifadelerini
kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, ilçe genelinde fiziki mekanların güzel olmasına önem
verdiklerini vurgulayarak, “Selçuklu zamanında ecdadımız mimari eserleri gönüllerinden
gelerek, İslami motifler vererek ibadethaneler yapmıştır. Kocasinan belediyesi olarak bizler
de burada ibadetini yapan mahalle sakinlerinin daha rahat bir şekilde camiden yararlanması
noktasında ecdadımızı örnek alarak kemerli modern şadırvan yaptırdık. Selçuklu Mimarisine
uygun şekilde yapılan modern kemerli şadırvanımız 100 metrekare alanda modern bazalt ve
daha dayanıklı hem de görsel olarak ahşap görüntüsü oluşturan yapı malzemesi traverten
kaplama yöntemiyle dekoratif bir görünüm kazandırdık. Modern şadırvanda erkek ve kadın
lavaboların yanı sıra engelliler için farklı bir bölüm yer alıyor. Ayrıca 16 tane abdest alma
yeri bulunuyor. Bunun yanında son teknolojiyle donatılmış yüz litre kapasiteli sıcak su

mevcuttur. Şimdiden hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu. Başkan
Çolakbayrakdar sözlerini, “Kayseri’ye hizmet etmek bizim için onurdur. Yaptığımız
hizmetlerle Kocasinan’ın değerine değer katıyoruz.” diye noktaladı.
Kurumsal Haber KAYSERİ GÜNDEM
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20922.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Kayseri Cumhurbaşkanlarını bekliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, açılış
programlarına katılmak üzere hafta sonu Kayseri’ye gelecekler.
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Abdullah Gül cumartesi günü Kayseri’de olacak ve yerel basın ile saat 14.00’da bir araya
gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Pazar günü Kayseri’de olacak. Halefselef cumhurbaşkanları Pazar günü bir süre önce yapımı tamamlanan “Cumhurbaşkanlığı
Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi'nin” açılış törenini gerçekleştirecekler. Meydanda toplu
açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış
yapacak ve burada vatandaşlara seslenecek. Erdoğan’ın, Kayseri Sanayi Odası’nın
düzenleyeceği ‘Sanayi Gecesi’ne katıldıktan sonra aynı gün şehrimizden ayrılması
bekleniyor. Kayseri Gündem KAYSERİ GÜNDEM
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20923.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Türkiye ile Romanya'nın işbirliği sürecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Romanya Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı.
Resepsiyonda konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye ile Romanya'nın her alanda iş birliğini
devam ettirdiğinin altını çizdi.
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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis'in mart ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaretin
kendilerini memnun ettiğini ifade eden Bakan Özhaseki, "Şu anda 10 bin civarında Türk iş
adamı Romanya'daki iş yerlerini açmış durumdalar. Bu işin toplam ekonomik büyüklüğü ise 6
milyar dolar civarında." dedi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe
girişimini hatırlatan Bakan Özhaseki, dost ülkelerin tavırlarının kendileri için önemli
olduğunu söyledi. Bakan Mehmet Özhaseki, "Bir gün sonra arayarak, bu olaydan dolayı
geçmiş olsun dileklerini ileten ülkelerin başında Romanya vardı. Bundan dolayı bir kez daha
Romanya halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Romanya'da 11 Aralık'ta seçim
yapılacağını hatırlatan Bakan Özhaseki, güzel bir yarışla yeni bir hükümetin belirlenmesini
umduğunu, yeni hükümetle de en sıkı şekilde iş birliğini devam ettirmeyi ümit ettiklerini
kaydetti. Resepsiyona, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Romanya'nın Ankara
Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda ve birçok davetli katıldı. Resepsiyonda, "Karpatların
Tacı Topluluğu", geleneksel Romen dansı ve müziği gösterisi gerçekleştirdi.
Kurumsal Haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20925.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Karbonmonoksitten 11 kişi zehirlendi
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 11 kişi zehirlendi.
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Kent genelinde dün akşam etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos karbonmonoksit
zehirlenmelerini de beraberinde getirdi. Merkez Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesinde, aynı
aileden 3 kişi sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ailenin ihbarı üzerine olay
yerine gelen sağlık ekipleri gazdan zehirlenen Osman Efe, Ömer ve Kübra Yıldız'ı Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yıldırım Beyazıt Mahallesinde ikamet eden
Ayşenur Arslan ve oğlu Mustafa Deniz Arslan ile Fatih Mahallesinde oturan İkra Savur ve
Elif Nur Can sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları
hastanede tedavi altına alındı. Talas ve Bünyan ilçelerinde de sabaha karşı sobadan sızan
gazdan etkilenen Kıymet ve Emirhan Erkılıç ile Suzan ve Ayşegül Kazan 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Zehirlenen 11
kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20926.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

FETÖ soruşturmaları Bakan
Yardımcılarının takibinde
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, FETÖ soruşturması sırasında haksızlığa uğradığı
gerekçesiyle dilekçelerini verenlerin ilgili bakanlıklarda bakan yardımcıları düzeyinde
incelendiğini söyledi.
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Kayseri Gündem gazetesi olarak yeni hizmet binasına taşınan AK Parti İl Başkanlığını ziyaret
ettik. Kendilerine “hayırlı olsun” dileklerimizi ilettiğimiz AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Özden parti olarak hizmetlerine yeni
binada devam edeceklerini söyledi. Gündeme dair değerlendirmelerde de bulunan Özden,
FETÖ soruşturmaları sırasında terör örgütü ile bağlantısı olmadıkları halde soruşturma
geçirdiklerini ileri sürenlerin kendilerine başvurduklarını söyledi. Bu iddiaların doğru olup
olmadığını bilmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Özden tüm bakanlıklarda bakan
yardımcıları düzeyinde başvuru dilekçelerinin incelendiğini söyledi. Kayseri Gündem
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20927.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Yahyalı'da samanlık yangını
Yahyalı ilçesinde bir evin altında bulunan samanlıkta çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
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Yenice Mahallesi Mehmet Türkmenoğlu Caddesi 104 Nolu Hüseyin Sinirci'ye ait evin alt
katında bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler ahırı sarıp, üst kattaki ikamete ulaştı. Ev
sahiplerinin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında ev ve ahır kullanılamaz
hale geldi. Alevleri söndürmek için müdahale eden itfaiye görevlilerinden Nevzat Bal ise
dumandan etkilenerek fenalaştı.

Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri Bal'a müdahale etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili
soruşturma başlatıldı. AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20928.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Türkiye’nin yastık altı ekonomisi
Finansal yatırım araçlarının son bir yıllık getiri oranlarına bakıldığında altının en kazançlı
yatırım aracı olduğu ortaya çıktı. Enflasyondan arındırılan reel getiriler incelendiğinde en
büyük kaybı ise parasını borsaya yatıranlar yaşadı.
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Yatırım araçlarının bir yıllık reel getirilerine göre külçe altın, yatırımcısına yıllık yüzde 9.26
kazandırırken doların kazanç oranı yüzde 5.94 oldu. Medya takibinin lokomotif kuruluşu
Ajans Press medyanın en çok konuşulan yatırım araçlarını inceledi. Ajans Press’in
incelemesine göre yıl boyunca hakkında en çok haber çıkan yatırım aracı 12 bin 282 haberle
altın oldu. Altını 9 bin 607 haberle dolar izledi.
ABD’de gerçekleşen başkanlık seçimleri ve Avrupa Parlamentosu’ndan çıkan müzakereler
durdurulsun kararı, doların hızla yükselmesinin altında yatan en önemli sebepler olarak
basında yansıma buldu.
Medya altını ise piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonucu halkın güvenli liman olarak tercih
ettiği ve en güvendiği yatırım aracı olarak lanse etti. Türk halkının yastık altı ekonomisi
olarak nitelendirilen yatırım araçları aynı zamanda halkın parasını en çok yatırdığı araçlar
oldu. Son zamanlarda tarihin en yüksek seviyelerine çıkan dolar ve altın basında ağırlıklı
olarak iniş çıkış haberleriyle de yer aldı. Kurumsal Haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20929.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

İhracat arttı, ithalat düştü
Kayseri’de ihracat bir önceki aya göre yüzde 15,4 artarken, ithalat yüzde 46,7 azaldı.
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TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Türkiye İstatistik Kurumu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre
Kayseri'de; ihracat 2016 yılı Ekim ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 6,9 azalarak
135 milyon 207 832 dolar, ithalat yüzde 12,9 azalarak 85 milyon 758 576 dolar olarak
gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan
ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.
Buna göre, ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 düşüşle 12 milyar 841 milyon
dolara geriledi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 0,5 artışla 17 milyar 4 milyon dolara çıktı.
Dış ticaret açığında artış
Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 3 milyar 678 milyon dolardan yüzde 13,2 artışla 4 milyar
164 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ekim ayında yüzde 78,3 iken, bu yılın aynı
ayında yüzde 75,5'e geriledi.
AB'ye ihracat yüzde 0,8 azaldı
AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ekim ayında yüzde 47,3 iken bu yılın aynı ayında yüzde
48,4 oldu. AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azaldı ve 6 milyar 211
milyon dolara geriledi.
Almanya, 1 milyar 308 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi
sırasıyla 1 milyar 49 milyon dolarla İngiltere, 774 milyon dolarla Irak ve 739 milyon dolarla
İtalya takip etti.
İthalatta ilk sıra Çin'in
İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 214 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 1 milyar 757 milyon dolarla
Almanya, 1 milyar 204 milyon dolarla Rusya ve 850 milyon dolarla İtalya izledi.
Kurumsal Haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20930.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

İran'da yatırım yapacaklara uyarı
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Gürsel, "İran'a gelen iş adamlarımız,
mevzuatı oturmuş, her şeyi tıkır tıkır işleyen bir yatırım ortamına gelmediklerini
bilmelidirler." dedi.

01 Aralık 2016 Perşembe 10:07

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Cengiz Gürsel, yaptığı açıklamada,
İran'da yatırım ve ticaret yapmak isteyen iş adamlarının dikkat etmesi gereken konular
hakkında bilgi verdi.
İran'ın kapalı ekonomiden çıkmaya çalıştığını, bununla birlikte uzun yıllar dünyaya kapalı
olmanın getirdiği bazı olumsuz alışkanlıklar ve reflekslerin bulunduğunu aktaran Gürsel,
yabancı yatırımcı için ticari ortamın şeffaf hale getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Gürsel şunları kaydetti:
"İran'a gelen iş adamlarımız, mevzuatı oturmuş, her şeyi tıkır tıkır işleyen bir yatırım ortamına
gelmediklerini bilmelidirler. Bu ülkenin iş potansiyeli kadar riskleri de var. Avrupa
ülkelerinde ise mevzuat sorunu yok. Şeffaflık var. Ama orası doymuş bir pazardır. İran'da
hala yatırım açığının bulunması cazibesini arttırıyor. Bu geçiş dönemi bir avantajken,
bahsettiğimiz eksiklikler de riski oluşturuyor. İş adamının yetenek ve sanatı işte burada ortaya
çıkıyor."
"İran öncelikli ülkeler arasında"
İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik Türk Ekonomi Bakanlığı'nın aldığı
kararlar olduğunu belirten Gürsel, "Bilindiği üzere, ihracatı geliştirme konusunda
bakanlığımızın bazı destek programları söz konusudur. Bu programlarda İran'a tanınmış ilave
puanlar var." ifadesini kullandı.
Söz konusu ilave puanların İran'ı tercih için avantajlı hale getirdiğini dile getiren Gürsel,
"2016-2017 planları içerisinde İran, bakanlığımızın öncelikli ülkeleri arasında yer alıyor. Bu
ülke için başvuruda bulunan firmalarımızın alacağı ilave puanları olacaktır." açıklamasında
bulundu.
Yine 2015'te uygulamaya giren Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (TTA) kapsamının
genişletilmesinin söz konusu olduğunu kaydeden Gürsel, "Ambargoların kalktığı süreçte
TTA, iki ülke arasındaki ticarete ivme kazandıracaktır." şeklinde konuştu.
Türk yatırımcıya tavsiyeler
İran'da iş yapmak isteyen Türk firmalarının dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin Gürsel
şunları söyledi:
"Bilgi eksikliğini giderme adına öncelikle ülkeyi iyi bilen güvenilir müşavirlik, hukuk ve
muhasebe hizmeti verecek firmalarla çalışılmalıdır. Kayıt dışı yollar tercih edilmemelidir.
Çünkü bu, başka sorunlar çıkartabilir. Her şeyin şeffaf, mevzuata uygun bir şekilde yapılması
çok önemlidir. Buradaki iş kültürünü yakından tanımak açısından mümkün olduğunca çok
kişiyle görüşerek bilgi almakta büyük fayda var. Biz bu konuda iş adamlarımıza yardımcı
olmaya çalışıyoruz."
İran'ın yabancı yatırımcıları çekmek için bir takım reformlar yapmaya çalıştığına işaret eden
Gürsel, "Fakat hala çözülmesi gereken sorunlar var. Gümrük vergilerinin yüksekliği, Dünya

Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üyelik meselesi gibi konular iş adamlarının kararlarını etkiliyor.
İran, DTÖ'ne şu an üye değil. Ama üyelik başvurusu söz konusu. Üye olması halinde İran
daha şeffaf ve öngörülebilir bir pazar haline gelebilecek." diye konuştu. AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20931.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Erciyes Teknopark seminerleri sürüyor
Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Erciyes Üniversitesi 15
Temmuz Yerleşkesi Edebiyat Fakültesinde ARDEB (Araştırma Destek Programları
Başkanlığı) SOBAG (Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Gurubu) tecrübe paylaşımı
etkinliği düzenlendi.
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Seminere konuşmacı olarak Mersin Üniversitesinden Edebiyat ve Eğitim Bilimleri alanında
birçok TÜBİTAK projesini başarıyla yürütmüş Doç. Dr. Bülent Özkan katıldı. Özkan,
etkinlikte akademisyenlerle kendi tecrübelerini ve başarı hikayesini paylaşıp katılımcılardan
gelen soruları yanıtladı.
Projesiz akademisyen kalmasın
Etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet
Hidayet Kiraz şunları söyledi:
“Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak amacımız Araştırma Destekleri
Başkanlığına bağlı hibe fonları hakkında bilgilendirme yaparak akademisyenlerimizin proje
yazma çalışmalarını destekleyebilmek ve teşvik etmektir.
‘Projesiz Akademisyen Kalmasın’ hedefimiz doğrultusunda konuyla ilgili isim yapmış
uzmanları da araştırmacılarımızla buluşturmaya devam ediyoruz.
Bu doğrultuda akademisyenlerimizi proje yazmaya teşvik etmek için araştırmacıların
projelerini uygun fona yönlendirme, yazım sonrası inceleme, ücretsiz birebir rehberlik hizmeti
verme, proje önerisi yazma ve tecrübe paylaşımı çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor.
TÜBİTAK Araştırma Destekleri Daire Başkanlığı’na bağlı hibe fonlarına proje göndermeyi
düşünen tüm akademisyenlerimizin Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi’nden ücretsiz birebir
rehberlik hizmeti alabileceğini yineleyerek araştırmacılarımızı bu hizmeti almaya davet
ediyoruz.” İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20932.html
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Başkan Ekici döviz bozdurdu
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici döviz kurlarının hızlı yükselişiyle ortaya çıkan
olumsuzluğun giderilmesine katkı sağlamak amacıyla dövizlerini bozdurdu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dövizlerinizi bozdurun” çağrısının ardından tüm
yurtta olduğu gibi kentimizde de dövizden TL’ye geçiş hızlandı. Hacılar Belediye Başkanı
Doğan Ekici de döviz bozduranlar kervanına katıldı.
Başkan Ekici sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan yayımladığı mesajında şunları söyledi:
“Kıyıda köşede kalan dövizi (dolar ve euro) bozdurdum. Bizim katkımız denizde damla, fakat
karınca misali safımız belli olsun.” Haber: Fatma Ural
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20933.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Dünya ekonomi haritaları yeniden çiziliyor
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “15 Temmuz oldubitti, sonra da toparladık, her şeyimizi
yoluna koyduk da diyemiyoruz. Ardı ardına geliyor, bütün dünyada çok farklı gelişmeler var.
Dünyada yer yerinden oynuyor. Dünya ekonomi haritaları yeniden çiziliyor” dedi.

01 Aralık 2016 Perşembe 10:12

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) kasım ayı Meclis toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, şunları söyledi:
“16 Temmuz günü Türkiye, bu millet, bu aziz millet dünya demokrasi tarihine altın harflerle
yazılacak ve belki yüz yıllar boyunca anılacak bir demokrasi devrimini gerçekleştirdi. Bir
demokrasi zaferini gerçekleştirdi. 16-17-18 Temmuz günü Türk ekonomisi de bir zaferi
gerçekleştirdi. Türk sanayisi, ihracatı, finansı bir zaferi gerçekleştirdi. Saat 8 buçukta Türk
bankaları tüm dünya bankaları ile entegre bir şekilde görev yapıyordu. Türkiye’deki tüm
emtia ve gayrimenkul borçları tamamı işlevsel haldeydi ve işlemlerini yerine getiriyordu.”
Türkiye’nin ekonomi alanında önemli bir test verdiğini belirten Bakan Zeybekci, “Yurt
dışında birçok ülkeyi ziyaret ediyoruz. Hepsine de ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle de Avrupa
Birliği ülkelerine, bizim için önemli olan dış ticaretimizin ortalama olarak yüzde 44-45’ini
yaptığımız Avrupa Birliği ülkesi üyelere gidiyoruz. Onlara şunu soruyorum; ‘olmasın

kesinlikle böyle bir şey dilemeyiz ama böyle bir şey olsaydı ülkenizde ne olurdu?’ İnanın
bankacılık sistemleri 6 ay kendilerine gelemezdi. Faizleri veya ekonomik dengeleri 2 ay
kendine gelemezdi. Darmadağın olurlardı. Birçoğunda devlet diye bir şey kalamayabilirdi. Bu
ülke milli bir destan yazdı. Bu milli destan da şuan itibariyle, evet 15 Temmuz oldubitti, sonra
da toparladık, her şeyimizi yoluna koyduk da diyemiyoruz. Ardı ardına geliyor, bütün dünya
çok farklı gelişmeler var. Dünyada yer yerinden oynuyor. Dünya ekonomi haritaları yeniden
çiziliyor” şeklinde konuştu. İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20934.html
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Çevrem sensin’ Kayseri’de
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın organize ettiği ve 10 ilde gerçekleştirilmesi planlanan
"Çevrem sensin" etkinliklerinin ikincisi Bakan Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla Kayseri'de
de düzenlenecek.
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Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde yarın 14.30’da düzenlenecek "Çevrem Sensin
Bilinçlendirme Semineri’nin ikincisinde hava kirliliğinden atık yönetimine, su kaynaklarının
temizliğinden tasarrufa temiz çevre için ipuçları katılımcılarla paylaşılacak. 20'ye yakın sivil
toplum örgütünün bilgilendirme stantlarıyla yer alacağı etkinlikte çevre konulu sunumlar
yapılacak ve kampanya için hazırlanan 'Nuh'un Uzay Gemisi' adlı bir tiyatro oyunu da
seyircilerle buluşacak. Kayseri gündem
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20935.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Ihlamur soğuk algınlığı belirtilerini
azaltıyor
Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, Avrupa İlaç Kurumu tarafından da soğuk
algınlığı ve stres üzerindeki hafifletici etkisi kabul edilen ıhlamurun, çay olarak günde 2 veya
4 kez içilebileceğini söyledi.
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Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, havaların soğumasıyla tüketicilerin en çok
başvurduğu çaylardan biri olan ıhlamur hakkında merak edilen ayrıntıları yazdı.
“Her ne kadar Barış Manço’nun ‘Nane Limon Kabuğu’ şarkısında adı geçmese de, soğuk
algınlığı geçirenlerin aklına ilk gelen ıhlamur çiçekleridir” diyen Ekrem Sezik, şunları
söylüyor: “Ihlamur çiçeklerinin demlenmesi ile elde edilen çay uzun yıllar, eski hekimlerin
yazdıkları ‘majistral’, yani eczacıların eczanelerinde yaptıkları reçetelerde bazı maddelerle
beraber soğuk algınlığına karşı kullanılan terkiplere de girmiş, bunun yanında taşıyıcı olarak
da yaygın bir şekilde kullanılmıştır . Ihlamur, ıhlamur ağaçlarından toplanıp kurutulmuş
çiçeklerdir. Çay olarak kullanılacak ürünün, çiçek sapına yapışık çiçek yaprağını taşımaması
istenirdi. Fakat ıhlamur, çiçek yaprağı ile çiçeğin ayrılmasının güçlüğü ve bu esnada çiçeğin
de zarar görmesinden dolayı, artık çiçek yaprağı ile beraber kullanılmaktadır. Ihlamurun
etkileri, yapısında bulunan flavonoitler, fenolik asitler, müsilaj ve uçucu yağ tarafından
meydana getirilir. Demlendiğindeki sarı rengini taşıdığı flavonoitler, hoş kokusunu ise uçucu
yağı vermektedir.”
Ülkemizde üç ıhlamur türü var
Ihlamurun ülkemizdeki durumu ile ilgili de bilgiler veren Prof. Dr. Ekrem Sezik, Marmara ve
Karadeniz ormanlarında genellikle dağınık olarak yetişen 3 ıhlamur türü bulunduğunu
belirterek, sözlerine şöyle devam ediyor: “Piyasada bu türlerin çiçekleri genellikle karışık
olarak satılmaktadırlar. Nerelerde derseniz: Aktar ve baharatçılarda! Bu dükkânlarda, çuval
veya kutuların içinde, ‘çiçek ıhlamur’, ‘ıhlamur’, ‘yaprak ıhlamur’ olarak isimlendirilen
çeşitleri satılmaktadır. ‘Çiçek ıhlamur’, sadece çiçekler; ‘Ihlamur’ çiçek ve çiçek yaprağı;
‘Yaprak ıhlamur’da ise fazla miktarda ağacın yaprakları, az miktarda çiçek ve çiçek yaprağı
bulunur. Türkiye’de yetişen türlerden elde edilen çiçeklerin kimyasal yapısı çok ayrıntılı
olarak incelenmemiştir. Ama bugüne kadar elde edilen bulgular, tıbbi olanlara benzer
olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla gıda olarak kullanılmasında herhangi bir mahzur
bulunmamaktadır.”
Günde 2 veya 4 kez kullanılabilir
Ekrem Sezik, ıhlamurun kullanımı ile ilgili de bilgiler vererek şunları söyledi: “Ihlamur
çiçekleri artık daha çok gıda olarak değerlendiriliyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Ihlamur çok eskiden beri soğuk algınlığında ter verici, göğüs yumuşatıcı olarak kullanılan bir
çiçektir ve bu kullanım hâlâ devam etmektedir. Avrupa İlaç Kurumu Tıbbi Bitkisel Ürünler
Komitesi tarafından yayınlanan bilimsel raporda ıhlamurun kullanımı ve bu kullanım ile ilgili
bilimsel bilgiler bulunmakta. Şöyle ki: Avrupa İlaç Kurumu, ıhlamurun uzun süre geleneksel

kullanıma sahip olmasından dolayı, soğuk algınlığının ve stresin belirtilerini hafifletici olarak
kullanılabileceğini kabul etmektedir. Bu amaçlarla genellikle çayı halinde günde 2-4 defa
kullanmak yeterli olmaktadır. Dört yaşına kadar olan çocuklarda da aynı şekilde
kullanılabilmektedir. Daha küçük çocuklarda yeterli bilimsel kayıt bulunmadığı için,
kullanılması tavsiye edilmemektedir. Ama ülkemizde, halk arasında bebeklere bile, çok düşük
miktarlarda verilmektedir. Diğer taraftan, ıhlamurun fazla miktarda kullanılmasından
doğabilecek yan etkilere ait herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Dolayısıyla çok da
çekinmeyi gerektiren bir husus yoktur. Eski kitaplarda veya internette, ıhlamur için yukarıda
belirttiklerimizin dışında çok sayıda kullanılış verilmektedir: Migrene karşı, histeride, damar
sertliği ve tansiyona karşı gibi... Yukarıda belirttiğim kullanılışlar, geleneksel bilimsel
kullanılışlar olarak kabul edilmektedir, diğerlerine itibar edilmemelidir. İlaç olarak
kullanılacak ıhlamur çiçeklerinin kalitesini belirleyen özellikler ve deneyler de Avrupa
Farmakopesi yani Avrupa ilaç standartları kitabında bulunmaktadır.”
Nasıl hazırlanmalı?
Ekrem Sezik ıhlamurun hazırlanması ile ilgili tüketicilere şu bilgileri verdi: “2 gram kadar
ıhlamur veya 1 poşet ıhlamur, porselen veya cam bir demliğe konur, üzerine 1 su bardağı
kaynamaya yakın sıcaklıktaki su ilâve edilip, 5-10 dakika çay gibi demlenir ve içilir. Daha
kolay ve kullanılışlı bir yol ise şöyledir: 1 poşet ıhlamur kupaya konur üzerine kaynamaya
yakın sıcaklıktaki su ilâve edilir, 5-10 dakika kadar bekletilip içilir. Kupanın üzeri taşıdığı
uçucu yağın kaybolmasını önlemek için kapatılmalı, yapısında bulunan müsilajı poşetten
tamamen çıkarmak için de poşet sıkılmalıdır.”
Bekleme süresi önemli
Yukarıda belirtilen süreden daha uzun bir süre bekletilirse, ıhlamurun yapısındaki maddelerin
değişmesine paralel olarak, sarı olan rengi kırmızıya dönmeye ve kendine has kokusunu
kaybetmeye başladığını belirten Sezik, “Bu, istenmeyen bir durumdur. Eğer yaprak ıhlamur
kullanılırsa, ilk demleme anından itibaren çözelti kırmızı renkli olur. Kırmızı renkli olursa,
zararlı mıdır? Zararlı değildir ama yapısındaki maddeler değiştiği için yararlı etkisi, ayrıca hoş
kokusu ve tadı da kaybolmuştur” diyor.
Açıkta satılanlara dikkat!
Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, tüketicileri açıkta satılan ürünlerle ilgili
uyarırken şunları söyledi: “Ülkemizde, ıhlamur elde edilirken istenen şekilde kurutulamadığı,
daha sonra uygun şartlarda saklanmadığı için kolaylıkla mikroorganizma üremesi olmakta ve
aflatoksinler meydana gelmektedir. Dolayısıyla, aktar vb. dükkânlardan satın alınan
ıhlamurlarda mikrobiyolojik kirlenme olabileceği hususu göz ardı edilmemelidir.”
Keyif için de içilebilir
Ekrem Sezik’in son olarak tüketicilere tavsiyesi şu şekilde: “Soğuk algınlığı geçirenlerin
dışında ıhlamurun keyif için de içilmesini tavsiye ediyorum. Ihlamur, soğuk kış günlerinde,
nezle, grip ve soğuk algınlığı belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olur, rahatlama hissi verir.
Mikroorganizma bulaşmamış, analizi yapılmış ıhlamuru nereden bulacağız derseniz, her
zamanki cevabı vereceğim: Bitkisel çaylar eczanelerde satışa sunuluncaya kadar, bilinen
firmaların gıda kalitesindeki poşet çaylarını alınız. Ağır metal, pestisit artıkları ve
mikroorganizma taşımayan ıhlamurun içilmesi önemli. Poşet ıhlamuru bu yüzden tavsiye
ediyorum. Gönül rahatlığı ile ıhlamurun keyfini çıkarın.”(Kurumsal haber)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20936.html
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Sanata uzman dokunuş
Türkiye’de sanat yazarlığı alanında görülen eksiklikten yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi,
geleceğin eleştirmenlerini yetiştirmek için kolları sıvadı. Üniversitenin santralistanbul
Kampüsü’nde 3 - 17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ‘Sanat Yazarlığı ve Eleştirmenliği
Atölyesi’ ile sanat tutkunlarına yeni kapılar açılacak.
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Ülkelerin kültür dünyasında önemli yer tutan sanat, günümüzde daha çok basılı yayın ve
dijital medya aracılığıyla meraklılarıyla buluşuyor. Sanat yazarlığı da bu zengin dünyada
yaşanan gelişmelerin geniş kesimlere ulaşabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’de
bu alanda görülen eksiklikten yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi, geleceğin sanat yazarları
ve eleştirmenlerini yetiştirmek için kolları sıvadı.
Üniversite bünyesindeki Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim, sanat tutkunlarına yeni
kapılar açabilmek için ‘Sanat Yazarlığı ve Eleştirmenliği Atölyesi’ hazırladı. 3-17 Aralık
tarihlerinde santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilecek program, katılımcıların çağdaş
kültür-sanat üzerine düşünce ve yorumlarını geliştirerek, yazı pratiğine dönüştürmelerini
amaçlıyor. Toplam 9 saat sürecek eğitimler süresince, katılımcıların ilgi alanlarına göre,
çağdaş sanat ya da çağdaş kültür üzerine yazı yazma pratiği geliştirilecek. Program sonunda
katılımcılardan bir ‘yazı’ bitirmeleri istenecek.
Sanat Tarihçisi Fırat Arapoğlu’nun eğitmen olarak katılacağı atölye çalışmasında KültürSanat Editörü Evrim Altuğ ile Sanat Editörü Nilüfer Şaşmazer de konuşmacı olarak yer
alacak. Cumartesi günleri 10.00 – 13.00 saatleri arasında yapılacak derslerin ücreti 600 TL.
(Kurumsal haber)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20937.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Seyyid Burhaneddin konferansla anıldı
Büyük Veli, Seyyid Burhaneddin Hazretleri, vefatının 776. yıldönümü münasebetiyle Kayseri
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Seyyid Burhaneddin Hazretleri ve
Talebesi Mevlânâ Celâleddin-î Rûmi" konulu konferansla anıldı.
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Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezinde araştırmacı yazar Emrah Bekçi tarafından
sunulan konferansın açılışında bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş,
“Adeta Selçuklunun başkenti konumunda olan Kayserimizin değerli ilim adamlarını,
âlimlerini,
kültür
ve
sanat
adamlarını
düzenlediğimiz
vefa
ve
anma
programlarıyla yaşatmanın ve geleceğe taşımanın bizler için hem bir görev, hem de bir vefa
borcu olduğunu ifade ederek, bunun bir örneğini bugün burada sergilemekteyiz.” dedi.
İl Müdürü Taymuş, Mevlânâ Celâleddin-î Rûmi Hazretleri gibi büyük bir düşünce ve tasavvuf
ehlinin hocası olan Allah dostu Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin, velilerin ve gerçeği
arayanların tacı, temiz ve arif kişilerin özü, mertebesi çok yüksek olan Mürşid-i Kâmil bir
âlim olduğunu dile getirerek şunları belirtti:
“Kayserimiz için önemli bir değer olan Seyyid Burhaneddin Hazretlerini hayatıyla, kişiliğiyle
yaptıklarıyla ve Kayserimizin mânevi iklimine olan etkisiyle vefatının 776. yılında bir kez
daha anmanın, o’na karşı bir vefa borcu olduğunu ve bu konuda çok değerli araştırmalar
yaparak kitaplaştıran konferans sunucumuz araştırmacı yazar Emrah Bekçi kardeşimize ve
konferansın düzenlenmesinde emeği geçen müdürlüğümüz personeli ile katılımcılara teşekkür
ediyorum.”
Daha sonra kürsiye gelen araştırmacı yazar Emrah Bekçi ise, yaptığı slayt sunumuyla “milâdi
1165-66’da Özbekistan’ın Tirmiz Şehri’nde dünyaya gelen Seyyid Burhaneddin
Hazretleri’nin gerçek doğum ve vefat tarihleri, ailesi, hangi soydan geldiği, neden “Seyyid”
denildiği, eğitim düzeyi, kendisine neden “Seyyid-i Sırdan ve Hüseyin” ünvanlarının
verildiği, halifelerinin kimler olduğu, Mevlâna’yı Mevlâna yapanın Seyyid Burhaneddin
Hz.leri olduğu, günümüzdeki türbesinin kim tarafından yaptırıldığı, “Maarif” adlı eserinin
hangi tarihte kaleme alındığı, eserin dil ve içeriği ile günümüze kimler tarafından çevirisinin
yapıldığı, hakkında basılan eserler ve okuyarak etkilendikleri ile, manevi dünyamızda önemli
izler bırakan Mürşid-i Kâmil bu değerimizi tanımak ve tanıtmak için neler yapılması
gerektiği” konularında katılanlara bilgiler sundu.(Kurumsal haber)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20938.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Sema Maraşlı dan "huzur" konferansı
Büyükşehir Belediyesi ailelerin ve toplumun daha huzurlu olması için etkinliklerini
sürdürüyor. KAYMEK bünyesindeki Huzur Çınarı tarafından "Huzuru Bulalım Diye" konulu
bir konferans gerçekleştirildi.
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Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK'e bağlı Huzur Çınarı'nın gerçekleştirdiği
konferansa konuşmacı olarak Eğitimci Yazar Sema Maraşlı katıldı. Şehir Tiyatrosu'nda
yapılan konferansı çok sayıda izleyici takip etti.
Konuşmasında Kuran-ı Kerim'de ailelerin nasıl olması gerektiğinin belirtildiğini ifade eden
Sema Maraşlı, bu konuların dikkate alınması halinde her ailede huzurun sağlanacağını belirtti.
Kadın ve erkek arasındaki zıtlığa da dikkat çeken Maraşlı, "Kadın erkek birbirine zıt
yaratılmıştır. Bu zıtlığı korumamız lazım. Kadın erkeğe, erkek kadına benzemeye başladığı
takdirde herkes birbirinin kötü özelliklerini alıyor. Çekicilik, iki cinsin kendi özelliklerini
korumasıyla mümkün oluyor." dedi. (Kurumsal haber)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20939.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Doğan Holding'e FETÖ operasyonu
Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu gözaltına alındı.
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Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu FETÖ soruşturması kapsamında
gözaltına alındı. Barbarosoğlu’nun İstanbul’a getirileceği öğrenildi.
Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu gözaltına alındı. FETÖ ile bağlantısını ilk kez Akşam
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu gündeme getirmişti.
Akşam Gazetesi Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, "Aydın Doğan’ın FETÖ kriptosu"
başlıklı yazısında böyle dile getirmişti:
Aydın Doğan’ın sahip olduğu Doğan Holding’in Ankara Temsilciliği görevini yürüten isim
Barbaros Muratoğlu. Muratoğlu, Doğan’ın Ankara’daki bütün işlerini yürüten isimlerin
başında geliyor. Bir anlamda Aydın Doğan’ın karakutusu. Teröristbaşını Pensilvanya’da
ziyaret eden isimlerden biri. Hiçbir yerde yayımlanmamak şartıyla Pensilvanya’da fotoğraf

çektirmişliği bile var teröristbaşıyla. FETÖ’nün düzenlediği Türkçe Olimpiyatları’na
katılmayı dahi ihmal etmedi Muratoğlu.Haber7
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20940.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

TMSF şirket satışı için Garanti Yatırım’la
anlaştı
Garanti Yatırım, TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği, Boydak Grubu'nun da dahil
olduğu 211 şirketin bulunduğu varlık paketinde bulunan satışa konu varlıkların satış işleminde
yatırım danışmanı olarak görevlendirildi.
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 674 Sayılı KHK uyarınca satışa konu varlıkların
satış işleminde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Vera Varlık ve Garanti Yatırım’ı
yatırım danışmanı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı. TMSF FETÖ/PYD’ye dönük
soruşturma kapsamında 500’den fazla şirketin yönetimini devralmıştı. TMSF’nin bu şirketler
için envanter çalışması yaptığı belirtilmişti.
Garanti Yatırım tarafından yapılan yazılı açıklamada, “TMSF’nin 674 Sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca
kayyım olarak görevlendirildiği III Nolu Varlık Paketinde bulunan Satışa Konu Varlıkların
Satış İşleminde Yatırım Danışmanı olarak görevlendirildi” denildi. Söz konusu varlık paketi
içinde Boydak Grubunun da dahil olduğu Bartın, Bayburt, Bolu, Düzce, Erzurum, İstanbul,
Kayseri, Rize, Sakarya, Samsun, Tokat, Van ve Zonguldak merkezli 211 şirket
bulunuyor.Açıklamada mevcut piyasa koşullarının en sağlıklı şekilde değerlendirilmesi
suretiyle, satışa konu varlığın satış sürecinin ve satış işlemine ilişkin tüm altyapının
hazırlanması ve satış neticesinde mümkün olan en yüksek tutarın elde edilmesi amacıyla satış
işlemlerinde yatırım danışmanı ile çalışmaya karar veren TMSF’nin bu kapsamda 17
Kasım’da yatırım danışman seçimi için teklife çağrı ilanı yaptığı hatırlatıldı.
TMSF, 674 sayılı ve 15 Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca; terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı
veya irtibatı nedeniyle satışa konu varlıklarda kayyum olarak görevlendirilmişti. REUTERS
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20941.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Kayseri'de PKK/KCK Operasyonu: 7
Gözaltı
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Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite gençlik yapılanmasına operasyon
düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, firarda olan 2 kişinin yakalanması için
çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör
örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütünün üniversite gençlik yapılanması olan
DEM-GENÇ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda Bayram A. (38), Canan D. (28), Ezgi B. (23), Hasan D. (52), İbrahim D. (61),
Kemal Y. (35), Mehmet Ali D. (63) ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınırken, Medeni Y.
(43) ile Musa Ö.'nün (18) ise firar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanların ikametlerinde
aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, av tüfeği, kuru sıkı
tabanca, cezaevindeki örgüt üyelerinden gelen mektuplar ele geçirildi. Gözaltına alınanların
emniyetteki işlemleri sürerken, firar olan şahısların da yakalanması için çalışmaların devam
ettiği bildirildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20942.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

KAYSERİ CUMHURBAŞKANLARINI
BEKLİYOR
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 4 Aralık Pazar günü Kayseri'ye gelerek
Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını hizmete açacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Kayserililere de hitap edecek.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 4 Aralık Pazar günü gerçekleştireceği Kayseri
programı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazar günü saat 12.00'de şehrimize gelecek.
İKİ CUMHURBAŞKANI BİR ARADA
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 4 Aralık Pazar günü saat 13.00'te 11.
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile birlikte Abdullah Gül Üniversitesi'ndeki
Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müzesi'nin açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış
sonrası toplu açılış törenine katılmak üzere Cumhuriyet Meydanı'na geçecek.
262 MİLYON TL'LİK YATIRIM
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı'nda toplam 262 milyon
TL'lik yatırım ve hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan
tarafından açılışı yapılacak olan yatırımlar arasında Bilim Merkezi, Büyükşehir Belediyesi'nin
kent merkezinde yaptığı okullar, Özvatan, Bünyan, Sarıoğlan ve Palas Kadın ve Gençlik
Merkezleri, Erciyes'e yapılan karlama ünitesi, ilçelerde KASKİ tarafından yapılan alt yapı
çalışmaları gibi yatırımlar bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.00'te katılacağı toplu
açılış töreninde Kayseri halkına da hitap edecek.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Sanayi Gecesi'ne
katılarak ilimizdeki sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sanayi Gecesi'nin ardından ilimizden ayrılacak.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20944.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI
YAPTI HAPİS CEZASI ALDI
Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan sanık, 1 yıl 6
ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık M.T.
ve avukatı katıldı.
Sanık M.T. savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ancak sosyal paylaşım sitesinde 4
adet paylaşım yaptığı için pişman olduğunu söyleyerek, beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanığı "terör örgütünün ve amacının propagandasını yapma"
suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasını erteleyen mahkeme,
sanık M.T.'nin tahliyesine karar verdi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20945.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

KÖŞEBAŞI
Rıfat Yörük ve Bünyamin Gültekin'in hazırladığı Köşebaşı meselelere farklı yönlerden
yaklaşmaya devam ediyor.
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Borç yapılandırmada Melikgazi zararda
28 Kasım Pazartesi günü Melikgazi Belediyemizden “Borç yapılandırmada herkes kazandı”
başlığıyla bir basın bülteni geldi. Haber, sayfalarımızda değerlendirilmesi için akşam
saatlerinde önümüze geldiğinde rakamlarda bir gariplik olduğunu gördük. Zira bültende aynen
“17.698 bin kişi yararlandı, 14.490 bin lira (?) gelir sağlandı” deniliyordu. Muhtemelen bu ‘14
milyon 490 bin liradır’ diye düşündük ama her ihtimale karşı bu haberi girmedik.
Ertesi gün yerel gazetelerimize baktığımızda haberi kullananların tamamının belediyeden
gelen şekliyle yani “14.490 bin lira” olarak girdiklerini gördük. Üstüne üstlük belediyenin
web sitesinde de haber bu haliyle yer alıyordu.
Melikgazi Belediyemizin Basın Yayın Müdürlüğü’ndeki sorumlu arkadaşlarımızdan bu
rakamın doğrusunu rica ediyoruz. Zira toplam gelir “14.490 lira” ise borç yapılandırmada
Melikgazi Belediyesi kazanmış sayılamaz.
Dil yaremiz
Konuğumuz Vakıfbank
Vakıfbank Kayseri Şubesi bankamatiğinde gerçekleştirmek istediğimiz bir işlem sırasında
‘Dil yaremiz’e konu olacak bir olay ile karşılaştık. “Lütfen T.C. Kimlik Numarasınızı girip
‘GİRİŞ’ tuşuna basınız” şeklinde karşımıza çıkan yazıda ‘Numaranızı’ yerine ‘Numarasınızı’
yazılınca ister istemez bu durum köşemize malzeme oldu.
Geçen hafta yayımlanan köşemizde, bir ajansımızın haberinde ele geçirilen esrar oranlarının
başlıkta ve haber içinde 7 gram fark ettiğini yazmış ve “Uyuşturan haber” başlığıyla “Ajans
vasıtasıyla sizlere aktardığımız bir haberin girişinde Kayseri’de yapılan bir operasyonla 642
gram esrar ele geçirildiği yazıyordu. Haberin devamını okuduğumuzda ise bu oranın 635
grama düştüğünü hayretle gördük. Aradaki 7 gramın akıbetini doğrusu biz de merak ediyoruz.
Umarız, haber bize ulaşana kadar birileri denememiştir!” demiştik.
Meğer sıkıntı haberde değil bizim “dikkatsiz” arkadaşımızdaymış. Haberde 7 gram arabada,
635 gram ikametgahta olmak üzere toplam 642 gram esrarın ele geçirildiği zaten yazıyormuş.
Bu yanılgımızdan dolayı söz konusu ajansımızdan özür diliyor ve meğer “O yedi gramı bizim
arkadaşımız denemiş” diyoruz.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20946.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin:
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankaların haksız tahsil ettiği paraları geri
alabileceklerini söyleyen dolandırıcıların, tüketicilere 20 kuruşluk başvuru formlarını 100
liraya sattıklarını belirterek, tüketicilere dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri uyarısında
bulundu.
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Şahin, yaptığı açıklamada,12 bankanın 21 Ağustos 2007 ile 22 Eylül 2011 arasında yaptıkları
bankacılık işlemlerinden dolayı tüketicileri, şirketleri ve kamu kurumlarını zarara
uğrattıklarını söyledi.
Bu bankaların aralarında anlaşarak, kartel oluşturarak mevduatlara düşük faiz verdiklerini,
kredilere de yüksek faiz uyguladıklarını aktaran Şahin, "Bu Rekabet Kurulu tarafından
2011'de tespit edildi ve 2013'te ceza kesildi. Mahkeme ve itiraz süreçleri sonuçlandı. Danıştay
da bu cezayı onayladı. 12 bankaya 1 milyar 117 milyon lira gibi büyük bir ceza
kesildi. Tüketiciler, kamu kurumları ve tacirler için güzel bir geri dönüş olacak. Haksız
ödemeleri 3 katına kadar tazminatla geri alabilecekler." diye konuştu.
Şahin, her zaman olduğu gibi bu aşamadan sonra devreye dolandırıcıların girdiğine dikkati
çekerek, şunları kaydetti:
"Türkiye'de yeni yeni çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık başladı. Çok basit de bir
dolandırıcılık yöntemi. Bankalarda o 4 yıl 1 aylık dönemde 33 milyon işlem yapılmış.
Dolayısıyla aradıkları telefon numarasındaki kişinin bu tarz bir işlem yapma ihtimali çok
yüksektir. Arıyorlar, 'bu konuyu biliyorsunuz' diyorlar. 'Biz bunu alacağız, size iade
ettireceğiz' diyorlar. 'Ne kadar kredi kullandınız' diye soruyorlar. 30 bin lira kredi kullanmışsa
'size 9 bin lira geri ödeyecekler' diyor. Tüketici 'ne yapmam gerek' diyor. Söyledikleri çok
basit. 'Size bir evrak göndereceğiz, onu doldurup bize geri gönderin' diyorlar. Evrak geliyor,
tüketici 9 bin lira alacağım diye 100 lira ödeme yapıyor. Zarfı açtığında boş bir kağıtla
karşılaşıyor. Tekrar arıyor bu çağrı merkezini. Bu defa da 'O kağıdı doldurup tüketici hakem
heyetlerine vereceksiniz' diyorlar. Daha önce de dosya masraflarının iadesi konusunda bu tür
dolandırıcılıklar olmuştu. Hatta bu dolandırıcılığın reklamlarında mankenler, artistler
oynamıştı. Ciddi bir dolandırıcılık çünkü. 20 kuruşluk kağıdı 100 liraya satıyorsunuz.
Kargoyla ilgili bir işlem yapamıyorsunuz. Çünkü kargo şirketinin anlaşması var, anlaşmaya
uygun olarak işlem yapıyor."
- "Rekabet Kurulunun raporu bekleniyor"
Tüketicilerin bu parayı alacağını düşünerek çok rahat tuzağa düştüğünü vurgulayan Şahin,
"Biz o tuzağa düşmemeleri için diyoruz ki sizin hakkınızı herhangi bir firma, hukuk ofisi
vermeyecek. Sizin hakkınızı ya tüketici hakem heyetleri ya da mahkemeler verecek. Fakat bu
ne zaman olacak? Danıştay kararını verdi ama hemen olmuyor. Rekabet Kurulunun hangi
oranlarda, hangi kredilerde zarar ettirildiğine dair Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bir rapor
vermesi gerekiyor. Bu rapor istendi. Bu rapor geldiğinde bakanlık da ilgili birimlere
gönderecek. O rapora göre de bilir kişiler hesaplayıp, zararın tüketiciye ödenmesi için rapor
düzenleyecekler." ifadelerini kullandı.

Şahin, bu kararın beklenmesi ve acele edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Hakem
heyetlerinde şu anda yığılmanın bir faydası yok. Çünkü o rapor olmadan hakem heyetleri de
karar veremeyecek. 'Şu an bunu alırsak dosyalar yığılır' diye düşünüldüğü için erken
başvurularda retler başlıyor. Bu konuda hakem heyetlerinin ve tüketici mahkemelerinin
reddettiği birçok başvuru da var. Israrla şunu söylüyoruz; acele etmeyin, bu raporun
verilmesini bekleyin, dolandırıcıların tuzağına düşmeyin, 20 kuruşluk kağıda 100 lira
ödemeyin." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20947.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

KGC yönetiminden, Baro Başkanı
Dursun'a ziyaret
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri, Baro
Başkanı Cavit Dursun'u makamında ziyaret etti.

01 Aralık 2016 Perşembe 14:44

Dursun, ziyarette yaptığı konuşmada, hem Kayseri'nin hem de Türkiye'nin zor bir süreçten
geçtiğini, bu süreçte basının da toplumu bilgilendirmek, kamuoyunu aydınlatmak anlamında
önemli bir görevi ifa ettiğini söyledi.
Kendilerinin de yargı erkinin savunma kurumu olarak vatandaşların savunma haklarını en az
aksaklıkla kullanabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Dursun, şöyle
devam etti:
"Kanun Hükmündeki Kararnamelerdeki eksiklikler ve hatalar ile savunma hakkına yönelik
uygulamalar adaletin yerine getirilmesini zorlaştırıyor. Biz Türkiye Barolar Birliği, Adalet
Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde bu yöndeki girişimlerimizi
sürdürüyoruz. Süre, hak kısıtlamalarının bir an önce kaldırılması gerektiğini dile getiriyoruz.
At izini it izinden ayırt edecek mekanizma hukuktur. Hukukun kendi mecrasında yürümesi
gerekiyor. Suçluya bile adil ceza verebilmek için hukuku uygulamalısınız. Bunu
yapmadığınızda kaos çıkar. Biz de bu süreçte görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz."
KGC Başkanı Metin Kösedağ ise yaklaşık 2 ay önce yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen
Cavit Dursun ve ekibine başarılar diledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20948.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Kayseri’ye beklenen kar geldi
Ülkemiz Salı gününden itibaren Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine
girerken, yurdun büyük bölümünde olduğu gibi kar yağışı kentimizde de etkisini gösterdi.
Kent merkezinde fazla görülmeyen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

01 Aralık 2016 Perşembe 15:17

Yurdumuz Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir uyarıda bulunduğu soğuk ve yağışlı
havanın etkisine girdi. Salı günü Trakya'dan yurda giren yağışlı hava dalgası Çarşamba
gününden itibaren neredeyse tüm yurda yayıldı. Kentimizde de dün gece saatlerinde başlayan
kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu. Şehir merkezinde hafif şekilde görülen kar yağışı
yüksek kesimlerde etkisini hissettirdi.Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere
göre kar yağışının önümüzdeki Salı gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Hava
sıcaklıklarının 8 ila 10 derece azalacağını belirten uzmanlar buzlanma ve don olaylarına karşı
vatandaşları uyardı. Kayseri Gündem
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20949.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

Kayseri’ye 9 atama gerçekleşti
İçişleri Bakanlığı mülki idare amirler atama kararnamesi 1 Aralık 2016 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanmasının ardından Kayseri’de valiliğe ve bazı ilçelere 9 atama gerçekleşti.

01 Aralık 2016 Perşembe 15:31

Söz konusu atamalar dahilinde Kayseri Vali Yardımcılığına Osmaniye Vali Yardımcısı
Mehmet Hüseyin Nail Anlar, Kayseri Valiliği Hukuk Müşavirliğine Bolu Vali Yardımcısı
Halit Necdet Özeroğlu, Kayseri Valiliği Hukuk Müşavirliğine Van Vali Yardımcısı Vefa
Kaya, Develi Kaymakamlığına Kahramankazan Kaymakamı Murat Duru, Bünyan
Kaymakamlığı’na Bulanık Kaymakamı Ömer Şahin, Yahyalı Kaymakamlığı’na Bahçe
Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Hacılar Kaymakamlığına Ladik Kaymakamı Mustafa Temiz,
Akkışla Kaymakamlığına Feke Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İncesu Kaymakamlığına
Giresun Vali Yardımcısı Barış Demirtaş atandı. Kayseri Gündem
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20950.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

AK Parti ile MHP uzlaştı
Başbakan Yıldırım, " Anayasa değişiklik teklifimizi önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız.
Teklif, MHP'nin de üzerinde mutabık kaldığı veya müzakere edip uzlaştığımız bir metin
olacak." dedi.

01 Aralık 2016 Perşembe 15:44

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde bir
araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1,5 saat sürdü. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın
toplantısı düzenledi.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Anayasada sınırlı bir değişiklik yapılması
konusu bir süredir memleketimizin gündemindedir. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisiyle
birlikte yürüttüğümüz çalışmalar, müzakereler belirli bir olgunluğa erişmiştir ve son gözden
geçirmeler de yapılacak ve önümüzdeki hafta inşallah AK Parti olarak, Adalet Kalkınma
Partisi olarak, Anayasa değişiklik teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuş
olacağız." dedi.
Yıldırım, şunları kaydetti:
"AK Parti kendi anayasa değişikliği olarak bu teklifi sunacak. Şüphesi sunacağımız bu teklif,
MHP'nin de üzerinde mutabık kaldığı veya müzakere edip uzlaştığımız bir metin olacak.
Dolayısıyla Meclis görüşmelerinde buna göre de işlem görecek. Bu değişiklikte
cumhurbaşkanının, eğer seçilirse, partisiyle ilişiği devam edecek. Yapılan en önemli
değişiklik budur. Mevcut anayasada 'partisiyle ilişiği kesiliyor' hükmü var. Bunun yerine
partisiyle ilişiği devam edecek."
Bahçeli: Kısa süre içinde metin sunulmuş olacaktır
Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, "Bugünkü görüşmemiz son değerlendirmeler ışığında
olumlu geçmiştir. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde TBMM'ye bir metin sunulmuş
olacaktır." dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20951.html
Erişim Tarihi: 01.12.2016

TÜRK AKIMI PROJESİ MECLİSTEN
GEÇTİ
TBMM Genel Kurulu, doğal gazı Rusya'dan Türkiye'ye Karadeniz üzerinden aktaracak Türk
Akımı projesini onayladı.

02 Aralık 2016 Cuma 09:58

Türk Akım Gaz Boru Hattı projesine ilişkin dün akşam TBMM'de yapılan oylamada 223 oy
kullanılırken, proje 210 oyla kabul edildi.
7 Ret oyunun çıktığı oylamada, 6 çekimser oy kullanıldı. AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20952.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Bakan Özhaseki geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki bir dizi programlara katılmak üzere bugün
kentimize gelecek

02 Aralık 2016 Cuma 10:01

Bugün ilimize gelecek Bakan Özhaseki’nin 2 günlük ziyaretinde katılacağı programları şu
şekilde:
(Bugün)
11.45
Kayseri Valiliğini Ziyaret
12.34
Cuma Namazı
Yer: Bürüngüz Camii (Cumhuriyet Meydanı)
13.00
Çarşı Esnafını Ziyaret
15.30
Çevrem Sensin Eğitim Programı Açılışı
Yer: Kadir Has Kongre Merkezi
(Yarın)
10.00
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yatırım ve Hizmetleri Değerlendirme Çalıştayı
Açılış Konuşması
Yer: Radisson Blu Hotel

11.30
Büyükşehir Belediye Başkanlığını Ziyaret
12.00
AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret
Kayseri Gündem
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20953.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

‘Trafik tartışması’ sürüyor
MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistem Daire
Başkanı Ferhat Bingöl’ün son günlerde trafikle ilgili yapılan eleştirilere cevaben yaptığı
açıklamaya yanıt verdi.

02 Aralık 2016 Cuma 10:02

“Kayseri halkının zekasıyla alay etmiştir”
“Şehrimizin son aylarda yoğun olarak yaşanan bazı sorunları ile ilgili sizlerle dertleşmek,
yetkililerin dikkatini çekmek ve onlara yol göstermek amacıyla nezaket sınırlarında bir
açıklama yaptık. Kayseri'de ana muhalefet partisiyiz ve elbette gerekli muhalefeti sonuna
kadar yapacağız.” diyen Ersoy,
“Şehrimizde yaşanan hava kirliliği ve trafik sorunu ile ilgili yaptığımız tespitlerimiz,
tavsiyelerimiz üzülerek söylüyorum, ne yazık ki gayrı ciddi birinin trajikomik açıklamasına
muhatap oldu.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Ferhat Bingöl, tespit
ve tavsiyelerimizin art niyetli olduğunu iddia ederek haddini aşmıştır.
Haddini aşmakla kalmamış, ‘trafik sıkışıklığı Açık öğretim Fakültesi sınavlarından
kaynaklandı’, ‘Eskiden düz ve geniş yollarımız vardı da, o yollar yağmur yağınca çekti mi?
Eğilen ve daralan caddemiz mi var?’, ‘Biz bilimsel ve planlı çalışıyoruz. 6 ay sonrasını değil
60 yıl sonrasını düşünerek bir planlama yapıyoruz.’ gibi stand-up gösterisini andıran
ifadelerle de adeta Kayseri halkının zekasıyla alay etmiştir.” ifadelerini kullandı.
“İçinden çıkılmaz hale getiriyorlar”
Eleştirilerine devam eden Ersoy, “Hangi şehirde yaşadığından bihaber olduğu izlenimi veren
bu belediye bürokratına birileri Kayseri'nin o güzelim düz ve geniş yollarının yağmur yağınca
çekmediğini, nasıl daraldığını nasıl yokuşlu-rampalı ucubelere sahip olduğunu anlatsa iyi
olur.
6-7 aydır trafik master planı yapıyoruz diyorlar, bir arpa boyu yol alamadıkları gibi her el
attıkları yerde trafiği daha da içinden çıkılmaz hale getiriyorlar.
Biz ‘Şehrin yeni trafik master planı derhal profesyonel eller tarafından hazırlanıp uygulamaya
konulmalı’ derken boşuna demedik, böyle gayrı ciddi bir zihniyetin yapacağı master planı ile
ne olacağını gördük, görüyoruz.” dedi.
“Trafiği bu zihniyet felç etti!”
Şehir içerisindeki trafik ışıklarına da değinen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü, “100 metrede
bir yüzlerce trafik lambası koyan zihniyet master planı yapsa ne olur yapmasa ne olur?
Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in

Kayseri Meydanı'nda ‘tramvay yerin altına alınacak’ diye verdiği sözü hatırlatıp icraata
geçirmeleri çağrısında bulunduk, MHP'nin Kayseri'ye metro projesini kulak ardı ettiklerini
hatırlatıp MHP olarak şehrimizin faydasına olacak her işin destekçisi olacağımızı bir kez daha
ilan ettik ama bu belediye bürokratı aklınca bize laf yetiştirirken bir yandan ‘parayı sadece
metroya ayırırsak, 20-30 yıl başka hiçbir iş yapamayacak ve taş üstüne taş koyamayacak
duruma geliriz.’ diğer yandan da ‘raylı sistemin bir bölümünün genel bütçe kaynaklarıyla yer
altına alınması konusunda çalışmalarımız devam ediyor.’ diyerek kendisiyle çelişmiştir.
O belediye bürokratına bir çift lafımız var, ‘Hangi şehirde yaşıyorsun bir çık etrafı kolaçan et,
sana bunu yazdıranlara da söyle trafiğe çıksınlar, vatandaşın içine çıksınlar ve sözlerini
tutsunlar!”
Özhaseki’ye çağrı
“Şehrimizin trafiğini felç eden tramvayı yerin altına alamıyorsanız yerde de tutmayın yerin
üstüne, havaya kaldırın SKY Tren olarak da adlandırılan yüksekten giden tramvay yapın.”
teklifini yineleyen Ersoy, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye de bulunduğu
makamda Kayseri'ye hizmet etmesi çağrımızı yineliyoruz: tramvayın hiç değilse şehir
merkezinde yerin altına alınmasına, trafiğimizin keşmekeşlikten kurtarılmasına yardımcı
olarak Trafik çilesinin temelinde ki günahını belki böylece affettirebilir. Sayın Bakan'a bir de
gönderme yapalım: Çevre Bakanı değil mi, bu şehrin havasının bozulduğunu, trafiğinin
kilitlendiğini görmüyor mu?” şeklinde konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20954.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Emniyetten patlayıcı madde satışına yasak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu gerçekleştireceği ziyareti nedeniyle
kentimizde patlayıcı madde satışı yasaklandı.

02 Aralık 2016 Cuma 10:06

İl Emniyet Müdürlüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimize ziyareti sebebiyle
Patlayıcı madde(Havai Fisek Torpil Gök Bombası vb ) satışlarına Cumartesi ve Pazar günü
geçerli olmak kadıyla yasak getirdi. Av Tüfeği ve av fişekleri satışına ise herhangi bir
kısıtlama getirilmedi. Kayseri Gündem
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20955.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

İncesu karla mücadeleye hazır
Kayseri'nin İncesu ilçesinde belediye, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

02 Aralık 2016 Cuma 10:10

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek, bir süre
sohbet etti.
Karayol, ilçenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karının yağdığını belirterek, şunları söyledi:
"Karla mücadele için hazırlıklarımızı tamamladık. 3 vardiya sistemine göre çalışacağız. Şu
anda 3 kar kürüme aracı, 4 kepçe, 1 greyderimiz mevcut. Satın alacağımız kar kürüme ve
tuzlama aracımız da 1 ay içerisinde filomuza katılacak. 10 araç ve 40 personelimizle 33
mahallemizde 24 saat esasına göre çalışacağız. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışarak
vatandaşlarımızın günlük yaşantısında sıkıntıyla karşılaşmaması adına gerekli tüm tedbirleri
aldılar. Çalışmalarında şimdiden başarılar diliyorum." AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20956.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

ERÜ’de cuma namazı sonrası açıklama
Erciyes Üniversitesi’nden bir grup duyarlı öğrenci Halep ve Arakan’da yaşanan insanlık
dramına dikkat çekmek için basın açıklaması yapacak.

02 Aralık 2016 Cuma 10:12

Açıklama bugün Erciyes Üniversitesi içerisinde bulunan camii önünde Cuma namazı
çıkışında yapılacak. “Halep ve Arakan’ın Çığlığına Ses Ver!‘’ başlığı ile duyurulan açıklama
ile bu mazlum coğrafyalarda yaşanan zulme engel olunması için harekete geçilmesi
amaçlanıyor. Kayseri Gündem
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20957.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Avusturya’ya Ayyıldız imzası! Devlet
sitesinde ezan sesi dinlettiler
Türk hackerların Avusturya’ya karşı sürdürdükleri siber savaş sürüyor. Ayyıldız Tim adlı
hacker grubu, Avusturya devlet sitesine girmek isteyen kullanıcılara ezan sesi dinletti.

02 Aralık 2016 Cuma 10:00

Türk hackerların Avusturya’ya karşı sürdürdükleri siber savaş sürüyor. Ayyıldız Tim adlı
hacker grubu, Avusturya devlet sitesine girmek isteyen kullanıcılara ezan sesi
dinletti. Avusturya'nın son zamanlardaki Türkiye karşıtı tutumuna tepki gösteren Ayyıldız
Tim adlı hacker grubu, 100 bin üyesi ile Avusturya devlet sitelerine siber saldırıda bulundu.
http://www.ternitz.gv.at internet sitesine girmek isteyenler, "Ayyıldız Tim Siber Ordusu
tarafından hacklendiniz" yazılı görsel ve ezan sesiyle karşılaştı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20958.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Yedi Hilal’den Erciyes Kampı
Yedi Hilal Kayseri Şubesi, Erciyes GSB (Gençlik Spor Bakanlığı) alanında ‘İslami Tasavvur
Kampı’ düzenleyecek. Kampta üniversiteli erkek öğrencilere eğitim verilecek.

02 Aralık 2016 Cuma 10:19

Düzenlenecek etkinliğe Yedi Hilal Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Enesoğlu ve
beraberinde birçok konuşmacı katılacak. Bugün başlayıp hafta sonuna kadar devam edecek
(2-3-4 Aralık) olan etkinlikte Yedi Hilal Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Enesoğlu
‘Medeniyet Tasavvuru ‘, Avukat Hacı Hasan Aydın ‘Hareket Tasavvuru’, Talas İlçe
Müftüsü Esat Yapıcı ‘Vatan Tasavvuru ‘, Gazeteci yazar Yusuf Kaplan ‘ Sanat Tasavvuru’,
Hadis alimi Ömer Arif ‘Ümmet Tasavvuru’ ve Erciyes Üniversitesi Arş. Gör. M. Hüseyin
Mercan da ‘Siyaset Tasavvuru’ konularını gençlere anlatacaklar.
Ayrıca etkinlikte ‘Masa Toplantıları’ kapsamında; Fakülte teşkilatları, FETÖ/PDY olayları ile
AB, BM ve Suriye konuları da irdelenecek. (Fatma Ural-Muhammed Hüseyin Can Perk)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20959.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışlara
katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Aralık Pazar günü Kayseri'ye gelerek,
Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müzesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının
hizmete açılması törenlerine katılacak.

02 Aralık 2016 Cuma 10:22

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4
Aralık Pazar günü saat 12.00'de kente gelecek. Kentteki programı kapsamında 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Abdullah Gül Üniversitesi'nde oluşturulan
Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müzesi'nin açılışını yapacak Erdoğan, Cumhuriyet
Meydanı'nda düzenlenecek törenle de 262 milyon lira tutarındaki yatırım ve hizmetlerin toplu
açılışını gerçekleştirecek. Kurumsal Haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20960.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Emniyetten ‘Kış lastiği’ uyarısı
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “A
türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan
tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanmasının zorunludur” denildi.

02 Aralık 2016 Cuma 10:23

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bazı kanunlarda değişiklik
yapıldığı bildirildi. Plakaların doğru okumasını engelleyecek şekilde ölçü ve ebatların
değiştirildiği tespit edildiği belirtilerek, “Hırsızlık, kaçakçılık kapkaç vb. suçları işleyenlerin
sahte veya ikiz plaka taktıkları, kırmızı ışık, hız ve emniyet şeridi gibi trafik kurallarını ihlal
edenler ile otoyollar ve köprülerden kaçak geçiş yapanların elektronik denetim sistemlerinde
plakanın doğru okumasını engelleyecek şekilde plakaların ölçü ve ebatlarını değiştirdiklerini
veya üzerinde silinti ve kazıntı yaptıkları ve bu amaçla merdiven altı olarak adlandırılan iş
yerlerinde ve internet üzerinden verilen siparişlerde plaka basımı ve dağıtımı yapıldığı tespit
edilmiştir. Bu tür hukuka aykırı hareket edenlere uygulanmakta olan 92 TL idari para

cezasının caydırıcı olmaktan uzak olduğu görüldüğünden 29.10.2016 tarihli ‘Resmi Gazete’
de yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 ve 21’inci maddeleri ile
Karayolları Trafik Kanunu’nun 23 ve 131’inci maddelerinde değişik yapılmıştır. 2972 Sayılı
Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. Maddesinde yapılan değişiklikle; ‘Yönetmelikte belirtilen
nitelik ve ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı
okunmasına veya okunmamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç
sahibine 212 Türk Lirası idari para cezası verilir ve tescil plakası uygun getirilinceye kadar
araç trafikten men edilir. Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye bin 698 Türk Lirası idari
para cezası verilir ve tescil plakası takılıncaya kadar araç trafikten men edilir. Başka bir araca
tescilli veya sahte plakayı takan ve kullananlara 5 bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve
araç trafikten men edilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204’üncü maddesi hükmüne
göre cezalandırılır’ şeklinde yeniden düzenlenmiştir” denildi.
Öte yandan kış lastiği takmanın zorunlu olduğunu belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi;
“Kış Lastiği tanımı olarak, üzerine M+S işareti ve/veya kar tanesi (snowflake) işareti bulunan
ve 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu arttırmak amacıyla bileşimi özel olarak
belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türü şeklinde
tanımlanmış, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerinde kış lastiği yerine
geçtiği ayrıca belirtilmiştir. Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası
karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri
üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Kamyonet, minibüs ve ‘A’ türü yetki
belgelerine kayıtlı otomobillerde ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Kamyon
çekici, tanker ve otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği
uyarınca ‘A’ türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın
1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanmasının zorunlu olduğu,
ilimizde kış lastiği uygulaması 01 Aralık - 01 Nisan tarihleri arasını kapsamakta kamyon,
kamyonet, otobüs, minibüs ve çekicilerde kış lastiği zorunlu olmakla birlikte, otomobiller için
de kış lastiği takmaları önerilmekte, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri açısından
araçlarının lastiklerinin diş derinliklerinin standartlara uygun olması gerekmektedir.”
İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20961.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Hakkari'de çatışma: 3 asker şehit
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında
çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Operasyonda çok sayıda teröristin
etkisiz hale getirildiği bildirildi.

02 Aralık 2016 Cuma 10:23

Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde
PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu sabah saatlerinde operasyonda olan askerler bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan
çatışmada 3 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Çok sayıda terörist öldürüldü
Çatışma sonrası bölgede savaş uçaklarının desteğiyle sürdürülen operasyonda çok sayıda
teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yenişafak
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20962.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Gaspçı polislerden kaçamadı
Kayseri'de dün akşam saatlerinde bir kadının çantasını gasp ettikten sonra kaçan şahsı, polis
ekipleri yakaladı.

02 Aralık 2016 Cuma 10:24

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mimarsinan Parkı'nda meydana gelen olayda
zanlı M.A.'nın (26) bir kadının çantasını gasp ettiği öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen
polis ekipleri, kısa süre içerisinde zanlı M.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan M.A., bugün
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk
edildi.Gasp edilen çantanın içindeki malzemeler ile beraber sahibine teslim edildiği bildirildi.
İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20963.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

2 ayrı işyerinde yangın çıktı
Kayseri'de meydana gelen 2 ayrı işyeri yangınında maddi hasar meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre Eski Sanayide bulunan bir işyerinde yangın meydana geldi. Durumun
bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İkinci işyeri yangını ise Oymaağaç Mahallesi 5069. Sokak'ta bulunan bir işyerinde meydana
geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.Her iki olayda da
işyerlerinde maddi hasar meydana geldi. İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20964.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Bisikletiyle tramvay altında kaldı
Kayseri'de bisikletiyle birlikte tramvayın altında kalan çocuk yaralandı.

02 Aralık 2016 Cuma 10:26

Edinilen bilgiye göre Eski Sanayi Tramvay Durağı yakınlarında bisikletli bir çocuk Organize
Sanayi-İldem seferini yapan tramvayın altında kaldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda
polis, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalarla sıkıştığı yerden kurtarılan
çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak
tedavi altına alındı. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, tramvay vatmanını da
ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Tramvay, bir başka vatman tarafından bulunduğu yerden
kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20965.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Boydak Holding’den şehit ailelerine destek
02 Aralık 2016 Cuma 10:29

Vali Süleyman Kamçı tarafından projelendirilen Kayseri Valiliği ve Türkiye’nin önde gelen
mobilya markaları Bellona, İstikbal ve Mondi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 260
şehit ailesine destek için bir araya gelecekler.
Söz konusu projenin protokolü 7 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’de Boydak Holding’de
taraflar arasında imzalanacak. Kurumsal Haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20966.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Genç çiftçi destekleri devam ediyor
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Kırsal Kalkınma Destekleri
Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi' programı çerçevesinde 'Küçük Baş
Hayvancılık Projesi'ni uygulayan Sıdıka İkde'ye 28 koyun ve 2 koç teslim edildi.
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İncesu ilçesi Tahirinli Mahallesi çiftçilerinden Sıdıka İkde'ye proje kapsamında Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 38 koyun ve 2 koçtan oluşan 40 baş 'morkaraman'
ırkı koyunlar teslim edildi.
Küçükbaş hayvanlarını teslim alan Sıdıka İkde, "Bakanlığa ve İl Müdürlüğü'ne desteklerinden
dolayı çok teşekkür ederim. Projemin uygulanmaya değer bulunması beni çok memnun etti.
Mahallemde hayvancılık konusunda önder olmak için elimden geleni yapacağım." sözleriyle
sevincini paylaştı. İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20967.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Kadınlar sanatla ekonomiyi canlandıracak
Yahyalı Belediyesi tarafından Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe
Programı kapsamında hazırlanan “Yahyalı’ da Kadınlara Yönelik Temel ve Mesleki Eğitim
Faaliyetlerinin Geliştirilmesi” AB Projesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı.
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Derebağ Şelale Restoran’da yapılan yemekli toplantıya Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, daire amirleri, belediye meclis üyeleri,
mahalle muhtarları, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçeye yeni bir
proje daha kazandırdıkları için mutlu olduklarını, ilçeyi hayata geçirecekleri projelerle ileriye
taşımak istediklerini belirterek, toplantıya katılan herkese teşekkür etti. İlçedeki kurumlar
arası dayanışmadan övgüyle bahseden Başkan Öztürk, “Programlarımızda bizleri yalnız
bırakmayan herkese, gönülden teşekkür ediyorum. Yahyalı’da dayanışma, kurumlar arası
ilişkiler açısından son derece önemli. Her zaman dediğim gibi, belediyenin işi sadece kaldırım
yapmak, yol yapmak, sokakları süpürmek değil. Biz ilçede kimin derdi varsa onun biz dert

ortağıyız.” dedi. Konuşmasında yürütülecek AB Projesi hakkında bilgiler veren Başkan Esat
Öztürk, “Bundan 1 ay önce bir AB Projesini tamamlamıştık. Şimdi yeni bir projeye
başlanmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz. Mesleki eğitimin geliştirilmesi ile ilgili 137 bin
Euro’luk bir AB Projesine başlıyoruz. Projemizde, gümüş işlemeciliği kursları, ölmekte olan
değerimiz halıcığımızı canlandırmak için halıcılık kursları ve İngilizce kurslarımız yer alıyor.
Belediye olarak böyle projelere imza atmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi. Oran Kalkınma
Ajansı ile yürütülen projeye de değinen Başkan Öztük, hibe projesi kapsamında Derebağ
Şelalesi’ne yapılan kamelyalar ve yürüyüş yolları yaptıklarını söyledi. Küçük bütçeli
belediyelerde işlerin zor olduğunu, belediye başkanlarının kabiliyetlerini göstermesi
gerektiğini de ifade eden Öztürk, “Bütçesi küçük belediyelerde azimli ve karalı olmanız
gerekiyor. 378 bin nüfuslu Kocasinan Belediyesi’nde de çalışırken, proje yazımı ile alakalı bir
birim kuramamıştık. Kaldı ki 36 bin nüfuslu bir ilçede de bunu kurmak için gerekli insan
kaynağını bulmak oldukça zor. Ama biz gerek Kayseri’de gerekse Yahyalı’da proje yazımı
konusunda kabiliyetli insanlarla çalıştık. İster öğretmen olsun, ister mühendis olsun, ister bu
ilçede yaşayan kim olursa olsun, biz onlardan gelecek her türlü projeye açığız.” şeklinde
konuştu.
İlçedeki birliktelikten, beraberlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, ülke olarak
her zamankinden çok daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından Proje Asistanı Yusuf Parlak tarafından projenin slaytlar eşliğinde
tanıtımı yapıldı. 12 ay sürecek olan proje kapsamında Yahyalı Halısı Dokuma Eğitimi,
Gümüş İşlemeciliği Eğitimi, Girişimcilik Eğitimi, İngilizce Eğitimi, Sosyal İletişim Eğitimi
ve İş Yerinde Sosyal İletişim Eğitimi verilecek. İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20968.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

MÜSİAD çekişme alanı değildir
Başkanı Nail Olpak, başkanlık seçimine ilişkin tartışmaları basından takip ettiğini, ve
tartışmaların nereden kaynaklandığını bilmediğini belirterek “MÜSİAD'ın 26 yıllık bir sivil
toplum kuruluşu. Böylesine bir kuruluşun, kurulları, kuralları ve gelenekleri var. Gelecek yıl
Mayıs ayı itibarıyla görevimi devredeceğim. Ama 6 ay öncesinden MÜSİAD'ın
geleneklerinde başkanlık tartışması bugüne kadar yapılmadı" diye konuştu.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Genel
Başkanlığı seçimine ilişkin basında çıkan haberler üzerine yazılı bir açıklama açıklama yaptı.
Açıklamada MÜSİAD'ın başkanlık seçimine ilişkin 6 ay öncesinden tartışmaların
başlamasının kurumun geleneklerinde olmadığına dikkat çeken Olpak, "MÜSİAD'ın karar
mekanizmasını oluşturan yönetim kurulu üyeleri, sektör kurulu başkanları, yurt içi ve yurt
dışındaki şube başkanlarının görüşleri doğrultusunda yeni Genel Başkan adayı 2017 Şubat
ayında belirlenecek" dedi.

MÜSİAD başkanlık seçimine ilişkin tartışmaları basından takip ettiğini, söz konusu
tartışmaların nereden kaynaklandığını bilmediğini belirten ve MÜSİAD'ın 26 yıllık bir sivil
toplum kuruluşu olduğunun altını çizen Olpak, "Böylesine bir kuruluşun, kurulları, kuralları
ve gelenekleri vardır. Oturmuş bir sistemle yönetilir. O sistem çerçevesi içinde benim
başkanlık dönemim 2017'de bitiyor. Gelecek yıl Mayıs ayı itibarıyla yeni Genel Başkana
görevimi devredeceğim. Ama 6 ay öncesinden MÜSİAD'ın geleneklerinde başkanlık
tartışması bugüne kadar yapılmadı" diye konuştu.
"Seçim sürecinin kuralları tanımlanmıştır"
Olpak, kendisinin seçimi döneminde Genel Başkanlık seçimine ilişkin hangi aşamalardan
geçildiyse bu seçimde de aynı süreçlerin eksiksiz olarak gerçekleşeceğini belirterek, şunları
söyledi: "Bunlar yeni oluşturulmayan, tanımlanmış süreçlerdir. Dolayısıyla MÜSİAD içinde
basına yansıyan ve nereden kaynaklandığını bilemediğim türde bir çekişme bugüne kadar
olmadı, bundan sonra da olacağı kanaatinde değilim. İsmi geçen arkadaşlarımın ikisi de
değerlidir, sadece onlar değil, MÜSİAD'ın yönetiminde görev yapan 25 arkadaşımız var, her
biri birinden değerlidir. Bu görevi layıkıyla yapabilecek kapasitededir. Ben bu dönemde bu
tür tartışmaları yapmanın kuruma ve ismi geçen arkadaşlarıma zarar vereceği kanaatindeyim.
MÜSİAD bugüne kadarki gelenekleri ve altyapısı neyi ifade etmişse bundan sonra da o
çerçevede, günü geldiğinde yeni Genel Başkanını ve belirleyecektir."
"Adaylıkla başkanlık seçimi gerçekleşmedi"
MÜSİAD'da adaylıkla Genel Başkanlık seçiminin gerçekleşmediğini belirten Olpak, şöyle
konuştu: "MÜSİAD'ın kendi içinde geniş istişare mekanizması var. Onlardan çıkan sonuca
göre hareket ediliyor. Kurumun 5'inci Genel Başkanıyım. Bugüne kadarki Genel Başkanlık
seçimlerinde 'ben adayım' diyerek ortaya çıkılıp da adayların çarpışmasıyla MÜSİAD'da
Genel Başkanlık seçimi gerçekleşmedi. MÜSİAD'ın karar mekanizmasını oluşturan yönetim
kurulu üyeleri, sektör kurulu başkanları, yurt içi ve yurt dışındaki şube başkanlarının görüşleri
gizli olarak alınır. Bunların harmanlanmasından isimler ortaya çıkar. O isimlerle görüşülür,
yüksek istişare heyetimiz, eski genel başkanlarımızla görüşür. MÜSİAD bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da konsensüsle isim ortaya çıkartır."
Olpak, Genel Başkan'ın, Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri arasından
seçilebileceğini dile getirerek, adayın 2017 Şubat ayında belirlenebileceğini söyledi. Bugüne
kadar MÜSİAD'ın Genel Başkanlık seçiminde tek aday belirlendiğini anlatan Olpak, "İki
adayla da seçime gidilebilir ancak MÜSİAD tarihinde şimdiye kadar bu yaşanmadı. MÜSİAD
bir çekişme alanı değildir. MÜSİAD ülkemiz adına faydalı çalışmalar yapmaya odaklanan bir
sivil toplum kuruluşudur" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20970.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Turkcell aboneleri 4.5G’yi çok sevdi
Türkiye’de 1 Nisan 2016 tarihinde kullanılmaya başlanan 4.5G teknolojisine geçiş yapan
Turkcell’lilerin sayısı 21 milyonu aştı. Aradan geçen kısa süre içerisinde Kayserili Turkcell
kullanıcıları da büyük oranda 4.5G’yi tercih etti.

02 Aralık 2016 Cuma 10:39

1 Nisan itibariyle dünyanın en güçlü 4.5G altyapılarından birisini Türkiye’nin 81 ilinde hazır
hale getiren Turkcell’in 4.5G’ye geçiş yapan abonelerinin sayısı 21,1 milyonu aştı. Böylece
yaklaşık her üç Turkcell’liden ikisi yüksek mobil internet hızı ve kapasitesi sunan 4.5G
aboneliğini aktif hale getirirken Turkcell’in dijital ürün ve servislerine olan talep de arttı.
Kayserili Turkcell abonelerinin de büyük kısmı hızlı ve kaliteli iletişimi tercih ederek 4.5G’ye
geçti.
4.5G ile birlikte Turkcell’in BiP, fizy, TV+, lifebox ve GollerCepte gibi popüler servislerini
kullananların sayısı hızla yükseldi. Bu servislerin daha yoğun şekilde kullanması ile birlikte
toplam mobil internet data trafiği de 1 Nisan öncesine göre önemli miktarda artış gösterdi.
4.5G’de kullanılan datanın toplam trafiğe oranı yüzde 24’e yükselirken, Turkcell
şebekesindeki 4.5G uyumlu cihaz sayısı ise 10 milyonu aştı. 2016 yılının üçüncü çeyreğindeki
data kullanımı, 4.5G’nin etkisi ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 artarak 142.619
TB’a ulaştı.
Turkcell’in 4.5G hızında servislerine yoğun ilgi
4.5G ile sunulan yüksek hızlı kesintisiz mobil internet, bekleme sürelerini kısaltarak ürün ve
servislerin daha verimli kullanılmasına imkan tanıyor. Bu da Turkcell’in popüler
uygulamalarının, 4.5G’ye geçenler tarafından daha fazla tercih edilmesini sağlıyor. Yeni nesil
iletişim platformumu BiP’i indirenlerin sayısı, 4.5G’ye geçilen 1 Nisan 2016 tarihinden
itibaren yüzde 30 artış göstererek 11 milyona ulaştı. Türkiye’nin en bilinen müzik platformu
fizy’nin indirme sayısı 7,6 milyona ulaşırken, GollerCepte servisi de 2,7 milyon defa indirildi.
Bireysel depolama servisi lifebox 3,4 milyon kez indirilirken televizyon, bilgisayar veya
mobil cihazlardan izlenebilen kişisel TV platformu TV+’ın indirme sayısı ise 2,5 milyonu
geçmiş durumda. Kurumsal Haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20971.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

65 yıllık çınar
İmam-Hatipliler bu ülkenin en faydalı gençliği Kayseri Anadolu İmam-Hatip Lisesi
kuruluşunun 65. yılını düzenlenen sade bir törenle kutladı. İl Milli Eğitim Müdürü Osman
Elmalı buradaki konuşmasında İmam-Hatip okullarının olmazsa olmazlardan olduğunu
belirterek, “İmam-Hatip gençliği bu ülkenin en faydalı gençliği” dedi. Büyükşehir Belediyesi
Mehteran takımının konseri ise etkinliğin en fazla alkış alan bölümü oldu.
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Kayseri’de 1951 yılında eğitim-öğretime başlayarak 65 yılı geride bırakan Anadolu İmamHatip Lisesi’nde bir dizi etkinlik düzenlendi.
Okula ait Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe İl Mili Eğitim Müdürü Osman Elmalı,
Mazlum-Der Şube Başkanı Ahmet Taş, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan, bazı
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul yönetimi ve öğrenciler katıldı.
Mehteran konserini kayıt yaptılar
Program Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının muhteşem konseri ile başladı. Öğrenciler
mini konseri telefonlarına kayıt yapabilmek için birbirleriyle yarıştı. Mehteran konserinin
ardından ise 9. Sınıf öğrencisi Ayetullah Sarı tarafından Kuran’ı Kerim tilaveti yapıldı.
Öğrencilerden Muhammed Ali Yapıcı’nın okuduğu “İmam-Hatiplim” adlı şiiri duygusal
anların yaşanmasına neden oldu.
Protokol konuşmalarında söz alan Okul Müdürü Tevfik Kök, sene başından bu yana
gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgiler verdi.
İmam-Hatip gençliğine güvenim sonsuz
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise konuşmasında İmim Hatip okullarının önemine
vurgu yaparak, “İmam-Hatip gençliği bu ülkenin en faydalı gençliği” dedi.
Duygusal anlar yaşadı
Kendisinin de 1977 yılında Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi´nden mezun olduğunu
hatırlatan Elmalı, “Burasının benim için çok ayrı bir yeri var. Burada hatıralarım var.
Unutmam mümkün değil” diye konuştu.
“İmam-Hatip gençliği büyüğünü sayan, küçüğünü seven bir nesil” diyen Müdür Elmalı
öğrencilere seslenerek şunları söyledi:
“Kendinizi hiçbir zaman küçük görmeyin. Ben bu nesilden her zaman umutlu oldum. Hiçbir
zaman umudumu yitirmedim. Bundan sonra da yitirmeyeceğim. Bu milletin, bu ülkenin size
ihtiyacı var.”
Elmalı’nın yaptığı duygusal konuşmanın ardından “100 yıllık çınar” adlı sinevizyon gösteri
ile İmam-Hatip okullarının geçmişte yaşadığı sıkıntılar ve günümüze uzanan yolculuğu
anlatıldı.
Düzenlenen programın sonunda ise okulda geçmiş dönemlerde 15 yıl kadar müdürlük yapan
Ahmet Kahya, anılarını anlattı. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20972.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Genç kız intihar etti
Kayseri'de bir genç kız sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "O zaman yaşamak için
ölmek gerek" yazıp, oturdukları apartmanın 7. katından atlayarak intihar etti.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Dere Mahallesi 4143. Sokak'ta
meydana gelen olayda, Y.E.'nin girdiği bunalım sonrasında, oturdukları apartmanın 7.
katındaki dairenin penceresinden atladığı öğrenildi. Y.E. olay yerinde hayatını kaybederken,
yapılan inceleme sonrasında cenazesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna
kaldırıldı.
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, Y.E.'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından
en son gece saat 01.53'te, "O zaman yaşamak için ölmek gerek" mesajını paylaştığı belirlendi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20973.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

İÇANADOLU’DA ETKİLİ KAR YAĞIŞI
Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Niğde illeri güne kar yağışı ile uyandı. Kar yağışının Pazartesi
gününe kadar etkili olması bekleniyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel
İkiler, “Erciyes’te dün akşamdan beri yoğun bir kar yağışı başladı. 2 bin 200 metre üzerinden
itibaren. İnşallah bu son 1 haftadır yaptığımız suni karlama çalışmaları üzerine de bir örtü
olarak gelecek. Zemini hazırladık, üzerine de doğal kar yağdıktan sonra inşallah çok kısa bir
süre içerisinde pistlerimizi kayak severlere açacağız. Bunlar çok güzel, müjdeli haberler. Kar
bereketi ile beraber gelecek. Şu anda teknik ekibimiz sürekli arazi üzerinde olup gerekli
ölçümleri yapıyorlar. Kar atma ekibimiz teyakkuzda bekliyorlar. Suni karlama ekibimiz her
ne kadar kar yağıyor olsa dahi sürekli kar yapmaya devam ediyor. Amacımız burada kış
sezonu içerisinde kayak severlere en güzel, en profesyonel şekilde kayak pistlerini
hazırlayarak onların çok güzel ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.
Sivas'ta 296 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı
nedeniyle 296 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı
dün geceden itibaren etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza
büründü. Sabahın ilk saatlerinden itibaren belediye ekipleri caddelerde, sokaklarda ve
kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Kar yağışının ardından Sivas tarihi Cumhuriyet
Meydanı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar bol bol fotoğraf çekinirken,
karı eğlenceye dönüştürdü. Karda oynayan köpeklerde güze görüntüler oluşturdu. İl genelinde
etkili olan kar yağışı nedeniyle 296 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı 12 köy yolu
ulaşıma kapanırken, Zara'da 75, Kangal'da 70, Akıncılar'da 32, Hafik'te 30, Gölova'da 29,
Gürün'de 20, Suşehri'nde 12, Yıldızeli'de 10 ve Doğanşar'da da 2 köy yolunda ulaşım
sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor.
İşe gitmek için yola çıkanlar beyaz örtü ile karşılaştı
Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Nevşehir’i beyaza bürüdü. Kentte dün akşam
saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süreli de olsa etkili oldu. Karayolları ekipleri gece
boyunca yol açma çalışmaları yaparken, sabah evinden işe gitmek için yola çıkanlar beyaz
örtü ile karşılaştı. Nevşehir’de kapalı yol bulunmazken vatandaşlar ise "Kar karşısında
çocukluğumuz yıllarına döndük. Kar Nevşehir’e başka bir güzellik kattı" ifadelerini kullandı.
Niğde'de kar yağışı sevinçle karşılandı
Gece saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar
düştü. Niğde şehir merkezinde dün yağmur etkili olurken, gece saatlerinde ise yerini kar
yağışına bıraktı. Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte beyaza bürünen Niğde Kalesi ve
Niğde meydanı kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu. Niğdeli vatandaşlar yaz
boyunca kuraklığın yaşandığı Niğde’ye kar yağmasını sevinçle karşıladı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının Pazartesi gününe
kadar etkili olacağı öğrenildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20974.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Suçsuz yere 20 ay hapis yattı
2013 yılında 12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan zanlıya benzerliği nedeniyle
tutuklanan 27 yaşındaki Vedat Halıcı 20 ay ceza evinde yattıktan sonra asıl zanlının tespit
edilmesi sonrasında beraat etti. Olayın asıl zanlısına 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.
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13 Ekim 2013 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen
olayda, 12 yaşındaki E.K. parkta oynadıktan sonra evine dönerken cinsel istismara uğradı.
Kendisini kucağına alan zanlının bağırmasıyla kaçtığını söyleyen E.K.'nın ailesinin şikayeti
üzerine polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkarak zanlıya benzeyen 27
yaşındaki Vedat Halıcı'yı gözaltına aldı.

Sorgusunda ve nöbetçi mahkemede suçsuz olduğunu söyleyen Vedat Halıcı, görüntülerdeki
kişinin kendisine benzeyen G.M. olduğunu söylese de kimseyi inandıramadı ve tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Yapılan ilk yargılamada, Vedat Halıcı'ya benzeyen G.M. de tanık olarak
dinlendi ve kendisinin olayla ilgisinin bulunmadığını ifade etti. 5 yıl hapis cezasına çarptırılan
Vedat Halıcı'nın avukatının Yargıtay'a yaptığı itiraz sonrasında dava yeniden görülmeye
başlandı. Vedat Halıcı ve avukatı Adnan Danış'ın ısrarı sonrasında 1. Ağır Ceza Mahkemesi
heyeti görüntüleri yeniden izleyerek 30 Kasım 2016 tarihinde yapılan yargılamada, Vedat
Halıcı'ya benzeyen ve 'Basit Yaralama' suçundan tutuklu bulunan G.M.'ye 7 buçuk yıl hapis
cezası verdi. Mahkeme heyeti Vedat Halıcı'nın ise beraatına karar verdi.
20 ay hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılarak özgürlüğüne kavuşan Vedat Halıcı
hayata kaldığı yerden devam etmeye çalıştığını söyleyerek, cezaevinde kaldığı süre içinde
kahvehanesini kapatmak, arabasını satmak zorunda kaldığını ifade etti. Vedat Halıcı,
"Üzerime atılı suçtan dolayı çok zor durumlar geçirdim. Cezaevinde ve dışarıda çok sıkıntılar
çektim. Beni kimse anlamadı. Mahkemeye ilk duruşmada girmemle çıkmam bir oldu. Bana 5
yıl dediler ve gönderdiler" diye konuştu.
“Geçmişi unutup mutlu bir hayat yaşamayı istiyorum”
20 ay sonra gelen özgürlüğün ardından geçmişi unutarak yeni bir hayata başlamak istediğini
ifade eden Vedat Halıcı, “Daha kendime gelemedim. Bu karar sonrasında çok mutluyum.
Avukatım, devletim beni kurtardı. Evlenmeyi ve çoluk çocuk sahibi olmayı düşünüyorum.
Geçmişi unutup mutlu bir hayat yaşamayı istiyorum” dedi.
“100 bin TL para istediler”
20 ay sonra kardeşinin suçsuz olduğunun anlaşılmasından dolayı duyduğu sevinci dile getiren
abla Mercan Conger ise mağdurenin ailesinin kendilerinden 100 bin TL istediğini iddia etti,
Mercan Conger, “100 bin TL istediler. ‘Bu parayı verirseniz şikayetçi olmayız. Bizim
derdimiz para’ dediler. Bu namustur, evlattır. Biz kendimize yedirip teklif edemedik. Benim
kardeşim suçsuzdu. Arkasındaydık. Her zaman için biz kendimizi de onu da biliyorduk.
Sonunda da adalet yerini buldu, suçsuzluğu açıklandı” dedi. Karşı tarafta bulunan herkesten
de şikayetçi olduklarını sözlerine ekleyen Mercan Halıcı hukuk mücadelelerini
sürdüreceklerini kaydetti.
“Kurban olurum o adliyeye, devletimden Allah razı olsun”
Vedat Halıcı'nın annesi Fatma Halıcı da oğlunu öpüp koklayarak, “Kurban olurum o adliyeye,
devletimden Allah razı olsun. En sonunda beni dinlediler, sürekli ısrar ettim oralarda benim
oğlum suçsuz diye. Allah şahit” dedi.
“Oğluma bir iş verin”
Yetkililerden de yardım bekleyen anne Fatma Halıcı, “Oğlum mağdur oldu. İşini, her şeyini
kaybetti. İşe girip mutlu bir hayat yaşamasını istiyorum. Yetkililer oğluma bir iş versin” diye
seslendi.
Ailenin avukatı Adnan Danış, olayın meydana geldiği tarihteki güvenlik kamerası kayıtlarında
görgü tanıklarının hepsinin sırtlarının dönük olduğunun altını çizerek, "Tanıklara ve
mağdurenin ailesine tazminat davası açacağız. Müvekkilimin 20 ay suçsuz yere hapis yatması
ile ilgili olarak da devlete tazminat davası açacağız" diye konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20975.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Bakan Özhaseki'den Başkanlık Sistemi
Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri’de yaptığı basın
açıklamasında, yeni anayasa ile ilgili olarak mecliste oy çokluğuna ulaşılsa da referanduma
gidileceğini söyleyerek, "Adı Cumhurbaşkanlığı da olsa Başkanlık da olsa sistemi
değiştireceğiz” dedi.
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Anayasa hususunda mecliste oy çokluğu olsa da referanduma gidileceğini kaydeden Bakan
Özhaseki, “Yıllardır Türkiye’de 80 ihtilalinden sonra çıkan anayasa lanetlenir ama iş başına
geçildiğinde U çizerler. Hem mevcut anayasayı eleştirecek hem seçim malzemesi
yapacaksınız, sonra anayasa dünyadaki gelişmelere açık olsun dediğimizde önce tamam
diyeceksiniz sonra yapmamak için her türlü bahaneyi öne süren tavır alacaksınız. En son AK
Parti olarak kendi anayasamızı yazıp millete sunalım dedik. Bu esnada MHP’den bir teklif
geldi. Çok kısa sürede bu teklif gelince sıcak baktık ve 12 maddelik bir anaysa kısa sürede
meclise gelecek. Oylandıktan sonra da 2 ay içinde referanduma gidilir. Anayasayı mecliste
değiştirecek oy çokluğuna ulaşsak bile vatandaşa soracağız” diye konuştu.
Bakan Özhaseki, son olarak, Başkanlık sistemi tartışmalarına dair şu açıklamalarda bulundu:
“Cumhurbaşkanlığı mı olsun başkanlık mı olsun tartışmalarını yoğun bicimde yürüttük. Ama
isim tartışmalarına takılmamak lazım. Yeni sistemle iki başlılığın ortadan kalkmasını
amaçlıyoruz. Eskiden iki başlılık vardı. Geçmişteki Türk siyasi hareketine bakan herkes,
rahmetli Özal’ın Demirel ile Mesut Yılmaz ile çekişmelerini millet unuttu mu? Unutmadı.
Ahmet Necdet Sezer kimin dünya görüşüne uygundu, Rahmetli Ecevit. O çekişmeleri
gördükten sonra bu sistemde ısrar etmek, Türkiye koalisyona mahkum olsun demekten başka
bir şey demek değildir. Başkanlık ya da Cumhurbaşkanlığı sistemi geldiğinde bir taraftan
istikrar olacak. Koalisyonların olduğu dönem Türkiye’nin en geri dönemler, tek başına iktidar
olunan dönemler de Türkiye’nin en hızlı büyüdüğü dönemlerdir. Bu coğrafyada yaşamanın
belki de en önemli şartı güçlü ve büyük olmaktır. Yoksa Anadolu coğrafyasında yaşamak
zorlaşır, bunun da yolu bu güçlü iktidardan geçiyor. Biz de bu yolda gayret edeceğiz.”
Bir dizi ziyarette bulunmak üzere memleketi Kayseri’ye gelen Bakan Mehmet Özhaseki,
Kayseri Valiliğinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Hakkari’de meydana gelen
çatışmada hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dileyen Bakan
Özhaseki, önce Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Bakan Özhaseki, burada basın mensuplarına
açıklamada bulundu.
"Terör olaylarının bir an önce son bulmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. 3 teröristin etkisiz hale
getirildiğinden söz ediliyor ama daha fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyebiliriz"
diyen Bakan Özhaseki şöyle devam etti:
"2 yıl önce başlayan süreçte, terör örgütünün çukur kazarak atmış oldukları adımlara devlet,
hükumet olarak tepki verdik ve şehirlerimizi temizledik. Yaza eyleme hazırlandıkları dağdaki
inlerini de başlarına indirdik. Terör konusundaki azmimiz terör örgütünü çökertti. Bu
tükenmişlik sendromu içinde biz bitmedik demek için ara ara bombalama, suikastlar
yapıyorlar, önümüzdeki günlerde yapabilecekleri de mümkün gözükmekte. Bu konuda gerek

istihbarat gerek emniyet birimlerimizi eskiye bakarak daha hızlı haberdar edip eylemleri
engelliyoruz. Kararımız ve ciddiyetimiz terörü bitirecek. Terör örgütünün lojistik üssü gibi
görünen belediyeler ilgili de hükumetimizin tepkileri devam ediyor. Onlara her türlü destek
veren belediyelere kayyum atanmaya devam ediyor. Vatandaş kayyum meselesine olumlu
bakıyor. Eskiden terör örgütünün eline verilmiş kaynaklar orada kayyumlar vasıtası ile
vatandaşa veriliyor. Su kaynaklarını, kanalları, yolları, parkları yapıyoruz. Vatandaşın güven
içinde huzurlu oturacağı mekanları hazırlıyoruz. Yıllardır Türkiye’de 80 ihtilalinden sonra
çıkan anayasa lanetlenir ama iş başına geçildiğinde U çizerler. Hem mevcut anayasayı
eleştirecek hem seçim malzemesi yapacaksınız, sonra anayasa dünyadaki gelişmelere açık
olsun dediğimizde önce tamam diyeceksiniz"
Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Terör olaylarının bir an önce son bulmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. 3 teröristin etkisiz hale
getirildiğinden söz ediliyor ama daha fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyebiliriz. 2
yıl önce başlayan sürece, terör örgütünün çukur kazarak atmış oldukları adımlara devlet,
hükumet olarak tepki verdik ve şehirlerimizi temizledik. Yaza eyleme hazırlandıkları dağdaki
inlerini de başlarına indirdik. Terör konusundaki azmimiz terör örgütünü çökertti. Bu
tükenmişlik sendromu içinde biz bitmedik demek için ara ara bombalama, suikastler
yapıyorlar önümüzdeki günlerde yapabilecekleri de mümkün gözükmekte. Bu konuda gerek
istihbarat gerek emniyet birimlerimizi eskiye bakarak daha hızlı haberdar edip eylemleri
engelliyor. Kararımız ve ciddiyetimiz terörü bitirecek. Terör örgütünün lojistik üssü gibi
görünen belediyeler ilgili de hükumetimizin tepkileri devam ediyor. Onlara her türlü destek
veren belediyelere kayyum atanmaya devam ediyor. Vatandaş kayyum meselesine olumlu
bakıyor. Eskiden terör örgütünün eline verilmiş kaynaklar orada kayyumlar vasıtası ile
vatandaşa veriliyor. Benim de çalışma yürüttüğüm 7 ilde su kaynaklarını, kanalları, yolları,
parkları yapıyoruz. Vatandaşın güven içinde huzurlu oturacağı imkanları hazırlıyoruz.”
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20976.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Başbakan da Kayseri'ye geliyor
Kayseri bu hafta sonu siyasetin zirvesini ağırlayacak.

02 Aralık 2016 Cuma 14:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Çevre ve
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de daha önce Kayseri'ye bir dizi açılış ve ziyaret
gerçekleştireceği haberleri kamuoyuna yansımıştı. Ak Parti İl Başkanı Cahit Özden kişisel
sosyal medya hesabından verdiği bilgide halef-selef cumhurbaşkanları ve Bakan
Özhaseki'nin yansıra Başbakan Binali Yıldırım'ın da bu hafta sonu şehrimizde olacağının
bilgisini verdi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20977.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Kayseri Adliyesi'nde FETÖ operasyonu
Kayseri Adliyesinde görev yapan 2 hakim ve 1 savcı hakkında FETÖ/PDY operasyonları
kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Karı koca olan Hakim ve Savcı V.K. ile N.K.
yakalandı ve Adliyeye sevk edildi. Firari durumda olan Hakim M.K.’nın yakalanması için de
çalışmalara devam ediliyor.
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Kayseri Adliyesinde görev yapan 2 hakim ve 1 savcı hakkında FETÖ/PDY operasyonları
kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.
Karı koca olan Hakim ve Savcı V.K. ile N.K. yakalandı ve Adliyeye sevk edildi. Firari
durumda olan Hakim M.K.’nın yakalanması için de çalışmalara devam ediliyor.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20978.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Özhaseki’den çarşı esnafına ziyaret
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri ziyareti kapsamında çarşı esnafını
ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bakan Özhaseki, girdiği bir pastırmacıda, "Kayseri
pastırmasının eşi yok" dedi.

02 Aralık 2016 Cuma 14:53

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kayseri'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliği ziyaretinin ardından Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek,
esnafın sorunlarını dinledi. Esnaflarla beraber hatıra fotoğrafı çekinen Bakan Özhaseki'ye
hemşerileri yoğun ilgi gösterdi.
Girdiği bir pastırmacıda pastırma yiyen Bakan Özhaseki, basın mensuplarına da pastırma
ikram etti. Burada konuşan Özhaseki, gittiği diğer şehirlerde de pastırma ikramının yapıldığı
ama hiçbirinin Kayseri pastırması kadar güzel olmadığını söyledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20979.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Erciyesspor yönetimi istifa etti
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve yaşadığı yönetim krizi nedeniyle bir süre
kayyumla yönetilen Kayseri Erciyesspor'da kısa süre önce göreve gelen yeni yönetim kurulu
istifa etti.

02 Aralık 2016 Cuma 17:56

Kulübün 21 Kasım Pazartesi günü yapılan olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilen Nuhkan
Rüzgar, yaptığı açıklamada, tüm yönetim kurulu üyelerinin istifa kararı aldığını söyledi.
Rüzgar, seçimin ardından görev dağılımı yapmadan yönetimden ayrıldıklarını ifade etti.
Kayseri temsilcisinde 28 Kasım tarihinde de yönetim kurulu üyeleri Rıfat Dayıoğlu, Yavuz
Soner Coşkun, Selahattin Sözduyar ile yedek yönetim kurulu üyeleri Mehmet Kargın ve
Süleyman Akın istifa etmişti.
30 Mayıs 2016'dan itibaren çok sayıda olağanüstü kongre geçiren, ardından yönetime talip
çıkılmaması üzerine bir süre kayyumla yönetilen KayseriErciyesspor'un yeniden atanacak
kayyumla yönetilmesi bekleniyor.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20981.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

İLK İMZA ELİTAŞ'TAN
Anayasa değişiklik paketine ilişkin imzalar da toplanmaya başladı.

02 Aralık 2016 Cuma 18:20

Anayasa değişiklik paketine ilişkin imzalar da toplanmaya başladı. İlk imzayı AK Parti Grup
Başkanvekili Mustafa Elitaş attı. AK Parti, Meclis Başkanı İsmail Kahraman dışında 316
milletvekilinin imzasıyla teklifi Meclis Başkanlığı'na sunacak. İmzaların en geç gelecek hafta
salı gününe kadar tamamlanması teklifin ise gelecek hafta perşembe günü Meclis
Başkanlığı'na sunulması öngörülüyor. Teklif aralık ayının sonuna kadar Adalet
Komisyonu'nda ele alınacak. Kaynak: Sabah
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20982.html
Erişim Tarihi: 02.12.2016

Mavi Marmara davası düşecek mi?
Savcı, 10 vatandaşımızın ölümü ile sonuçlanan Mavi Marmara davasının, İsrail ve Türkiye
arasındaki anlaşmayı gerekçe göstererek düşürülmesini istedi. Davayı takip eden Şehit Furkan
Doğan’ın babası Ahmet Doğan, “Mahkeme heyeti davayı düşürmek için tüm taleplerimizi
reddediyor” açıklamasında bulundu.
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Mavi Marmara gemisine, Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlenen saldırıya ilişkin,
aralarında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi'nin de yer aldığı 4
sanığın yargılandığı davaya, Türkiye ile İsrail arasında imzalanan antlaşmanın metninin
ulaşması üzerine duruşma savcısı davanın düşürülmesini talep etti.
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki 14. duruşmaya, haklarında yakalama kararı çıkarılan
sanıklar katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.
Duruşma, mahkemeye gelen evrakların okunmasıyla başladı. Daha önce sanık avukatlarınca
yapılan reddi hakim talebinin üst mahkemece reddedildiğine dair kararın mahkemeye geldiği,
yine Türkiye ile İsrail Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Türkçe metninin de
celse arası mahkemeye ulaştığı belirtildi.
Bunun üzerine duruşma savcısı Türkiye ile İsrail Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşması
gereği davanın düşürülmesini talep etti.
Ceza istemleri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, dönemin İsrail Genelkurmay
Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom,
İstihbarat Başkanı Amos Yadlin ve Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi hakkında,
"Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna azmettirmek"ten 9 kez ağırlaştırılmış
müebbet, "Mala zarar vermeye azmettirmek", "Yağma suçuna azmettirmek", "Eziyet suçuna
azmettirmek", "Haberleşmenin engellenmesine azmettirmek", "Kişiyi hürriyetinden yoksun
bırakma suçuna azmettirmek", "Yaralama suçuna azmettirmek" ve "Silahla yaralama suçuna
azmettirmek"ten de toplam 18 bin otuzikişer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Birkaç gün önce İngiltere'de London School of Economics'de Mavi Marmara'yı ve hukuk
mücadelesini anlatan Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan’ın babası Yrd. Doç. Ahmet Doğan
da davayı takip ediyor. Doğan, sosyal paylaşım sitesi facebooktan yaptığı paylaşımda “Mavi
Marmara davası için Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Mahkeme heyeti davayı düşürmek için tüm
taleplerimizi reddediyor. Sonucu bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Kayseri Gündem
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20984.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Miniklerden örnek yardım
Kayseri'de Feridun Cıngıllı İlkokul öğrencileri topladıkları ihtiyaç malzemelerini kardeş
okulları olan Muş'un Bulanık ilçesindeki Örenkent İlkokulunda eğitim gören öğrencilere
gönderdi.
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Feridun Cıngıllı İlkokulu aile birliği tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında
öğrenciler ihtiyaç malzemeleri topladı. Toplanan ihtiyaç malzemeleri, kardeş okul olan
Muş'un Bulanık ilçesinde bulunan Örenkent İlkokuluna gönderildi. Yardım için çok mutlu
olduklarını söyleyen 3. sınıf öğrencisi Fethi Berke Alparslan, "Buradaki imkanlarımız gibi
Muş'taki arkadaşlarımızın da imkanlarının olmasını istiyoruz. Ben bu yardımı yaptığımız için
mutluyum. Bütün arkadaşlarımız teşekkür ediyorum. Kolilerini çerisinde kırtasiye ihtiyaçları,
mont ve ayakkabı var. Güle güle kullansınlar." dedi.
Bir başka öğrenci Mehmet Özbek de, "İnşallah Muş'ta ki arkadaşlarımız içinde bu
kampanyamız hayırlı olur. Komşusu açken tok yatan hadisi şerifi ile de bunu öğrenmiş
bulunuyoruz. Umarım güzel olur." diye konuştu.
Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Duran ise, çocukların böyle bir davranışta
bulunmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Duran, "Okullarımızdaki değerler eğitimi
kapsamında çocuklarımıza paylaşmak ve yardımlaşmak gibi birlik ve beraberlik duygularını
geliştirmek için çalışıyoruz. Okul idaremize, aile birliğine ve öğrencilerimize çok teşekkür
ediyorum. Bu kış gününde çok anlamlı bir çalışmaya imza atmışlar. Muş'taki kardeşlerine
ayakkabılarını ve montlarını göndermeleri çok güzel. Çocuklarımızın ilerleyen yıllarda daha
büyük paylaşımlar yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20985.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Yaşar Karayel Başkanlık sistemini anlattı
Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’nde gerçekleştirilen STK toplantısında konuşan AK Parti MKYK
üyesi ve 25. Dönem Milletvekili Yaşar Karayel başkanlık sistemi ile ilgili olarak, “Anlaşılan
maddeler içerisinde Başkan 5+5 olarak 2 dönem seçilebilecek. MHP ile detaylar konuşuluyor.
Başkan Yardımcılığı olacak, Bakanlar Kurulu olacak” dedi.
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STK temsilcileri ile Birlik Vakfı Kayseri Şubesinde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya
katılan AK Parti 25. Dönem Milletvekili Yaşar Karayel, Fırat Kalkanı Harekatı, PKK'ya
yapılan operasyonlardaki son durum, 15 Temmuz sonraki süreç, başkanlık sistemi ve yeni
anayasaya dair soruları yanıtladı.
Türkiye'nin coğrafi bakımdan yaşanması zor bir alanda olduğunu belirten Karayel, "Bu
coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Bu bedeli bizden önceki nesiller ödediler, bizler de
şimdi ödemeye devam ediyoruz. Ama vatan olmazsa hiçbir şey yok. Toprağın hiçbir kabahati
yok ama içeride satılmış insanlar, hainler, gafiller var. Bu memleketin düşmanı olan insanlar
var. Bunların içerideki işbirlikçileri her zaman var. Bu emperyalist uşakları memleketin
parçalanması için dışarıdaki emperyalistlere uşaklık ettiler. Adam Pensilvanya’da oturarak
kendisi din adamı görüntüsü içerisinde kardinallerin ideolojisine hizmet eden bir adam olarak
Türkiye’nin parçalanması ile ilgili maalesef ülkemize en büyük ihaneti etti. Bir nesil yok oldu.
Bu ülkenin 50 yıldan beri yetiştirmeye gayret ettiği, en zeki çocukların hepsini emperyalist
güçlere uşak etti bu adam. Bunda hepimizin kabahati var. Dönüp geriye bakacağız, ders
çıkaracağız. Bu dersten de üzerimize düşen ne ise hep birlikte yapacağız. Devlet millet
kaynaşması çok şükür sağlandı. 15 Temmuz ile birlikte millet yeniden ayağa kalktı.
Devletimize, milletimize, vatanımıza, yöneticilerimize, evlatlarımıza sahip çıkacağız.” diye
konuştu.
15 Temmuz sürecinden asıl mağdur olanın millet olduğunu vurgulayan Karayel, “Bir de
darbelerden dolayı mağdurluk hikayesi var. Bu hikayeye hiç aldırmayın. Bu işlerin hepsi boş
işler. En büyük mağdur millet." dedi.
"CHP başkanlık sistemine de karşı çıkıyor”
Anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi konularında Milliyetçi Hareket Partisi ile anlaşmaya
vardıklarını kaydeden, başkanlık sisteminin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin istikrara
kavuşacağını ifade etti. Karayel, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Başkanlık sistemi ile alakalı
Milliyetçi Hareket Partisi ile anlaşıldı. Büyük ihtimalle Bütçe Kanunundan sonra Meclise
gelecek. Geçici maddelerle birlikte 12 madde üzerinde anlaşılmış durumda. Her bir madde
Anayasa gereği tek tek oylanıyor. Büyük ihtimalle Mart sonu ile Nisan’ın 15’i arasında da
sandık milletin önüne gelir. Türkiye yeni bir heyecanla, yeni bir aktivite ile inşallah yoluna
devam edecek. 2023 hedeflerinden sapma gibi bir şey asla söz konusu değil. Şu anda içerideki
işbirlikçileri ile müdahale eden emperyalistler şimdi buna güçleri yetmeyince içerideki
ekonomiyle alakalı dünyadaki konjonktür ile birlikte Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışıyor. Hep
birlikte sahip çıkacağız, elimizde olanı bölüşeceğiz. Belki 2016 yılı ticari olarak yok sayılırsa
da 2017’nin ikinci yarısından itibaren Allah’ın izniyle her şey çok daha güzel olacak.
Referandum bitmiş olacak, referandumdan sonra sistem devam edecek. Şu andaki
cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık sistemi 2019 yılına kadar devam edecek. 2019 yılına kadar
olan kanuni düzenlemeler yapılacak. İnşallah 2019 yılından itibaren de 5 yıllığına hem
milletvekilleri hem başkanlık seçimleri ile birlikte Türkiye yenilenecek. Seçimler 5 yılda bir
yapılacak. Anlaşılan maddeler içerisinde başkanlık 2 dönem 5+5 olarak seçilebilecek . Şu
anda MHP ile detaylar üzerinde konuşuluyor. Ama tabi buna CHP’nin itirazı var. CHP ancak
darbe dönemlerinde iktidara gelmeyi becerebildiği için, milletin gönlüne girip sandıktan
çıkamadığı için şu anda da başkanlık sistemine karşı çıkıyor.”
Türkiye'nin sınırındaki ülkelerde meydana gelen gelişmelere de değinen Karayel, “Bunlar
olurken de bir yandan dört bir tarafımızda da sıkıntılar var. İŞİD hangi İslami anlayış
içerisinde nasıl türedi, anlaşılması mümkün değil. Irak ordusu Amerika’nın verdiği bütün
silahlarla birlikte bir günde Musul’dan çekildi. 40 bin kişilik Irak ordusu 6 saat içerisinde
nasıl çekildi? Kim bunlara ‘yürü’ dedi de Irak ordusu çekildi gitti?” dedi.
"30 yıldır sürdürülen mücadele anlayışı terk edildi"
PKK ile mücadelenin başarıya ulaşması için Fırat Kalkanı Harekatı’nın zorunlu olduğunu
sözlerine ekleyen Yaşar Karayel, terör ile mücadelenin başarılı şekilde ilerlediğini söyledi.

Karayel, “İran’ın güneyden kuşatması, Rusya’nın oraya yerleşmesi, bizim kendi ülkemizin
hak ve menfaatlerini korumak PKK ile mücadeleyi başarıyla tamamlamamız için Fırat
Kalkanı Harekatı’nı yapmak zorunda kaldık. Biz bunu genişleterek yapacağız. Elbab inşallah
bugün yarın ele geçer, hazırlıklar ona göre yapılıyor. Orada biz sadece DAEŞ ile
çatışmıyoruz; Amerika var, Almanya var, başka ülkeler var. Türkiye orada yedi düvelle
mücadele ediyor. PKK'nın oradaki varlığını o devletler de istemiyor. İnşallah onların da
hakkından gelinecek. PKK ile mücadele son derece iyi. 30 yıldan beri sürdürülen ‘Eğer
gelirlerse vuralım, gelmezlerse inlerinde yaşamaya devam etsinler’ anlayışı terk edildi.”
şeklinde konuştu.
Toplantıya İl Müftüsü Şahin Güven, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel,
Ziraat Odaları İl Koordinasyon Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Mazlumder
Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan,
Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, MÜSİAD Kayseri Şube
Başkanı Nedim Olgunharputlu, Hizmet İş Sendikası Kayseri Temsilcisi Serhat Çelik ile çok
sayıda STK temsilcisi ve vakıf üyesi katıldı.İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20986.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Başkanlığa onay pozu
Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin Anayasa değişikliği kanun teklifini imzalayan
milletvekilleri fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de kanun
teklifini imzalarken verdiği pozda kişisel sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu,
“TBMM'de Başkanlık sistemi ile ilgili Anayasa değişikliği teklifini parti milletvekilleri olarak
imzaladık. Hayırlı olmasını diliyorum.”
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AK Parti'nin "Cumhurbaşkanlığı sistemi" ile ilgili TBMM Başkanlığına sunacağı, "Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", AK Parti
milletvekillerinin imzasına açıldı.
Meclis Başkanlığına sunulacak
Teklifin, imzalar tamamlanınca en kısa sürede Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
Anayasanın değiştirilmesi, TBMM üye tamsayısının en az üçte biri (184) tarafından teklif
edilebiliyor.
Teklifin kabul edilmesi, en az 330 milletvekilinin kabul oyuyla mümkün olabiliyor. Teklifin
görüşmelerinin ikinci turunda, 330'un altında oy alan madde, teklifin tümünün 330 oyun
altında kalması halinde de teklifin tümü düşmüş oluyor.
TBMM tarafından reddedilmiş olan kanun tasarı veya teklifleri, ret tarihinden itibaren bir tam
yıl geçmedikçe Meclisin aynı yasama dönemi içinde yeniden verilemiyor.
Anayasa değişiklikleri, Anayasa'nın "Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına
katılma" başlıklı 175. maddesinde düzenleniyor.

Maddeye göre, anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en
az üçte biri (184) tarafından yazıyla teklif edilebiliyor. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki
teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülüyor. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye
tamsayısının beşte üç çoğunluğunun (330) gizli oyuyla mümkün oluyor.
Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki
kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabi oluyor.
Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere
TBMM'ye geri gönderebiliyor. Meclis, geri gönderilen kanunu, üye tamsayısının üçte iki
çoğunluğu (367) ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabiliyor.
Meclisçe üye tamsayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden az oyla (367) kabul edilen
Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği
takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanıyor.
Doğrudan veya cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu
(367) ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri,
cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabiliyor. Halkoylamasına sunulmayan anayasa
değişikliğine ilişkin kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazete'de yayımlanıyor.
Halkoyuna sunulan anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için,
halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekiyor.
TBMM, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu kanunun
halkoylamasına sunulması halinde, anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin
birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlıyor.
Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki
temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınıyor.
TBMM içtüzüğünde düzenlemeler
Anayasanın değiştirilmesi, TBMM İçtüzüğü‘nün 93. maddesinde de düzenleniyor. Maddeye
göre, anayasa değişiklik teklifleri, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesindeki usule
tabi oluyor. Ancak, bu teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülüyor. İkinci görüşmeye, birinci
görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamıyor. İkinci görüşmede yalnızca maddeler
üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülüyor, birinci görüşmede üzerinde değişiklik
teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilemiyor.
Kayseri Gündem
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20987.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Erdoğan 262 milyon TL'lik yatırımı hizmete
açacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı
Kayseri ziyaretinde, 262 milyon TL'lik yatırımın hizmete açılacağını söyledi. Çelik,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok sevdiği Kayserililerle hasret gidereceğini sözlerine ekledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri programına ilişkin tüm hazırlıkların
tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'ye gelerek çok sevdiği Kayserililerle
hasret giderecek." dedi. Kayseri halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve her
ziyaretinde bağrına bastığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Kayseri,
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanını ve milletini çok seven ve her türlü şer
odaklarına karşı dimdik duran Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edecektir."
diye konuştu.
"Açılış üstüne açılış yapıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Aralık Pazar günü saat 15.00'de Cumhuriyet
Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış törenine katılacağını belirten Başkan
Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaz döneminin başından itibaren kent merkezi ve
ilçelerimizde pek çok açılış töreni yaptık. Birçok yatırımımızı hizmete açmış olmamıza
rağmen halen açılışını resmi olarak yapmadığımız yüz milyonlarca liralık yatırımımız var.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 262 milyon TL'lik yatırımın açılışını
gerçekleştirecek. Bu yatırımlarımız arasında 52 milyon TL'yi aşkın maliyetiyle Bilim
Merkezimiz de bulunuyor. Bilim Merkezi, Türkiye'nin en önemli bilim merkezlerinden birisi
olacak ve Kayseri'nin cazibesini artıracak. Toplu açılış törenimiz kapsamında Bünyan,
Özvatan, Sarıoğlan ve Palas Kadın ve Gençlik Merkezlerini de hizmete açacağız. Diğer
ilçelerimizdeki kadın ve gençlik merkezlerimizin daha önce açılışlarını yapmıştık. Yine
ilçelerimizde yapmış olduğumuz alt ve üst yapı yatırımlarının da açılışlarını
gerçekleştireceğiz. Erciyes'te devam eden yatırımlarımızdan Develi Kapı'daki karlama
üniteleri de toplu açılış programımızın içinde yer alıyor. Belediyemizin hayırseverlerimizle
birlikte yaparak Milli Eğitime bağışladığı dört okulumuzun açılışlarını da Sayın
Cumhurbaşkanımız toplu açılışla gerçekleştirecek. Bu yatırımların yanı sıra Elektrik
Şirketimiz ve bazı ilçe belediyelerimizin yatırımları da toplu açılış töreniyle hizmete
açılacak."Kayseri'yi her haliyle daha konforlu bir kent haline getirmek için gece gündüz
çalıştıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bununla birlikte her alanda daha
donanımlı bireyler yetişmesi için yeni tesisler yaparak imkanları artırdıklarını söyledi. Başkan
Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan toplu açılış
törenine tüm vatandaşları davet etti. Kurumsal Haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20988.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Doğa dostu belediye
Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan parklarda
sokak hayvanları için kış şartlarında gıda desteği sağlandığını söyledi.
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Hava sıcaklığının eksilerde olduğu bu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için
park ve bahçe alanlarında yiyecek verildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Bu şehrin
güzellikleri arasında yer alan sokak hayvanları, kuş ve güvercinler yaz aylarında şehrimize
canlılık katmaktadırlar. Bu şehrin havasını, suyunu paylaşıyoruz. Ancak bu kış aylarında
yoğun kar yağışı ile beyaz örtüye bürünen park ve yeşil alanlarda yem bulmakta zorlanan
dostlarımız olan hayvanlara belediye olarak destek veriyoruz. Parklarda kendilerine buğday
ve darı gibi yemler verilmektedir“ dedi.
Vatandaşların kendilerine yakın parklara ekmek artığı bıraktıklarını bundan da son derece
mutlu olduklarını çünkü şehrin güzelliklerinin hep birlikte korunması gerektiğini ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, bu çalışmada özellikle çocukları teşvik ettiklerini çünkü bu tür
alışkanlıkların ileriki yıllarda toplumda ortak değerleri koruma, paylaşma ve sahiplenme
duygularını pekiştirdiğini kaydetti.
Yapılan çalışmayı takdirle karşıladıklarını belirten vatandaşlar da “Emeği geçenlere teşekkür
ediyoruz. Bu duyarlı davranışın diğer kurumlara örnek olmasını diliyoruz. Can dostlarımız
olan hayvanları koruyup, kollamak toplumda yaşayan herkesin görevidir.” dediler.
Kurumsal Haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20989.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Asgari ücret net 2 bin olmalı
DİSK ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Kani Beko, Eskişehir'de sendika binasında bir
basın toplantısı yaparak asgari ücret, kıdem tazminatı, taşeron, zorunlu bireysel emeklilik gibi
konularda görüşlerini dile getirdi.
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Asgari ücretin geçim ücreti olması gerektiğini vurgulayan DİSK Genel Başkanı Kani Beko,
Türkiye’de asgari ücretin geçim ücretinden hala çok uzağında olduğunu ve ücretler asgari
iken eşitsizliklerin azami olduğunu söyledi. Türkiye’de emeğin milli gelirdeki payının
düştüğünü ifade eden Beko, “Ücretlerin milli gelir içindeki payı 2000’li yıllarda sistemli
biçimde azalarak 2015 yılında yüzde 34 seviyesine gerilemiştir. Bu da AB ortalaması olan
yüzde 55’in hayli gerisindedir. İşverenlerin iddialarına aksine Türkiye’de işgücü maliyetleri
düşüyor. Asgari ücretin işverene maliyeti azalıyor “ dedi.
"Türkiye düşük asgari ücretli ülkeler arasında"
Hükümetin iddialarının aksine Türkiye’nin düşük asgari ücretli ülkeler arasında olduğunu
kaydeden Beko, “OECD 2015 verilerine göre asgari ücretin satın alma gücü açısında Türkiye
26 OECD ülkesi içinde 20. sırada yer almaktadır. Asgari ücret dolar karşısında eriyor. Bu
gerçekler dışında 2017 asgari ücreti ile ilgili taleplerimiz; İşçi-memur ayrımı yapmadan tüm
çalışanlar için tek asgari ücret. Asgari ücret AGİ hariç net olarak hesaplanmalı ve vergi dışı
bırakılmalıdır. Asgari ücret tespitinde uluslar arası ilkelere, ulusal mevzuata ve TÜİK
verilerine uyulmalıdır. Asgari ücret 2 bin TL net olmalıdır” diye konuştu.
İşçilerin 3 acil talebi olduğunu belirten DİSK ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Kani Beko
şunları söyledi:
“Kamuda taşeron işçi olarak çalışanların tümü herhangi bir ön koşul olmaksızın derhal ve tüm
kazanılmış haklarıyla birlikte kamu işçili olarak kadroya alınmalıdır. Tüm çalışanların kıdem
tazminatı alması için yapılması gerekenler bellidir: Devlet kıdem tazminatına el uzatan
patronların yakasına yapışmalıdır, istifa halinde dahi kıdem tazminatı ödenen bir düzenleme
yapılmalıdır, bir yıldan az çalışanlara da kıdem tazminatı ödenmelidir. Kıdem tazminatı iş
güvencemizdir. Zorunlu Bireysel Emeklilik kesintisi çalışanın ücretinden yapılacak. En az 50
ile 100 TL civarında olması beklenen zorunlu BES kesintisi ile asgari ücretlinin geliri iyice
azalacak. Çalışanları ‘zorunlu BS’ hem de vergi dilimindeki artış vurunca asgari ücret 1100
liranın altına düşecek. Açlık ve yoksul sınırın altındaki ücretler daha da düşecek. Zorunlu
Bireysel emeklik sistemi değil herkese parasız ve nitelikli sağlık ve sosyal güvenlik hakkı
istiyoruz.“ İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20990.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER HALEP İÇİN
HAREKETE GEÇTİ
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Camii önünde Cuma namazı çıkışı kendilerine ‘Üniversiteli
Müslümanlar’ diyen bir grup öğrenci tarafından Halep ve Arakan’daki zulme karşı çıkmak
için ‘Halep ve Arakan’ın Çığlığına Ses Ver’ başlıklı basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya
bazı İslam ülkelerinden öğrenciler ve kızlar da destek verdi.
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‘Üniversiteli Müslümanlar’ tarafından gerçekleştirilen basın açıklaması; Kuran’ı Kerim
tilavetiyle başladı ve üniversite öğrencilerinden Bilal Dinçtürk’ün metni okumasıyla devam
etti.
Halep’i boğan sessizlik olmasın!
Dinçtürk’ün okuduğu metin şöyle;
‘Suriyeli kardeşlerimiz tam altı yıldır dünyanın gözü önünde sistematik katliamlara, kıyımlara
maruz kalmakta. Her gün içimizi parçalayan onlarca, yüzlerce görüntüyle karşılaşmaktayız.
Bizim üç beş saniyeden fazla bakamadığımız fotoğraf karelerini, Halepli kadınlar, çocuklar ve
yaşlılar bizatihi yaşamakta. Bombalanmayan tek bir hastane dahi kalmadığı Halep’te ise
yaralanmak ölmekten daha trajik bir hale gelmiş bulunmakta. Gıda yardımının ulaşmadığı
Halep’in yavruları ‘cennette yemek yiyebileceğiz’ diye ölüme kucak açıyor. Bugün Halep’te,
tarihin görebileceği en acımasız ve vahşi katliamlardan biri yaşanıyor. Zalim Baas Rejimi,
Emperyalist Rusya ve İran hiçbir hukuk gözetmeden işlenen bu cürümlerin failleridir. BM,
AB ve ABD ise yaşananlar karşısında kamuoyu önünde üç maymunu oynayan, arka planda
ise çıkarları için Müslüman kıyımından içten içe hoşnutluk duyan Haçlı artıkları olarak
katliamın ortaklarıdır. Kukla DEAŞ ve PYD/PKK ise emperyalist güçlerin kiralık
katilleridir…
Bu ağır saldırılar altında kalan 300 bin sivil insan en temel ihtiyaçlarını dahi
karşılayamayacak hale gelmiş durumda ve ölümle, açıklıkla pençeleşmektedir. Yaşananlar
karşısında kulakları sağır eden bir sessizlik karşı karşıyayız. Halepli kardeşlerimiz ağır
bombardımanlar, sistematik katliamlar kadar insanların sessizliği de yaralıyor. Batının ve
işbirlikçilerin insafsız ama bilinçli sessizliğini anlayabiliyoruz.
Ahlak ve inanç, bütün siyasi dengelerden öne gelir. Halep’teki soykırım karşısında siyasi
dengeler bahanesi kabul edilemez bir vicdanı çürütmektir. Merak ediyoruz acaba dengeler,
Halep yok olduktan sonra ne ifade edecektir? Pervasızca Halep üzerinde bomba yağdıran,
ölüm kusan güçler İslam dünyasının ve insanlığın sessizliğinden güç alarak arsızca
barbarlıklarını ‘terörizmle mücadele’ diye pazarlıyorlar.
Halep Ölüyor iken duyarsızca yaşamak günden güne büyüyen bir vebale dönüşüyor. Artık
buna dur demeliyiz. Ayağa kalkmalı ve şerefimizi haykırmalıyız. Halep’in çığlıklarına ses
vermek, ihtiyaçlarını karşılamak en asil vazifemizdir. Halep için en iyi yardım ise açlıkla
cebelleşen halk için insani yardım kordonu açılmasıdır.
‘Filistin’de, Mısır’da, Doğu Türkistan’da, Irak’ta, Somali’de, Arakan’ da ve ismini
sayamadığımız diğer İslami beldelerde yaşanan insanlık dışı katliamlar karşısında da İslam
dünyasını harekete çağırıyoruz.
Zalimleri lanetlerken, Rabbimizden onuru ve şerefi için direnen kardeşlerimize yakın zafer
diliyoruz. Halep’i boğan bizim sessizliğimiz ve eylemsizliğimiz olmasın.”
Arakan’lı öğrencinin konuşması
Açıklamanın ardından üniversite öğrencilerinden Arakan’lı Musaddek de ülkesindeki zulmü
şöyle anlattı;
“Bugün burada Arakanlı Müslümanlara yapılan zulme karşı tepki göstermek için toplanmış
bulunmaktayız. Bütün dünyanın bildiği ve sessiz kaldığı Budizm adına yapılan bu insafsız ve
vicdansız zulme dur demeye tüm insanları davet ediyoruz.
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ‘Zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır.’
buyurmaktadır. Bu noktadan hareketle bizler, dünya üzerinde zulme ve haksızlığa uğrayan
kardeşlerimize, bu zulmü reva gören zalimlere karşı her zaman dik duracağımızı bildirir,
desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ederiz .’

Yapılan eylem Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden İsmail Hamza Şat’ın dua etmesiyle son
buldu.Katılımın yoğun olduğu basın açıklamasından sonra gençler olaysız bir şekilde
dağıldılar.
(Ramazan Karakuş-Muhammed Hüseyin Can Perk)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20991.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Engelliler en fazla teknoloji sektöründe iş
buldu
İş arayan engelliler ile işverenin aynı çatı altında buluştuğu platforma başvuran engelliler, en
fazla teknoloji sektöründe istihdam edildi

03 Aralık 2016 Cumartesi 10:41

Eleman.net CEO'su Gökhan Duyarlar, yaptığı açıklamada, 11 yıldır faaliyet gösteren sitede
1,5 milyondan fazla iş ilanı yayımlandığını, 50 milyon iş başvurusu yapıldığını ve yaklaşık
400 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti.
Her sektör ve pozisyondaki adaylar için iş fırsatı sunan sitenin firmalara aradığı nitelikli
elemanı sağlarken, adayların en hızlı şekilde istihdam edilmesini amaçladığını ifade eden
Duyarlar, iş arayan engellileri aynı çatı altında buluşturmak amacıyla faaliyete geçen ve
engelliler için iş ilanlarının yer aldığı "engelsiz.eleman.net" ile de bu bireylerin istihdama
katılımına destek olduklarını söyledi.
Duyarlar, engelli vatandaşların iş bulma süreçlerine katkı sağlayarak istihdama katılma
oranlarını artırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, engellilere yönelik iş ilanlarında bilgisayar,
bilişim teknolojileri ve internet alanından oluşan teknoloji sektörünün ilk sırada geldiğini
kaydetti.
Gıda, inşaat, restorancılık ve hizmet sektörlerinin de en fazla ilan yayımlayan sektörlerde ilk
beşte yer aldığına işaret eden Duyarlar, şu bilgileri paylaştı:
"Engellilere yönelik ilanların bölüm bazındaki dağılımına bakıldığında, çağrı merkezi ve satış
bölümlerinin bu alanın lokomotifleri olduğu görülüyor. Bu iki bölümü üretim, temizlik ve
pazarlama takip ediyor. Veriler, iş gücüne katılmaya hazır engelli adayların yaş
dağılımlarında son derece çarpıcı bir tabloya ışık tutuyor. Buna göre, iş başvurusu yapan
engellilerin yaklaşık yüzde 80'i, iş hayatında en verimli yaş aralığı olarak da ifade edilebilecek
26-40 yaş aralığında bulunuyor. Cinsiyet dağılımında ise kadın adaylar yüzde 70'i aşan oranla
dikkati çekiyor."
Duyarlar, iş arayan engellilerin eğitim durumlarını, "lise mezunu yüzde 45", "ilköğretim
mezunu yüzde 22,8", "yüksek okul mezunu yüzde 16,6" şeklinde sıralayarak, en çok iş
başvurusu yapan engellilerin de sırasıyla Kocaeli, Antalya, Konya, İstanbul ve Diyarbakır'da
bulunduğunu anlattı.
50 bin engelli iş aradı

Gökhan Duyarlar, engellilerin iş gücüne katılımına tüm güçleriyle destek olduklarını
belirterek, şöyle devam etti:
"Şu an 50 bine yakın engelli adayın iş aradığı engelsiz.eleman.net'te yayınlanan iş ilanlarıyla
yaklaşık 2 bin 500 engelli vatandaşımızın çeşitli sektörlerde istihdam edilmesinde rol
oynadık. Erişilebilir olmasına özen gösterdiğimiz sitemizin önemli bir özelliği de görme
engelli adayların kolaylıkla kullanabileceği bir altyapıya sahip olması. Sitenin geliştirilme
aşamasında ise Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi ile ortaklaşa çalıştık ve görme
engelli vatandaşlarımızın siteyi test etmelerini sağladık. Benzer projeler geliştirmeye devam
ederek engelli bireylerin hayata katılması ve iş gücünün bir parçası olması yönündeki
çalışmalarımızı sürdüreceğiz." AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20992.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

2017 çok daha iyi olacak
Başbakan Binali Yıldırım, küresel ekonomideki hareketliliğin, petrol üretimine kısıtlama
kararından sonra yeni bir boyut kazandığını belirterek, "Vatandaşlarımız serinkanlı olsun,
sakin olsun. Bunların hepsi gelip, geçecek. İnşallah 2017 bu yıla göre çok daha iyi olacak. Biz
hesaplarımızı, bütçemizi buna göre yaptık" dedi.
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Başbakan Binali Yıldırım, KOBİ'ler İçin Nefes Kredisi Lansmanı'na katıldı. Çankaya
Köşkü'nde gerçekleştirilen 'TOBB Nefes Kredisi' imza töreninde Başbakan Yıldırım'ın yanı
sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Denizbank
Genel Müdürü Hakan Ateş de yer aldı.
"80 bin kobi'ye uygun faizle kredi"
TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle ortaya çıkan nefes
kredisinin lansmanında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanı'mız ile
Başbakan'ımızın başlattığı kredi faizlerini düşürme politikasına özel sektör olarak biz de katkı
sağlamış olduk. KOBİ'lere 5 milyar lira kredi sağlayacak nefes kredisi ortaya çıktı. Nefes
kredisiyle KOBİ'lere yüzde 15-18 olan faizi, yıllık yüzde 9.90'a aylık da 0.83 faizle 1 yıl
vadeli kredi sağlayacağız. 3 ay içerisinde maksimum yaklaşık 80 bin KOBİ'mizin derdine
derman olacağız. KOBİ'lerimizi faizin altında ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Törende konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci ise piyasada oluşan dalgalanmaların
yakından takip edildiğini belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde daha çok üreteceğiz. İç ve
dışta oluşturulmaya çalışılan ekonomik dedikodulara rağmen, ekonomimiz sağlam duruşunu
devam ettiriyor. Piyasalarda gelişenleri yakından takip ediyoruz. Piyasada oluşan
dalgalanmaları yakından izliyoruz. Yakaladığımız istikrarla beraber daha çok üretip, daha çok
satacağız. İhracat odaklı, yüksek teknoloji ürünlerle üreterek, büyümemizi reel sektörle
beraber sağlayacağız" diye konuştu.
Yıldırım: Ekonomimizi ayakta tutan kobiler

İmza töreni öncesinde nefes kredisine ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan Yıldırım,
Türkiye ekonomisinin güçlü temellere dayandığını vurguladı. KOBİ'lere gereken desteğin
verilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Olay net. Ekonomimizi ayakta tutan kesim KOBİ'ler.
Ekonomiyi ayakta tutan önemli bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörün bugünlerde
yaşadığımız dövizdeki dalgalanmaları, küresel piyasalardaki hareketliliği de dikkate
aldığımızda öncelikli olarak desteklenmesi gerekiyor. Onların beklediği nefesi, desteği
vermemiz gerekiyor" dedi.
OPEC'in petrol üretimini kısıtlama kararına değinen Yıldırım, "Bugünlerde yaşadığımız
küresel ekonomideki hareketlilik, petrol üretimine kısıtlama kararından sonra yeni bir boyut
kazandırdı. Bütün bunları yakın bir şekilde hükümet olarak takip ediyoruz. Bugün Ekonomi
Koordinasyon Kurulu'nu toplayacağım. Son durum değerlendirmelerini yapıp, tekrar alınması
gereken kararları vatandaşlarımızla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
"Vatandaşlarımız sakin olsun, hepsi gelip geçecek"
ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin piyasaya olumsuz etkisinin geçici olduğunu belirten
Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Türkiye ekonomisi güçlü temellere dayanıyor. Finans
sektörümüz güçlüdür. Firmalarımızın kabiliyetleri aynı şekilde güçlüdür. Bizim bu küresel
şartları dikkate alarak bu süreçten en az etkilenmemiz için gereken tedbirleri gecikmeden
alıyoruz. Şunun bilinmesinde fayda var. Türkiye bugünkü yaşadığımız şartların daha ağır
şartlarını geçmişte en az 4-5 sefer yaşadı. Amerikan seçimlerinden sonra başlayan bu sürecin
dünyadaki özellikle gelişmekte olan ülkelerin tamamında bir olumsuz etkileri oldu. Bu
etkilerin geçici olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız serin kanlı olsun, sakin olsun. Bunların
hepsi gelip, geçecek. İnşallah 2017 bu yıla göre çok daha iyi olacak. Biz hesaplarımızı,
bütçemizi buna göre yaptık" (finans.haberler.com)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20993.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Organik tarım için tanıtıcı reklam
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından “Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve
Kontrolü Projesi” kapsamında kentteki bazı billboardlara tanıtıcı reklamlar asıldı.
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Kentte organik tarıma olan ilgiyi artırmak için harekete geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü, yürütülen “Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi“ kapsamında
İlimizde 11 farklı noktada 30 adet billboard, 4 farklı noktada billboard ve 22 adet tramvayda
66 adet posterle 27 Kasım – 04 Aralık 2016 tarihlerinde organik tarım ile ilgili tanıtım
yapılıyor.

Yetkililer vatandaşları Organik Tarım, Organik Ürün ve ürün satın alırken dikkat edilmesi
gereken hususlarda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla böyle bir tanıtım
hazırladıklarını bildirdiler.Kayseri Gündem
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20994.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Çocuğunuzu kat kat giydirin!
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Küçükkırım,
“Vücut direncinin düşmemesi ve soğuktan korunması için çocuğunuzu yetişkinlerden bir kat
daha kalın giydirin. Kıyafetleri ortam ısısına uygun şekilde, kat kat olsun.” tavsiyesinde
bulundu.
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Kış mevsiminde çocukların kalabalık alanlarda toplu şekilde bulunmaları ve soğukların
gelmesiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları görülme sıklığı artıyor. Nezle, grip,
tekrarlayan sinüzit, bademcik, geniz eti ve orta kulak iltihapları, soğuk havalarda en sık
görülen hastalıklardan. Çocukluk çağında yılda genellikle 5-6 kez geçirilen bu hastalıklarda
hızlı ve etkin tedaviye başlamak çok önemli. Çünkü geç kalındığında enfeksiyon yayıldığı
bölgeye göre; romatizmal ateş, orta kulak iltihabı ve zatürre gibi önemli sağlık sorunlarına
neden olabiliyor. Neyse ki çocuğunuzu üst solunum yollarından büyük bir oranda korumanız
mümkün. Bunun en etkili yolları ise grip aşısını yaptırmak ve elini sık sık yıkamak. Peki ama
alabileceğiniz diğer önlemler neler? Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Küçükkırım çocukları hastalıklardan korumak için alınması
gereken önlemleri anlattı.
İlk 6 ay sadece anne sütü ile besleyin
Küçükkırım, “Bebeğinizi hastalıklardan korumanın en etkili yöntemlerinden biri, onu ilk 6 ay
sadece anne sütü ile beslemek. Çünkü anne sütünün içeriğindeki antikorlar bebeğin genel
bağışıklık durumunu yükselterek hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlıyor.” dedi.
Kat kat giydirin
“Soğuk hava vücuttaki kılcal damarların büzülmesini sağlayarak o bölgenin kanlanmasını
azaltıyor ve doğal bariyerini düşürüyor. Bunun sonucunda da hastalığa zemin hazırlıyor.”
diyen Küçükkırım, sözlerine şöyle devam etti, “Vücut direncinin düşmemesi ve soğuktan
korunması için çocuğunuzu yetişkinlerden bir kat daha kalın giydirin. Kıyafetleri ortam
ısısına uygun şekilde, kat kat olsun. Çünkü soğuktan korumak için çocuğunuzu kat kat
giydirmek, kalın bir kat giydirmekten ısı izolasyonu açısından daha etkili oluyor. Sentetik
olmayan, teri çekecek pamuk içerikli kumaşlardan oluşan kıyafetler giydirmenizde de fayda
var. Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta da, çocuklarda ısı kaybı baş bölgesinde daha çok
olduğu için başını kalın bir atkıyla örtmek olacak.”
Ortamı her saat başı 5 dakika havalandırın
Küçükkırım, “Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada şüphesiz bir başka etkin
yöntem, ortamı iyi havalandırmak ve enfeksiyondan uzak durmak. Enfeksiyonlar damlacık

yoluyla ve havada asılı kalan viral partiküller nedeniyle bulaştığı için iyi havalandırılmış
ortamlarda hastalığın bulaşma riski düşüyor. Dolayısıyla bulunduğunuz ortamı her saat başı
5’er dakika havalandırmaya özen gösterin.” ifadelerini kullandı.
Bu besinleri bol bol yedirin
Domates içerdiği likopenle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kayısı, nar, elma, portakal ve
üzüm bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında yer alıyor. Vişne ve vişne suyu da
potasyum ve A vitamininden zengin meyveden. A vitamini solunum yolu dayanıklılığını
artırarak bariyer görevini güçlendiriyor. Yüksek protein içerikli et ve süt yumurta gibi
yiyecekler de antikor yapımını uyararak vücudun genel direncini yükseltiyor. Kış mevsiminde
bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin.
Yanında maske takın
Hastalandığınızda çocuğunuzun yanında mutlaka maske takın ve hasta kişilerle ilişkisinin en
aza inmesini sağlayın.
Hasta iseniz öpmeyin
Hasta iseniz çocuğunuzu öpmekten kaçınmanız da çok önemli. Çünkü ağız salgınızdaki virüs
ve bakteriler bu yolla çocuğunuza taşınarak hastalığa yol açıyor.
Aynı çatal, kaşık ve bardakları kullanmayın
Çocuğunuzla aynı çatal, kaşık, bardak gibi eşyaları kullanmamanız, alacağınız diğer önlemler
arasında yer alıyor. Virüs ve bakteri içeren salgıların taşınması enfekte materyaller nedeniyle
daha kolay oluyor.
El hijyenine dikkat edin
Eller taşıyıcı durumda olduğu için virüslü yüzeylerle teması yok etmenin en etkili yolunu, el
temizliği oluşturuyor. ‘Bu nedenle çocuğunuzu üst solunum yolları enfeksiyonundan korumak
için el hijyenine dikkat etmeniz çok önemli.’ Tavsiyesinde bulunan Dr. Banu Küçükkırım,
“Çocuğunuzun ellerini az 2 dakika sabun ile yıkayıp, kurulayın. Eğer ellerini kendisi
yıkayacak yaşta ise bunu alışkanlık haline getirmesini sağlayın. Hangi yaşta olursa olsun,
ellerini kurulama işleminde ortak havlu kullanmamaya da dikkat edin.
Aşısını mutlaka yaptırın
Özellikle nezle ve grip gibi ciddi enfeksiyonlardan korunmanın bir başka etkili yöntemi ise
aşılama. Aşılama vücuda zayıflatılmış virüsün çocuk sağlıklı iken verilip etkin korunmanın ve
vücutta antikor oluşumunun sağlanması için uygulanıyor.” şeklinde konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20995.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Hekimlere reflü tedavisi anlatıldı
Memorial Kayseri Hastanesi’nin düzenlediği ‘gastroözefageal reflü hastalığı’ konulu
interaktif toplantıda Prof. Dr. Alper Akcan ve Doç. Dr. Alper Yurci tarafından hastalığın
medikal ve cerrahisi tedavisi anlatıldı.

03 Aralık 2016 Cumartesi 10:46

Holiday Inn Kayseri Otel’de yapılan toplantıya Kayseri’deki kamu ve özel hastanelerde görev
yapan dahiliye, genel cerrahi, kulak burun boğaz ve aile hekimleri katıldı. Toplantının açılış
konuşmasını yapan Memorial Kayseri Hastanesi Direktörü Op. Dr. Mehmet Akif Yücel,
sağlık sektörü ile ilgili bilgi verdi. Daha sonra Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Alper
Yurci ise reflünün medikal tedavisini anlattı.
Endoskopi hastalığın teşhisinde önemli
Doç. Dr. Yurci, yaşam kalitesini düşüren reflü hastalığının Türkiye’de her 5 kişiden 1’inde
görülen önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Reflünün en sık görülen kronik
hastalıklardan biri olduğunu belirten Doç. Dr. Yurci, “Yanma ve ağıza acı ekşi su gelmesi
şikayetlerinden bir ya da her ikisinin, haftada bir veya daha sık olması, reflü hastalığının
belirtileridir. Bulantı, kusma, yutma güçlüğü, zayıflama ve kansızlık bulguları ya da sindirim
sistemi kanaması gibi alarm semptomları varlığında ise; mutlaka endoskopik inceleme
yapılmalıdır. Hastalığın tanısında, daha çok belirtilerin değerlendirilmesi ve deneme tedavisi
üzerinde durulmaktadır. Endoskopi, hastalığın teşhis edilmesinde önemli bir yöntemdir.
Endoskopinin kimlere yapılacağının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Birkaç semptomdan yola
çıkarak bu tür hastalara endoskopi yapılması uygundur. Ayrıca erkek, sigara içen, obez ve
şikayetleri her gün olan hastalara yapılan endoskopi ile reflünün teşhisi yapılır. Hastalığın
tedavisinde genel cerrah ve iç hastalıkları uzmanlarının koordineli çalışması gerektiğini
vurgulayan Doç. Dr. Yurci, “Yüksek doz verilen 2 hafta verilen proton pompa inhibitörleri
(PPI) sonucunda semptomlarda ciddi bir düzelme görülüyorsa ve bunu testle
doğrulayabiliyorsak tedaviye kalındığı yerden devam edilmelidir. Tabi başlangıçta sosyal
tedbirleri almak son derece önemlidir. Beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, kilo
verilmesi, sigaranın bırakılması, yatak başının yükseltilmesi, yemekten sonraki 2-3 saat içinde
uzanmama gibi önlemler özofageal asit maruziyetini azaltmaktadır” dedi.
Hekimlerin sorularını yanıtladılar
Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Alper Akcan da hastalığın cerrahi tedavisi hakkında
hekimlere bilgi verdi. Reflü hastalığının doğal gidişatını araştıran çalışmalarda hastaların
önemli bir kısmının yaşam şekli değişiklikleri, diyet ve ilaç tedavisi ile yakınmaların ortadan
kalktığını ifade eden Prof. Dr. Akcan, şunları söyledi:
“Hastaların bir kısmı ise semptomların maksimal medikal tedaviye rağmen devam etmesi,
hastalığın ilerleyici yapısı ya da komplikasyon gelişimi gibi nedenlerle cerrahi tedavi adayı
durumuna gelmektedir. Tipik yakınmalarla (yanma, regurjitasyon) başvuran, PPI ile kısmen
bile yanıt alınan hastalarda cerrahiye iyi yanıt alınması beklenirken, atipik semptomların
varlığında (epigastrik ağrı-dolgunluk-basınç, dispepsi, bulantı) ya da extraözefagial
semptomların varlığında (öksürük, bronkospazm, ses kısıklığı, boğaz ağrısı, astım, larenjit,
dental erozyonlar) cerrahiye yanıt daha az tahmin edilebilir olmaktadır.” Daha sonra Prof. Dr.
Alper Akcan, cerrahi yöntemin nasıl yapıldığını hekimlere video eşliğinde anlattı. Toplantı
sonunda Prof. Dr. Alper Akcan ve Doç. Dr. Alper Yurci, hekimlerin sorularını yanıtladı.
İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20996.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Eğitim Bir-Sen işyeri temsilcileri buluştu
Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube İşyeri Temsilcileri İstişare Toplantısı yapıldı.
03 Aralık 2016 Cumartesi 10:49

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıya ilçelerden gelen sendika temsilcilerinin yanı
sıra sendika üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Eğitim Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Aydın
Kalkan, toplantıya katılan üyelere teşekkür ederek hedeflerinin 10 bin üye sayısını aşmak
olduğunu söyledi. Kalkan, “İyi ki varsınız. Eğitim Bir-Sen artık bölerek toplantı yapıyor.
Deseler ki ‘Akif abi bu sendikayı kurduktan sonra 10 bin sayısına ulaştı’ herhalde rahmetli
Akif abi inanmazdı. Ama 10 binler artık bizim için aşılacak duruma geldi. Şuanda 9 bin
üyemiz var biliyorsunuz. Siz gerçekten sendikamızın uç beyisiniz.” diye konuştu.
Toplantıda ayrıca sendikanın faaliyetleri ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20997.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Duvarları yıkan öğretmen
20 yıldır Kayseri’deki devlet okullarında Fen Bilgisi öğretmenliği yapan Murat Üstündağ, bu
dersi daha anlaşılır kılmak için, çalıştığı okullarda yemekhaneyi, öğretmenler odasını, depoyu
laboratuvara dönüştürüyor. Üzerine iş kıyafetlerini geçirip ders anlatacağı laboratuvarın
duvarlarını boyayıp mobilyalarını tamir eden, kendi maddi imkanlarıyla deney malzemeleri
alan Üstündağ, fenin günlük hayatın içinde olduğunu söylüyor.
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Kayseri’nin sosyo ekonomik düzeyi düşük mahallerdeki iki okulunda görev yapan Fen Bilgisi
öğretmeni Murat Üstündağ, 15 yıl çalıştığı Mithatpaşa İlköğretim Okulu’nda önce depoyu
ardından da öğretmenler odasını laboratuvara dönüştürdü.
Laboratuvarın kuruluş hikayesi
Öğrencilerine daha iyi bir eğitimi vermek için her imkanı kullanan Murat öğretmen,
laboratuvarına kurduğu bir kamera sistemiyle derse geç kalan, hastalandığı zaman okula
gelemeyen öğrencileri için internet sitesinde dersleri ve deneyleri yayınlıyor. Maddi olarak da,

emek olarak da kimseden destek almadığını belirten Üstündağ, laboratuvarın kuruluş
hikayesini şöyle anlatıyor:
“Fen Bilgisi dersini yazarak ya da kitaptan çalışarak anlatamazsınız. Bizim bir laboratuara
ihtiyacımız vardı ama okulun bütçesi yeterli değildi. Öğrencilerden de para toplayamazdık. O
zamanki okul müdürünün de desteğiyle 20 metrekarelik bir depoyu laboratuara çevirmeye
karar verdim. Marangozdan malzemeler aldım, zımparaladım, yağlı boyalarla boyadım.
Öğrenci sıralarından deney masası yaptım. Deney için kimyasal maddeleri kendi
imkanlarımla aldım. Sınıflar 40 kişilik. 20 metrekarelik depo yeterli olmayınca okul müdürü;
‘Böyle olmayacak. Nereyi istersen orayı laboratuar yapalım.’ dedi. Ben de Öğretmenler
Odası’nı istedim. Böylece deneylerimizi yapabileceğimiz bir laboratuvarımız oldu.”
Her yıl Bilim Şenliği düzenliyor
Murat Üstündağ, çalıştığı okulda camları kıran, öğretmenlerin arabalarına zarar veren
problemli öğrencilerini zapt etmek için okul çıkışında sokağa göndermeyerek kendi yanına
alıyor, onlarla laboratuvarda vakit geçiriyor ve deney yapıyor. Yurt dışında bir internet
sitesinde gördüğü haberden etkilenerek yaptıkları deneylerle bilim şenlikleri düzenleyen
öğretmen, ”Bu şenlikleri öğrencilerin sınavları bittikten sonra, haziran ayında yapıyoruz.
Ortaya güzel işler çıkıyor. Öğrenciler akıllı evler, kendini temizleyen soba bacaları, hava
durumuna göre açılıp kapanan perdeler gibi günlük hayatta kullanılacak ürünler ortaya koydu.
Hafta sonları ve gece geç saatlere kadar okulda çalışıyoruz. Mahalle sakinleri okulun ışığının
geç saatlere kadar yandığını görünce okula ‘hırsız girdi’ diye polise ihbar etmişler. Biz harıl
harıl deney yaparken polisler okula baskın düzenledi.” şeklinde konuştu.
500 öğrenci 500 deney
Son 3 yıldır TÜBİTAK’ın desteğiyle çalışmalarını sürdüren Murat öğretmen, Kayseri
genelinde ‘4007 bilim şenliğini destekle’ projesini yürüttü. En son yaptığı bilim şenliğinde
“500 öğrenci 500 deney” çalışmasıyla Guinness’e başvurdu fakat maddi imkansızlıklardan
dolayı başarılı olamadı.
Şu an çalıştığı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’nda 400 yakın deney yaptıklarını ifade
eden Üstündağ açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Buradaki çocuklar dezavantajlı çocuklar. Zaten ben hiç merkezde çalışmadım. Merkeze
tayinimi istemedim. ‘Hangi yönden dezavantajlı?’ diye sorarsanız aile yönünden dezavantajlı.
Buradaki ailelerin yüzde 79’u doğudan gelen ve maddi imkanları çok kısıtlı olan aileler. Bu
yüzden buradaki öğrencilerle çalışmanın hem zorluğu, hem güzelliği var. Zorluğu istediğiniz
şeyi yaptıramıyorsunuz, güzelliği de birçok öğrencinin günlük hayatta kolaylıkla gördüklerini
buradaki çocuklar ilk defa görüyorlar. Öyle olunca daha fazla sahipleniyorlar. Bu yüzden
bizim okuldaki aidiyet duygusu merkezdeki bir okula göre çok daha fazladır.”
AR-GE STEM çalışmaları
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE STEM (Science Technology Engineering
Mathematics) Koordinatörlüğü görevini de yürüten Murat Üstündağ, STEM çalışmalarını şu
şekilde anlattı:
“Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 2013 yılında Türkiye’nin ilk ve tek STEM merkezini
kurdu. 3.5 yıl süren eğitim verdi. STEM 4 temel prensibi öğrencilere aynı anda vermeye
çalışan, özellikle fen ve matematik yönünden öğrencileri geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim
modeli. Resmi olarak 2006 yılında Amerika’da kuruldu, daha sonra devlet politikası haline
geldi. 2016 yılında Beyaz Saray’ın STEM için ayırdığı bütçe 2.20 milyar dolar. Kayseri’de
Melikgazi Anaokulu bizim ilk uygulama alanımız.

Oradaki öğrencilere eğitim verilerek STEM çalışmaları başladı. Daha sonra ben kendi
çalıştığım okulu pilot okul yaptırdım ve bir buçuk yıl öğrencilerle STEM çalıştık. Kayseri’de
STEM içerisinde 26 okul var. En fazla uygulama ile öğretmen ve öğrenciye ulaşan merkez
burası.”
HABER: Fatma Ural/Tuba Köksal özel haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20998.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Kayseri’nin kitapsız şairi: Seyfali
Aslen Sivas Gemerek’li olan ancak 1968 yılından beri Kayseri’de yaşayan Mehmet Türkmen
500’e yakın şiiri olmasına rağmen bunların kitaplaşmamasının üzüntüsünü yaşıyor.
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“Seyfali” mahlasıyla şiirler ve taşlamalar yazan 70 yaşındaki Mehmet Türkmen kısa adı
ANASAN olan Anadolu Sanatçılar Birliği Başkanı şair-yazar Sabit İnce ile birlikte
gazetemizi ziyaret etti. İnce, “yaş yetmiş ama iş bitmemiş” dedirten bu ihtiyar delikanlının
artık kitap sahibi olması için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirtti.
İyi bir şair, örnek bir baba
Ziyaret esnasında son şiirlerinden örnekler okuyan Türkmen, iyi bir şair olmasının yanı sıra
örnek bir baba. Türkmen, 32 yaşında yani oldukça genç bir yaşta eşinden ayrı düşmesine
rağmen “nefsim için getireceğim yeni hanım çocuklarıma eziyet edebilir” gerekçesiyle bir
daha evlenmeyerek, ikisi kız, ikisi erkek olan 4 evladını iyi bir şekilde yetiştirmekten başka
bir gaye edinmemiş.
Sizlere
Türkmen’in
güzel
şiirlerinden
bir
tanesini
sunuyoruz.
DEYİP DE GİDER
Fikir şeytan olmuş akıl duvarsız
Başka acılara özü duyarsız
Cacığı yapıyor içi hıyarsız
Hıyarlık özümde var deyip de gider
Önüne gelene akıl sallıyor
Hiç emek vermeden hacca yolluyor
Sanırsın sözünde seni kolluyor
“Kendini kurtarsın” deyip de gider
Menfaat uğruna cenneti verir
Biraz daralırsa şeytanı vurur
Her şey bitince de sade söz kalır
Kalanı kurtarsın deyip de gider
Bunlardan çok olur fani dünyada
Alırlar verirler hepsi rüyada
Yetişmez daralsan asla imdada
İmdadı kendine deyip de gider

Seyfali ne desin böyle birine
Kimse de gitmesin onun darına
Tamah eylemeyin dünya varına
Kefeni sırtında deyip de gider
Kefeni sırtından soyup da gider
(Kayseri Gündem)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20999.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Telefon Kütüphanesi cebe taşındı
Bugüne kadar 220 bin kez aranarak yaklaşık 4,5 milyon dakika dinlenen Türkiye’nin ilk
Telefon Kütüphanesi, daha fazla görme engelli kitapsevere lokasyon bağımsız ulaşma
hedefiyle, sabit telefonlar üzerinden verdiği hizmetini mobil uygulamasıyla bir adım öteye
taşıdı.
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Bu uygulamaya ek olarak gönüllü okuyucuların kullanımı için “Kitaplara Ses” adındaki
okuma uygulaması da Dünya Engelliler gününde devreye alındı. Türk Telekom ayrıca
Türkiye’de bir ilke daha imza atarak görme engelliler için geliştirdiği sesli betimlemeli resim
sergisi “Tablolar Konuşuyor”’ ile dünyaca ünlü ressamların eserlerini Telefon Kütüphanesi’ne
ekledi.
Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom’un ‘Herkes için
Erişilebilir İletişim’ prensibi doğrultusunda hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk
projelerinden Telefon Kütüphanesi, beşinci yılına yeni içerik ve uygulamalarıyla girdi.
Şirketin Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM)
iş birliği ile sürdürdüğü Telefon Kütüphanesi, daha fazla görme engelli kitapsevere, lokasyon
bağımsız ve daha zengin bir içerik sunma hedefiyle yola çıktı. Bu bağlamda Telefon
Kütüphanesi ve Kitaplara Ses mobil uygulamalarını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde
hizmete sundu.
Bugüne kadar 220 bin kez aranarak yaklaşık 4,5 milyon dakika dinlenen Türkiye’nin ilk
Telefon Kütüphanesi, daha fazla engelli kitapsevere lokasyon bağımsız ulaşma hedefiyle,
sabit telefonlar üzerinden verdiği hizmetini mobile de taşıdı. Türk Telekom aynı zamanda
Telefon Kütüphanesi gönüllülerinden gelen talep üzerine, proje kapsamında geliştirdiği
“Kitaplara Ses” uygulamasını da devreye aldı. Böylece görme engelliler için kitap
seslendirmek isteyen gönüllüler, kitapları daha kolay ve pratik bir yöntemle okuyarak görme
engellilere ulaştırabilecekler.
Türk Telekom, proje kapsamında hizmete sunduğu mobil uygulamalara ek olarak projenin
içeriğini zenginleştirmeyi de sürdürdü ve Türkiye’nin ilk sesli betimlemeli resim sergisi
“Tablolar Konuşuyor”’ ile dünyaca ünlü ressamların eserlerini Telefon Kütüphanesi’ne
ekledi. Böylece Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’sından, Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa

Terbiyecisi’ne ve Edvard Munch’ün Çığlık eserine kadar dünyaca ünlü sanat eserleri görme
engelli sanatseverlerle buluştu.
Daha fazla gönüllü kitapların sesi olacak
Türk Telekom Telefon Kütüphanesi mobil uygulaması ile sabit telefonlar üzerinden erişilen
sesli içerik hizmeti artık IOS ve Androidler’den ücretsiz olarak indirilerek cepten de
dinlenebilecek. Uygulama, sade ve kullanıcı dostu tasarımı ile akıllı telefonlardaki sesli
iletişim (voice over) özeliği etkinleştirilerek kullanılabilecek.
Türk Telekom, yeni geliştirdiği okuma uygulaması “Kitaplara Ses” ile de görme engelliler
için kitap okumak isteyen gönüllülere kolaylık sağlıyor. Gönüllüler IOS ve Android
platformları üzerinden ücretsiz indirecekleri uygulama üzerinden kolayca kayıt yapabilecek,
hata yaptıklarında geri alabilecek ve okumalarını tamamladıklarında direkt GETEM’e
iletebilecekler.
4,5 milyon dakika dinlendi
Beş yıl önce hayata geçirilen ve ücretsiz hizmet veren Telefon Kütüphanesi bugüne kadar 220
bin kez arandı ve yaklaşık 4,5 milyon dakika dinlendi. 50 farklı kategoride 1000’e yakın
içeriğe ulaşan Telefon Kütüphanesi’nde en çok dinlenen kitap ise James Rollins’in romanı
‘Kum Fırtınası’ oldu. Bu kitabı, dünyaca ünlü İngiliz dedektif Sherlock Holmes’un yaratıcısı
Sir Arthur Conan Doyle’un ‘Kayıp Dünya’sı ve ‘Kadıköy Şifa Hastanesi’ çalışanları
tarafından seslendirilen Güncel Sağlık Bilgileri takip etti. Telefon Kütüphanesi’ni en çok
arayan iller ise sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara oldu.
Telefon Kütüphanesi sabit telefonlardan 0800 219 91 91 numaralı hat üzerinden ücretsiz
aranabilen veya ücretsiz olarak indirilen Türk Telekom Telefon Kütüphanesi uygulaması ile
görme engelli kitapseverlere sunulan bir servis. Bu servisten yararlanabilmek için, görme
engelli kullanıcıların engelli belgeleri ile birlikte GETEM’den şifre almaları gerekiyor.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21000.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Esnaf kınalı keklik için seferber oldu
Kahramanmaraş’ta aç kalınca şehir merkezine inerek bir iş yerinin tentesine sıkışan kınalı
keklik için esnaf ve itfaiye seferber oldu.
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Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava, Kahramanmaraş’ta da etkisini iyice hissettirdi.
Doğal yaşam alanında soğuk havadan etkilenen kınalı keklik, karnını doyurmak için çareyi
şehir merkezinde buldu.
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde yer alan iş yerlerinin tentelerin
arasına giren kınalı keklik mahsur kaldı. Kınalı kekliği fark eden ve sıkıştığı yerden çıkarmak
isteyen esnaf, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine
olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kınalı kekliği sıkıştığı yerden çıkarmak için uzun süre
çabaladı.

Yapılan tüm çalışmalara rağmen sıkıştığı yerden çıkamayan kınalı keklik, kendi çabasıyla
kurtularak özgürlüğe kanat çırptı. İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21001.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Avanos'un su şebekesi bilgisayar ile kontrol
ediliyor
Nevşehir’in Avanos ilçesinde içme suyu şebekesi ve su depoları bilgisayar sistemi ile kontrol
edilmeye başlandı.
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Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Şendoğan Kılıç, yaptığı açıklamada, bir süre önce
yenilenen altyapı çalışmaları sırasında ilçenin gelişimini göz önünde bulundurarak 2 adet su
deposu yapıldığını, bu çalışmalar kapsamında otomasyon sistemiyle ilgili gerekli çalışmaların
da yapıldığını aktardı.
Depolarla motorlar arasında kablosuz olarak bilgi aktarımı yöntemiyle su seviyesinin ve
saatlik talep oranının takip edildiğini belirten Kılıç, "Depoların denetimleri anlık olarak tek
merkezden bilgisayar kontrollü yönlendirme sistemi ile sağlanıyor. Depolarda veya
hatlarımızda bir sorun olduğunda bilgisayar ekranından takibi yapılabiliyor. Yeni sistem,
şebekenin su ihtiyacını belirleyip, bu miktarlara ulaşıncaya kadar pompaları faal halde
tutarken ihtiyaç sona erdiğinde ise otomatik kapatmayı sağlıyor. Bir arıza durumunda ise
anında müdahale imkanı bulabiliyoruz." dedi. AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21002.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Niğde’de sokak hayvanlarını unutmadı
Niğde Belediyesi sokak hayvanları için hazırlanan beslenme odaklarına, su ve mama temin
etti.
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Belediyeden yapılan açıklamada, havaların soğuması ve kışın etkisini hissettirmesiyle sokak
hayvanları için önlemlerin alındığı bildirildi.
Açıklamada, Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından oluşturulan beslenme
odaklarına, zorlu kış şartlarında yiyecek ve su bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için
Veteriner İşleri ekiplerince su ve mama bırakıldığı belirtildi.
Günlük 200 sokak hayvanının ihtiyacının karşılandığı beslenme odaklarının, Niğde Evleri
eski çöplük yolu, Sevki Evleri civarı, Savcılık Lojmanları karşısı, Yeşil burç yolu üzeri Murat
Evler civarı, Hande Sitesi önü, Vadi kent civarı,
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21003.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

ATO'da dev seçim başladı
Ankara Ticaret Odasının (ATO) yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerinin belirleneceği seçim
başladı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oy kullanmak için
geldiği ATO'da başkan adayları Osman Gökçek ve Gürsel Baran ile gazetecilere
açıklamalarda bulundu.
Hisarcıklıoğlu, seçimlerin iki aday, Ankara tüccarı ve ATO Meclisi için hayırlı olması
temennisinde bulundu.
Seçimin 188 meclis üyesi arasında geçen bir yarışma olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu
durumun doğal olduğunu, demokrasi ruhunda bulunduğunu söyledi.
Ankara ticaretinin, tüccarının birlikteliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Bunu da temsil edecek 188 meclis üyemiz, iki kardeşimiz de ATO Meclis üyesi olarak en iyi
yerleri hak ediyorlar. İki tarafta da yönetim kurulu üyeliğine aday kardeşlerimiz var, yedek
meclis üyesi kardeşlerimiz var. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Esas önemli olan
Ankara tüccarının meselesinin çözülmesi.” ifadelerini kullandı.
Meclis üyelerinin ATO'da alınan yoğun güvenlik önlemlerine yönelik tepkilerinin sorulması
üzerine Hisarcıklıoğlu, bunun seçim hakiminin aldığı bir karar olduğunu, bu karar
çerçevesinde gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
Osman Gökçek de “Seçim güvenliği konusunda endişeleriniz var mı?” sorusuna,
“Zannediyorum bir itiraz gelmişti, bu itiraz neticesinde seçim kurulumuz böyle bir karar alma
durumunda bulundu. Bu tamamen seçim kurulumuzun verdiği bir karardır. Biz de meclis
üyeleri olarak bu karara riayet ediyoruz ve uyuyoruz” yanıtını verdi.
Gürsel Baran da yaklaşık 2013’ten bu yana ATO'nun 3 yıl kaybettiğini ifade ederek, "Bugün
öğleden sonra belli olacak sonuçlarla, kazanan her kim olursa olsun, bu 3 yılı telafi etmek,
kaybolan 3 yılı Ankara tüccarının esnafının menfaatine, lehine çevirmek amacıyla elimizden
geleni yapacağımızı, hatta ondan fazlasını ortaya koyacağımızı söyleyebilirim." şeklinde
konuştu.

Adayların oy kullanıp, kullanmadığının sorulması üzerine, Baran oy kullandığını, Gökçek ise
henüz kullanmadığını söyledi.
Daha sonra iki başkan adayı birbirlerine çiçek vererek, başarılar diledi.
Bezci'den destek mesajı
Oy kullanmaya gelen eski ATO Başkanı Salih Bezci ise "İnşallah Ankara ve ATO için hayırlı
olur. Kim gelirse gelsin, onun destekçisi olacağım, tecrübelerimi aktaracağım." dedi.
Seçim güvenliği konusunda değerlendirmelerde bulunan Bezci, "Son derece güvenlikli bir
seçim oluyor. Daha önce bu derecede olmamıştı ama bu da güzel bir şey." ifadelerini kullandı.
Öte yandan seçimde üst düzey güvenlik önlemleri dikkati çekerken, bazı meclis üyeleri bu
duruma tepki gösterdi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21004.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Ekonomide alınacak tedbirler
kararlaştırıldı
EKK Toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Kamu maliyesi, bankacılık ve finans sektörü,
reel sektör ve işgücü piyasasına yönelik alınması gereken tedbirler kararlaştırıldı." ifadelerine
yer verildi.
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Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Ekonomi
Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yaklaşık 5 saat süren EKK toplantısında, küresel
ekonomi ve Türk ekonomisindeki gelişmelerin kapsamlı olarak değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kamu maliyesi, bankacılık ve finans sektörü, reel sektör ve iş gücü piyasasına
yönelik olarak alınması gereken tedbirler kararlaştırılmış olup, teknik çalışmaların
tamamlanmasını müteakip hafta içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Avrupa Birliği ile
görüşmeleri devam eden Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesiyle ilgili devam eden
olumlu süreç hakkında ilgili bakanlar tarafından EKK bilgilendirilmiş ve aynı doğrultuda
çalışmaların hızlandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Toplantıda, 5 Aralık Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanacak olan
2017 bütçesiyle ilgili hazırlıkların da gözden geçirildiği kaydedildi. AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21005.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Tunceli'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli Aliboğazı deresinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale
getirildi.
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Aliboğazı deresinde 24
Kasım'da keşif yapan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Keşif Uçağının (İKU)
tespitlerinin ardından teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.
Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-26 operasyonu kapsamında 51'inci Motorlu Piyade Tugay
Komutanlığınca 24-28 Kasımda gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 5, çatışma
esnasında da 3 olmak üzere 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda, 14 sığınak ile mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam
malzemesi imha edildi.
Ele geçirilen silah ve mühimmat arasında 11 el yapımı patlayıcı, 200 kilogram amonyum
nitrat, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, dolu 6 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 el
bombası, ikişer tabanca ve termal silah dürbünü, birer HK-33 piyade tüfeği, dragunov keskin
nişancı tüfeği, dolu LAW silahı, büyük telsiz ve el telsizi bulunuyor. AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21006.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

“Ekonomik kriz” algısı oluşturmak
isteniyor
Boydak Holding CEO’su Laçinel, “ekonomik kriz” algısı oluşturuml ak istendiğini söyledi.
Laçinel “Boydak olarak büyümeyi daha da artıracağız” diye konuştu
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Boydak Holding CEO'su Ertunç Laçinel, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin
demokrasiye olan inancıyla bertaraf edildiğini anlattı. Türkiye'yi kaosa sürüklemek için
birçok siyasi girişimde bulunulduğuna dikkat çeken Laçiner, "Sürekli olarak bir 'ekonomik
kriz' algısı oluşturularak, Türkiye'nin alanının daraltılma çabalarının sürdüğünü
gözlemliyoruz. Fakat özellikle ABD'deki başkanlık seçimlerinin, Batı'da her gün gelişen

verisel süreçlerin dolara olan etkisinin sadece Türkiye'ye özgü gibi yansıtılmaya çalışılması
tamamen bir algı operasyonudur. İş dünyasının yakından gözlemlediği gibi tüm bu
dalgalanmalar küresel ölçeklidir" dedi. Böyle dönemlerde iş dünyası için en önemli görevin
hem kurumlarının hem ülkenin faydasına olacak özel stratejik planlamalar yapmak olduğunu
anlatan Laçiner şunları söyledi: "Kriz diye önümüze konulmaya çalışılan tüm bu yöntemler
aslında birer fırsattır. Yatırımlarda veya büyüme hedeflerimizde bir revizyon yapmadık,
bilakis önümüzdeki yıl için büyüme hedeflerimizi son 3 yılın ortalamasından daha yükseğe
taşımayı planlıyoruz. Diğer yandan enerji alanındaki yatırımları aktif hale getirerek, bu alanda
yüzde 40 büyümeyle, ekonomik katkı sağlamak en önemli amacımız."
Kaynak: Sabah
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21007.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Kayseri’de toplu açılış heyecanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Aralık Pazar günü saat 13.00'te 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ile birlikte Abdullah Gül Üniversitesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül
Müzesi'nin açılışını yapacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış sonrası toplu açılış törenine katılmak üzere Cumhuriyet
Meydanı'na geçecek. Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden sosyal medya hesabından
Başbakan Binali Yıldırımın da katılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Cumhuriyet Meydanı'nda toplam 262 milyon TL'lik yatırım ve hizmetlerin toplu
açılışını gerçekleştirecek. Açılışı yapılacak olan yatırımlar arasında Bilim Merkezi,
Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde yaptığı okullar, Özvatan, Bünyan, Sarıoğlan ve
Palas Kadın ve Gençlik Merkezleri, Erciyes'e yapılan karlama ünitesi, ilçelerde KASKİ
tarafından yapılan alt yapı çalışmaları gibi yatırımlar bulunuyor.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21008.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

" 3 gün elektriksiz oturun da göreyim sizi!"
Özhaseki, bakanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "Yatırım ve Hizmetleri Değerlendirme
Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Kayseri'nin tarihi, ekonomisi ve sosyo-kültürel
yapısı hakkında bilgiler verdi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni enerji santralleri kurulmasına ilişkin,
"Tüm bunlara itiraz edenler 3 gün elektriksiz oturun da göreyim sizi. 3 gün elektriksiz kalın,
evinizde buzdolabı çalışmasın, televizyon çalışmasın, bilgisayarınız, internetiniz çalışmasın,
elektriğiniz yanmasın. 'Efendim, başka şeyler düşünmek lazım.' Ne kaldı geriye? Yurt
dışından doğalgaz getireceğiz, onunla imal edeceğiz, para vereceğiz. O da doğalgazı canının
istediği gün kesecek. Kavgalı olduğunuz gün kesecek, stratejik bir ortam olduğunda kesecek.
Dışarıya bağımlı kalacaksınız, öyle mi? Bu nasıl bir mantıktır, bu nasıl bir akıldır?" dedi.
Çevreyi korurken yatırımların da önünü açmaları gerektiğini belirten Özhaseki, şunları
söyledi:
"İlk etapta aklımıza enerji geliyor. İkisi çarpışıyor mu? Evet, çarpışıyor. Şu an itiraz
edilmeyen enerji türü yok neredeyse. Diyeceksiniz yenilenebilir enerjiye itiraz yok. En çok
ona var. 'Hidrolara karşıyız, oradaki biyoçeşitlilik yok olmasın.' Hidroyu koyduk bir kenara,
suyla ilgili bir şey yapmıyoruz. zaten su zengini de değiliz. Türkiye'deki tüm suları toplasanız
Tuna'nın yarısı kadar ediyor. Peki nükleere de karşıyız biz. Karşı olalım da bütün dünya
kullanıyor. 'Nükleer çok tehlikeli.' Paris'in etrafında 200 kilometre mesafede en yakını 90
kilometre 6 tane tesis var. Londra'nın etrafında yine 200 kilometre mesafeyi esas alarak
söylüyorum 9 tane nükleer tesis var. En yakını Londra'ya 70 kilometre. Madrid'in etrafında 4
tane var. 'Olsun onlar yapmış olabilir, onlar hatalıdır, biz yapmayalım.' Peki nükleeri de sildik
koyduk bir kenara. Hele hele termik hiç olmaz. Termiği de yapmayalım, yerli kömürü de
kullanmayalım. Peki dünya kendi kömüründen istifade ediyor. Türkiye yapmasın, bizim
tabiatımız bitiyor. Onu da bir kenara koyduk. Geriye ne kalıyor? Güneş. Güneşin bir megavatı
için 20 bin metrekare alanı kaplıyor. 20 bin metrekareyi 1 megavat için mahvediyorsun.
Güneşi de kullanmayalım. Rüzgara izin veriyorsunuz. Kuşların göç yollarını mahvediyor.
Onu da kaldıralım."
"Tüm bunlara itiraz edenler 3 gün elektriksiz oturun da göreyim sizi." diyen Özhaseki,
sözlerine şöyle devam etti:
"3 gün elektriksiz kalın, evinizde buzdolabı çalışmasın, televizyon çalışmasın, bilgisayarınız,
internetiniz çalışmasın, elektriğiniz yanmasın. 'Efendim başka şeyler düşünmek lazım.' Ne
kaldı geriye? Yurt dışından doğalgaz getireceğiz, onunla imal edeceğiz, para vereceğiz. O da
doğalgazı canının istediği gün kesecek. Kavgalı olduğunuz gün kesecek, stratejik bir ortam
olduğunda kesecek. Dışarıya bağımlı kalacaksınız, öyle mi? Bu nasıl bir mantıktır, bu nasıl
bir akıldır? Bu coğrafyada dışarıya bağımlı kalmak. Bunu söyleyenin iyi niyetinden şüphe
ederim."
- "Yeşil İklim Fonu kuruyorlar, Türkiye'yi almıyorlar"
Özhaseki, bir denge içerisinde bu işleri götürmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu yatırımlar
yapılacak. Bir taraftan da çevreyi tahrip etmeden, doğayı perişan etmeden nasıl yapılacaksa

hangi teknolojiler kullanılacaksa hangi filtre sistemi kullanılacaksa bütün bunları bizim
sağlamamız gerek. Hem yatırımlar yapılacak hem de çevreyi koruyacağız. Bu iki dengeyi bir
arada götürebilirsek bizden başarılısı yok. Çünkü çevre Allah'ın bir emanetidir bize." diye
konuştu.
Dünyayı kirleten ülkelerin başında Çin, Hindistan, ABD ve AB ülkelerinin geldiğine dikkati
çeken Özhaseki, Türkiye'nin dünyayı yüzde birin de altında kirletmesine rağmen, durmadan
direktifler gönderildiğini kaydetti.
Özhaseki, Türkiye'nin üzerine düşeni zaten severek yaptığını belirterek, "Küresel ısınmaya
bizim faydamız değil zararımız olsun ama Yeşil İklim Fonu kuruyorlar, Türkiye'yi almıyorlar.
Müzakereci Mehmet Emin Bey var, çırpınıyor bizi de alın diye ama almamak için her türlü
numarayı yapıyorlar. Zengin ülkeler istifade edecek, gelişmekte olan ülkeler istifade edecek
fakat Türkiye'yi istifade ettirmemek için gayret ediyorlar." dedi.
Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar
Konferansı'na 195 ülkenin temsilcilerinin katıldığını anımsatan Özhaseki, şöyle devam etti:
"Burada dedim ki; bütün bunlar doğru, yaptıklarımız doğru. Burada bizim toplanmamız
doğru, küresel ısınmaya karşı tedbir almamız doğru, Yeşil İklim Fonu'nda 100 milyar dolar
toplanması ve küresel ısınmanın engellenmesi için bu gayretlerin yapılması doğru. Bunları
niye yapıyoruz? Şunun için yapıyoruz, ileride doğabilecek, küresel ısınmadan dolayı
biyoçeşitlilik zarar görür. Yani biraz kaba değimle bazı otlar kuruyabilir, çiçekler solabilir
diye yapıyoruz. Sonra denizlerdeki bazı balık türleri de yok olabilir diye. Güzel ama biliyor
musunuz şimdi denizlerde çocuklar ölüyor. Onlar canlıdan sayılmıyor mu? Suriye'de bir savaş
var, 3 milyon insan geldi, biz bunlara 25 milyar dolar para harcadık. Açık kapı politikası
izliyoruz. Hala gelen varsa almaya devam edeceğiz, karnını doyurmaya devam edeceğiz. O
insanlar Avrupa'ya gelmek istediğinde siz kapıları kapatıyorsunuz. Bariyerler, tel örgüler
örüyorsunuz. Onlardan 400'ü ülkenize gelsin mi gelmesin mi diye senelerce tartışıyorsunuz.
Bu insanların ölmesine göz yumuyorsunuz ama 30 yıl sonra olacak küresel ısınmadan dolayı,
bazı bitki çeşitlerinin, balık çeşitlerinin yok olma tehlikesine karşı 200 ülke toplanıyor,
milyarlarca dolar ayırıyor, bunu tartışıyor ama şu anda denizlerde ölen insanları
görmüyorsunuz."
- "Ezilip, büzülüp yalvarma devri bitti"
Özhaseki, insanların ölmesinin bu ülkelerin çok da umurlarında olmadığını kaydederek,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İki yüzlü tavır devam ediyor. Belki merak ediyorsunuz, bu zor durumunuzda niye bu kadar
para harcıyorsunuz falan diye dedim. Çok basit, insanız, vicdan taşıyoruz, merhamet
taşıyoruz. Bugün çok vicdanlı olduğunu söyleyenler, bir fok balığı için günlerce artistik
hareketler çekenler, otlar kurumasın diye yüz milyarları ayıranlar güya bir medeniyetin
temsilcileri insanların ölümüne göz göre göre göz yumuyorlar, seyrediyorlar. Niye? Buradaki
insan kimliğinden dolayı. Müslüman kimliği var ya. Türklere ve Müslümanlara orada bakış
bir farklı. Üzülerek bunu da görüyoruz ne yazık ki."
Bunların farkında olarak hareket edeceklerini ama düşmanlık etmeyeceklerini kaydeden
Bakan Özhaseki, "Bazı iyi değerler varsa almak için AB'nin kapısını da zorlayacağız, AB
standartlarını da zorlayacağız. O standartları almak için elimizden geleni yapacağız ama
ezilip, büzülüp ille bizi alın falan filan diye yalvarma devri de bitti. Hiç de umurumuzda
değil." dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21009.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

"Kulübümüze sahip çıkacağız"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'u ziyaret ederek, yöneticiler ile
sohbet etti. Bakan Özhaseki, "Kulübümüze sahip çıkacağız" dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'u ziyaret ederek takımın
yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu
ile bir süre sohbet eden Bakan Özhaseki, futbolcular ile hatıra fotoğrafı çekindi. Ziyarette
konuşan Özhaseki, şehrin yerel yöneticileri ile beraber Kayserispor'a sahip çıkacaklarını
kaydetti.
Özhaseki, "Sezon başından itibaren keyifle sizi seyretmeye başladık. Ben yıllarca bu kulüpte
başkanlık yaptığım için az çok futboldan anladığımı zannediyorum. Bu sene süper bir
takımımız var dedik ama şanssızlıklar yakanızı bırakmadı. Biz ümitliyiz. İnşallah iyi olacak.
Kulübede sahip çıkacağız. Şehrin ilgisi eksik gibi gözüküyor ama ileride biz bunu
hareketlendiririz. Bana ne düşüyorsa, arkadaşlarımıza ne düşüyorsa, şehrin yerel
yöneticilerine ne düşüyorsa herkes gerekeni yapacak. Hep birlikte iyi günler göreceğiz diye
ümit ediyorum. Az çok sizin futbol geçmişinizi biliyoruz. Futbolu da yakından takip ettiğim
için sizleri de yakından tanıyorum. Bulunduğumuz yerde ne size nede bize yakışmıyor.
Önümüzdeki günlerde sizden başarılar bekliyoruz. Bu başarı neticesinde de bize ne düşüyorsa
bizde onu yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Ziyaretin sonunda Bakan Özhaseki'ye isminin yazılı olduğu 38 numaralı Kayserispor forması
hediye edildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21010.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

TÜBİTAK'tan Kayseri'ye ziyaret
TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT GENEL MÜDÜRÜ DR. ORHAN ÇÖMLEK VE
BERABERİNDEKİ HEYET KAYSERİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ.
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TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, TÜBİTAK MAM Gen
Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin, Cumhurbaşkanlığı
danışmanı ile birlikte Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan'ı
makamında ziyaret etti. Ziyarette olası işbirlikleri ve Ar-Ge projeleri hakkında görüşmeler
gerçekleştirildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21011.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Kayseri bombacısı Gaziantep'te yakalandı
Gaziantep'te merkezli bir haber sitesinin iddiasına göre, tam 54 ay önce Kayseri emniyetine
saldırı düzenleyen hain terörist yakalandı.
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4.5 yıl önce Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı yüklü
araçla düzenlenen terör saldırısının zanlısı, Gaziantep'te yapılan operasyonla yakalandı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca
25.05.2012 tarihinde Kayseri ili Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı araçla
canlı bomba/intihar eylemi gerçekleştirilmişti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüz
ekiplerince, PKK/KCK Terör Örgütü mensubu ve eylemin faillerinden olduğu şüphesiyle
daha önce yakalanarak gözaltına alınan ve adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakılan bir şahsa operasyon düzenlendi. Söz konusu şahıs hakkında yapılan
yargılamada 3 defa ağırlaştırılmış müebbet ile 11 defa 14 yıl, 10 defa 15 yıl ve 4 yıl 6 ay
olmak üzere toplam olarak, 308 yıl 6 ay ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanan şahıs
hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılması üzerine, 01.12.2016 günü
Gaziantep
ilinde
yapılan
operasyon
neticesinde
yakalanmıştır"
denildi.
Yeniden gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şahsın sorgusunun ardından çıkarıldığı
mahkemece tutuklandığı da kaydedildi.
Kaynak: Bizde Varız Gazetesi
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21012.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

ATO Başkanlığına Gürsel Baran seçildi
Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği,
Gürsel Baran ve Osman Gökçek arasında geçen Ankara Ticaret Odası seçimleri yapıldı. ATO
Başkanlığı'na 100 oy alan Gürsel Baran seçildi. 125 Bin üyesi olan ATO'nun yeni başkanı
Gürsel Baran, seçildikten kısa süre sonra önemli açıklamalarda bulundu.
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Ankara Ticaret Odası seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre,Gürsel Baran 100, Osman
Gökçek 86 oy aldı. Resmi olmayan bu sonuçlardan sonra ATO'nun yeni başkanı Gürsel baran
oldu.
Sonuçların açıklanmasından sonra diğer başkan adayı Osman Gökçek ve yeni ATO
Başkanı Gürsel Baran birlikte kamera karşsına geçerek birbirlerine çiçek takdim ettiler.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21013.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Kayseri'de mini dünya zirvesi
Halef-Selef cumhurbaşkanları, başbakan, bakanlar ve yabancı siyasetciler yarın Kayseri'de
Abdullah Gül Müzesinin açılışında buluşacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılıştan sonra 15 Temmuz darbe girişimi sonrası,
Demokrasi nöbetlerinde İstanbul'dan sonra 220 bin kişinin toplandığı ve Anadolu'da bu
alanda rekor kırılan Cumhuriyet Meydanı'nda Kayserililere teşekkür konuşması yapacak,
'Sanayiciler Gecesi'ne katılarak, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve sanayicilerle bir
araya gelecek.
AÇILIŞ 24 TEMMUZ'DA YAPILAMAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 12.00'de kente gelecek. Erdoğan, saat
13.00'te 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül
Müzesi'nin açılışını yapacak. Darbe girişimi sonrası gelişen olaylar nedeniyle 24 Temmuz'da
açılışı ertelenen müze açılışına katılacak olan Erdoğan, daha sonra toplu açılış törenine
katılmak üzere Cumhuriyet Meydanı'na geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet
Meydanı'nda 262 milyon TL'lik toplam 25 yatırım ve hizmetlerin toplu açılışını

gerçekleştirecek. Erdoğan tarafından açılışı yapılacak yatırımlar arasında, Bilim Merkezi,
Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde yaptığı okullar, Özvatan, Bünyan, Sarıoğlan ve
Palas Kadın ve Gençlik Merkezleri, Erciyes'e yapılan karlama ünitesi, ilçelerde KASKİ
tarafından yapılan alt yapı çalışmaları gibi yatırımlar bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat
15.00'te katılacağı toplu açılış töreninde Kayserililere de hitap edecek. Erdoğan, saat 17.00'de
Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) düzenleyeceği Sanayi Gecesi'ne de katılarak sanayici ve
işadamlarıyla bir araya gelecek.
AÇILIŞA YABANCI DEVLET BAŞKANLARI DA KATILACAK
Kayseri'de yarın açılışı yapılacak müze töreninde yabancı devlet başkanları ve adamları da yer
alacak. Özel uçaklarla Kayseri'ye gelecek evki ve halen görevi başındaki isimler şöyle:
Afganistan eski Devlet Başkanı Hamid Karzai, Oxford İslami Çalışmalar Merkezi Başkanı
Farhan Nizami, Arnavutluk eski Devlet Başkanı Bamir Topi, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı
Bakir İzzetbegoviç, AB Komisyonu eski üyesi Günther Verheugen, Almanya eski Şansölyesi
Gerhard Schröder, Yunanistan eski Başbakanı George Papandreou, AP eski Milletvekili
Andreas Gross, Sırbistan eski Devlet Başkanı Boris Tadiç, Katar Emirinin kardeşi Şeyh Thani
Hamad Bin Hamad Al-Thani, Pakistan Pencab Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkmenistan
Bilimler Akademisi Başkanı Mered Aşırbayev, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis
Başkanı Ogtay Asadov, Kral Faysal Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prens Türki Al-Faysal.
ÖZEL ÖNLEMLER ALINDI
Yabancı devlet başkanları ve heyetler için Kayseri'de sıkı güvenlik önlemleri
alınırken, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim Hastanesi ile Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde olası bir sağlık sorununa karşı özel donanımlı odalar ayrıldı. Açılışta hazır
bulunacak yabancı devlet adamlarının geleceği özel uçaklar için de Erkilet Hava limanında ve
yol güzergahında önlemler artırıldı. Yabancı devlet başkanları için forslu Mersedes marka
makam otomobilleri hazırlandı.
FORSLU MÜZEDE İNTERAKTİF SUNUMLAR VAR
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sümer Kampusü'ndeki Gül'ün kişisel eşyalarının yanı sıra
yaptığı bazı konuşmalar, daha önce yayınlanmamış fotoğrafları, Cumhurbaşkanlığı
döneminde kendisine verilen hediye, şilt, plaketler, çocukluk, gençlik, öğrencilik,
milletvekilliği, bakanlık ve Başbakanlık dönemlerinde giydiği giysiler, kişisel eşyaları,
Türkiye siyasi hayatının önemli dönüm noktaları ile ilgili interaktif sunumlar yer alıyor.
ROOSEVELT MÜZESİ İNCELENDİ
Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampusü'ne kurulan Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi
toplam 3 blok ve 7 bin metrekare alandan oluşan bir restorasyon projesi olarak hayata
geçirildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hayatının anlatılacağı ve eşyalarının sergileneceği
müze, eski Cumhurbaşkanları Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Süleyman Demirel ve
Celal Bayar için kurulanların ardından beşinci müze olarak hayata geçecek. Abdullah Gül'ün
baba ocağı Kayseri'de kurulan müze için Cumhurbaşkanlığı'ndan bir ekip Amerika'ya giderek,
eski başkanlardan Franklin D. Roosevelt adına açılan ve ülkede ilk olan müzede
incelemelerde bulunmuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21015.html
Erişim Tarihi: 03.12.2016

Abdullah Gül: Bunu 40 kere sordular, aktif
siyaseti bıraktım ve böyle bir niyetim yok
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CNN Türk özel yayınında Hakan Çelik'in sorularını
yanıtlıyor. Gül, yeni parti kuracağı iddialarını bir kez daha yalanlayarak, "Tabii ki bütün
tecrübelerimi bir kenara koyacak değilim. Önce beni tanıyanlar şunu bilmesi gerekir ki, ben
yerli bir insanım. Kendi değerlerimize inanan bir insanım. Bununla birlikte, Batı'yı,
demokrasiyi ve hukuku çok iyi bilirim. Ben eğer siyaset yapacak olsam Batı'dan Avrupa'dan
değil, kendi halkımdan destek alırım. 40 kere soruldu ve cevap verdim defalarca siyaseti
bıraktım diye. Parti nasıl kurulur çok iyi bilirim. Böyle bir niyetim yok" dedi. Gül, "Son
dönemde Türkiye maalesef dış politikada içe kapanmış durumda" diye konuştu.
Müzede sergilenen fotoğraflardan biri. Gül, gençlik yıllarında Necip Fazıl Kısakürek ile
birlikte.
Müzede sergilenen fotoğraflardan biri. Gül, gençlik yıllarında Necip Fazıl Kısakürek ile
birlikte.Gül, sosyal medyada fenomen olan "İnsan bazen gerçekten hayret ediyor" tweetine
ilişkin olarak, "İnsan ama gerçekten bazen hayret ediyor" yorumunda bulundu.
Gül, bazı çevrelerin çok sert çıkışlar yapmamasını "cesaretsizlik" olarak nitelemesinin doğru
olmadığını belirterek, "Tavrımın cesaretle bir ilgisi yok, herkesin bir stili ve çizgisi var"
ifadesini kullandı.
Gül, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak, Bu Türkiye'ye vurulmuş büyük bir darbedir.
Ancak tabii suçlu ve suçsuz ayrımı çok önemli. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Sayın
Cumhurbaşkanımıza da zaman zaman bu konudaki kaygılarımı iletiyorum" dedi.
Söyleşi, yarın (4 Aralık 2016) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı
Kayseri'deki Abdullah Gül Müzesi ve Kütüphanesi'nde gerçekleşiyor. Müzenin mimari Emre
Arolat, küratörü ise Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Hasan Bülent Kahraman.
Açılışa eski Almanya Başbakanı Schröder ve eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun da
aralarında bulunduğu dünyanın önde gelen siyasetçileri katılacak. Gül, müzeyi tanımlarken,
"Burayı bir demokrasi müzesi olarak görüyoruz" dedi.
Gül'ün adı son dönemde yeni bir parti kuracağı iddiaları ile gündeme gelmişti. Akit TV,
Gül’ün, Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Mehmet Şimşek, Mehmet Ali Şahin
ve Beşir Atalay’ı da yanına alacağını öne sürmüş, parti çalışmaları için Ürdün’de eski
İngiltere Başbakanı Tony Blair'le görüştüğünü iddia etmişti. Ancak Gül, bu iddiayı sert bir
dille yalanlayarak, "Asılsız, yalan ve fitne odaklı bu haberin amacının ne olduğunu
kamuoyunun takdirine bırakıyorum" demişti
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KAYSERİ HEP BİZİMLE OLDU
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa
Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Vali Süleyman Kamçı,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile onbinlerce vatandaş katıldı.
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Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplam değeri 1 milyar TL’yi aşan 104 eserin
toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan
Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi
Avcı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı
Taner Yıldız, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bazı
belediye başkanları, bürokratlar ile onbinlerce vatandaş katıldı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eskiler, önce yol arkadaşınızı seçin, sonra yola
çıkın derler. Yıllarca Abdullah Gül ile beraber yürüdük bu yollarda. İlk mitingimizi de burada
yapmıştık. 14 yıl önce burada yola çıktık” dedi.
Erdoğan, “15 Temmuz’da bunlar, asker kılığına bürünmüş FETÖ’cü teröristler bizi esir
alacaklarını sandılar. Ama bilmiyorlardı ki hesapların üzerinde bir hesap var, o da Rabbimin
hesabıydı. Onlar bu hesabı düşünmediler. İşte millet o hesabı bozdu. Benim milletim gereğini
yaptı. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. İşte bu millet bunu yaptı. Bu millet o
münafıklar sürüsüne bu toprakları dar etti. Bu topraklar tarla değil, vatan. Bunu böyle
bilesiniz. Pensilvanya’da hadi gel, kuyruğuna takılmış olanlar niye kaçıp gidiyorsunuz. Hepsi
dünyanın bir yerine savruldu. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Bunu bilesiniz. Bu
şehitlerimizin hakkını alacağız. Kardeşlerim, bu şehitlerin varisleri eğer idam istiyorlarsa
bununla ilgili olarak devletin af yetkisi yoktur. Bu işin yolu parlamentodur. Parlamentoda
grup belli. Aynı şekilde muhalefet de ortada. Parlamentodan böyle bir karar çıktığı anda bana
geldiğinde ben bu kararı onaylarım. O şehitlerin hakkı kolay kolay ödenmez. Bekara karı
boşamak kolaydır. Biz gözü yaşlı analarımızı, babaları, eşlerini, yavrularını dinledik. Beni ne
George ilgilendirir, ne Hans ilgilendirir. Beni bu millet ilgilendirir. Benim milletim ne der,
Allah ne der biz buna bakarız.
Bu millete kefen biçmeye çalışan herkes kendi sonunu hazırlamış demektir. Bunu 15
Temmuz'da benim milletim ortaya koymuştur. Bu asil millet mangal gibi bir yüreğe sahip
olduğunu cümle aleme göstermiştir. PKK’yı kullanıp bizi bölmeye çalışanlar, sırtını PKK’ya
dayayanlar hapse girince ne oldu. Yeter ki dimdik duralım” diye konuştu.
Tankla tüfekle, helikopterlerle yıkamayanların ülkeyi ekonomik darbe ile yıkmaya
çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, “Yastık altında doları, avrosu olanlar, bu paraları altına ve
Türk lirasına yatırın. Bunları Türk lirasına döndürün. Karşılıksız para basıyorlar. Biz
karşılıksız para basmıyoruz. Onun için 3-4 gün içinde milletim ne varsa Türk lirasına
çevirmeye başladı” şeklinde konuştu.
Rusya, Çin ve İran ile alışverişi yerli para ile yapmak için adımlar attıklarını ifade eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah yarın akşam (bugün) Başbakanımız Rusya’ya gidiyor.

Görüşmeleri olacak. Ticaretimizi yerli para ile yapmanın adımını atacağız. Merkez
bankalarımıza talimatları verdik. Onun için bu oyunlar tutmayacak. Onun için bu oyunların
karşısında kendi oyunumuzu oynayacağız” dedi.
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